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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin xalqa müraciətlərindən:

Əziz həmvətənlər! Bu gün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9
kəndi işğaldan azad edildi! Bu tarixi hadisə münasibətilə bütün
Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm! Cəbrayıl rayonunun və digər
işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əsgər və
zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm!

4 oktyabr 2020

Əziz həmvətənlər! Bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu bir neçə ya-
şayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını ürəkdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntə qə lə -
rinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim: Hadrut qəsəbəsi, Çaylı
kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Gorazıllı kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracallı kəndi,
Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi.

9 oktyabr 2020
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Şanlı Azərbaycan Ordusu öz xilaskarlıq missiyasını uğurla davam et -
dirir. Son günlər mən xalqıma yeni azad edilmiş kəndlərin adını açıq la -
mış dım. Bu gün də böyük məmnunluq hissi ilə, böyük sevinc hissi ilə azad
edilmiş növbəti yaşayış məntəqələrinin adlarını əziz xalqıma çatdırmaq
istəyirəm: Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli,
Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri! Füzuli şəhəri işğalçılardan
azad edilib! Füzuli bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Mən bu münasibətlə
bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm!

17 oktyabr 2020

Əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin
azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram: Füzuli
rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı
Vey səlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsən -
qaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri. Xoca -
vənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Noraşen), Vəng
kəndləri. Vəng kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng
kəndi Çinarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun! Zəngilan ra yo nu –
Şanlı Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonu ərazisinə daxil olub. Zən gilan
rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Mu ğanlı kənd -
ləri və Zəngilan şəhəri işğaldan azad edilib! Zəngilan bizimdir! Qarabağ
bizimdir!

20 oktyabr 2020

Azərbaycan xalqının səbirsizliklə gözlədiyi siyahıları böyük məm -
nuniy yət və qürur hissi ilə xalqımın diqqətinə çatdıracağam. Dünən azad
edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını doğma xalqıma çatdırıram:
Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd
kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Ho-
vuslu, Çələbilər kəndləri, Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli,
Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı şəhəri!

26 oktyabr 2020
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Əziz həmvətənlər! Əziz bacılar və qardaşlar! Böyük fəxarət və qürur
hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir!
Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən
təbrik edirəm! Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm!

8 noyabr 2020

Əziz həmvətənlər! Mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olun-
ması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün ağdamlıları ürəkdən
təbrik edirəm. Əziz ağdamlılar, siz artıq köçkün deyilsiniz. Siz doğma
dədə-baba torpağınıza qayıdacaqsınız.

20 noyabr 2020

Əziz həmvətənlər! Bu gün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu
münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz
kəlbəcərlilər, gözünüz aydın olsun! Doğma rayonunuz işğaldan azad
olundu. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə
gözləyirdi.

25 noyabr 2020

Əziz həmvətənlər! Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu
işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən
təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir.
Özü də bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna
məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl
nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə
qaytarıldı. Biz bu rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən qaytar-
mışıq.

1 dekabr 2021
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Biz dünən gecə Şuşada qalmağa qərar verdik, halbuki Bakıya qayıt-
malı idik. Ancaq mən hesab etdim ki, mütləq gecə Şuşada qalmalıyıq.
Çünki Azərbaycan Prezidenti ilk dəfədir ki, Şuşaya gəlib. Bizim
müstəqilliyimizin təxminən otuz yaşı var. Ancaq bu otuz il ərzində birinci
dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Şuşaya
gəlib, Şuşada qalıb və sözün düzü, Şuşadan getmək istəmir.

15 yanvar 2021

Biz bu il Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu, ta-
rixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən Azərbaycan xalqını
Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma
torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqlarımız işğaldan
azad olunandan sonra Qarabağda qeyd edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün
biz Novruz bayramını qədim şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Allah
Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində
hamımız, yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik, inşallah, gələn il
Novruz bayramını Qarabağda qeyd edək, gələn il Novruz bayramını Şu-
şada qeyd edək və bu gün gəldi. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz
bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik, tarixi ədaləti bərpa etmişik. Bu gün
Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm:
“Şuşa, sən azadsan!”, “Şuşa Azərbaycandır!”, “Qarabağ Azərbaycandır!”

16 mart 2021
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Şuşada, Cıdır düzündə Novruz tonqalı



Azərbaycanı bəlalardan qurtaran Ulu Öndərin oğlu, Qarabağ
zəfərinin atası, qəhrəman ordumuzun Ali Baş Komandanı, ərazi
bütövlüyü bərpa olunmuş Vətənimizin Hörmətli Prezidenti!

Böyük, tarixi qələbəmiz münasibətilə Sizi təbrik edir, Sizə təşəkkür
edirik.

Biz – sözlə işləyən yazıçılar bu gün sevincimizi, fərəhimizi ifadə
etməyə söz tapmırıq.

Eşq olsun müzəffər ordumuza!
Var olsun xalqımız!
Qarabağ bizimdir, bizim qalacaq.
Qarabağ – Azərbaycandır!

Hörmətlə,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
ANAR 

Birliyin Birinci katibi 
Fikrət Qoca

Katibləri: 
Çingiz Abdullayev
Rəşad Məcid
İlqar Fəhmi

10 noyabr 2020
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Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti 
Mehriban Əliyeva: 
Əziz qardaşlar və bacılar! Bu gün biz Vətən müharibəsi döyüşlərində

həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad edirik. Azərbaycan xalqının igid
oğulları Zəfər naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə canlarından keçib.
Onların hər biri əsl qəhrəman, rəşadət və qorxmazlıq nümunəsidir.

Bu gün mən şəhidlərimizin ailələri ilə birlikdə kədərlənir, Vətən
naminə canından keçməyə hazır olan oğullar tərbiyə etmiş valideynlərin
qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı nahaq yerə tökülmədi – biz
tarixi ədaləti bərpa etdik, müqəddəs Qələbə qazandıq. Bu Qələbə
xalqımızın tarixinə əbədi həkk olundu!

Hər birimiz bu Zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını yadda saxlamağa
borcluyuq! Biz Vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq.
Onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət
eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə və yaxınlarına güc və səbir
versin! Uca Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını qorusun!

Sizin Mehriban
15.10.2020
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Azərbaycan xalqı və şanlı ordumuz Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə 44 günlük II Qarabağ müharibə -
sində möhtəşəm qələbə qazandı. Bütün xalqımız kimi Azərbaycan yazıçı -
larının da 30 ilə yaxın zaman müddətində qəlbində daşıdığı acı, nisgil,
həsrət, nəhayət, sona yetdi. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan kitabda
Qara bağla bağlı yazıçıların öz doğma bölgələri haqqında düşüncələrinə,
xa tirə lərinə yer verilib. İşğalın gətirdiyi kədəri, eyni zamanda qələbə miz -
dən qaynaqlanan qüruru əks etdirən bu yazılar Azərbaycanın böyük zə -
fə rinin əbədiləşməsinə qələm adamlarının töhfəsidir. Bu yazılarda
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şirinli-acılı xatirələri öz əksini tapıb. 
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Rəşad MƏCİD

ŞUŞA HAVASININ ƏRİTDİYİ NİSGİL
(Ön söz)

27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan xalqının tarixində unudulmaz
günlərdən birinə çevrildi. Nəhayət, 30 illik torpaq həsrətimizə son qoyan
Vətən müharibəsi başlandı və Azərbaycan düşmənin, onun havadarlarının
qarşısına qətiyyətli Ali Baş Komandanı və rəşadətli Ordusu ilə çıxdı.

Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev xalqa
müharibə dövründə ənənə halına çevriləcək möhtəşəm müraciətlərindən
birincisini ünvanladı. O, inamlı və qətiyyətli çıxışı ilə Ermənistan Ordu -
sunun təcavüzkar həmlələrinə qarşılıq olaraq, Azərbaycan Ordu sunun
əks-hücum əməliyyatına başladığını və bu əməliyyatın Qarabağın azadlığı
ilə nəticələnəcəyinə inandığını bildirdi. Həmin gün ilk həmlədə rəşadətli
ordumuz tərəfindən kəndlərimizin azad olunması bu inamı daha da
gücləndirdi, xalqın bir yumruq ətrafında birləşməsinə yol açdı.

Oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad olunması münasibə -
tilə xalqa müraciətində biz Azərbaycan rəhbərinin məğrur, müzəffər və
qətiyyətli Ali Baş Komandan olduğunu bir daha gördük və buna ürəkdən,
bütün varlığımızla inandıq. O, "Bizim müqəddəs şəhərimizi murdar layır -
lar" – deyə Şuşa haqqında sonsuz səmimiyyət və hərarətlə danışır,
Cəbrayılın işğaldan azad olunmasını böyük fəxrlə bəyan edirdi.

Ali Baş Komandanın "Bizim işimiz haqq işidir, biz qalib gələcəyik"
sözləri isə həmin o ilahi ədalətin təcəlli etdiyini, o müqəddəs anın artıq
gəlib çatdığını göstərirdi. Prezident İlham Əliyevin ən yaxın silahdaşı,
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın elə o ərəfədə sosial
şəbəkələrdə paylaşdığı "Qoy uca Tanrı hər bir Azərbaycan vətəndaşına
müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin" sözləri isə Azərbaycan
xalqında torpaqlarımızın işğaldan tamamilə azad olunacağına, üçrəngli
bayrağımızın Şuşada dalğalanacağına sonsuz əminlik yaratdı. Əsgər və
zabitlərimizin, ümumən ordumuzun, insanlarımızın böyük ruh yüksəkliyi
də bundan xəbər verirdi. Azərbaycan Prezidenti hər çıxışı ilə həm xalqı
qələbəyə ruhlandırır, həm də uzun illərdən bəri informasiya savaşında
üzləşdiyimiz bütün sədd və baryerləri öz dəmir məntiqi ilə vurub dağıdır,
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savaş meydanında hər gün irəliləyən şanlı ordunun Ali Baş Komandanı,
siyasət meydanında güclü təzyiqlərə sinə gərən, qüdrətli dövlət xadimi
kimi davamlı olaraq zəfər tariximizin parlaq səhifələrini yazırdı.

Şəhər və kəndlərimiz bir-birinin ardınca azad olunduqca xalqa
müraciətləri ilə insanları dərindən təsirləndirən, əksəriyyəti kövrəldən
Prezident İlham Əliyevin leksikonu, danışıq üslubu, ürəkdən tikan çıxaran
sözləri hər birimizin könlünü oxşayırdı. "Azərbaycan xalqının ləyaqəti
bərpa olunur" deməklə xalqın qürurunu özünə qaytarır, "Şuşasız bizim
işimiz yarımçıq qalar" sözləri ilə hər birimizin içindəki mübhəm, nisgilli
arzunun həyata keçəcəyinə inamı daha da artırırdı.

Əlinizdə tutduğunuz bu kitabın ideyası Azərbaycan Yazıçılar Bir li -
yinin sədri, Xalq yazıçısı Anara məxsusdur. Anar müəllim İkinci Qarabağ
müharibəsi günlərində öz fikir və duyğularını bildirmiş, Şuşa işğaldan
azad olunanda “Gözün aydın, Şuşa!” adlı yazı da yazmışdı.

Anar müəllimin 1985-ci ildə “Ulduz” jurnalında çap olunan “Qarabağ
şikəstəsi” adlı yazısı yaxşı yadımdadır və Qarabağ düşmən işğalında
olduğu dövrlərdə mən dəfələrlə bu yazıdan sitat gətirmişəm: “Özüm də
bilmirəm, Şuşanı niyə bu qədər sevirəm. Burda doğulmamışam, burda
böyüməmişəm, əslim-nəslim bu şəhərdən deyil, qohum-əqrəbam burda
yaşamır. Söz yox, vətənin hər qarışı, hər bucağı əzizdir, müqəddəsdir,
amma Şuşa elə bir yerdir ki, imkanım olsaydı, bütün ömrümü burda
keçirər və vəsiyyət də edərdim ki, öləndə məni burda basdırsınlar.

Şahanə bir vüqarı var Şuşanın. Elə bil, o, ömrümüzü bütün adilik lər -
dən, xırdaçılıqlardan təmizləyir, ayırır, içəri dünyamızı arıtlayır, duruldur,
bizi gündəlik həyatımızın, tanış dünyamızın fövqünə qaldırır. Şuşanın
ülviyyəti onun təkrarsız təbiətiylə, tarixiylə, taleyilə bağlıdır”.

Anar müəllimin Şuşaya, Qarabağa münasibəti hər bir çıxışında,
yazısında özünü göstərib. Eyni zamanda Anar müəllim özü də vurğulayır
ki, ən ali mükafat olan “Heydər Əliyev mükafatı”nı alanda da Şuşa haq qın -
da danışmış, Şuşanın azadlığını arzulamış və Şuşa azad olunana qədər
yaşa maq istədiyini demişdi.

Anar müəllim müharibə günlərində Qarabağdan olan yazıçıları,
şairləri arayaraq təbrik etdi və arzuladı ki, onlar işğaldan azad olunan
doğma yurdları haqqında yazılar yazsınlar. Bu kitabın da əsas mahiyyəti
məhz o oldu ki, hər bir yazıçı uşaqlığının keçdiyi, yaddaşının ən gözəl
yerlərinə həkk olunmuş doğma torpaqlar haqqında xatirələrini,
duyğularını qələmə alsın. Nəticədə belə bir kitab yarandı.
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Möhtəşəm qələbədən sonra yanvarın 14-də Azərbaycan Respub li -
kasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev ilk dəfə Şuşaya
gedəndə Şuşa haqqında o gözəl və səmimi sözləri səsləndirdi: “Biz dünən
gecə Şuşada qalmağa qərar verdik, halbuki Bakıya qayıtmalı idik. Ancaq
mən hesab etdim ki, mütləq gecə Şuşada qalmalıyıq. Çünki Azərbaycan
Prezidenti ilk dəfədir ki, Şuşaya gəlib. Bizim müstəqilliyimizin təxminən
otuz yaşı var. Ancaq bu otuz il ərzində birinci dəfə Azərbaycan Res pub li -
kasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Şuşaya gəlib, Şuşada qalıb və sözün
düzü, Şuşadan getmək istəmir.

Şəhərin nadir memarlığı, relyefi, təbiəti, havası, aurası tək rar olun -
mazdır. Bir daha gördüm ki, bu şəhərin nadir aurası, təbiəti, memarlığı
bizim böyük sərvətimizdir”.

Cənab Prezident martın 16-da – Novruz bayramı ərəfəsində ilaxır
çərşənbəsi günü yenidən Şuşaya səfər etdi. Bu səfər zamanı Cıdır düzün -
dən xalqa müraciət edən dövlət başçısı Şuşanın və azad edilən bütün
torpaqların sürətlə bərpa olunacağını vurğuladı: “Şuşa bizim qədim şəhə -
rimiz dir. Erməni təbliğatı, saxta alimlər, fırıldaqçı siyasətçilər, beynəl xalq
dairələr nə qədər desələr də xeyri yoxdur, tarix var. Pənahəli xan Şuşa nın
təməlini qoydu, Şuşanı tikdi, qurdu. Biz isə Şuşanı əsarətdən çıxardıq və
xalqımıza qaytardıq, dövlətimizə qaytardıq. Şuşa qədim Azərbaycan
şəhəridir, həmişə belə olub. Son 28 il ərzində mənfur düşmən nə qədər
çalış sa da, Şuşanın Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan görkəmini dəyişdirə
bilməyib.

Biz Şuşanı bərpa edəcəyik, mütləq bərpa edəcəyik. Biz nəinki Şuşanı,
azad edilmiş bütün torpaqları bərpa edəcəyik”.

Bu sözlərdən sonra mən bir daha Anar müəllimin, digər ya zı çı la rı mızın
Şuşa haqqındakı fikirlərini xatırladım. Yadımdadır ki, özüm də 2013-cü ildə
jurnalistlər üçün yaşayış binasının Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi
açılış mərasimindəki çıxışım zamanı Anar müəllimin “Unu dulmaz görüşlər”
kitabından sitat gətirmiş və İlham Əliyevin hələ 1980-ci illərin əvvəllərində
valideynlərilə birlikdə Şuşada, Cıdır düzündə oldu ğunu qeyd etmişdim.
Şübhəyə yer qoymayan bir əminliklə demişdim ki, biz inanırıq, Sizin Ali Baş
Komandanlığınızla torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, Azərbaycan bay -
rağı Şuşada dalğalanacaq və bir gün Siz Azərbaycan yazarlarının əsərlərində
nis gilli bir ah kimi keçən Cıdır dü zünün həndəvərində yaradıcı insanlar
üçün bir yaradıcılıq evinin təmə lini qoyacaqsınız. Həqiqətən də, istər həmin
vaxt, istərsə ondan sonrakı illər  də yaradıcı insanların içində bu möhtəşəm
arzunun bir gün mütləq gerçəkləşəcəyinə sonsuz inam olub.
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Fikrimcə, cənab Prezidentin Şuşaya hər iki səfərində söylədiyi o söz -
lər ciyərdolusu Şuşa havası almaq, eyni zamanda illər boyunca bizim yazı -
çı ların Şuşa haqqında dediyi sözlərin, Şuşa nisgilinin ən böyük və məntiqi
yekunu idi. 

Kitab Xalq yazıçısı Elçinin Şuşa haqqında təsirli essesiylə başlayır.
Kövrək xatirələrlə zəngin bu yazıda 1982-ci ilin 14 yanvarında – həmin o
qarlı qış günündə Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyilə Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı, orda baş verən hadisələr qələmə alınır.
Elçin müəllimin güclü yaddaşı nəticəsində biz yenidən o günləri xatırlayır,
tez-tez arxiv lentlərində gördüyümüz o anları sanki bir daha yaşayırıq.
Eyni zamanda Elçin müəllim həmin ilin 29 iyulunda ilk dəfə keçirilən,
İlham Əliyevin də iştirak etdiyi Vaqif Poeziya günlərini xatırlayır, Heydər
Əliyevin bu Poeziya günlərinin ənənəvi şəkildə ardıcıl keçirilməsi haqqın -
dakı qərarına da toxunur.

Elçin müəllim yazısında deyir: “Düzü, mən Şuşanın azad olunacağı
günü görəcəyimə inamımı itirmişdim”. Bu etiraf mənə cənab Prezidentin
çıxış  larının birində dediyi fikirləri xatırlatdı: “Mən son vaxtlar görürdüm
ki, insanlar inamını itirir”. Fikrimcə, bu qalibiyyətlə cənab Prezident inamı
itən və ya itməkdə olan insanların hamısına öz inamını geri qaytardı.

Bir hadisə isə Ali Baş Komandanın Qarabağa və Şuşaya qayıtmağa hə -
mişə inanmasının bariz nümunəsidir. İllərdir Azərbaycan Milli İncə sənət
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Muzeyinin həyətində yerləşdirilən Xurşidbanu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli
və Bülbülün heykəlləri... ətrafında ağrı dolu söhbətlər səngimək bilmədi.
Kimisi onların Şəhidlər xiyabanında nümayiş olunmasını təklif edir, kimisi
Dənizkənarı parkda sərgilənməsini uyğun hesab edirdi. Amma dövlətimiz
tərəfindən bu istiqamətdə heç bir addım atılmırdı. Nəhayət, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qələbədən sonra Şuşaya
ilk səfərində – yanvarın 14-də həmin o "güllələnmiş heykəllər" də Şuşaya
– öz doğma torpaqlarına qovuşdular.

Şuşaya qovuşan heykəllərin açılışında dövlət başçısı keçmişi
xatırlatdı, bu abidələrin ətrafındakı söz-söhbətləri yada saldı. İllərdir ona
da bu heykəllərin aqibətiylə bağlı çox sualların, təkliflərin verildiyini dedi:
“Amma mənim bunlara tək cavabım vardı: "O heykəllər zamanı gələndə
Şuşaya – öz yurduna geri dönəcəklər”. 

Bu, Ali Baş Komandanın Şuşaya qayıdacağımıza qəti inamının bir
göstəricisiydi.

Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin azad olunan Şuşaya səfəri zamanı
söylədiyi “Bizi bağışla, Şuşa!” sözləri də adamı kövrəldir. Şuşa haqqında
bu sözləri oxuyanda 1979-cu ildə 15 yaşımda Şuşanı, Cıdır düzünü
gəzərkən keçirdiyim duyğuları xatırladım, o hisslərin ifadəsi kimi şeir
yazmış, Şuşanı “tarixin möcüzə sərgisi” adlandırmışdım. Şuşaya ilahi
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məhəbbətim həmişə olub. 1985–1986-cı illərdə, gənc yaşlarımda mən də
dinləyici kimi Vaqif Poeziya günlərində iştirak etmiş, şairlərin coşğulu
çıxışlarının şahidi olmuşdum. İndi də o çıxışlar yaxşı yadımdadır. Ən çox
yadımda qalan və heç unutmadığım isə tanınmış şair-tərcüməçi Səyavuş
Məmmədzadənin şeirini dinləməyim idi. Səyavuş Məmmədzadə, adətən,
rusca yazırdı. Buna görə də onun Vaqif Poeziya günlərində, məqbərənin
qarşısında Azərbaycan dilində Şuşaya həsr etdiyi şeirini deməyini
indiyəcən unuda bilmirəm. Şeirin ab-havası, sirli hüznü həmişə məni
Şuşanın, Cıdır düzünün sehrli aurasına qovuşdurur. 1986-cı ildən
yaddaşıma ömürlük həkk olunan həmin şeirdə şair deyir: 

Şuşadan yol getdim, yol getdim,
Dedilər, qal, getdim, qal, getdim,
Ürəyim dilə gəldi,
Dinmədim, lal getdim, lal getdim.

Elçin müəllim yazır ki, onsuz da Şuşaya bir dəfə gələndən sonra tez-
tez gəlmək istəyəcəksən. Şuşanın bu sehri, hər kəsə təsir edən aurası sanki
tilsimlidir. Prezident İlham Əliyev də Şuşaya hər iki səfərində səsləndirdiyi
fikirlərində də məhz bu sehrli auranı ifadə edib.
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Fikrimcə, yazıçılarımızın azad olunmuş Qarabağ haqqındakı bu təsirli
yazıları çox lazımlı və vacib idi. Ona görə Anar müəllimin bu təşəbbüsü
böyük razılıqla qarşılandı. Məsələn, Aqil Abbasın Ağdam, Seyran Səxavətin
Füzuli, Elçin Hüseynbəylinin Cəbrayıl, Nəsiman Yaqublunun Zəngilan
haqqında yazıları kövrək və doğma hisslərin ifadəsinə çevrildi.

Xalq şairi Ramiz Rövşənin müharibə günlərində dediyi “Azərbaycan
əsgəri bizim ümidlərimizdən, arzularımızdan daha sürətli çıxdı” – sözləri
hər kəsin diqqətini cəlb etmişdi. Onun Qubadlı haqqında yazdığı “Qapısız
açarlar” essesi, doğrudan da, insanın duyğularına toxunur, qəlbini gizil -
dədir. Bu yazıda erməni xisləti, tarixən ermənilərin etdiyi zülmlər, onun
doğulduğu Qubadlı rayonuna qarşı düşmən təcavüzləri xatırlanır. Lakin
bütün bunlarla yanaşı, “Qapısız açarlar” essesinin sonu ümid və inamla
bitir: “Odur ki, bir vaxt dolu qoyub çıxdığımız, düşmənin soyub, talayıb,
sonra da od vurub yandırdığı o doğma evlərin xarabalıqlarına baxanda,
indi nəyəsə peşman olmağa, çox da kədərlənib qüssələnməyə ehtiyac
yoxdu. O xarabalıqların yerində təzə, daha gözəl evlər tikmək, o köhnə
evlərin illər boyu göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığımız, indi qapısız qalan
açarlarını da o təzə evlərin ən görüntülü  yerində, gözmuncuğu kimi
divardan asmaq lazımdı. Qoy təzə evlərimizə göz dəyməsin!..”

Professor Şirindil Alışanlı “Su səltənəti Laçın” yazısında doğulduğu
torpaq haqqında danışır və “Su səltənəti” ifadəsini də vaxtilə Xalq yazıçısı
Anarın “Qarabağ şikəstəsi” əsərində Laçınla bağlı işlətdiyini xatırladır. Adil
Cəmil, Jalə Əliyeva öz yazılarında Kəlbəcəri anır, əslən şuşalı, Şuşa
tarixinin mahir bilicisi, tədqiqatçı-jurnalist Vasif Quliyev XVIII əsr
“Qarabağ poeziya məktəbləri” adlı məqaləsində Qarabağ xanlıqları
zamanında fəaliyyət göstərmiş poeziya mühitindən ətraflı və geniş şəkildə
bəhs edir.

Eyni zamanda bu kitabda hörmətli professor Vilayət Quliyevin
“Qarabağ bədii ədəbiyyatımızda” yazısı, akademik, Xalq yazıçısı Kamal
Abdullanın müharibə dövründə yazdığı essesi, Xalq yazıçısı Çingiz Abdul -
layevin vaxtilə qələmə aldığı qeydləri, Xalq şairi Sabir Rüstəm xanlının
“Qarabağa dönüş” poeması, akademik Zemfira Səfərovanın “Şuşa Azər -
bay canın musiqi qalasıdır” məqaləsi, yazıçı Mehriban Vəzirin Qarabağın
məş hur qadınları – Ağabəyim Ağa, Gövhər Ağa, Xurşidbanu Natəvan,
Həmidə xanım Cavanşir haqqında ətraflı və gözəl araşdırması, Günel
Anar qızının “Ataya... Arzu...”, Pərvinin “Qarabağı vərəqləmək”, Əsəd
Cahangirin “Səs” yazıları yer alıb.
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Vaqif Bayatlının poetik ön sözüylə başlayan “Şeir çələngi” bölümündə
tanınmış şairlərimizin Qarabağa, onun tarixinə və təbiətinə həsr olunmuş,
bir-birindən xeyli zaman fərqiylə yazılmış şeirləri toplanıb. Bütün
şeirlərin ruhuna Qarabağa ilahi bir sevgi hopub. Qarabağın işğalda olduğu
illərdə yazılmış şeirlərdə məyusluq, kədər əks olunsa da, torpaqlarımıza
dönəcəyimizə sonsuz ümid də bu əsərlərdən xali olmayıb. Uzaq illərdə və
qələbədən sonra yazılmış şeirlərdə də əks olunan ümumi bir mətn var:
“Qarabağ Azərbaycandır!”

Bütün bu yazıların içərisində dərin Qarabağ sevgisi, bizim torpaq
həsrətiylə keçirdiyimiz ağrılar, eləcə də 30 ildən sonra Ali Baş Koman -
danın qətiyyəti, ordumuzun gücü sayəsində torpaqlarımızın azadlığı ilə
qürurumuzun bərpa olunması və bunun yaşatdığı sevinc öz əksini tapıb.

Kitabda, həmçinin Azərbaycan–Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş
səhifələr də var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin
Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səmimi dostluğu, müqəddəs
savaşımızda Türkiyənin ölkəmizə verdiyi dəstək, eləcə də həmin günlərdə
Türkiyə yazıçılarının həmrəylik məktubları yer alıb. 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun rəhbəri Günay Əfəndiyevanın
yazısında isə Türkiyənin və Türk Cümhuriyyətlərinin Azərbaycana
verdikləri dəstək sadalanır. 

Kitabın sonunda Xalq yazıçısı Anarın ötən əsrin səksəninci illərində
yazdığı, yuxarıda xatırlatdığım, informasiya bolluğu ilə seçilən, təsir gü -
cünü itirməyən, hər oxuduqda Şuşanı xatırladıb ürəyimizi gizildədən
“Qarabağ şikəstəsi” yazısı, həmçinin Xalq yazıçısının müxtəlif illərdə
Qarabağ mövzusunda yazdığı sanballı məqalələr də yer alıb. Elə bilirəm,
bu kitab Azərbaycan yazıçılarının Qarabağın azadlığına sevincinin
ifadəsindən əlavə, bu qələbəyə dəyərli töhfəsi və Müzəffər Ali Baş Koman -
dana, qalib Azərbaycan Ordusuna minnətdarlığının əksidir. 
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Külli-Qarabağın abi-həyatı
Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı.

MOLLA VƏLİ VİDADİ

Qarabağ – 
doğma yurdum



ELÇİN
Xalq yazıçısı

ŞUŞANIN DAĞLARI BAŞI DUMANLI…

–1–

Ar tıq 1982-ci ilin Şu şa da kı o qar lı- bo ran lı 14 yan var günü haq qın da
çox ya zı lıb, o za man çə kil miş kadr lar te le vi zi ya ilə çox göstə ri lib, an caq

de yil miş lə ri tək rar la -
ma ğı xoş la ma sam da,
bu ya zı nı baş la maq is -
tə yən də hə min günü
xa tır la dım və ara dan
ke çən bu 39 il dən son -
ra da o so yuq günün
hə ra rə ti (!) özü ilə
doğ ma Şu şa ab -ha va -
sı nı gə tir di. Bu ab -ha -
va, bu Şu şa au ra sı,
Şu şa ko lo ri ti ilin fə sil -
lə rin dən ası lı de yil,
Şu şa nın so yu ğu da, is -
ti si də elə bil ki, an caq
bu şə hə rə mən sub dur
və hər bir in sa nın öz
xa rak te ri, öz xa siy yə ti
ol du ğu ki mi, Şu şa nın
da so yu ğu və is ti si, qa -
rı və ya ğı şı ilə bir lik də
öz ha va sı var, onun
hiss -hə yə ca nı da, se -
vin ci və kə də ri də, za -
ra fa tı və qay ğı sı da
özününküdür. 
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Vaqif poeziya bayramında



Mən arxivimdə axtarıb tapdığım qeydlərə baxanda, elə bil, monitora
baxırdım – Şuşanı da, Bakıdan Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış
mərasiminə gəlmiş yazıçıların, bəstəkarların, rəssamların, alimlərin artıq
rəhmətə getmiş bir çoxunu da o monitorda canlı görürdüm.

Həmin 14 yanvar günü Şuşada, Cıdır düzündə Heydər Əliyev başda
olmaqla Respublika rəhbərliyinin iştirakı ilə məqbərənin açılış mərasimi
keçiriləcəkdi və mən ayın 13-də Xankəndiyə (o zaman hələ tarixi adı
bərpa olunmamış Stepanakert idi) gəldim. Elə həmin gün də fürsət tapıb
oradakı Pedaqoji İnstitutun prorektoru, rəhmətlik Nəcəf Quliyevlə
birlikdə Yazıçılar İttifaqında mənimlə bir yerdə işləyən sürücü dostum
Balağanın maşınında Şuşaya baş çəkdik və qışın oğlan çağında Şuşada bir
gün çıxmışdı ki, elə bil, qış çaşıb, gözəl bir yaz günü olmuşdu.

Şuşanın günəşi bir gündə beş dəfə çıxıb, beş dəfə də bata bilər və ayın
14-də Şuşada hər tərəfi elə bir qar basmışdı, durmadan elə bir qar yağırdı
ki, maşınlar Cıdır düzünə qalxa bilmədi və hamı maşından enib yoxuşu
piyada qalxmağa başladı. Qarlı bir çovğun idi və təsəvvür edin ki, o
çovğunda qalın qara bata-bata elə bil ki, dağa dırmaşan o adamların içində
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heç kim yorulmadı, heç kim yarıyolda dayanmadı, təngnəfəs olmadı – bu
da Şuşa möcüzələrindən biri idi. 

Burasını da deyim ki, Heydər Əliyev iti addımlarla irəlidə gedirdi və
onun sürəti elə bil hamını səfərbər edirdi. Yaşlı adamlar var idi (hər halda
o zaman mənim üçün çox yaşlıydılar), Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov,
maestro Niyazi, Qəmər Almaszadə, Lətif Kərimov, Şəmsi Bədəlbəyli
(Fərhad da yanında),  Akademiyanın prezidenti Həsən Abdullayev, başqa -
ları və elə bil ki, yaşlı yaşını, hansısa xəstəliyi olan xəstəliyini yadından
çıxar dıb o çovğuna meydan oxuyurdu. 

Ovaxtkı tələsik qeydlərimdən bəzi hissələri olduğu kimi bu yazıya
köçür mək istəyirəm:

“Mən Süleyman Rüstəmlə yanaşı qalxırdım, Mirzə İbrahimov isə bizdən
ikiüç addım irəlidə gedirdi.  Mən Süleyman Rüstəmin qolundan tutmaq
istəyəndə:

– Yox, özüm gedəcəyəm, – dedi və həmişəki kimi tamlı bir şövq ilə
pıçıldadı: – Mirzəni görürsən necə büzüşüb? İstəyirəm gedim ona kömək
edim.

Elə o saat da irəlidən Mirzə müəllimin bir balaca da rişxəndli səsi gəldi:
– Süleyman, sən özündən muğayat ol!..
Doğrusu, mən mat qaldım ki, belə bir çovğunda Mirzə müəllim

Süleyman Rüstəmin pıçıltısını necə eşitdi?
Süleyman Rüstəm bu dəfə ağzını az qala qulağıma dirəyib:
– Alə, gördün necə eşitdi? – dedi. – Qazdan ayıqdı!..
Yenə irəlidən Mirzə müəllimin eləcə rişxəndli səsi gəldi:
– Süleyman, nə desən, eşidəcəyəm!..”

Bu cümləni də o vaxt yazmışam:

“Qəmər Almaszadə elə yüngül addımlarla addımlayırdı ki, elə bil
səhnədədir, hansı gözəl bir baletdə isə öz partiyasını ifa edir”.

Qeydlərdə belə bir müşahidəm də var:

“Boris Gevorkov (o zaman Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Partiya
Komitəsinin birinci katibi idi) Heydər Əliyevin yanında gedirdi, gah o tərəfə,
gah bu tərəfə vurnuxurdu, elə kənardan da hiss edirdim ki, hər vasitə ilə
Heydər Əliyevin diqqətini cəlb etmək, ona nəsə bir xidmət göstərmək istəyir.
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Ancaq o çovğun, Cıdır düzünün o yoxuşu, o abhava hiss olunurdu ki, Heydər
Əliyevə ləzzət edir və elə bil Gevorkovu heç görmür”.

Nəhayət ki, gəlib Cıdır düzünə çıxdıq və qar get-gedə elə bərkiyirdi
ki, nəinki Şuşa dağları, üzbəüzdəki Topxana meşəsi görünmürdü, heç üç-
dörd addımlıqdakı adamı da tanımaq olmurdu. Cıdır düzünə yığışmış
insanların yalnız qaraltısı görünürdü, alqışları, hənirtisi eşidilirdi və Cıdır
düzü elə bil o 14 yanvar günü tamaşaçılarla dolu nəhəng bir açıq teatr idi.
Kişili-qadınlı, uşaqlı-qocalı Şuşa camaatı bizdən əvvəl gəlib bura
toplaşmışdı və o çovğunun təsir edə bilmədiyi gözəl və isti (!) bir aura
Cıdır düzünün başının üstünü almışdı. Mən bu sözləri yazıram və elə bil
bu qədər illərdən sonra o aura gəlib mənim yazı mizimin üstünə qonub –
bunun özü də bir Şuşa möcüzəsidir.

Yenə ovaxtkı qeydlərimdən kiçik bir hissəni olduğu kimi köçürürəm:

“Başqa söz tapa bilmirəm: Şuşada qar bayramı idi.
Rauf Hacıyevlə yanaşı dayanmışdıq. Birdən rusca məndən soruşdu:
– Mən necə bəstəkaram?
Məşədi İbad demişkən, fikrimdən keçdi ki, heç hənanın yeridi? (Amma

sən demə, yeriymiş!)
– Əla – dedim və doğrudan da, bu fikirdəyəm ki, Rauf bizim ikiüç ən

gözəl melodiyaçılarımızdan biridir.
Rauf:
– Ancaq mən Şuşada anadan olsaydım, – dedi, – Şuşada böyüsəydim,

bundan iki dəfə artıq əla bəstəkar olardım!”

Mirzə İbrahimov nitq söylədi, Süleyman Rüstəm, Nəriman Həsən -
zadə, yerli şairlər M.P.Vaqif haqqında söz dedi, şeirlərini oxudu, Bakıdan
gəl miş Samvel Qriqoryan təmiz Azərbaycan dilində Vaqifin şeirlərini
orijinalda, sonra da özü tərcümə etdiyi bu şeirləri erməni dilində oxudu
və Lütfiyar İmanov Cahangir Cahangirovun Vaqifin sözlərinə yazdığı
məşhur “Durnalar” mahnısını ürəkdən gələn elə bir ehtirasla, elə bir təbli
enerji ilə oxudu ki, indinin özündə də mən fikirləşirəm ki, Cıdır düzündəki
o ifa – rəhmətlik Lütfiyarın ən gözəl ifası idi. 

Məqbərənin açılışından sonra, yadıma gəlir, Poeziya evinin də açılışı
oldu və orada bizə ayaqüstü qaynar samovar çayı verdilər ki, içib qızışaq
– o samovar çayı da mənim həyatımda içdiyim ən gözəl və unudulmaz
samovar çaylarından biri, bəlkə də, birincisi idi. Elə orada da Heydər
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Əliyev dedi ki, burada hər il Vaqif poeziya günləri keçirmək və bunu
ənənəyə çevirmək yaxşı olar. 

Yeri düşmüşkən, bu yerdə kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirəm:
2000-ci il iyunun 25-i idi və axşam Bakıda gözlənilmədən bərk külək

əsməyə başladı. Həmin gün Heydər Əliyev mənim “Ah, Paris, Paris”
pyesimin tamaşasına baxmaq üçün Akademik Milli Dram Teatrına gəldi
və mən onu qarşılayanda maşından düşüb əli ilə saçlarını küləkdən
qoruya-qoruya:

– Küləyi görürsən də!.. – dedi, sonra da: – Şuşa yadındadı? – soruşdu.
Mən:
– Əlbəttə, – dedim.
Heydər Əliyevin yaddaşı fenomenal bir yaddaş idi və mən dəfələrlə

bunun şahidi olmuşam. Uzun illər boyu yayda da, qışda da Azərbaycanın
şəhər lərinə, rayonlarına, kəndlərinə, Allah bilir, nə qədər səfər etmiş
Heydər Əliyev bu qədər illərdən sonra Bakının həmin küləkli axşamında
Şuşadakı o qarlı-boranlı 14 yanvar gününü dəqiqliyi ilə yada saldı və mən
bu “dəqiqliyi” ona görə xüsusi yazıram ki, dediyim kimi, Şuşaya böyük bir
heyət getmişdi, Heydər Əliyev də o heyətdəki adamları adbaad xatır -
layırdı. 

Ancaq biz yenə Şuşaya qayıdaq.
Elə həmin 1982-ci ilin 29 iyulundakı ikinci Şuşa səfəri o qış səfərinin

davamı idi və bu dəfə də Heydər Əliyev başda olmaqla böyük bir heyət
Vaqif poeziya günlərini keçirmək üçün Şuşaya gəlmişdi. Şuşa camaatı yenə
Cıdır düzünə yığışmışdı, ancaq bu dəfə günəş 14 yanvardakı qar
çovğununun hayıfını alırdı və elə bil kəklikotu ətrini Cıdır düzünə bu
dərəcədə yayan da onun şöləsi idi. Cıdır düzündən başı dumanlı Şuşa
dağları, hətta uzaqdakı Kirs də, yamyaşıl Topxana meşəsi də, Üçmıxın
altındakı Ağzıyastı kaha da aydın görünürdü və bütün bu mənzərə də elə
bil o böyük poeziya bayramının təbii və möhtəşəm dekorasiyası idi.

Bakıdan gəlmiş, eləcə də yerli şairlər şeirlərini oxudu, çıxışlar oldu,
Vaqif Cəbrayılzadə ilə rəhmətlik Eldar Nəsib – o zaman ikisi də cavan və
seçilən şairlər idi – Molla Pənahla Molla Vəli Vidadinin məşhur deyiş mə -
sini söylədilər, bir sözlə, o gün Cıdır düzündə Şuşanın tarixinə, mədəniy -
yətinə, şuxluğuna layiq bir poeziya bayramı keçirildi. Ordan birbaşa
Natəvan bağına gəldik və Heydər Əliyev Natəvan abidəsinin (heykəltəraş
Həyat Abdullayeva) açılış lentini kəsdi. 

Amaliya Pənahova ilə Əlabbas Qədirov İlyas Əfəndiyevin “Xurşidbanu
Natəvan” əsərindən bir səhnə göstərdilər və rəhmətlik Amaliya Natəvanı
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elə bir həvəslə, şövqlə ifa etdi ki, elə bil Natəvan özü də o gözəl abidənin
açılış mərasimində iştirak edirdi. Sonra böyük Bülbülün ev muzeyinə
getdik, Şuşanın küçələriylə də xeyli gəzişdik və bilmirəm, çox adamlar, çox
hadisələr görmüş o Şuşa küçələri haçansa o qədər izdihamın şahidi
olmuşdu, ya yox?

Həmin gün Şuşada “Koroğlu”nun uvertürası səsləndi, Arif Babayev
gözəl bir “Qarabağ şikəstəsi” oxudu, Ədalət sazını çaldı, rəhmətlik Qəndab
Quliyeva “Şuşanın dağları”nı elə yüksək bir koloritlə ifa etdi ki, indinin
özündə də mənim fikrimdə o ifanın təsiri keçib getməyib. Bir ifanı isə
xüsusi qeyd etmək istəyirəm və bu barədə qeydlərimdə yazmışam: 

“Qurgen (söhbət Xankəndində yaşayan erməni şairi Qurgen
Qabrielyandan gedir) yarısı erməni, yarısı da təmiz Azərbaycan dilində
Sayat Novadan bir mahnı oxudu. Bu Qurgen hərdən Yazıçılar İttifaqına gəlir,
Samvellə də möhkəm intriqadadı (Samvel Qriqoryan o zaman Bakıda
erməni dilində nəşr olunan ədəbiyyat jurnalı “Qrakan Azerbayjan”
jurnalının redaktoru idi). Doğrusu, mən onu özünü gözə soxan, yaltaq bir
adam bilirdim, ancaq Sayat Novanı azərbaycanca ürəkdən oxudu. Axırda
da erməniazərbaycanlı qardaşlığından danışdı, sonra da gur səsiylə
bağırdı: “Yaşasın Azərbaycan xalqı!”

Mən 1982-ci ildəki bu iki Şuşa səfəri barədə nə üçün bu qədər ətraflı
yazıram?

Çünki Şuşa dağlarının başını bürümüş o gözəl dumana baxa-baxa
həzz aldığımız o çağlarda kimin ağlına gələ bilərdi ki, Şuşanın özünün
başının üstünü qapqara bir duman bürüyüb və bizim də bundan
xəbərimiz yoxdur? 

Kimin ağlına gələrdi ki, cəmi altı-yeddi ildən sonra Şuşanın başına
necə bəlalar gələcək? Kim düşünə bilərdi ki, irqçi erməni separatçıları,
eləcə də Ermənistandan onlara köməyə gəlmiş qatillər Şuşa əhalisinin
195 nəfərini öldürəcək, 165 nəfərini yaralayacaq, 150 nəfərini əlil edəcək,
552 körpə yetim qalacaq, 58 nəfər girov götürüləcək, 20000 insan qaçqın
düşəcək, hətta Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbülün heykəlləri də
güllələnəcək, o zəngin Şuşa kitabxanasındakı bütün kitablar yandırılacaq,
sevə-sevə gördüyümüz 129 memarlıq abidəsi məhv ediləcək, dağıdılacaq,
viran qoyulacaq? Heç kim.

Şuşada elə ev yox idi ki, orada heç olmasa dörd-beş xalça (xalı, gəbə,
kilim və s.) olmasın – məşhur Şuşa xalçaları: Saxsıdağ, Nəlbəkigül,
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Malbəyli xalçaları və onların da hamısı talan edildi, Natəvanın güllələnən
o heykəli isə açılışını keçirdiyimiz həmin abidə idi.

Mən o uzaq 82-ci ildə qeydlərimi yazanda heç ağlıma gələrdi ki,
Natəvanın abidəsinin açılış mərasimində Sayat Novanı o cür oxuyan, gur
səsi ilə “Yaşasın Azərbaycan xalqı!” bağıran Qurgen Qabrielyan altı-yeddi
ildən sonra ən qatı və qəzəbli, qərəzli Dağlıq Qarabağ separatçılarından
biri olacaq? 

O vaxt yazmışam ki, o, ürəkdən oxuyurdu, ancaq mənim xəbərim
olmayıb ki, onun ürəyi həmin anlarda tamam başqa bir mənəvi məkanda
imiş, “Yaşasın Azərbaycan xalqı!” – deyərkən, onun ürəyi tamam başqa bir
əxlaqla döyünürmüş.

Ancaq bu barədə bir az sonra. 

– 2 –
Bir müddət bundan əvvəl istedadlı jurnalistimiz Rəşad Nəsirovun

“Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında şuşalı ziyalıların rolu (1875–
1935)” kitabına (Bakı, Mütərcim, 2018)  yazdığım ön sözdə də xüsusi qeyd
edirdim ki, Şuşa mühitini təsvir etmək xüsusi bacarıq, səriştə və zövq
tələb edir və yalnız ona görə yox ki, olduqca zəngin və rəngarəngdir – bu
öz yerində, həm də ona görə ki, bu mühitdə Şuşa camaatının hiss-
həyəcanının, dünyabaxışının, yumorunun ifadəsi olan məxsusi bir kolorit
var, necə ki, Şəkinin, yaxud Naxçıvanın, Lənkəranın və başqa yurd
yerlərimizin hərəsinin öz məxsusi koloriti var. Rəşadın kitabının yaxşı
cəhətlərindən biri də onda idi ki, o, dəqiq tarixi faktlar və hadisələrlə
bərabər, məhz həmin Şuşa koloritini də duya, hiss edə bilmiş və bunu
göstərməyi bacarmışdı.

Aydın məsələdir ki, mühit öz-özünə yaranmır, mühiti  insanlar
yaradır və biz bu insanları Haqverdiyevin hekayələrində, Nəcəf bəyin
pyeslərində, Üzeyir bəyin komediyalarında, Çəmənzəminlinin, İlyas
Əfəndiyevin əsərlərində görmüşük, tanımışıq. Bu mühiti, bu koloriti Fikrət
Əmirovun, Soltan Hacıbəyovun, Niyazinin simfoniyalarında, Xan və Seyid
Şuşinskilərin, Bülbülün və şuşalı xanəndə Məcidin oğlu Rəşid
Behbudovun ifalarında hiss etmişik və Cıdır düzünə qaranlıq düşəndə
hərdən adama elə gəlir, elə bil birdən-birə Niyazinin idarəsi ilə
“Koroğlu”nun uvertürası səslənir. 

Bunları yazarkən bir epizod yadıma düşdü.
İlyas Əfəndiyev Bülbülün ifasını çox bəyənirdi, xətrini də istəyirdi və

onların arasında qarşılıqlı səmimi və mehriban bir münasibət var idi.
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1950-ci illərin sonu, yay vaxtı idi və biz Şuşadaydıq. Gözəl, günəşli bir
gündə radio ilə Bülbülün lent yazıları verilirdi, təsnifləri oxuyurdu və İlyas
Əfəndiyev Bülbülə qulaq asa-asa:

– Qəribədir… – dedi. – Həmişəki Bülbüldü, yüz dəfə qulaq asdığımız
təsniflərdi, amma Şuşada bunlar elə bil başqa cürə səslənir. Elə bil sənə
deyir ki, evdə niyə oturmusan, dur, çıx şəhərə, get Cıdır düzünə, Mehdi
bağına get, o havanı çək sinənə, dünyanın yaxşı işləri barədə fikirləş…

Şuşa, 9 avqust 1972. Elçinlə Nüşabə xanım Cıdır düzündə

Yeri düşmüşkən deyim ki, vaxtıyla mən İlyas Əfəndiyevin dayısı, yəni
onun anası və mənim nənəm Bilqeyis xanımın böyük qardaşı, görkəmli
teatr xadimi Cəlil bəy Bağdadbəyovun Respublika Ədəbiyyat və İncəsənət
Arxivində saxlanan xatirələrini nəşr üçün çapa hazırladım və o kitabda
(Cəlil bəy Bağdadbəyov. Xatirələr və etnoqrafik qeydlər, Bakı, “Qapp-
Poliqraf”, 2002) Cəlil bəyin bilavasitə gördüyü, təmasda olduğu, dinlədiyi,
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oxuduğu 100-dən çox (!) Şuşa xanəndələri, şairləri, aşıqları, toy lotuları,
təlxəkləri, instrumental ifaçıları haqqında çox maraqlı və yığcam oçerklər,
məlumatlar, Şuşa toylarından tutmuş qədimlərdən gələn adət-
ənənələrəcən qiymətli etnoqrafik qeydlər var. Ən başlıcası isə Cəlil bəy
1887-ci ildə Şuşada doğulub, boya-başa çatandan sonra Peterburqda,
Moskvada təhsil almışdı, Bakıda yaşayırdı, ancaq mənim tanıdığım bütün
şuşalılar kimi, Şuşa koloriti onun canına hopmuşdu və xatirələrini də o
cür bir hissiyyatla yazmışdı. 

Mən artıq neçənci dəfədir ki, bu yazıda “Şuşa koloriti” ifadəsini
işlədirəm, ancaq doğrusunu deyim ki, bunun məğzini sözlə ifadə etməyə
çətinlik çəkirəm və məşhur, məşhur olduğu qədər də sadə və dəqiq bir
deyim yadıma düşür: “Musiqini sözlə duymaq olmaz, onu gərək hiss
edəsən”.

Baxın, cəmi yeddi not var və bu yeddi notla əsrlər boyu böyük
simfoniyalardan, opera və baletlərdən tutmuş mahnılaracan minlərlə,
milyonlarla əsərlər yaranıb və yaranır. Notu bilən musiqiçilər həmin
notlardakı musiqini ifa edirlər və o notları tanımayan bizlər isə həmin
musiqini hiss edirik – hiss etməsək, onu nə sevə bilərik, nə də yadda
saxlayarıq, tanıyarıq. Notu bilməyən virtuoz ifaçılar (el sənətkarları) da,
ifa etdiklərini hiss etməsələr, necə çala, necə oxuya, oynaya (“filan hava
sümüyümə düşür” deyimini xatırlayaq) bilərlər? Musiqidən uzaq birisi iş
görə-görə dodaqaltı nəyi isə zümzümə edirsə, bunu da ona hissiyyatı diktə
edir. Burası da çox mühüm cəhətdir ki, notu bilən həmin musiqiçinin özü
də o musiqini hiss etməyəcəksə, notları qurucasına ifaya köçürəcəksə, bu
da robot ifası olacaq, sözlə işləyən istedadsız şairin, nasirin yazdıqları
kimi, onun da ifasının heç bir emosional təsir gücü olmayacaq. 

Kolorit də belədir, onu gərək görəsən, hiss edəsən və Şuşa koloritini
də hiss etmək üçün heç olmasa bir dəfə Şuşaya gəlmək lazımdır, onsuz da
bir dəfə gələndən sonra Şuşaya tez-tez gəlmək istəyəcəksən.

Mən Şuşada ilk dəfə nə vaxt olmuşam? 
İndi bunu fikirləşəndə yadıma gələn odur ki, hələ məktəbə getmirdim

və yay günlərinin birində – mən o günü həmişə böyük bir səbirsizlik və
həyəcanla gözləyirdim – axşam Bakıda qatara minib, səhər Horadiz
stansiyasında düşürdük. O stansiyada faytonçu Həbib kişinin səsi
indiyəcən qulağımdadır:

– İlyas, xoş gəlmisən!..
Nənəm Bilqeyis xanım 1913-cü ildə Həbib kişinin faytonunda gəlin

getmişdi və Həbib kişinin faytonu Füzulidə (ovaxtkı Karyagində) yeganə
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fayton idi ki, hələ də Horadiz stansiyasına gəlib-gedirdi. Mənə elə gəlirdi
ki, Həbib kişi o faytonu ilə Füzulidən yox, hansısa bir nağıllar aləmindən
gəlir və ümumiyyətlə, Şuşa səfərlərimiz mənim üçün elə nağıllar aləminə
getmək idi.

Ancaq biz Həbib kişinin faytonuna sığışmırdıq və mən çox istəsəm
də, o faytona yox, bizi qarşılamağa gələn qohumlarla maşına – o qəhvəyi
cod kətanla örtülmüş “Villis” maşını da gözümün qabağındadır – minib,
əvvəlcə İlyas Əfəndiyevin əmisi Zəkara kişigilin yaşadığı Molla Məhərrəmli
kəndinə (rəhmətlik Şamama Həsənovanın bütün SSRİ-də məşhur olan
“1 may” kolxozu) gedib, onlarda çay içirdik, sonra da Füzuliyə gedirdik,
iki-üç gün də Füzulidə qalıb, daşlı-çınqıllı, amma çox səfalı Molla
Nəsrəddin yolu ilə Şuşaya qalxırdıq.

Bu fayton xatirəsini tamamlamaq üçün onu da deyim ki, mənim çox
arzuladığıma görə, İlyas Əfəndiyevlə birlikdə iki dəfə maşınla yox, Həbib
kişinin o faytonunda yola çıxmışıq: bir dəfə Füzulidən Gorazıllı kəndindəki
qohumlarla görüşmək üçün o gözəl kəndə, bir dəfə də İlyas Əfəndiyev
vaxtıyla Füzuli orta məktəbində ona dərs demiş, sonralar qocalıb nəyə
görəsə Tuğ kəndinə köçmüş rus dili müəlliməsi ilə (təəssüf ki, o yaşlı rus
qadınının adını xatırlamıram) görüşmək, necə yaşadığını bilmək istəyirdi,
bunun üçün Tuğa getmişdik.

–3–
Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Şuşada

məşhur “Yazıçılar Evi” deyilən bir yaradıcılıq evi var idi və yay aylarında
yazıçılar (bəzən də başqa sənət adamları) həm işləmək, həm də istirahət
etmək üçün ailələri ilə birlikdə ora gəlirdilər (hətta olurdu ki, yüksək
vəzifə sahiblərindən də kiminsə ailəsi gəlib orda istirahət edirdi). Şuşalı
Ələsgərovların bu üçmərtəbəli böyük mülkü, barlı-bağatlı böyük həyəti
şəhərin hündür və səfalı bir yerində yerləşirdi və elə bil o hava, o mənzərə,
o Şuşa aurası yaradıcı adamın qolundan tutub, onu yazı mizinin arxasına
aparırdı.

İlyas Əfəndiyev, Fikrət Əmirov, Süleyman Rəhimov, Balaş Azəroğlu və
Mədinə Gülgün, Cəfər Xəndan, Hidayət Əfəndiyev, Cahanbaxış, Qasım
Qasımzadə, Bayram Bayramov, Məsud Əlioğlu, Əliağa Kürçaylı, Əlfi
Qasımov 1950-ci illərdə, 60-ın əvvəllərində ailələri ilə birlikdə yay aylarını
çox zaman həmin “Yazıçılar Evi”ndə keçirirdilər, Mirzə İbrahimov da Ali
Sovetin sədri işlədiyi vaxtlar bəzən bir neçə günlüyə tək gəlirdi. 
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Bir nəfəri də ayrıca yada salmaq istədiyim üçün yenə haşiyə çıxmaq
istəyirəm. 

1955–56-cı illərdə – o zaman mən 6-cı, 7-ci siniflərdə oxuyurdum –
Xudadat bəy Əzizbəyov da qızının ailəsi ilə birlikdə “Yazıçılar Evi”ndə
istirahət edirdi və indi, bu sətirləri yazarkən, mən fikirləşirəm ki,
hündürboylu, şümşad görkəmli, səliqə ilə geyinən, istirahətdə olduğuna
baxmayaraq, qalstuk taxan bu yaraşıqlı adam o zaman XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərindəki Şuşa və ümumiyyətlə, Azərbaycan mütəfəkkir-
maarifçilərinin, ziyalılığının həyatda qalmış (sinfi mübarizəni, 37-ni
yaşamış) barmaqla sayılan nümayəndələrindən biri idi. Xudadat bəy
şuşalı idi, Şuşa real məktəbini bitirmişdi, Şuşada məşhur “Rəşidiyyə”
məktəbini yaratmış və özü də həmin məktəbdə dərs demişdi, sovet ləş -
mədən sonra isə Bakıya getmişdi və orada yaşayırdı. Rus, alman, fransız,
ərəb, fars dillərini mükəmməl bilirdi və onun tərcüməsində Cek Lon -
donun, Taqorun əsərləri, eləcə də rus dilinə tərcümə etdiyi “Mehman”
(Süleyman Rəhimov) povesti Şuşa Dövlət Kitabxanasının fondunda varıy -
dı. Az danışan adam idi, ancaq hərdən İlyas Əfəndiyevlə, Fikrət Əmirovla
söhbət edirdi və yadımdadır, bir dəfə hələ nisbətən cavan olan Firidun
Şuşinski də həmişəki kimi, İlyas Əfəndiyevlə görüşməyə gələndə belə bir
söhbətin üstünə çıxdı. Atam:

– Firidun, eşidirsən, bunları yaz… – dedi.
Rəhmətlik Firidun Şuşinski də əsl Şuşa koloritli bir insan idi və

bilmirəm, onun arxivində belə bir yazı var, ya yox? 
O vaxt cavan şuşalı filoloqlar Kamal Qəhrəmanov, Həbib Babayev də

Firidun Şuşinski kimi tez-tez “Yazıçılar Evi”ndə İlyas Əfəndiyevin
görüşünə gəlirdilər. 

O da yaxşı yadımdadır ki, bir dəfə Fikrət Əmirov: 
– Xudadat bəy, – dedi. – Şuşadakı eviniz durur? 
Xudadat bəy gülümsəyib, o zaman mənimçün bir az qəribə görünən

bir cavab verdi:
– Bizim evimiz deyil… – dedi və söhbəti dəyişdi.
İndi fikirləşirəm ki, bu “bizim evimiz deyil” sözləri ziyalı bir Şuşa

bəyinin içindəki çox ağrıların, çox acıların ifadəsi olub.
Orasını da deyim ki, Xudadat bəy çox qiymətli bir “Azərbaycanca-

rusca lüğət” hazırlayıb və adı qara xətlə çərçivəyə alındığı üçün, belə
görünür ki, vəfatından sonra nəşr olunmuş o lüğət (Bakı, Azərbaycan
Dövlət Nəşriyyatı, 1965) indiyə qədər mənim yazı mizimin üstündəki
lüğətlərin arasındadır.
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Azərbaycanda yalnız sənətin yox, ictimai fikrin inkişafında da Şuşa
mütəfəkkirlərinin, siyasi və ictimai xadimlərin rolu böyük olub, ancaq
yalnız həmin mütəfəkkirləri, xadimləri, ziyalıları yox, sadə peşələri ilə də
məşhur şuşalılar vardı ki, onları unutmaq mümkün deyil. 

Qəssab Abış yadıma düşür.
Ət almaq lazım olanda Bilqeyis nənəm bazara özü gedirdi və hərdən

mən də onunla gedirdim. Bazarın girəcəyində bir nalbənd dükanı var idi
və o nalbəndin (hayıf ki, onun da adını unutmuşam) odun üstündə
qıpqırmızı qızarmış dəmiri götürüb ağır çəkiciylə döyəcləyə-döyəcləyə
nal düzəltməyinə, eləcə də bazardakı alış-verişə baxmağa, şuşalıların bir-
birləriylə zarafatlarına, duzlu atmacalarına qulaq asmağa çox həvəsim var
idi. 

Nənəm ət almaq istəyəndə qəssab Abış salam-əleykümdən sonra:
– Bilqeyis xanım, – deyirdi, – nə bişirəcəksən?
Nənəm:
– Yarpaq dolması, – deyirdi.
Qəssab Abış soruşurdu:
– Neçə nəfərlik?
Nənəm:
– Abış, altı-yeddi nəfərlik olsun, – deyirdi.
Qəssab Abış uzun və ülgüc kimi iti bıçağının yüngül bir zərbəsi ilə

qabağındakı qarmaqlardan asılmış təzə toğlu ətlərinin birindən bir parça
dolmalıq (məhz dolmalıq!) kəsib, əvvəlcə nazik bir kağıza bükürdü, sonra
iki gözlü tərəziyə qoyurdu və o ətdən bir az götürməyə, ya da əlavə etməyə
ehtiyac yox idi, çünki müştəri arxayın idi: nəlik və nə qədər istəyibsə,
Qəssab Abış o cür və o qədər də ət verib.

Biz Şuşaya gələndə qohum-əqrəbanın, dostların evində, ya da Şuşanın
girəcəyindəki “İstirahət evi”ndə yox, dediyim kimi, “Yazıçılar evi”ndə
qalırdıq və Arsen adlı bir erməni oranın həm komendantı, həm də
gözətçisi idi, əynində həmişə nimdaş erməni libası olan qoca anasıyla,
arvadı rus qadını Yeva, oğulları Arkadi ilə bir yerdə elə orda da qalırdı.
Yevanın əvvəlki rus ərindən Vova adlı göy gözlü, sarışın (tipik rus balası!),
8–9 yaşlarında bir oğlu da var idi və Arsen onu oğulluğa götürmüşdü, bir
yerdə yaşayırdılar. O zaman Yazıçılar İttifaqı Ədəbiyyat Fondunun
direktoru, yəni Arsenin bilavasitə müdiri erməni Nerses Brutens adlı
keçmiş KQB işçisi idi və o da Bakı xəstəxanalarından hansı birindəsə
psixiatr həkim işləyən oğlu Karenlə birlikdə guya vəziyyətlə tanış olmaq
üçün hərdən bir-iki günlük gəlib orda qalırdı. 
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Xeyli sonralar məlum oldu ki, həmin psixiatr Karen Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində (yəni əslində SSRİ-nin ən ali
rəhbərliyində) Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdirinin birinci müavinidir
və “perestroyka” vaxtı da Mixail Qorbaçovun köməkçisi işlədi. Dağlıq
Qarabağda erməni irqçi separatizminin baş qaldırmasında, sovet
rəhbərliyinin, şəxsən Mixail Qorbaçovun dolayısı ilə həmin separatçılığı
dəstəkləməsində Karen Brutensin hansı rolu olub, olmayıb – bunu
dəqiqliyi ilə indi ancaq Allah bilir və bu yazını yazanda mən internetə ba -
xıb gördüm ki, o, yəni Karen Nersesoviç Brutens 92 il yaşayaraq 2017-ci
ildə ölüb. Ancaq başqa bir səciyyəvi faktı qeyd edim ki, 1980-ci illərin
sonlarında irqçi erməni separatçılığı baş qaldıran vaxt eşitdim ki, Arsenin
həmin rus oğulluğu Vova atalığının erməni familyası ilə o separatçılığın
ən qatı radikal nümayəndələrindən biridir, Xankəndidə və İrəvandakı
mitinqlərdə tez-tez alovlu nitqlər söyləyir, həmişə də nitqlərini: “Azər -
baycanlıları güllələyək!” – şüarı ilə bitirir.

Ancaq yalançı (və həqiqi!) Vovalar yalnız azərbaycanlıları gül -
lələmirdilər.

1986-cı ildə Şuşada və Xankəndidə Səməd Vurğunun 80 illik
yubileyini keçirirdik və Gürcüstandan, Ermənistandan da qonaqlar
gəlmişdi. Ermənistan Yazıçılar İttifaqının sədri, SSRİ Ali Sovetinin
deputatı, bildiyim dərəcədə Ermənistanda nüfuzlu bir şəxs olan Vardges
Petrosyanla tanış idim, hərdən Moskvada keçirilən ədəbi toplantılarda
görüşürdük və Səməd Vurğunun yubileyinə o da gəlmişdi. Mənə dedi ki,
İrəvandakı “Sovetakan qrox” nəşriyyatı mənim hekayələr kitabımı erməni
dilində nəşrə hazırlayır və əgər etiraz etmirəmsə, həmin kitaba ön söz
yazmaq istəyir. Doğrudan da, çox keçmədi ki, kitab onun ön sözü ilə nəşr
olundu (bu, mənim Ermənistanda nəşr olunmuş birinci və sonuncu
kitabımdır) və yenə də bu yazını işləyərkən, arxivimdə axtarıb, Vardges
Petrosyanın o zaman rusca mənə yazdığı  məktubu tapdım. Məktubda belə
bir abzas var: “Bizim Zaqafqaziya xalqlarının, ədəbiyyatlarının və bu
ədəbiyyatı yaradan yazıçıların dostluğu çağdaş dövrümüzün ən sevindirici
hadisələrindən biridir və xüsusən sevindirici haldır ki, bu dostluq,
qarşılıqlı anlaşma və maraq bədii yaradıcılıq sayəsində daha da
möhkəmlənir, sizin istedadlı əsərləriniz də bu sıradadır”.

Bu məktub erməni irqçiliyinin baş qaldırdığı ərəfədə yazılmışdı və o
irqçilik baş qaldıranda isə mən eşitdim ki, Vardges Petrosyan öz evinin
qapısı ağzında güllələnərək qətlə yetirilib.

Ancaq söhbətimizdən uzaqlaşmayaq. Yuxarıda adını çəkdiyim
“İstirahət evi” axşamlar Şuşanın gəzməli gur yerlərindən biri idi və oranın
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daimi müdiri də hamının hörmət etdiyi Əhəd müəllimiydi. O “İstirahət
evi” bütün SSRİ-də tanınmış bir yer idi və yay ayları Rusiyadan tutmuş
Orta Asiya respublikalarınacan ora çox adam istirahətə gəlirdi. Axşamlar
akardeonçu Tapdığın ağappaq akkordeonunun səsi Şuşanın aşağı başına
– Ərimgəldi tərəflərə yayılırdı və “İstirahət evi”nin böyük meydançasında
tans başlayırdı. Şuşa cavanları da, dediyim kimi, SSRİ-nin müxtəlif
guşələrindən gəlmiş rus və qeyri-rus qızlarla tans edirdi. İlk gənclik
çağlarımda mənim də Tapdığın o akkordeonunun sədaları altında tans
edənlərin arasında olmağım indi ən gözəl və bir az da yumorlu Şuşa
xatirələrimdən biridir.

Bu da, yəqin, maraqlı bir cəhətdir ki, mən Şuşada olanda “Yazıçılar
Evi”ndə istirahətə gəlmiş uşaqlardan, yeniyetmələrdən çox, şuşalı
uşaqlarla, yeniyetmələrlə dostluq edirdim və bu sözləri yaza-yaza o
dostlarımla bir dəfə Cıdır düzündəki Qırxpilləkənlə az qala alpinistlər kimi
Daşaltı çayına enməyimizi, 13–14 yaşında olsa da, Şuşa meşələrindən
odun qırıb, gətirib satan, böyük ailələri üçün pul qazanan Əbülfətlə tez-
tez kol-kosun içində böyürtkən yığmağa getməyimizi (Şuşa böyürtkəninin
dadı tamam başqa idi!), Alban kilsəsinin yuxarı tərəfindəki düzdə futbol
oynayanda bir nömrəli qapıçımız İmranın pişik kimi atılıb penalları
tutmağını, kasıb bir qadın olan keçmiş bəy qızı (məşhur şuşalı Mehdi
bəyin qızı) və bizim qohumumuz Mina xalagilin həyətində onun oğlu
Allahverdi ilə birlikdə ocaq kənarında oturub Mina xalanın sacda
qovurduğu sütül noxudu ləzzətlə yeməyimizi, həmin həyətdəki misilsiz
ağ tut ağacına dırmaşıb tut çırpmağımızı, kənddən (səhv etmirəmsə,
Zarıslıdan) köçüb gəlib qonşuluqda yaşayan və mənim də dostum olan
İnqilabın evdə bişirdikləri isti təndir çörəklərini “Yazıçılar Evi”nə gətirib
satmağını, hansı bir həvəslə axşamlar Şuşa yay kinoteatrında filmlərə
baxmağımızı xatırlayıram. O da xatirəmdədir ki, Əbülfətgil “Yazıçılar
evi”nin həyətinin aşağı darvazası ilə üzbəüz quru böyürtkən çəpərli evdə
yaşayırdılar və onların məşhur bir qoçu vardı, çəpərdən atılıb məhəlləyə
çıxanda heç kim o həndəvərdən keçə bilmirdi, kimi görürdüsə, üstünə
qaçıb, kəllə vururdu. 

Ən yaxın dostum isə, musiqi məktəbində oxuyan Tahir idi və tez-tez
onların Ağadədəli məhəlləsindəki evlərinə gedirdim. “Fed” fotoaparatımız
var idi – Cıdır düzü də elə bil maqnit kimi o fotoaparatı özünə çəkirdi –
Tahirlə Cıdır düzünə gedib fotolar çəkirdik və onların ikimərtəbəli binanın
birinci mərtəbəsindəki evlərində qapı-pəncərəni bağlayıb, Tahirin böyük
qardaşı Tariyelin köməkliyi ilə qaranlıqda plyonkaların neqativini
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çıxarırdıq, o evin qapısı ağzındakı aralıqda oturub, söhbətləşə-söhbətləşə
bacıları Saranın kəklik otuyla dəmləyib gətirdiyi çaydan içirdik, rəhmətlik
anaları Südabə xalanın bişirdiyi gözəl təamlardan yeyirdik. Sonralar Tahir
Əzimov Bakıda konservatoriyanı bitirib, uzun illər Sumqayıt musiqi
məktəbində tar dərsi dedi, onun oğlu Anar bu gün istedadlı və bacarıqlı
maliyyəçilərdən biridir, Tariyel Əzimov Dövlət Neft və Kimya
Universitetinin dosenti oldu, dekan işlədi, geoloq Sara da, yəqin, indi xeyli
yaşlaşıb – “vaxt atlı, biz piyada” deyiblər – ancaq tamam əminəm ki, onlar
Bakıda da, Sumqayıtda da həmişə Şuşa ab-havası ilə yaşayıblar, 30 illik
Şuşasızlıq da daima onlarla birlikdə olub və bu gün isə əlbəttə, Şuşa
sevinci ilə yaşayırlar.

Azərbaycan teatrları tez-tez Şuşada qastrol tamaşaları verirdi və bu
tamaşalar bizim üçün bir teatr bayramına çevrilirdi. Şuşa camaatı
teatraldır və hələ XIX əsrin ortalarından – 1840–50-ci illərdən başlayaraq
Şuşa ziyalıları tamaşalar hazırlayırdılar, imperiya teatrları ora qastrollara
gəlirdi və 1943-cü ildə isə Şuşada Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Musiqili
Dram Teatrı yaradılmışdı. Ancaq baxın, müharibənin ağır bir vaxtında
yaradılmış bu teatr uğurlar əldə edə-edə inkişaf edir və altı ildən sonra,
1949-cu ildə isə birdən-birə ləğv olunur, əvəzində isə Xankəndidə Maksim
Qorki adına Dövlət Erməni Dram Teatrı yaradılır. Bu, sovet “xalqlar
dostluğu” şüarçılığının açıq-aşkar birtərəfli ifadəsi idi və nə yaxşı ki, bizim
Dövlət teatrlarımız, dediyim kimi, tez-tez Şuşaya gəlirdilər. 

Uşaqlıq çağlarımın heç vaxt unutmayacağım ləzzətli bir xatirəsi
yadıma düşür. 1950-ci illərin lap əvvəllərində yay vaxtı idi, bizim
Akademik Dram Teatrımız Şuşaya qastrola gəlmişdi və axşam İlyas
Əfəndiyevin “Bahar suları” pyesinin tamaşasını göstərirdilər. Əsərin
qəhrəmanı Uğur rolunu rəhmətlik Süleyman Tağızadə ifa edirdi və zal da
həmişəki kimi dolu idi. Rejissor Adil İsgəndərov belə bir mizan qurmuşdu
ki, Uğur yarıuzanmış halda yerə dirsəklənir və Şuşadakı o tamaşa zamanı
Süleyman Tağızadə o cür uzananda ayaqqabısının biri  ayağından çıxıb,
səhnənin kənarında yerə düşdü. Birdən yer tapmadığı üçün ayaq üstə
dayanmış, elə mən yaşda gombul bir oğlan – səhv etmirəmsə, adı Vaqif idi –
qaça-qaça gəlib barmağı ilə Süleyman Tağızadənin ayaqqabısı düşmüş
corablı ayağını qıdıqladı və hamımızı gülmək tutdu, sonra hamı əl çalmağa
başladı, heç bir qanqaralığı da olmadı, aktyorların da kefi pozulmadı,
əksinə, rollarını elə bil daha artıq bir şövqlə ifa etdilər, böyük də uğur
qazandılar, çünki tamaşaçılar da, aktyorlar da Şuşa aurasının altında idilər,
Şuşa aurasının altında olanda isə qanıqaralıq mümkün deyildi. 
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O çağlar mən çoxlu kitab oxuyurdum, sonrakı onilliklərdə də xeyli
kitab oxumuşam və aydın məsələdir, onların hamısı yadımda qalmayıb,
ancaq Şuşadakı o “Yazıçılar evi”ndə qoz, qara meşə gilası, meşə şabalıdı,
gavalı ağacları olan o böyük həyətin hansı küncündə hansı kitabları
oxumuşamsa, hamısı təfərrüatı ilə yadımdadır, elə bil Şuşa ab-havası o
kitabları həmişəlik olaraq mənim fikrimə hopdurub – bu da mənimçün
bir Şuşa möcüzəsidir. Uşaqlığımın, yeniyetməliyimin “Şahzadə və dilənçi”,
“Robinzon Kruzo”, “Başsız atlı”, “Hacı Murad”, “Ovod”, “Spartak”, “Notrdam
kilsəsinin qozbeli” və başqaları kimi sevimli kitabları yadıma düşəndə o
saat Şuşanı, o “Yazıçılar evi”ni, o böyük həyəti, oradakı insanları
xatırlayıram. 

Əziz oxucu! Görürəm ki, mən uşaqlığımın, yeniyetməliyimin, ilk
gənclik çağlarımın Şuşası haqqında yazdıqca yazacağam, fikir məni
uzaqlara, uzaq olduqca da yaxınlaşan xatirələrə aparacaq və bu, artıq
məqalə yox, bir kitab olacaq, ona görə də bu söhbəti uzatmıram. 

Sağlıq olsun.

–4–

Anar, Elçin, Əkrəm Əylisli, general Kamil Əliyev və pilot Cıdır düzündə

1991-ci ilin sonları, ya 92-nin əvvəlləri idi, hər halda Şuşa tarixinin
qapqara 8 may günündən bir neçə ay əvvəl biz, yəni mən, Əkrəm Əylisli
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və Anar, birlikdə camaatla görüşmək, imkanımız daxilində nəsə etmək
üçün Ağdamdan helikopterlə Şuşaya uçduq. Bu, mənim Şuşaya son
səfərim idi və  Şuşa artıq həmənki Şuşa deyildi – həmin binalar idi, həmin
küçələr, həmin Cıdır düzü idi, ancaq Şuşa əvvəlki Şuşa deyildi. Bakıdakı
hərc-mərcliyə görə güvənc yerinin olmaması, əlacsız bir vəziyyət
yaranması elə bil ki, Şuşa aurasını çilik-çilik sındırmışdı və o sınıqlıq
nəinki Şuşa camaatının sifətindəki şuxluğu aparmışdı, Şuşanın küçələrinə,
binalarına da, Cıdır düzünə də hopmuşdu. 

Bu yazını yazarkən fikirləşirəm ki, sənət adamları üçün əslində Şuşa
böyük bir yaradıcılıq evi idi və biz hər dəfə Şuşaya gedəndə elə bil ki,
yaradıcılıq ezamiyyətinə gedirdik – Şuşa ruh verirdi, əsərlərimiz yazılırdı
və bu əsərlər ədəbiyyatımızın, musiqimizin, rəngkarlığımızın inkişafında
mühüm rol oynayırdı. Bütün tədqiqatlarımızda, publisistikamızda,
xatirələrimizdə Şuşa geniş mənada (sənətin bütün sahələrində) Azər -
baycan mədəniyyətinin, ilk növbədə də, xanəndəlikdən tutmuş estrada
ifaçılığınacan, “Koroğlu”dan və “Qız qalası”ndan, “Sevil”dən və “Min bir
gecə”dən tutmuş simfonik muğamlara və “Sənsiz”, “Sevgili canan” kimi
dahiyanə romanslaracan Azərbaycan musiqisinin inkişafında müstəsna
yeri və rolu olan məkan kimi təqdim olunurdu ki, bu da, əlbəttə, həqiqətin
ifadəsidir. Eyni zamanda mühüm siyasi hadisələr, maarif və mədəniyyət
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sahəsində əldə edilən nailiyyətlər, şəhər mədəniyyətinin inkişafında və
yayılmasındakı prinsipial uğurlar baxımından da Şuşa Azərbaycan
tarixinin zəngin məkanlarından biridir və bu sözləri təsdiqləmək üçün
adlar çəkməyə, faktlar sadalamağa, elə bilirəm ki, ehtiyac yoxdur. 

Ancaq bu məkanın, bu ruh verən Şuşanın biz məhz Azərbaycanın
mədəni mərkəzi, məhz Azərbaycan xalqının mənəviyyatının bir parçası
olduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmişdikmi? Yox. 

Şuşanın özünü, Cıdır düzündən, İsa bulağından, Səkili bulaqdan, Çarıx
bulaqdan, İsti, Soyuq bulaqlardan, Şəmilin bulağından, Daşaltından,
Turşsudan tutmuş, Topxana və Kirs meşələrinə, Qarqarçaydan axıb gələn
Zarıslı çayına, Xəlfəli çayınacan bütün bu gözəllikləri, oranın havası, suyu
ilə bərabər təbiətin bəxş etdiyi bir cənnətməkan kimi vəsf edirdik,
igidlərimizin Qarabağ atlarının belində Cıdır düzündə çapmaqlarını
qürurla qələmə alırdıq və bu da təbii bir cəhətdir, həqiqətdir, ancaq
məsələ burasındadır ki, bütün bunları özümüz yazıb, özümüz oxuyurduq,
özümüz deyib, özümüz həzz alırdıq – yalnız bu qədər.

Biz ikili siyasi standartlar dünyasında Şuşa və ümumiyyətlə, Dağlıq
Qarabağla bağlı törədilə biləcək aqressiyanı, fəlakəti hiss etməmişdik,
“xalqlar dostluğu” haqqındakı sovet şüarçılığı bizim vətəndaşlıq
qayələrimizi mürgüyə vermişdi.
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Şuşa azad olunandan sonra Fərhad Bədəlbəyli Polad Bülbüloğluyla
birlikdə Şuşaya getmişdi və Fərhad deyir ki, orada diz çöküb dedim:

– Şuşa, bizi bağışla!
Bu etirafı mən bizim hər birimizin daxili ittihamının ifadəsi kimi

qəbul edirəm.  
Bu – ədalətli bir ittihamdır və nə yaxşı ki, bu gün biz Şuşanın gələcəyi

barədə düşünəndə özümüzün özümüzə verdiyimiz bu ittihamdan
yayınmırıq, çünki Şuşa yalnız gözəl havada dincəlmək, gözəl məclislər
qurmaq və gözəl sağlıqlar demək, gözəl təbiəti vəsf etmək məkanı deyil,
Şuşa böyük milli-mənəvi məkandır.

Bunu da etiraf etmək istəyirəm ki, mən Şuşanın azad olunacağını
görəcəyimə inanmırdım, bu, mənim içimdə bir yara idi, çünki bu otuz illik
erməni işğalının təcrübəsi göstərdi ki, dünyanı ikili siyasi standartlar idarə
edir və İlham Əliyev həm Prezident, həm də Ali Baş Komandan kimi məhz
bu ikili standartlar dünyasında ortaya son dərəcə ciddi və son dərəcə də
cəsarətli iradə qoydu.

Bu iradə nəticəsində Azərbaycan əsgəri Şuşanı və adlarını bir-bir
yazacağam: Cəbrayılı, Füzulini, Qubadlını, Zəngilanı, Hadrutu, Laçını,
Ağdamı, Kəlbəcəri, yüzlərlə kəndlərimizi işğaldan azad etdi.

Şuşanı sevən, Şuşaya bağlı olan və bu yazıda adını çəkdiyim (və
çəkmədiyim) insanların çoxu rəhmətə gedib və mən çox da təəssüf edirəm
ki, onlar Şuşanın, eləcə də qalan torpaqlarımızın azad olunmasını
görmədilər. 

Çox hayıf.
Bu gün Şuşa dağlarının başındakı duman yenə su kimi aydınlıq

gətirən dumandır.
Bu gün Şuşa yenə öz aurasının altındadır.

7 mart 2021, Bakı
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Aqil ABBAS

EVİMİ SÖKƏ BİLƏRSƏN, TORPAĞIMI YOX

Bu, bizim həyətimizdi. Bu dağılan ev də bizim evimizdi...

1963-cü il. Atam bir seçim qarşısında qalmışdı. Bayat kəndindən
Ağcabədiyəmi köçmək, yoxsa Ağdamamı?

Hindarxdan aşağı Ağcabədinin bütün kəndləri Ağdamla bağlı
yaşayırdılar. Bazarlığa da, iş dalınca da Ağdama gedərdilər və sair və ilaxır.

Həmin bölgənin insanları Ağcabədini iki dəfə görərdilər, bir pasport
alanda, bir də əsgərliyə gedəndə. Mən özüm bir ağcabədili kimi birinci
dəfə o rayonu 1971-ci ildə gördüm.

Atam seçim qarşısında idi. Biz Bayatdan (Ağdamdan 18 km.,
Ağcabədidən 32 km.) Ağdamamı köçək, yoxsa Ağcabədiyəmi?

Ağdamı seçdi. Çünki Ağdam çox inkişaf etmiş bir şəhər idi. 10 orta
məktəbi, iki 7 illik musiqi məktəbi, muğam məktəbi, Dövlət Dram Teatrı,
mədəniyyət evi, 4 kinoteatrı, 4 texnikum, muzey-filan, abad şəhər, parklar,
bağlar, bulvarlar...
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Bu gün Azərbaycanın hər rayonunda bir və ya iki park ola bilər, amma
60–70-ci illərdə Ağdamda 7–8 park və bulvar vardı və sair və ilaxır. Mən
bu yazıda Ağdam haqqında yazmaq istəmirəm.

Və atam Ağdamı seçdi. O vaxt (yəni 1963-cü ildə) Ağdamdan ev aldı.
Bu evi də həmin vaxt Ağdamda baş memar işləyən bir urus vəzifəsindən
istifadə edib, həyət evi tikib satırdı. Biz bu evi də həmin urusdan aldıq.
Üç otaqlı bir ev idi, bir on sot da torpağı vardı. Sonra atam daha üç otaq
tikdirdi və həmin torpağın 2 sotunu bağışladı qonşudakı hökumət evinə.
Ağdamda hökumətin tikdirdiyi çoxmənzilli binalara hökumət evi
deyirdilər.

Həyət bomboş idi. Təbii ki, belə deyildi
Və mən şəhərdəki meyvə ağaclarından, eləcə də Kənd Təsərrüfatı

Texnikumunun həyətindəki şitilliklərdən, həm də öz kəndimizdəki
bağlardan pöhrələri çıxarıb gətirib həyətimizdə əkirdim. Atam bircə fındıq
ağacı əkdi, onu da bilmirəm ya Zaqatala, ya da Balakəndən gətirmişdi.

Yəni həyətimizdəki bütün ağacları mən əkmişdim. İki-üç ilin içində
həmin ağaclar böyüdü, hətta meyvə verməyə başladı.

İşğaldan sonra evimizə gedərkən ilk tanıdığım əlimlə əkdiyim gilas
ağacı oldu. O gilas ağacı işğaldan əvvəl hələ o qədər böyümüşdü ki, yuxarı
budaqlardakı gilası yığa bilmirdik.

Demək olar ki, həyətimizdəki bütün ağacları kəsiblər. Amma çox
qəribədir ki, kəsdikləri ağacların yerində nar bitib. O nar ki, "Quran"da
adı çəkilib.

Və bir də Ağdamda dağıdılmış həyətlərdə bir az əvvəl dediyim kimi,
təbii nar bitmişdi, bir də əncir ağacları. "Quran"da hər iki ağacın adı keçir.

Deməli, cənnət Ağdamdır. Çünki "Quran"da adları çəkilən meyvələr
Ağdamda bitib.

Evimizə gedərkən ən çox nar ağaclarına rast gəlirdim, paçallayıblar.
ANAMA demişdi ki, yoldan kənara çıxmayın, çünki minalanmış ola bilər.
Amma vecimə almadım ey, keçdim minalanmış yerdən bir nar üzdüm və
ləzzətlə yedim. Dünyada belə ləzzətli nar yeməmişdim.

Bu barədə əvvəlki yazılarımda yazmışam.
Məsələ nədir? Məşədi Abbas küçəsi, demək olar ki, yox idi, poli -

klinikanın da küçəsi yox idi. Qazıblar və burdakı kommunikasiya sistem -
lərini söküblər. Küçələr təpə kimi görünürdü.
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Fikirləşin, Qarabağda 150 minə yaxın ev və tarixi abidələr dağıdılıb.
Bunu hər gün televizyonlarda görürsünüz.

Çox maraqlıdır ki, Ermənistan əhalisi bu qədər mənzili, ictimai
binaları, tarixi binaları sökmək imkanında deyildi.

Yazmaq da çətindi, demək də. Dini dinimizdən, qanı qanımızdan olan
qardaşlarımız bizim hər evimizi söküb özləri üçün aparmağa 300–500
dollar pul verirmişlər. Bu, dəhşətdi, faciədi, yazılası deyil.

Yəni mənim və bizlərin Ağdamda, Füzulidə və ya hardasa dopdolu
evlərimizi ermənilərə pul verirsən və aparırsan. Və həmin mebelləri öz
evinə qoyursan, mənim və əzizlərimin yatdığı yorğan-döşəkdə yatırsan.
Mənim evimdən söküb apardığın damın altında yatırsan. Ən böyük faciə
budur. Ha fikirləşirəm, bunu qəbul edə bilmirəm.

Dünya bu qədər böyük bir faşizm görməyib. Faşistlər nə işğal etdiyi
əraziləri yandırırdılar, nə də həmin ərazidə yaşayan insanları öldürür -
dülər.

Bu dəhşətdi ki, ermənilər dünyaya yeni faşizm gətirdilər. İşğal
etdikləri ərazilərdəki Azərbaycan şəhərlərini, kəndlərini, tarixi abidələri
məhv etdilər.

Bizim üçün sinaqoq da, kilsə də, məscid də, hətta atəşpərəstlərin
məbədləri də müqəddəsdi. Amma onlar üçün Allahın heç bir evi
müqəddəs deyil.
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Bu məsələni də qoyduq bir kənara. Mən öz həyətimizdən, bizim üçün
ocağımız Ağcabədinin Bayat kəndi olsa da, atamın Ağdamda qurduğu və
30 il orda yaşadığımız ocaqla bağlı bir yazı yazmaq istəyirəm və həmin
ocaqdakı şəkilləri paylaşmaq istəyirəm.

Bu da bizim həyətimiz və bu da bizim dağıdılmış ocağımız...

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı publisist yazılarının birində bu həyəti,
bu ev-eşiyi "Məhəmməd kişinin  ocağı" adlandırmışdı. Həqiqətən də, ocaq
idi.  Və özü də  bir  nəslin ocağı idi, pənah yeri idi. 30 ildə bu ev bir gün də
qonaqsız olmadı. Kəndimizdən, Ağcabədidən Ağdama  hansısa bir  iş
dalınca gələn,  bazarlığa gələn, hətta hamama gələnlər də mütləq bu ocağa
dəyməliydilər, bir qismət çörək kəsməliydilər. İşləri ləngiyənlər gecə
burda gecələməliydilər.

Atam da, anam da qonaq-qaranı çox sevərdi. Bəzən qonaq olmayanda
atam darıxardı, ya bacanaqlarından  birinə, ya da dayılarımdan  birinə
zəng edərdi ki:

– Gülçöhrə  yaxşı çığırtma  bişirib, dur gəl  bizə. Nərd də atarıq.
Anamın adı Solmaz idi, amma atam Gülçöhrə çağırardı. Və bütün

qohumlar da atama görə anama Gülçöhrə deyirdilər. Bilmirəm atam niyə
anamı elə çağırırdı. Bəlkə də, "Arşın mal alan" filmindən xoşuna gəlmişdi
bu ad…
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Bu həyətdə kimlər olmayıb… Əbülfəz Elçibəy, Xalq şairi Söhrab Tahir,
Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Famil Mehdi…

…Mənim  rəssamlıq qabiliyyətim var, bu qabiliyyət  balaca  bacımda
da vardı. Brejnevin portretini   çəkmişdi, vurmuşdular  divara. Evə daxil
olan kimi birinci portret görünürdü.  Xəlil Rza içəri daxil olur və ilk olaraq
gözünə   Brejnevin portreti dəyir. Atama deyir:

– Bu şüngülümün şəklini  bura kim vurub?
Atam da cavab verir ki, qızım. Xəlil Rza dartıb  portreti qopardır,

kövrəlmiş  bacıma da deyir:
– Qızım, indən belə şüngülüm, müngülüm portreti  çəkmə. Yaxşı

kişilərin şəklini çək.
Sonra o şəkil bir də ordan  asılmadı, atıldı…
…Şahmar Əkbərzadə, Abbas Abdulla, Aydın Məmmədov, Ağa Laçınlı,

Qədir Rüstəmov, kinorejissor Aydın Dadaşov, Əhməd Elbrus, Əbülfət
Misiroğlu, professor Vəkil Hacıyev, tənqidçi Vidadi Məmmədov, tənqidçi
Nadir Cabbarov, Surxay Əlibəyli…

…Bu həyətdə  kimlər olmayıb…
…Xalq yazıçısı Anar,  Xalq şairi  Sabir Rüstəmxanlı, Çingiz Əlioğlu,

Vaqif Cəbrayılzadə, Vaqif Bəhmənli, Mehman Cavadoğlu, Rəşad Məcid,
professor Şirindil Alışanov, professor Əmirxan Xəlilov, Ənvər Əhməd,
yazıçı-ssenarist Əmir Pəhləvan…

Dünyasını dəyişənlərə min rəhmət, yaşayanlara  uzun  ömür,
cansağlığı. Qoy evi  tikib qurtarım, Anar müəllim başda olmaqla yenə
bütün  yazıçı, şair dostlarımı götürüb aparacam  Ağdama və bu  həyətə.
Gözəl bir  çay  dəstgahı quracam.

Atam qonaq gələndə qoyunu özü  kəsərdi, özü doğrayardı və kababı
da  özü çəkərdi. Bu dəfə bu  missiya mənim  üzərimə düşəcək, inşallah.

Həyətə girən kimi aşağıda görünən o dağılmış tikili qaraj idi...

Amma heç  vaxt ora  maşın  salmazdıq, anbar kimi  istifadə edərdik.
Bir də evdəki  kitabxanaya sığışmayan kitabları orda saxlayardıq.

Müharibə vaxtı göydən "qrad" yağanda çıxırdım o  qarajın  üstünə və
baxırdım ki, "qrad" hara  uçur.

– Getdi Küllük təpəyə.
– Getdi Qaraçılar məhləsinə.
– Deyəsən, bazarı vurdular.
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Deməli, Mehman Cavadoğlu, Əmir Pəhləvan Ağdamdayıq.  Gecə
"qrad" başladı. Yenə qarajın  üstünə  çıxıb  baxıram. Atam  da, Mehmangil
də  həyətdən  izləyir.

Atam hirslənib:
– Axmağın  biri  axmaq, bu uşaqları bura niyə gətirmisən? İndi bura

qrad düşsə, bunlara bir  şey olsa, atalarına nə cavab verəcəm?
Məni gic gülmək  tutur:
– Əşi, bura qrad düşsə, sən sağ qalacaqsan ki, atalarına da hesabat

verəsən?!

Bu pilləkənlə qalxardıq evə...

Müharibə vaxtı gecələr atam çox zaman  yatmazdı. Əlində tüfəng,
oturardı bu  pilləkəndə. Qırmalı patronları   da donuz gülləsiylə əvəz
eləmişdi.

Bir dəfə gecə Mehman həyətə düşəndə görür  atam əlində tüfəng otu -
rub  pilləkəndə. Soruşur:

– Məhəmməd dayı, burda niyə oturmusan?
– Evdə qonaq var axı. İt uşağı  qəfil şəhərə  girə bilər.

Bu həyətdə üç-dörd nar ağacı qalıb, bir də gilas ağacı.  Qalan ağacların
hamısını kəsiblər.

Bu bağı yenidən salacam. Və əvvəlkindən də gözəl.

Bu dağıdılmış tikili isə 24 ailəlik ikimərtəbəli hökumət evi idi. Bir
zamanların görkəmli tarzəni, bəstəkar Ü.Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi
Texnikumunun  direktoru  Xosrov Fərəcov, "Lenin yolu" qəzetinin  redak-
toru Müseyib Qurbanov, Şampan zavodun direktoru, uzun illər "Qarabağ"
komandasının sponsoru  Səyavuş Fərzəliyev bu binada  yaşayırdılar.

Ağdam Musiqi Texnikumu da texnikum deyildi ey,  konservatoriya idi.
Görkəmli muğam  ustaları, tarzənlər, bəstəkar Xəlil Cəfərov dərs deyirdi.
Ağdamdan çıxmış bütün muğam  ustalarının,  demək olar,  hamısının
müəl  limi Məşədi Nəriman, Lentruş müəllim, Abbas müəllim və hətta
Qədir Rüstəmov.

O vaxt bu texnikumun qiyməti fakültədən asılı olaraq 3–5 min manat
arası idi. Amma Xosrov Fərəcov təkcə binada yox, məhlədəki musiqi
qabiliyyəti olan  uşaqların hamısını təmənnasız texnikuma qəbul eləmişdi.
Biri də elə mənim  özümdən balaca qardaşım. Bir də binadakıların
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yarısından çoxunu bu texnikumda müxtəlif  texniki  vəzifələrə götür müş -
dü. Digərlərinə də Səyavuş Fərzəliyev öz zavodunda iş vermişdi.

Bu da bizim küçədi...

Bu küçənin başında, sağ tərəfdə İdris müəllimin eviydi. Yəqin ki, evini
təzədən tikəcək. Sol tərəfdə isə zərgər Mamedin özünün və qardaşlarının
evidi. Yəqin, Mamed əminin oğlanları Aslanla Valeh atalarının evini yeni -
dən tikəcək. Görün bu küçədən əsər-əlamət qalıbmı? Ağdamın, demək
olar ki, küçələrinin 80 faizi bu vəziyyətdədi. Qazıb kanalizasiya borularını,
su kəmərlərini söküb aparıblar. Bir neçə ana küçə qalıb ki, onları da
qazıblar, su xətlərini, qaz xətlərini,  kanalizasiya borularını  çıxarıblar.
Nəticədə eni iyirmi  metrlik  küçələrdən heç 4–5 metr qalmayıb.

Bu da bizim qonaqlı-qaralı evimiz...

İnşallah, yenidən tikəcəm. Özü də elə olduğu kimi.
Mən öz həyətimizdən müəyyən şəkillər paylaşdım. Və videolarda da

görmüsünüz, şəkillərdə də – şəhərdəki  bütün  evlər, bütün  həyətlər bu
vəziyyətdədi.
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Cənab Prezident İlham Əliyev çıxışlarında, eləcə də  son çıxışında
xüsusilə vurğuladı ki, Ağdam şəhərini əvvəlkindən də gözəl  tikəcəyik,
memarlıq  üslubunu da saxlayacağıq.

Bəli, biz evlərimizi əvvəlkindən də gözəl tikəcəyik. Evlər də, həyət də
gül açıb çiçəkləyəcək.  Bilirsiniz niyə? Dəfələrlə televiziyada, mətbuatda
demişəm, çünki evlərimizin hər daşını qoyanda sevinc göz yaşlarıyla
qoyacağacıq. Və o sevinc göz yaşlarımız da sevincdən çiçəkləyəcək.

Sonda. Məhləmizi, eləcə də həyətimizi minalardan təmizlədiyinə görə
ANAMA-nın rəhbərliyinə, eləcə də bəstəkar Tofiq Əhmədovun adını
unutduğum nəvəsinə  xüsusi təşəkkür edirəm. Bu dəqiqə onların zəhməti
həm çox böyükdü, həm də ağırdı. Tanrı köməkləri olsun.

46

QARABAĞ DASTANI



Rəşad MƏCİD
QORXU

Dünən Ağdama üzrlü səbəbdən gedə bilmədim. 
Amma... 
Həm də... 
Düzü, Ağdama getməyə qorxuram! 
Ağdamın indiki vəziyyətini canlı görməyə qorxuram. 
Dünən oğlum Mirhacib getmişdi. Ona dedim, Ətyeməzlini keçib

şəhərə girəndə sağda xəstəxananın, Doğum evinin binası var, bəlkə,
uçuqları qalıb, sən 1987-nin avqustunda orda doğulmusan. Onda “Kimsən
ey, doğulan” şeirimi yazmışdım. Qayıdanda soruşdum, dedi ki, indi nə o
xəstəxanadan, nə də şəhər boyu uzanan bağlardan, hündür ağaclardan
əsər-əlamət qalıb. 

Ağdam deyəndə gözümün önünə ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərinin
Ağdamı gəlir. Hərdən xəyalımda da gəzirəm: 1 nömrəli məktəbdən çıxıb
bazarın önüylə gedib, tində – aptekin yanından sağa dönürəm, Nadirin
“Dejurnu mağaza”sını keçib, Tağının kitab mağazasına dəyib ya 10
yaşımacan yaşadıgı̆mız dördmərtəbənin qabağıyla uşaqlıq dostum Vaqiflə
birgə Musavi küçəsindən, südsatan Lətafət xalanın budkasının tinindən
Lenin bağına burulub, Çay evinin, məscidin üstünə çıxıram, üzüyuxarı
Şuşa yoluyla Fərhadın heykəlinə, Dram teatra sarı addımlayıram, ya da
Üzümçülər sarayının yanından keçib məşhur Fazil Qasımovun – Kino
Fazilin direktoru olduğu “Dostluq” kinoteatrına tərəf gedirəm, Zeynalın
çayxanasında Aqil Abbasla çay içirəm. Kinoteatrın arxasında sinif
yoldaşım Ceyhun təzə aptek açmışdı, onunla görüşüb Çörək muzeyiylə
üzbəüz Ədalət həkimin evinə gedirik, Samirlə işimiz var nəsə... Ya da ki
qayıdıb 5 il tar dərsinə getdiyim musiqi məktəbi tərəfdən gəlirəm,
Voroşilov küçəsinin tinindən Milis idarəsinə doğru. 

Palıd ağaclarının meh əsdirən yarpaqlarından qopan pıçıltı “Pionerlər
evi”ndən gələn tar-kaman səslərində əriyib itir, məşhur “Qarabağ
bülbülləri”nin Murad Rzayevin rəhbərliyiylə növbəti məşqinin sədalarını
eşidirəm. Vahidgilin evinə tərəf, Köhnə hamam məhləsinə dönürəm. Onda
bilmirdim ki, bu hamamı da Natəvan tikdiribmiş. Dünən Vilayət Quliyevin
statusunda oxuyub bildim. 
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Əli İbrahimov, döngə 1, ev 19-a – evimizə tərəf gedirəm. Vahidi
görürəm, evlərinin pəncərəsindən baxır, 30 il sonra yazacağı “Ruhlar
şəhəri” kitabınımı düşünür? Ayırmıram onu xəyallarından, əl edib
keçirəm... 

Noyabrın 20-də bizim əsgərlər Ağdama girib, Cümə məscidindən ilk
videonu paylaşanda sarsılmışdım: hanı bəs Çay evi, hanı Dördmərtəbə,
hanı 1 nömrəli məktəb? Qəzəbimi belə ifadə etmişdim: “Allah heç kimə,
heç bir xalqa belə namərd düşmən qismət eləməsin! Vəhşi millət, səninlə
necə yanaşı yaşamaq olar? Niyə bizim şəhərlərimizi bugünə qoymusan?
Etdiklərinin beşqat artığına layiqsən!..” 

İndi mən qorxuram! 
Gedib Ağdamıın xarabalıqlarını gor̈səm, xatirələrimin uçub dağılaca -

ğından qorxuram! 
Bir də xəyalən Ağdamın küçələrini gəzə bilməyəcəyimdən qor -

xuram!..
Qorxuram!!!
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Seyran SƏXAVƏT

ADƏM İLƏ HƏVVANIN YATAQ OTAĞI...

Əvvəl göz açmışam... Sonra da dil... Gözüm də, dilim də Quzey
Azərbaycanın indiki Füzuli rayonunun (keçmiş Qarabulaq) Yağlıvənd
kəndinin Koxalı obasının Muradxanlı məhləsində açılıb; dilim, açılmağı
ondan xeyli əvvəl açılmış gözümdən öyrənə-öyrənə gəlib... 

Gözümü ilk dəfə açanda pud daşdan tikilmiş ikimərtəbəli evimizin
divarını gördüm – ilk gördüyüm Vətən, Divar olub – mənim Vətənim bu
Divardan ibarət idi – bu, ilkin Vətən idi. Sonra evimizlə üzbəüz dayanan
Qaraquzey, sonra yeddi obadan ibarət Yağlıvənd kəndi, sonra rayonumuz,
onun kəndləri, Bakı, Azərbaycan... Bir sözlə, mən böyüdükcə Vətən də
böyüyürdü...

İlkin Vətən olmasa, Böyük Vətən olmur – yaşayış yeri olur – bu,
belədir.

Bu cümlələrdən sonra qələmi vərəqin üstünə atıb yazdıqlarımı
oxudum və qərara gəldim ki, filosofluq eləməyin yeri deyil, XXI əsrin
tamam olmağına cəmisi 80 il qalıb, bunlar kimə lazımdı, mətləbə keç.

Mən də keçdim.
Füzuli rayonu inzibati ərazi vahidi kimi 1827-ci ildə, sentyabrın 10-da

yaradılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bölgənin ilkin adı Qarabulaq
olmuşdur. Rayon kimi isə 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunmuş və Qar -
yagin adlandırılmışdır. 1959-cu ilin aprelində isə Məhəmməd Füzulinin
400 illiyi şərəfinə Qaryagin adı dəyişilərək Füzuli ad lan dırılmışdır. Və
mənim yaş kağızımda da dəyişiklik elədilər; axı mən yuxa rıda dediyim
kimi, Füzulidə yox, Qaryagin rayonunda anadan olmuşdum. Qaryagin adı
ləğv ediləndə mən yekə kişiydim – on üç yaşım vardı; bu, başqa söhbətin
mövzusudu...

Füzuli rayonunda müxtəlif zamanlarda Qaraköpəktəpədə, Qarabulaq
kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay sahillərində və başqa yerlərdə
arxeoloji tədqiqatlar aparılmış, Azərbaycanın qədim köklərə sahib olduğu
burda sübuta yetirilmişdir. Azıxantrop adamının alt çənəsinin sümükləri
Füzuli şəhərindən 15 km. aralıda yerləşən Azıx mağarasında tapılmışdır.
Azərbaycan arxeologiya elminin böyük nailiyyəti olan bu abidə Qarabağın
Füzuli ərazisində qədim Paleolit dövrünün mövcudluğunu aşkar elədi. 
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Azıx mağarası 60 il qabaq, 1960-cı ildə Məmmədəli Hüseynov tərəfin -
dən kəşf olunub. Dəniz səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə yerləşən
Azıxın ərazisi 800 kvadratmetrdir. Quruçayın sol sahilindən 3 km. aralıda
yerləşir. Quruçay mədəniyyəti keçmiş SSRİ ərazisində ən qədim mədəniy -
yət olub. Əlverişli şərait Daş dövrü insanlarının burda məskun laşmasına
səbəb olub. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Quruçay mədəniy yəti
Azərbaycanda 1 milyon 200 min il bundan əvvəl formalaş mağa başlayıb,
700 il bundan əvvələ qədər isə davam və inkişaf edib. Quruçay dərəsində
ovçuluqla məşğul olan Azıx sakinləri Quruçaydan götürdükləri daşlardan
düzəltdikləri alətlərdən istifadə edirdilər. Quruçay mədəniyyəti arxeoloji
mədəniyyətdir. 

Füzuli rayonunda Əcəmi memarlıq məktəbinin təsiri ilə inşa edilmiş
çoxlu abidələr var idi. Bunların çoxu XIII əsrin sonundan bu günlərə qədər
yaradılmış abidələrdir ki, erməni vandalları tərəfindən məhv edilmişdir.

1988-ci ildən başlayan Ermənistan təcavüzünə qarşı mübarizədə
füzulililər də bütün canı, qanı ilə döyüşmüş, 1100-dən çox şəhid vermiş,
113 nəfər girov düşmüş, 1450 nəfər isə müxtəlif dərəcəli əlil olmuşdur.
Birinci Qarabağ müharibəsinin əsas ağırlığını Füzuli şəhəri, Yağlıvənd,
Dövlətyarlı, Yuxarı və Aşağı Veysəlli, Qaradağlı, Üçbulaq, Arış, Qoçəhmədli,
Cuvarlı, Güzdək, Gorazıllı, Cəmilli, Dilağarda, Govşad, Xələfşə, Mollavəli,
Xatunbulaq və Qacar kəndləri çəkmişdir. 1993-cü il avqustun 23-də Füzuli
Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdur. 17 oktyabr 2020-ci ildə
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isə Azərbaycanın müzəffər ordusu Füzuli rayonunu erməni faşistlərindən
azad etmişdir...

...Mən bu otuz ildə həmişə inanmışam, inana-inana gözləmişəm,
gözləyə-gözləyə günü günə calamışam, günü günə calaya-calaya özüm də
bilmədən 27 sentyabrı gözləyirmişəm. Həmişə inanmışam Qarabağı
erməni vandallarından, dünya çaplı, beynəlxaq dərəcəli erməni daban -
yalayanların tapdağından xilas edəcəyik. Mən bu günləri gözləyə-gözləyə
yaşamışam. Bizim başqa çıxış yolumuz yox idi – çünki Qarabağ
Azərbaycanın bel sütunu, bir canlı varlıq olaraq onurğasıdır. Qarabağsız
Azərbaycan onurğası çıxarılmış insan təsiri bağışlayardı. Bunu xalqımız
da, Ali Baş Komandanımız da, əsgərimiz də çox dəqiq bilirdi.

Bu dünyanın ən qədim xalqlarından biri olsaq da, aşıb-daşan
səmimiyyətimiz, sadəlövhlüyümüz, hamıya etibar edib inanmağımız bir
xalq olaraq bizə siyasi həddi-büluğa çatmaq imkanı vermirdi. Tarix boyu
başımıza gələn böyük bəlaların əsas, danılmaz səbəbi də elə budur. Bu
ağrılı səbəb üçün münbit şəraiti yaradan, onu qoruyub saxlayan isə
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unutqanlığımızdır – sözün böyük mənasında yaddaş problemi. Unutqan -
lığımızdandır ki, keçən yüzillikdə Ermənistanın xalqımızın başına gətirdiyi
fəlakətlərdən sonra, təxminən elə otuz il bundan əvvələ qədər “Kür-Araz,
Ararat, gözəldir bu həyat, qardaş olub Hayastan, Azərbaycan” mahnısını
oxumazdıq. 

Xocalı soyqırımı... Bu da bizim unutqanlığımızın nəticəsi. Biz bu
soyqırımdan nəticə çıxarmalıyıq, çıxartdıq da – özü də inanıram ki,
ömürlük, əbədi...

Bu otuz ildə Qarabağın açarını hal-hazırda dünyada fəaliyyət göstərən
beynəlxalq təşkilatlarda – BMT-də, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Avropa
İttifaqında, nə bilim dünyanın aparıcı, nüfuzlu dövlətlərində axtara-axtara
qalmışdıq. Bu axtarış illərində Qarabağın itmiş açarının tapılması bir yana,
üstəlik, inamımızı da itirmişdik. Axırda hər yerdən əlimiz üzüldü; nəinki
Qarabağın açarını, heç bu açarın “dublikatını” da bizə vermək istəyən
tapılmadı – heç inamımızın da...  

Sən demə, Qarabağın açarı Azərbaycan əsgərinin cibindəymiş. Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan əsgəri 44 günlük müharibədə
erməni ordusunu, onun məğlubedilməzliyi haqqındakı mifi darmadağın
etdi, yerlə-yeksan eləyib “iti qovan kimi qovdu”. Sonra da qızıl məcməyidə
Qarabağın açarını Azərbaycan xalqına təqdim etdi. Bununla da xalqımız
haqqında yaxın və uzaq ətrafda – lap elə dünyada yaradılmış “gözüqıpıq,
döyüşməyi bacarmayan, qorxaq, maymaq” rəyini darmadağın edərək
məhv etdi. Nəticədə bu cür fikirləşənlər qarşılarında döyüşkən, qorxmaz,
müasir hərb elminə yeniliklər gətirən istedadlı və dönməz bir xalq
gördülər – gördülər və artıq bizimlə hesablaşmağa başladılar. İkinci
Qarabağ müharibəsində əsgərlərimizin şücaətini yalnız işğal altında olan
torpaqların qaytarılması ilə məhdudlaşdırmaq olmaz – ordumuz həm də
xalqımızın işğal olunmuş İnamını da geri qaytardı və bu əmanətə – İnama
bundan sonra min illər də heç kəs kəm baxa bilməz, xəyanət etməz. 

Füzuli camaatına gəlincə bəribaşdan, yadımdan çıxmamış onu deyim
ki, dünya əhəmiyyətli Quruçay mədəniyyətinin, ən azı coğrafi cəhətdən,
ən yaxın varisi bu camaatdı. Quruçay elə Füzuli şəhərinin tən ortasından
keçib gedir. Bəlkə, elə buna görə də Füzulidə – bu münbitlikdə görkəmli
elm və sənət adamları cücərib, göyərib, boy atıb, xalqımızın iftixarına
çevrilib...

Belə bir deyim var ki, yumoru olmayan adama əlillik vəsiqəsi vermək
lazımdı – qısası, yumorsuz adam əlildi. Bu mənada 145 minlik Füzuli
camaatının birinin də əlillik vəsiqəsi yoxdu, yəqin, heç vaxt da olmayacaq,
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çünki bünövrədən, yaranışdan belədi. İnanın mənim səmimiyyətimə ki,
necə ki, erməni ordusu Azərbaycan əsgərinin qarşısında duruş gətirə
bilmədi, nəinki Şəki, Qabrava, lap elə dünya yumoru Füzuli yumoru
qarşısında dayana bilməz. Elə yumor məsələsində əsrin çempionu və
əvəzedilməz kapitanı Anar Məmmədxanovun varlığı mənim dediklərimə
şübhə ilə yanaşanlara ən tutarlı cavabdır. Orasını da deyim ki, 30 illik
köçkün-qaçqın həyatı da onları sındıra bilmədi, yumor hissi onları tərk
etmədi – onlar torpaqlarını müvəqqəti tərk etsələr də...

Bu gün füzulililərin üzünü Quruçaya tərəf çeviriblər, hamı gözləyir.
Bu, 30 ildəki gözləməkdən deyil, Füzuliyə dönmək gününü gözləməkdir;
bu cür gözləmək insan ömrünü uzadandır. Mənim də üzüm Quruçaya
tərəfdi – mən də gedəcəm, ömrümün qalan hissəsini camaatıma qoşulub
orda yaşayacam.

Yeri gəlmişkən: Füzuli yumoru ilə bağlı bir olmuş əhvalat, özü də
qaçqınlıq dövründə, Bakıda. Həə... Füzuli şəhərində adlı-sanlı, adını demək
istəmədiyim bir müəllim vardı. Qaçqınlıq vaxtı Zığ qəsəbəsi tərəfdə
yaşayırdı. Bərk xəstələnmişdi. Hamı onun ziyarətinə getmişdi, elə mən də.
Ancaq onun yüksək vəzifəli, imkanlı qohumu getməmişdi. O adam bir gün
mənə dedi ki, hamı gedib, mən getməmişəm, xahiş eliyirəm birlikdə
gedək, tək getməyə ürək eləmirəm, qovar məni. Əlqərəz, getdik. Müəllim
imkanlı qohumunu görən kimi üzünü çevirdi. İmkanlı qohum çaşqın halda
əlini əvvəlcə cibinə, sonra da xəstə qohumunun yastığının altına saldı.
Xəstə bizə tərəf çevriləndə imkanlı qohum ürəkləndi:

– Sən Allah, bağışla, gərək mən hamıdan qabaq gələydim... işim o
qədər çox olur ki... başımı qaşımağa macal tapmıram.

Xəstə gülümsəyəndə imkanlı qohum bir az da ürəkləndi:
– Sən Allah, bağışla, işim o qədər çox olur ki, bəlkə, heç öləndə də gələ

bilmədim. 
Xəstə halını pozmadan dedi:
– Öləndən sonra sənin gəlməyin nəyimə lazımdı... Çıxart beş yüz

manat da ver, heç öləndə də gəlmə.
Gülüşdük. İmkanlı qohumun əli bayaqkı marşrutla əvvəlcə cibinə,

sonra da xəstənin yastığının altına girib çıxdı. Gərginlik ortadan
götürülmüşdü...

Müharibədən söz düşmüşkən; 1939–1945 İkinci Dünya müharibəsi
dövründə son dərəcə münbit olan Füzuli torpağında məhsuldarlıq elə bil
müharibənin acığına özünün ən yüksək həddinə çatmışdı. Dəmyə bitmiş
kəhrəba kimi Füzuli buğdası o vaxtın aclıq illərində, təxminən 250–300
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kilometr radiusda adamları aclığın uzanmış əllərindən qurtarmışdı –
bunu hamı bilir. Təkcə taxılçılıq üzrə o ağır illərdə yüksək məhsuldarlığa
görə Füzuli rayonundan 33 nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq
görülmüşdü ki, bu da nadir göstərici hesab olunurdu.

Füzulidən Şuşaya Molla Nəsrəddin yolu gedir – hardasa 45–50
kilometr olar. Bu yolla min il gedəsən, nə gözün yorular, nə özün; dağlar,
dağ çayı, meşələr, cırcıramaların nəğməsi Şuşaya qədər adamı ötürürlər,
yola salırlar. Şuşaya çataçatda isə cırcıramaların əzəmətli xorunu Qarabağ
xanəndələrinin şaqraq, daşdan keçən bal kimi zəngulələri əvəzləyir;
Şuşanın gözəlliyi sənin pişvazına çıxır və dərhal bu gözəlliyin girovuna
çevrilirsən. Şuşanın qeyri-adi bənzərsiz gözəlliyi ilə bağlı ömrümə-
günümə Şuşanın öz əli, öz xətti ilə yazılmış bir xatirəmi dədə malı kimi
sizinlə bölüşmək istəyirəm. 

...Təxminən əlli il bundan qabaq beş-altı nəfər yığışıb Füzulidən
Şuşaya getdik. Cıdır düzündən, Ərimgəldidən baxanda bütöv Azərbaycan
görünürdü; Bakı lap yaxında idi, sonra Təbriz, Dərbənd, İrəvan, Borçalı
çökəyi. Yəqin, Pənahəli xan Şuşanın bünövrəsini qoyanda elə yer seçib ki,
ordan bütöv Azərbaycan görünsün – ordan bütöv Azərbaycana nəzarət
etmək mümkün olsun. Bu, çox müdrik, nadir bir seçim və qərardır. Bu,
Pənahəlixanvari seçimdir, qərardır.

Görünür, şəhərlərin də zili, pəsi olur. Bu baxımdan Şuşa zildi –
Cabbarın, Seyidin səsi kimi. Cabbarın Seyidin səsi də Şuşa kimi dəniz
səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədi...

Əlqərəz... Bir az mətləbdən uzaqlaşdım. Qayıdaq söhbətimizin
əvvəlinə... Hamımız bir yerdə gəzirdik, gəzə-gəzə susurduq. Şuşada
gözəlliyə baxmaqdan başqa, həm də gözəlliyə qulaq asırsan – bəlkə, ona
görə hamı susurdu. Gözəlliyə qulaq asa-asa bir də gördüm ki, tək
qalmışam. Yuxudan yox, gözəllikdən ayıldım; gördüm ki, yoldaşlarım
hərəsi bir tərəfdə təkbaşına gəzirlər. Və mən duydum ki, yoldaşlarımın
hamısı bu qeyri-adi gözəlliklə tək qalmaq istəyiblər və özlərindən asılı
olmayaraq təkləniblər. Gözəlliklə tək qalmaq insanın canındadı...

Bu yerdə fikirləşirəm ki, paytaxtı, ucalığı Şuşa kimi şəhər olan
Qarabağın, bel sümüyü, onurğası Qarabağ kimi torpaq olan Azərbaycanın
yolunda ölməyə nə var ki?!.

Şükürlər olsun ulu Tanrıya ki, İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan uğrunda öldürmək, Ölməkdən qat-qat asan oldu. Ona görə də
bu müşkülü asan eləyən Azərbaycan əsgərinin gözündən öpürəm.
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Mən Yer kürəsində doğulmuşam. Bu, dəqiq ünvan deyil; bu ünvanla
heç kəs məni tapa bilməz. Ona görə də dəqiqləşdirirəm: Mən Yer
kürəsində, paytaxtı Bakı, mədəniyyət paytaxtı Şuşa olan Quzey
Azərbaycanın Füzuli rayonunda dünyaya gəlmişəm – daha doğrusu,
Azərbaycana gəlmişəm. Yetmiş beş yaşım var, onun otuz ilini Qarabağsız,
Füzulisiz yaşamışam. Qarabağsız, Füzulisiz keçən günlərimi ömürdən
saymıram və belə götürəndə mənim yetmiş beş yox, qırx beş yaşım olur –
birdən-birə otuz il cavanlaşıram. Tək mən yox, bütün Qarabağ camaatı,
bütün Azərbaycan cavanlaşma dövrünə qədəm qoyur. Bu cavanlıq eşqini,
halal-hümmət cavanlıq eşqini bizə qaytaran Azərbaycan əsgəri,
Azərbaycan Ali Baş Komandanı İlham Əliyevdir. Bir televiziya kanalında
dediyim kimi, Azərbaycan Əsgərini də, Ali Baş Komandanı da Allaha
əmanət edirəm, çünki Allah heç vaxt əmanətə xəyanət etmir...

...Təxminən on-on beş il bundan qabaq televiziya kanalında bizə irad
tutmuşdular ki, yazıçılar, şairlər Qarabağ haqqında niyə az yazırlar? Mən
hələ o vaxt cavab olaraq dedim ki, ay möhtərəm aparıcı, romanla, poema
ilə Qarabağı almaq mümkün və real deyil. Mənə əsərdə alınan Qarabağ
yox, torpağını üzümə sürtə biləcəyim, üstündə gəzəcəyim Qarabağ
lazımdır. Və əlavə etdim ki, Qarabağ haqqında ən möhtərəm və vacib əsəri
Ali Baş Komandan yazmalıdır – qələminə qüvvət, yazdı da, özü də necə
yazdı: 

Son 200 ilin ən vacib əsərini yazdı. Son 200 ildə torpaqları verə-verə
gəlmişik, indi isə almağa başlamışıq və bu, doğrudan da, iki əsrdə bir
başlanğıc və ilkdir – ilkin mübarək, Azərbaycan!!!

Təklif eliyirəm ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevi Yazıçılar Birliyinə
üzv qəbul edək və ona son “200 ilin ən vacib əsəri” mükafatını təqdim
eləyək – bu, əlli milyonluq bütöv Azərbaycanın da ürəyincə olardı.

Yuxarıda qeyd etdiyim ünvanım indiki vaxta nədənsə mənə çox uzun
göründü. İndi onun yeni və çox qısa formasını deyirəm: Yer kürəsi, Azıx
mağarası.

Mənim əslim Azərbaycandandı...
Azıx mağarası Adəm ilə Həvvanın yataq otağıdı... 
Bəşəriyyət Azıx mağarasından çıxıb səpələnib Yer üzünə...

17 yanvar 2021, Mərdəkan
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Elçin HÜSEYNBƏYLİ

XİFFƏT... LƏNƏT VƏ SEVGİ
(Cəbrayılı düşünərkən...)

Yazını başlamaq çətin, bitirmək asandır. Bunu qələm çalanların
hamısı bilir. Ona görə də nə uzaqdan, nə də yaxından başlamaq lazımdır.
Sadəcə ortadan və mətləbə dəxli olmayan epizoddan. Məsələn: pəncə -
rəmin önündən qumru ötdü. Halbuki qumrular uçmaqdan çox gəzişməyi
sevirlər. Fındıq boyda başlarını yellədə-yellədə, buğda boyda gözlərini
çalxalandıra-çalxalandıra, bənövşəyi ayaqlarını yüyrək ata-ata ora-bura
vurnuxur, təşər-təşər yürüyürlər...

Qumrunun adını ona görə çəkdim ki, gözümü açandan bir cüt
qumrunu həyətimizdəki qarağacın budaqlarında görmüşəm. Həm də bu
quş Cəbrayılda müqəddəs hesab olunurdu. Deməli, pəncərəmin önündən
qumruların uçub keçməsi təsadüfi deyilmiş.  Həmin qumruları Bakıda,
həyətimizdəki çinarın budaqlarında da görmüşəm. Külək əsdikcə
budaqlar yellənir, qumrular da onlarla birgə mürgü vururdular. Və mənə
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elə gəlmişdi ki, bunlar elə həmin qumrulardır, həyətimizdəki. Sonra o
çinarı kəsdilər və quşlar da yox oldu. Küsüb getdilər, yəqin. Bəlkə də, elə
həmin vaxt həyətimizdəki ağacları da düşmənlər, yağı qonşularımız
kəsirmişlər.

Bu yazı, bəlkə də, belə başlamalı deyildi. Hər yazının bir düzəni
olmalıdır. Orası da düzdür ki, plansızlıq yazının özəlliyi və gözəlliyidir.

Orta məktəbdə oxuyanda ədəbiyyat müəllimimiz bizə vətən haqqında
inşa tapşırdı. Mən təxminən belə yazdım: Vətən mənim evimdən başlayır,
sonra həyətimizə keçir, məhləmizlə davam edir və getdikcə böyüyür. Sonra
kənd, sonra rayon, axırda Ana Vətənimiz gəlir. Uzun illərdən sonra onu da
anladım ki, əslində, elə dünyanın özü də bizim Vətənimizdir. Çünki
hamımız burda yaşayırıq və onun inkişafı, rifahı, əmin-amanlığı üçün
çalışırıq. 

İlk dəfə ana yurdumu (Cəbrayılın Mahmudlu kəndini, elə həyatın
özünü də) alaqaranlıq bir otaqda, lampa işığında  görmüşəm. Atamın
dizləri üstdə. Məni atıb-tuturdu. Bəxtimə gün düşüb, deyəsən, həmin vaxt.
Və evdə işıq yanıb. Yəni mən “İliç lampası” ilə birgə doğulmuşam. Həmin
il kəndimizə işıq çəkilib. 1962-ci ildə.

Sonra kəndimizin ortasındakı tonqal yadıma düşür. Gur-gur yanır,
alov dilimləri ərşə qalxırdı və adamlar onun ətrafında dövrə vururdu.
Deməli, Novruz bayramında kəndimizi tanımışam, həmrəyliyin, birliyin
qoxusunu duymuşam, suluq yaddaşıma köçürmüşəm. Sonra. Sonrası da
sonralardır da: Cəbrayılın özü, yəni rayon mərkəzi, müxtəlif biçimli dükan-
mağazalar, foto-atelyelər. Sonuncu ən çox sevdiyimiz yer idi. Çünki
böyüdükcə sənədlərimizin sayı da, şəkillərimizin ölçüsü də dəyişirdi.
Axırda Bakı, Rusiya, Türkiyə və müxtəlif ölkələr, məkanlar...

Cəbrayılın ortasındakı çinar, onun altından keçən dupduru və buz
kimi kəhriz suyunun tamı, soyuqluğu indi də yadımdadır. Həmin kəhriz
Ziyarət Dağından başlayırdı. Bu cür sərin sudan Ərdəbildə, Şeyx Səfi
məqbərəsinin həyətində də içmişəm: soyuqluğu, tamı eyniydi.

Həmin qocaman çinarı nadan, nankor düşmənlərimiz kəsiblər, amma
dibindən pöhrəsi çıxıb. İndi  beş-altı metr hündürlüyündədir... Yaddaş
təkcə ürək və  beyinlə yox, həm də duyğusal orqanların varlığı ilə diridir.
Deməli, qocaman çinarın da yaddaşı diridir və hələ də bizə lazım olduğunu
anlayır və bizi gözləyir. 

Cəbrayılda kəhrizlər, bulaqlar  çox idi. Sadalasam, uzun bir  siyahı
çıxar, amma mən tanıdıqlarım və suyundan içdiyim bulaqların adını
çəkməsəm, olmaz: “Dostluq bulağ”ı, “Ayı bulağ”ı, “Şam bulaq”, “Cəfərabad
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bulağ”ı (ona “Urus bulağ”ı da deyirdilər), “Yaloba bulağ”ı, “Qoşa Çinar
bulağı”... 

Bir dəfə yaxşı tanıdığım, suyundan bolluca içdiyim Cəfərabad kəhri -
zinin mənbəyini tapmaq üçün uşaqlarla xeyli yol getdik. Elə-belə, maraq
xatirinə. Təbii ki, sona qədər gedə bilmədik. Kəhrizin çəkildiyi arxın
üstündə bacalar vardı, kənkanlar ordan sallanır və kəhrizin gözünü
açırdılar. Kəhriz öz mənbəyini rayonumuzu dövrələyən Kiçik Qafqaz
dağlarından alırdı. Onu necə çətinliklə çəkmişdilər, hansı müsibətlərdən
keçmişdilər, bir Allah bilir.

İlk pioner düşərgələrindən biri Sirikdəydi. O dağların ab-havası, suyu
əvəzolunmazdır. Orda bircə dəfə, özü də ötəri olmuşam. Sonralar getməyə
zaman olmadı. Çünki gəncliyimiz qanlı-qadalı illərə düşdü. Düşmənlər 28
ilimizi oğurladılar.  

Cəbrayıl azad olunandan sonra jurnalistlər sual verdilər ki, kəndə
gedəndə ilk işin nə olacaq? Cavab verdim ki, öncə kəndimi qarış-qarış
gəzəcəm, doğmalarımızın məzarlarını ziyarət edəcəm. Mənə tanış olan
gülünü-çiçəyini, bağlarını, dağ və dərələrini salamlayacam. Uşaqlığımızın
yadigarı, daim altında oynadığımız, kölgəsində dincəldiyimiz, “Alı
xəndəyi”ndə “məğrur tənhalıqda” qərar tutan “Tək tut”a baş çəkəcəm,
“Yaloba bulağı”ndan su içəcəm... Sonra bütün rayonu, axırda Qarabağı
gəzəcəm, başımızın tacı Şuşaya gedəcəm...

Körpəlikdən indiyə qədər hər şey xırdalıqlarına qədər yadımdadır.
Bəlkə, ona görə ki, xaraktercə impressionistəm, nostalji hisslərə qapılmağı
xoşlayıram, indidən daha çox keçmiş xatirələrimlə yaşayıram. Rəssam
olsaydım, qəmli bir cocuğun rəsmini çəkərdim. Təxminən belə: ayaqyalın,
qüssəli  bir uşaq, əlində künaltaq (çubuq) yerdə nəsə cıza-cıza, suya düşən
kölgəsinə baxa-baxa Arazın qırağı ilə gedir və nəyisə düşünür... 

Ötən 28 ili mən bu cür qəmli-qüssəli  xatırladım, yurdumun xiffətini
çəkdim... 

Cəbrayıl elatı yayda Sisyana gedərdi. Bizim yaylaqlarımız orda idi.
İmişlidən tutmuş bu yana qədər hamı sürüsünü Bazarçaya tərəf aparardı.
Biz aralıda durub, kəndimizin yanından ötən köçə baxardıq. Atların
üstündə çobanlar, dəvələrin belində arvad-uşaq oturardı, sürünü isə itlər
qoruyurdu. Mərcanlı obası (Cəbrayılın ən böyük kəndi) SSRİ dağılana,
münaqişə başlayana kimi yaylağa gedib-gələrdi...

Mən o yaylaqlarda olmamışam. Amma yaylağın marşrutunu,  yol-
yolağasını böyüklərdən öyrənmişdim: Mahmudludan yola düşürsən,
Laçını keçib “Üç təpə”yə qalxırsan, oranı adlayıb “Yazı”ya çıxırsan,
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“Xınzirəy”i, “Kömür təpə”ni, “Farmaş təpə”ni arxada qoyandan sonra
“Göbək daşı”na çatırsan. Ondan sonra “Zor-zor bulağ”ı, “Qabırrı gədik”,
“Qısır aşırım”, “Bazar çay”, “Bazar düz”, axırda da “Ballı sofka” və “Cənnət
yurd”.  Hərə bir tərəfdə alaçıq qurur. Hər tərəf yamyaşıl, aşağıdan isə dəli-
dolu Bazarçay axır... Gözəl mənzərədir, eləmi?

Oralara getmək mənim də qismətimə düşüb, lap sonralar, işğal zamanı...
2001-ci ilin yayında Avropa Şurasının  xətti ilə beş jurnalist İrəvandan

Gorusa, ordan isə Sisyanı keçməklə Xankəndinə səfər eləmişik. Cənnət -
məkan yerlər, sərin və təmiz hava, buz kimi bulaqlar... Şuşanı da ilk dəfə
onda gördüm. Bizə yalnız bir küçəni göstərdilər – Yuxarı Gövhərağa
məscidinə aparan küçəni. O gözəllikdə Şuşa xarabazara çevrilmişdi. Ətraf -
dakı yarıuçuq binalarda hərbçi ailələri qalırdı. Eyni aqibəti viran qalmış,
dağıdılmış Laçın da yaşayırdı. Bizi ora aparmadılar. Ancaq aralıdan görə
bildik.  Səfər yoldaşım, operator  Emil Süleymanov (laçınlıdır) evlə rini
görmək istədi, icazə vermədilər. Ermənilər bizi elə əhatə eləmişdilər ki,
sanki hansısa terror hadisəsi törədəcəkdik.

Səfərdən sonra bir yazı yazdım: “Bakıdan Xankəndinə uzun bir yol”.
Yazının sonluğu beləydi: “Xankəndinin qonaq evində yatanda gecənin bir
vədəsi qulağıma saz səsi gəldi. Bəlkə, babalarımızın ruhu bizi çağırırdı?”
Bu, şişirtmə, gop-filan deyildi. Həmin səs vardı. Mən onu eşidirdim...

Şuşa bizə yaxın idi və hər yay, son zəngdən sonra orta məktəbi
bitirənlər ya Göygölə, ya da onu ziyarətə gedirdilər. Amma mən gedə
bilmə mişdim. Səbəbi uzun və anlaşılmaz olduğundan yazmıram. Bircə onu
deyim ki, son zəngi daha çox Şükürbəylinin (orta məktəbi orda bitir -
mişəm) aşağısında “Quycaq dərəsi” deyilən yerdə, “Çinarlığın altı”nda, ya
da Sayaq düzündə keçirirdik. “Çinarlığın altı” həm də pir, ocaq idi. 

May bayramı özgə bir aləm idi. Yaşıl çəmənliklər, bağ-bağat  bizi
ağuşuna çağırırdı. O bayram bizi kişiləşdirirdi...

İlin axır çərşənbəsi və Novruz bayramı, vətənimin hər guşəsində
olduğu kimi, bizim də həsrətlə gözlədiyimiz günlər idi... Döyüşdürmək
üçün yumurta tədarükü, atəşfəşanlıq üçün yalançı güllələr və mütləq
papaq – qohum-əqrəba, qonşu qapısına atmaqdan ötrü. 

Uzun müddət, çoxları kimi, məni də bir sual daim düşündürüb: bu
gözəl günlər hara yox oldu? Niyə belə oldu? Bəlkə, bayramlar uşaqlar
üçündür? Çünki işğaldan sonra böyüklər o bayramları yadırğamışdılar,
yalnız uşaqlar üçün keçirirdilər. Yurd, doğma ocaq olmayan yerdə nə
bayram!? Və bu suallara öz yazılarımda, qismən də olsa, cavab verməyə
çalışmışam...  
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Cəbrayılın özəlliklərindən biri də bazarının olmamasıydı. Bəlkə, ona
görə ki, bura sufilər diyarıydı və təsadüfi deyil ki, rayon ərazisində ondan
çox təkyə vardı: Tanrıyla baş-başa qalmağın, tək ibadətin nişanəsi kimi. 

Pirlərimizdən danışarkən “Mazan nənə” ziyarətgahının, Aşıq Dirili
Qurbani məzarının adını çəkməsəm olmaz. 

Çələbilər kəndindəki “Hacı Qaraman” rayonda ən ağır pir, ocaq hesab
olunurdu. Bizdə adamlar həkimlərdən daha çox ona inanırdılar. Hacı
Qaraman Sufi təriqətinin qollarından biri kimi hər yerdə tanınır:
nəqşibəndilər kimi, bəktaşilər kimi... Mən orda olmamışam, amma
Cəfərabad kəndinin üstündə yerləşən “Pir Çinar”a (ora “Yel Piri” də
adlanır) getmişəm, çərşənbə gününün səhəri özümdən böyük uşaqlarla...
Bu barədə “Pirə inamım necə itdi və necə qayıtdı” yazımda danışmışam.
Bircə onu deyim ki, pirin ətrafı, budaqlarına rəngbərəng parçalar, lentlər
bağlanmış ağacın altı qələbəlik idi: kimi qurban kəsir, kimi diləyinin qəbul
olunması üçün ocağa nəzir-niyaz verir, kimisi də bulaqdan çıxan palçığı
bədəninin ağrıyan yerinə sürtürdü... Uşaqları bilmirəm, amma mən
ürəyimdə heç bir arzu tutmamışdım, nəzir-niyaza isə şərik çıxmışdım...

Yeri gəlmişkən, Qüdsdə “Fəryad divarı”nın olmasını hamı bilir. İsrail
səfərində olarkən ora da baş çəkdik və arzularımızı yazıb divarın
yarıqlarına qoyduq. Tanrı vahiddir və hər dini məkan da ona məxsusdur.
Bu şəhərdə beş konfessiya, beş məbəd yerləşir. Onlardan ən möhtəşəm -
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lərin dən biri də müsəlmanlara məxsus olan Əl-Əksa məscididir. Deyilənə
görə, Tanrının elçisi Məhəmməd Peyğəmbər məhz burda Musa peyğəm -
bərlə görüşüb... Geri dönüşdə sədrimiz, Xalq yazıçısı Anar  müəllim belə
bir etiraf elədi: “Heç kim divara yazıb qoyduğu ürək sözlərini demir, ancaq
mən deyəcəm: Qarabağın azadlığını dilədim!” Və Prezidentimiz, Ali Baş
Koman dan İlham Əliyevin Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verən zaman
dediyi sözləri xatırlayıram: “Məkkə ziyarəti zamanı Tanrıdan xahiş elədim
ki, mənə güc versin, Qarabağı azad edim, atamın vəsiyyətini yerinə
yetirim!”

Biz bütün dualarımızla, elliklə Qarabağın azadlığını istəmişdik. Mən
İç Anadoluda olarkən Hacı Bektaş ziyarətgahına getdim və onun girişin -
dəki tut ağacının altında bu arzumu dilə gətirdim...

Cəbrayılın rəmzi sayılan, milli və klassik memarlığımızın şah əsər -
lərin dən biri Xudafərin körpüsü azad edildikdən sonra möhtəşəmliyi daha
da artıb. Bu memarlıq abidəsi çox hadisələrin şahididir. Bu körpüdən
şahlar da keçib, nökərlər də, igidlər də, yağılar da, amma yenə də bizimdir.
Dadaloğlu demiş “Fərman padişahın, dağlar bizimdir!” O taylı-bu taylı
Azərbaycan türklərini birləşdirən Xudafərin indi Dostluq körpüsünə
çevril məkdədir...
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Mən bu körpünü lap yaxından 80-ci illərin sonlarında görmüşəm:
“Xudafərin körpüsü” romanının müəllifi, mərhum yazıçımız Fərman
Kərim zadə ilə birlikdə. İş elə gətirmişdi ki, ondan bir il əvvəl, yəni 88-ci
ilin qışında Fərman Kərimzadə bir qrup ermənistanlı soydaşımızla
Moskvaya, SSRİ Ali Sovetinə şikayətə gəlmişdi. Onunla Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyində tanış oldum. O zaman mən
“Zemlyaçestvo” (“Yurddaşlar”) adlanan tələbə cəmiyyətinin sədriydim. Ali
Sovetə məktubu bir qrup tələbə ilə, həm ermənistanlı soydaşlarımız
adından, həm də öz adımızdan hazırladıq. Sonra Fərman müəllimlə
tələbələrin görüşünü təşkil elədim. Tədbirdən sonra Moskva şəhərini
gəzdik, dərdləşdik və xatirimdə mərd, təpərli bir insan kimi qaldı. Həmin
yay Fərman Kərimzadə bizim rayona gələndə məni axtarıb tapmış və
onun təklifi ilə Xudafərin körpüsünə getmişdik. Körpünün yanına çatanda
dedi ki, əlini Arazda yumaq istəyir. Amma rus sərhəd keşikçiləri bizi ora
buraxmadılar. Fərman bəy də onlarla ağızlaşdı, yarı rus, yarı azərbaycanca
yağlı söyüşlər də söydü. Azman yazıçı olduğu qədər də azman kişiydi.
Cənnətməkan olsun! İllər əvvəl onun barəsində “Vedinin yanı Fərman...”
adlı bir yığcam məqalə də yazmışam. Yazıçının “Vedinin yanı dağlar...” adlı
publisistik dənəməsi vardı...

Fərman Kərimzadə dünyadan nisgilli, Vedidən narahat  köçdü, özü də
qəfil. Bəlkə də, əbədi dünyada bu bayatı ona rahatlıq vermir:

Vedinin yanı dağlar,
Ürəyi, canı dağlar,
Burda bir el var idi,
Siz deyin, hanı, dağlar!?

Rahat uyu, ustad! Fərman ağa! Vedi gözümüzün önündədir. Əlini
gözünün üstünə qoysan yetər!..

Bayaq dedim ki, bizim rayonda bazar yoxuydu, yəni həyətinin
məhsulunu satmaq tabuydu, yasaq idi. Yalnız Cəbrayılın özündə,  Ziyarət
dağının ətəyində bir balacası vardı. Ona şərti olaraq “erməni bazarı”
deyirdilər. Çünki əsas alver edənlər ermənilər idi. Hadrutun ətrafındakı
kəndlərdən – Hərəküldən, Banazurdan gəlirdilər. Əsasən göy-göyərti,
çəkmə araq satırdılar. O bazarda bircə dəfə olmuşam: qarlı qış günündə
atamla. Sonralar  ora gedib-getməməyimi xatırlamıram...

Sözümə qüvvət: Seyfəddin dayım (nənəmin dayısı oğlu) 80-ci illərdə
rayonda təzə açılmış “Tədarük məntəqəsi”nə 60 kilo nar satmışdı (daha
doğrusu, təhvil vermişdi). Nənəm bu xəbəri eşidəndə onun abrını ətəyinə
bükdü, dedi ki, dayısı Məhyəddinin ruhunu incidib, bütün nəsli el içində
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biabır edib. Kişi ha and-aman elədi ki, bunu eləməyə məcburdu, çünki
partiya (Kommunist Partiyası) üzvü və idarə müdiridir, xeyri olmadı...

Bizim el-obada hamı dərdini bölüşdüyü kimi, olan-qalanını da
bölüşərdi. Anam yaxşı bostan əkərdi. Yolnan gedən kəndçilərimizə
bostanın nübarını verərdi. Qəribə səslənməsə deyərdim ki, burda hər şey
kommunizm üstə qurulmuşdu: hər kəsə bacarığına görə, hər kəsə tələ -
batına görə. Yəni vətəndaş cəmiyyəti deyilən bir nəsnə hələ o zamandan
bizlərdə vardı: qapın və süfrən açıq, evin də ən yaxşısı qonağındır. Hara
gedirsən get – qonşular həyət-bacana, mal-heyvanına, toyuq-cücənə yiyə
duracaq, onları ac-susuz qoymayacaqdı. Bəlkə, elə ona görə də yazı ları -
mın, demək olar ki, hamısında kəndimizin ən mərdimazar adamına belə,
sevgi və mərhəmətlə, ən pis halda isə ironiya ilə yanaşmışam. Bomar -
şesayağı desək, “ağlamamaq üçün dünyaya gülməyə tələsmişəm...”

Maraqlı bir əhvalat danışım. Başqa bir rayonda yaşayan  tələbə
yoldaşım kəndimizə qonaq gəlmişdi. Bir gün məndən soruşdu ki, sizdə
bazar var? Mən də qayıtdım ki, var, rayonun özündədir, təzə tikilib, ancaq
orda nəsə tapmaq çətindir. Söhbət 80-ci illərin ortalarından gedir. Bazara
gəldik. O böyüklükdə bazarda iki alverçi vardı. Biri bazarın bəri başında
kartof, biri də o biri başında armud satırdı...

Desəm ki, cəbrayıllı olmağımla fəxr edirəm, bəlkə də, düzgün anlaşıl -
maz. Vətəni bölməzlər, düzdür. Mən həm də lənkəranlıyam, qusarlıyam,
balakənliyəm, sabirabadlıyam. Amma xatirələrim daha çox Cəbrayılla
bağlıdır. Çünki ilkin olaraq onu tanımış, onun özəlliklərini sevmişəm,
insanlarının mərdliyinin, etibarlılığının, səmimiyyətinin, gözütoxluğunun
şahidi olmuşam. Bəlkə, bu mehribançılıq, xeyirxahlıq həm də rayonun
adının Cəbrayıl mələklə bağlı olmasıdır. Tanrının sevdiyi xoşniyyətli mələk
daim insanlarımızın başının üstündə olub, onları şərdən-xətadan,
haramdan qoruyub... 

Addan söz düşmüşkən, deyilənlərə inansaq, Cəbrayılın ilkin adı
Qıraxdın olub. Niyə Qıraxdın? Bəzi ehtimallara görə, Şah Abbas töycü və
vergi  yığanlarını bu mahala göndərib, onlar da əliboş qayıdıblar və səbə -
bini belə izah ediblər: “Şahımız sağ olsun. Ona görə əliboş qayıtdıq ki, o
mahalın adamları alqı-satqı nə olduğunu bilmirlər, varlarını bölüşürlər”.
Şah özü də sufi olduğundan tapşırır ki, bir də o yerin camaatından töycü
və vergi almasınlar. Ona görə də Cəbrayılın adı “qıraxda qalan” kimi
dəftərə düşüb. 

Cəbrayılın qəribə relyefi var. Ərazisinin çox az bir hissəsi Araz bo -
yunda (aranda) yerləşir. Bəridən gedəndə sağa tərəf  təpələr, yaylalar və
dağlar ucalır. Hər fəslə uyğun da meyvəsi...
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El-obamız, əsasən əkinçilik, ipəkçilik, maldarlıq və xalçaçılıqla məşğul
olurdu. 

Bir haşiyə çıxım. Türkiyədə olarkən Konya qalasına qalxdıq. Qalanın
ətrafında əntiq əşyalar satılırdı. Onların arasında “Gül gəbə” gördüm.
Mənə elə gəldi ki, həmin gəbə bizim evdə, ya da kənddə toxunub. Rəngi
solmuşdu. Bəlkə, o da vətənin həsrətini çəkirdi. Kövrəldiyimdəm satıcıya
heç bir sual vermədim, eləcə gəbəni sığalladım, ruhum dincəldi...

O gəbənin bütün naxışları mənə tanış və doğmaydı, özümü də əməlli-
başlı inandırmışdım ki, bizimkidir...  

Qış vaxtı hana qurulardı və gəbə kəsilənə qədər mən onun yanından
əl çəkməzdim. Nənəmlə birgə dizi üstə oturub gəbəni toxuyardım, ilmələri
qarışdıranda nənəm deyinə-deyinə onları açardı... Bizim o rəngli, naxışlı
günlərimiz bir il əvvəldən başlayardı. Payızda qoyunlar qırxılardı. Yunun
yuyulması, didilib əlçimlənməsi, daranıb əyrilməsi, yumağa dönməsi yaza
qədər davam edərdi. İpin boyanması böyük bir ritual idi. Yazın əvvəlində,
ağaclar çiçəklərini tökəndə nənəm məni kişi qırığı kimi yanına salıb yola
çıxar, Rəşidin “Paz” avtobusuna mindirib rayona gətirərdi, ordan da payi-
piyada çaylağa düşərdik. Tonqalın üstündə qaynayan ala-bəzək tiyanlar
müştəriləri gözləyirdi. Biz də növbəmizi tutub dayanardıq. İplər
boyanandan sonra nənəm onu çaylağın qırağındakı daşların üstünə
sərərdi. Dağlarda qar ərimişdi və sel-su çaylaq boyu aşağı şütüyürdü.
Getdikcə bollanır, özü ilə dağlardan mer-meyvə, qoz-fındıq gətirirdi. Suya
girib onları tutmaq istəyirdim... 

Mən  suya baxa-baxa və  kişi dəyanətilə, özü də ac-susuz boyaq
mərasiminin qurtarmasını gözləyirdim...

Çay demişkən... Bizim çaylarımız balıqla dolu idi. Çoxları buna inan -
mır. Axı balıq əsasən Bakı, Siyəzən və Lənkəranda olur, yəni dənizətrafı
bölgələrdə. Hərdən, az qala, özüm də inanmaq istəmirəm. Çünki
paytaxtımızın bazarlarında Cəbrayıl balığı olmazdı. Ancaq çoxları bilmir
ki, Araz İranla sərhəddən axsa da, qolları bizim kəndlərdən keçirdi. Araz
sanki bizi qucaqlayırdı. Biz Arazın övladlarıydıq. Əbəs yerə Xan Araz
demirlər ki... Xan təkcə hökmü və duruşu ilə yox, həm də mərdliyi və
xeyirxahlığı ilə dəyərlidir. Onlardan biri, ən sulusu da bizim kənddən –
Mahmudludan keçirdi. “Maralyan arxı” deyilən bol sulu kanal  Şıxalağlı
kəndində Arazdan ayrılırdı. Mən günlərlə ordan balıq tutmuşam: xəşəm,
şirbit (“usaç”), durna balığı, sazan... Ona görə də yuxularımda daha çox
balıq tutduğum epizodları görürəm. Bircə şeydən çox qorxurdum: Araz
quruyar, balıqları ölər. Hətta bəzən yuxuda çayın quruduğunu, balıqlarının
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öldüyünü də görürdüm, səksənirdim. Məlum və möhtəşəm qələbəmizdən
sonra kəndi görmüş, bizə qohum  hərbçilərimizdən Arazı soruşdum.
Eşidəndə ki, tam qurumayıb, suyu hələ də gəlir, arxayın oldum... Üzməyi
beş-altı yaşından öyrənərdik. Yay başlayandan payız girənə kimi çaydan
çıxmazdıq. Selliyin qırağındakı cillərdən bağ bağlayar, kəndin o başından
suya atıb üstünə minər, bir də ayağında çıxardıq. Hərdən onları qayıq bilib
yarışardıq da. Sudan çıxandan sonra “qayıq”larımızın arxasınca baxar və
kədərlənərdim. Bir zamanlar ala-bəzək topum da, bax beləcə axmışdı... 

Mən öz qayığımın üstünə uzanıb, geniş səmaya baxa-baxa dünyanın
sonuna qədər getmək istəyirdim. 

Cəbrayıl haqqında statistik məlumatlarla yazını doldurmaq istə mi -
rəm. İstəyənlər internetdən, müasir məlumat kitabçalarından, ensiklo pe -
diyadan öyrənə bilərlər.  Amma bizim üçün mahiyyət daha önəmlidir.
Bilənlər bilir ki, Cəbrayıl öz  alimləri, dövlət və sənət adamlarının çoxluğu,
fərqliliyi ilə seçilib və seçilir. Tənbəllik edənlər və maraqlananlar üçün
deyim ki, qaçqınlıq illərində rayonun əhalisi təxminən iki dəfə artıb, əlli
mindən səksən minə yüksəlib. 

Bu illər ərzində nələrdən keçmədik. Cəbrayıl işğal olunanda mən
ordaydım. Bir qrup əcnəbi jurnalistlərlə bölgəyə getmişdik. Yolboyu,
günün istisində ev-eşiyini, bağ-bağçasını qoyub gedən, yalnız gücü çatanı
götürən adamlar, əsasən də qadınlar və uşaqlar ürəyimi ağrıdırdı. Elə bil
o yolu mən özüm gedirdim. Yerdən qalxan toz-torpaq sir-sifətlərindən
süzülən tərə qarışıb üzlərində şırımlar açmışdı. Sanki bu adamlar bir çay
idilər və müxtəlif qollara ayrılırdılar. Yəqin, bu, onların hissləriydi: bir
gözləri arxada, biri irəlidə, yan-yörədə... uzaqlarda... bilinməzlik...
narahatlıq...

Bu yerdə mərhum Xalq yazıçımız Sabir Əhmədlini də yada salmasam
olmaz. Cavan qardaşı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Cəmil Əhmədovu Böyük
Vətən müharibəsində (1941–45), nakam oğlu Məhəmmədi isə Birinci
Qarabağ müharibəsində itirdi. Böyük itki və nisgildir. Amma təmkinlə,
ədəb-ərkanla bu ağrını öz içində çəkdi.  “Axirət sevdası” romanını oxuyan -
lar bunu yaxşı bilirlər. Ən ağır dərdlərindən biri də Cəbrayılın işğalıydı...
“Gedənlərin qayıtmağı” romanında Böyük Vətən müha ribəsindən
qayıdan ların bizim Mahmudlu stansiyasında qatardan düşmələrindən
yazır... 

Ustad yazıçımız  indi rahat uyuya bilər! Çünki ruhu şaddır. Çünki
gedənlər qayıtdılar! Bizim igid oğlanlarımız onun doğma yurdunu –
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Cəbrayılı, bütün Qarabağı qaytardılar və qayıtdılar.  Qayıtmayanlar isə
onun yanındadırlar. Yəqin ki, göz-qulaq olar!..

Cəbrayıl sona qədər döyüşdü. Hətta bir düjün erməni kəndini də
dincliklə köçürdü. Amma sonralar fələyin çərxi döndü. Erməni
himayədarları və özümüzdən olan bəzi nadürüstlər ov tüfənglərini belə
əhalidən yığdılar... Xocalı soyqırımından sonra adamlarda ruh düşkünlüyü
yarandı. Mən həmin vaxt insanların üzündə bir təlaş, gözlərində
narahatlıq duyurdum. Bununla belə, əzmkarlıqlarını itirmirdilər. Qarabağ
savaşında, o cümlədən Cəbrayılda çox şəhidlərimiz, çox igidlərimiz
döyüşüb: istər Birinci Qarabağ savaşı olsun, istəsə də İkinci. Onların
arasında 14 yaşlı, qarayanız, çəlimsiz  Tiqananı (Samiri) unuda bilmirəm:
əsgərlərə su, çörək, silah-sursat daşıyan, kəşfiyyata gedən, ölərkən
ölümünə inanmayan cəsur oğlanı... Bir də əsirlikdə olarkən erməni
bayrağına tüpürən vətənsevər İlqar Mehdiyevi...

Hərdən dostlarla, qohum-əqrəbayla söhbətdə bir şeyi vurğulayıram:
biz çox çətinliklər gördük. Uşaq vaxtı gözümüz ağarana qədər işlədik,
qoyun-quzu otardıq, dərs oxuduq, Arazda çimdik, düzlərdə top qovduq,
amma ac qalmadıq. Tək bir şeyə təəssüf edirəm: qulağımızın dibindəki
“İsa bulağı”na, “Turşsu”ya gedə bilmədik. Zaman çatmadı, qoymadılar...
Bu mənada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Respublika Gənclər və
İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən, şagirdlərin cəlb olunduğu
“Ölkəmizi tanıyaq!” layihəsi çox vacibdir və inanıram ki, pandemiyadan
sonra bu layihə davam edəcək. Vətəni sevmək,  qorumaq üçün onu
gəzmək, görmək lazımdır. Bu mənada gələcək nəsil hardan gəldiyini və
hara getdiyini dəqiq bilməli, yaxşını pisdən, yalanı doğrudan ayırmağı
bacarmalıdır. Qisas yox, ədalət hissi gənclərimizin amalına çevrilməlidir.

Mənə elə gəlir ki, ilk, yəni ibtidai insandan indiyə kimi hisslər
dəyişməyib: məhəbbət də eynidir, nifrət də. Dəyişən çağdaşlıq və
zəmanədir. İnsanlar isə ona uyğunlaşmağa məcburdular. Yaddaş isə
dəyişməyə yox, təzələnməyə məhkumdur!

28 il bizə çox şeyi öyrətdi. Sağ olsun vətənimiz, millətimiz. Məcburi
köçkünlərə, bacı-qardaşlarına sahib çıxdılar. Dam verdilər, torpaq verdilər.
Amma onların güzəranına ağız büzənlər, yerli-yersiz qınayanlar da oldu,
ikitirəliyə cəhd edənlər də tapıldı. Bir dəfə uşaqlıq dostum mənə zəng
elədi və kövrələ-kövrələ dedi ki, televizorda bir nəfər məcburi köçkünlərin
qarasına deyinirdi. “Niyə televizora çıxanda bizim haqqımızı müdafiə
eləmirsən? Axı bizim hansı əzablardan keçdiyimizi özün görmüsən!” 
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Mən onu anlayırdım. Çünki gözümün qabağında ev-eşik qurmuş, min
bir əziyyət və zillətlə bağ salmış, ailə sahibi olmuşdu. Zəhmətkeş adam
idi. Qaçqın düşəndən sonra şəhərətrafı qəsəbələrdən birində məskun -
laşmış, gecə-gündüz işləmiş, özünə güzəran qurmuşdu. İnsan zülmə
tabedir, sözə yox. Ancaq elə adam var ki, zülmü götürür, haqsız sözü yox.
Təsəvvür edin: min bir əziyyətlə qurduğun, yaratdığın ocağın tar-mar olur,
illərlə yığdığın qazanc ayaqlar altına atılıb tapdanır, ruhun incidilir... Bütün
bunlardan sonra ayağa qalxmaq üçün insanda iradə, inam və gələcəyə
ümid olmalıdır. Bizim elatımız bunu bacardı. 

Qarabağlıların, yəqin ki, ən böyük dərdi ölməyə yerlərinin (qəbiris -
tanlığın) olmamasıydı. Çoxları da üzü vətənə tərəf baxa-baxa dünyasını
dəyişdi. Bir dəfə həmkarım Seymur Verdizadə mənə xitabən yazmışdı: “Bu
iş çox uzandı. Ölənləri əmanət basdırırlar ki, yurda dönəndə özləri ilə
aparsınlar. Biz getdikcə məzar yerlərimizi də unuduruq”. Mənim cavabım
qısa oldu: “Qibləmiz itib, qağa! Çünki hərə bir tərəfə səpələnib. İndi harda
olduğumuzu bilmirik”. 

Nə qədər ağrılı olsa da, daim işlətdiyim bir fikri yenə də təkrar -
layıram: “İşğal təkcə torpağın qəsbi deyil, işğal – mənəviyyatımızın, adət-
ənənələrimizin, ruhu muzun, dostluq-qonşuluq əlaqələrimizin,
mə ra sim lərimizin yağmalan masıdır...”  

Bizim qibləmiz  Arazın o tayında – Güneydə olan “Üç qardaş” dağıydı...
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Bu sətirləri yazarkən fikirləşdim ki, bəndənizin Qarabağla bağlı
onlarla məqaləsi var və onları bir kitabda toplamağın zamanı çatıb: iki il
əvvəl nəşr etdirdiyim “Qarabağ hekayələri” kimi...

Yurdumuzun xarabalıqlarına baxarkən (adamın bu sözü deməyə dili
də gəlmir) düşünürdüm ki, onların bir qismini ermənilər dağıdıblar, bir
qismi də baxımsızlıqdan, öz-özünə dağılıb gedib. Çünki tənha ruhlar
kimsəsiz evlərdə dolaşmazlar. Qaraçuxalarımız yatıblar, yəqin... Şükür ki,
oyandılar!

Tez-tez cəbhə bölgələrində olur, məcburi köçkünlərlə görüşürdüm.
Onların gözlərindəki kədəri ifadə eləmək çətindir.

2013-cü ildə İsraildə səfərdəydik. Dönəndən sonra belə bir sual
verdilər: “Bakıdan gedən dostlarımızı gördünmü?” “Bəzilərini gördüm”
dedim. “Necəydilər?” “Yaxşıydılar, – dedim, – yurd həsrəti çəkirlər. Sanki
uşağı ən gözəl pioner düşərgəsinə göndərmisən, hər şəraiti var, ancaq
anasından ötrü darıxır...”

Məcburi köçkünlərə nə qədər qayğı göstərilsə də, onlar vətənlərini
istəyirdilər. Balıq sudan ayrı yaşaya bilmədiyi kimi, insan da vətənindən,
doğma yurdundan ayrı yaşaya bilmir. Avropada yaşamağa can atan və ora
getməyə nail olan tanışlarımızdan biri qürbəti yarımçıq buraxıb vətənə
qayıtdı, məşhur atalar sözünü dəyişdirib, belə bir status yazdı: “Gəzməyə
də, ölməyə də vətən yaxşı!”
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Nə gizlədim. Hətta məclislərdə də “gün o gün olsun, ad günlərimizi,
toylarımızı, bayramlarımızı kəndimizdə, yurdumuzda keçirək!” tostları da
ciddi səslənmirdi...

2017-ci ilin payızında sədri olduğum Azərbaycan Yazarlar Klubunun
xəttilə bir qrup tanınmış qələm adamı Cocuq Mərcanlıya, Horadizə səfər
etdi. Səfərdən qayıdarkən Xalq şairi Nəriman Həsənzadə rəhbərimiz və
ağsaqqalımız Anar müəllimə belə dedi: “Anar, Elçin bizi Cocuğa gətirdi,
Şuşaya da aparacaq!”

“Əlbəttə aparacam!” dedim. Ancaq boynuma alım ki, bu sözlərimdə
bir inamsızlıq vardı. Çünki Azərbaycanın ürəyini, Qarabağın tacını işğal -
dan azad eləmək müşkül məsələydi. Beynəlxalq təşkilatlar, erməni pə rəst
qüvvələr “bu münaqişənin hərbi yolu yoxdur” deyirdilər, Er mənistana da
heç bir təzyiq göstərmirdilər. Amma Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
dediyi kimi, hərbi həll vardı və bunu sübut elədik. Əsgərlərimiz ermə -
nilərin 30 ildə yaratdığı istehkamları aslan kimi yarıb keçdilər və doğma
Şuşamıza üçrəngli bayrağımızı sancdılar.

İndi Cəbrayıla, işğaldan qurtulan yurdlarımıza dönüşə sayılı günlər
qalır. İndidən sosial şəbəkələrdə, məclislərdə belə bir söhbət gedir:
hökumət geri qayıdan məcburi köçkünlər üçün ayrıca qəsəbə salmalıdır,
yoxsa öz dədə-baba yurdunda ev tikməyə vəsait ayrılmalıdır? Mənə elə
gəlir ki, kəndin kənd olması üçün hərə öz-dədə baba yurduna qayıdıb binə
olmalıdır. Çünki bunsuz kənd olmayacaq. Axı söhbət torpaqda yox,
mahiyyətdədir. Özü də hər şeyi dövlətin boynuna qoymaq olmaz. Ayrıca
qəsəbələrin tikilməsi üçün həm bolluca vəsait, həm də zaman lazımdır,
özü də  öz həyətindən, ocağından kənarda yaşamaq darıxdırıcıdır. Zaman
isə gözləmir. Ölkəmizin qarşısında duran işlər də həddən artıq çoxdur.
Hamılıqla əl-ələ verib, dövlətin də dəstəyi ilə kəndlərimizi tikməli və orda
məskunlaşmalıyıq. Özü də bunun üçün yerli təbii sərvətlərimiz
yetərincədir. Bir şeyi də deyim: Mən 18 yaşımda kənddən çıxmışam. İki
ali təhsil almışam, Bakıda qeydiyyata düşmüşəm, işləmişəm. Və kəndə
getməyə, ömrümün qalan hissəsini quruculuq işlərinə sərf etməyə
hazıram və belə də olacaq. Bir əlimizdə qələm, bir əlimizdə külüng ata
ocağımızda çalışmalıyıq...

Zəfər əməliyyatının adını “Dəmir yumruq” adlandırırıq. Mənsə
deyərdim ki, “Dəmir yumruq” elə Prezident İlham Əliyevin özüdür. Çünki
xalqı, ordunu, bütün dövlət strukturlarını öz ətrafında beş barmağı kimi
birləşdirməyi bacardı...
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Çoxdanın bir filmi yadıma düşür. Brut qalların mühasirəsində olan
Avqust Yuli Sezara deyir: “Hücum etməliyik, Sezar!” Sezar isə tələsmir,
səbirli olmağı məsləhət görür. “Nəyi gözləyirik!?” – Brut həyəcanla
soruşur. “Qalların hücumunu!” “Bəlkə, etmədilər!?” “Edəcəklər, darıxma,
təmkinli ol! Çünki onların sərkərdələri çoxdur”. 

Sezar deyən kimi olur. Qallarda çoxtirəlik yaranır, hücuma keçirlər
və romalılar onları yenir. Eyni hadisə 90-cı ilin əvvəllərində bizim də
başımıza gəlmişdi. Ancaq ulu öndər Heydər Əliyev və onun varisi, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev vahid lider və sərkərdə olduqlarını göstərdilər.
Torpaqlarımız, yurd yerlərimiz, bizim doğulduğumuz, sevdiyimiz, daim
həsrətində olduğumuz məmləkətimiz yağı düşməndən azad olundu! 

Yurdumuzun xarabalıqlarına baxdıqca ürəyimiz dağlanır.  Zatən biz
onları xəyallarımızda, yuxularımızda da görürdük, əsərlərimizdə yazırdıq
(“Vida” romanımda və “Qaçaq qocalar” pyesimdə olduğu kimi). Amma biz
xarabalıqları yox, gözlərimizin önündə yenə də güllü-çiçəkli dağları,
dərələri, abad evləri canlandırırdıq. İnanırdıq ki, belə də olacaq! Biz
yenidən oraları abadlaşdıracağıq. Ayağımızın dəydiyi hər yer güllü-çiçəkli
bağçaya, yaşıl xiyabana çevriləcək!

Vətənimizi qarşıda böyük bir intibah gözləyir: iqtisadi dirçəlişdən
tutmuş mədəni qalxınmaya qədər. Buna görə şəhidlərimizə, qazilərimizə,
hərbçilərimizə borcluyuq. Şəhidlərsiz vətən azad və abad olmaz. Onların
qanı ilə suvarılan torpaqda gül-çiçək bitər! 

Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, analarının hüzurunda diz
çökür, atalarının əllərindən öpürük...

Mənə elə gəlir ki, biz Şuşada, ya ona yaxın  böyük bir ərazidə
şəhidlərimizə, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə, məcburi
köçkünlərimizin 90-cı illərin əvvəlində yaşadıqları, gözlərimlə gördüyüm,
qəlbimlə duyduğum məşəqqətə (dəmir vaqonları, çadırları, palçıq evləri
unutmaqmı olar!?) və qəhrəman əsgərlərimizin şərəfinə bir muzey
kompleksi tikməliyik. Belə komplekslər bir neçə ölkədə var və onlardan
ən möhtəşəmi Qüdsdəki “Xolokost abidəsi”dir. Biz bu kompleksi ona görə
tikməliyik ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, xarici turistlər oranı
ziyarət etsinlər, həm millətimizin başına gətirilənləri, həm də onların
dəyanətini öz gözləri ilə görsünlər. Gələcək nəsillərimiz isə olanları
unutmasınlar. Qoy, birinci sinfə gedən şagirdlərimiz məktəbdən öncə
oranı ziyarət etsinlər...

Hər şəhərimizdə isə düşmən vəhşiliyinin gerçək nümunəsi olan
dağıdılmış binalar saxlanılsa yaxşıdır. Artıq dövlət başçısı İlham Əliyev
belə bir göstəriş verib və  belə də olacaq. 
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Erməni vandalizmi (elə bütün vəhşiliklər) bəşəriyyətin lənət
damğasıdır...

Özümdən bir təklif: “Qəhrəman şəhər” adı təsis edilsin və bu ad həm
işğaldan azad olunmuş şəhərlərimizə, həm də düşmən hücumlarına
mərdliklə sinə gərən Tərtər, Bərdə, Gəncəyə verilsin...

Bir şeyi də deyim: Mən bəzən məyus olsam da, ümidsizliyə qapılsam
da, həmişə gələcəyə inanmışam. 1991-ci ildə yazdığım, ozamankı
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində çap olumuş “Küləkli çöl” hekayəsində
Qərbi Azərbaycanımızdan didərgin düşmüş, bütün ailəsini itirmiş, yurdu
yağmalanmış qoca deyir: “Elə bilirlər, hər şey belə qalacaq!? Gələcək o
oğullar, gələcək! Görərlər!..”

Və 2013–2016-da yazdığım “Yenə iki od arasında” romanından  son
cümlələr: “Mən ustadın (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin) başının üstündə
dayanıb Vətən tərəfə baxırdım... Və sis-dumanın, qaranlığın arasından zəif
Günəş şəfəqləri süzülür, ara-sıra atəş səsləri eşidilirdi. Deyəsən, bir də
qələbə hayqırtıları vardı. 

Haydı, dostlar!!! 
Ruhun şad olsun, ustad!!!
Vətənə doğru, millət!!!” 
Arzularımız çin oldu, Vətən! Biz yurdumuzdayıq! Biz  Qarabağdayıq!!! 

Yanvar, 2021, Bakı
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Nəsiman YAQUBLU

XATİRƏLƏRİMDƏ YAŞAYAN ZƏNGİLAN

Zəngilan 27 il erməni işğalında qaldı. 1993-cü il oktyabrın 29-da işğal
edilən Zəngilan 2020-ci il oktyabrın 20-də düşmən əsarətindən azad
olundu. 

Bu 27 il müddətində müxtəlif mövzularda 10-a yaxın kitabım çap
olundu, müəyyən kitabları nəşrə hazırladım, 100-dən çox məqaləm işıq
üzü gördü. Qəribədir ki, bu müddətdə yaza bilmədiyim yalnız bir mövzu
vardı: Zəngilan!

Hərdən yaxın insanlar da bu sualı ünvanlayırdılar: Bəs Zəngilandan
nə üçün yazmırsan?

Bu sual iç dünyamı da daima narahat edirdi: doğulduğum, boya-başa
çatdığım o gözəl yurd haqqında niyə yazmıram?

Qəribə idi ki, yazmaq sevimli peşəmə çevrilsə də, Zəngilan haqqında
yazmaqdan ehtiyatlanır və sanki qorxurdum. Düşünürdüm ki, o xatirələri
qələmə aldıqdan sonra artıq yaşamağın da mənası azalacaq və o
duyğulardan  tamam məhrum olacağam.

Bir dəfə böyük mütəfəkkir Ə.Ağaoğlu haqqında maraqlı məlumat əldə
etdim. Çoxlu sayda məqalələr, kitablar yazan, “Yazdıqlarımı İstanbuldan
Bakıya qədər yola düzsəniz, yenə yol çatmaz” deyən Ə.Ağaoğlu doğulduğu
Şuşa haqqında yazmaqdan çəkinirdi. Hər dəfə də “o xatirələri oyatmaq
istəmirəm” − deyirdi. 

Sonralar Almaniyada, Türkiyədə oldum, Sovetlər Birliyi dövründə
məcburən Azərbaycanı tərk etmiş insanlarla görüşdüm, onların Vətən
həsrəti ilə bağlı ağrılı söhbətlərinin şahidi oldum.

Maraqlıdır ki, həyat və fəaliyyətlərini araşdırdığım görkəmli
şəxsiyyətlərimiz olan, ömürlərinin sonuna qədər Azərbaycandan kənarda
yaşamaq məcburiyyətində qalmış M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.M.Topçubaşovun,
Ə.F.Düdənginskinin və digərlərinin də yurd xatirələrinə rast gəlmədim.

Deməli, əsarətdə qalan Vətən haqqında yazmaq olduqca ağırdır!..
Rayonumuzun da, kəndimizin də adı Zəngilandır. Kəndimiz rayon

mərkəzindən təqribən üç kilometr aralıda, Zəngəzur dağlarından −
Qafandan keçib gələn Oxçu çayının sahilində yerləşir. Rayonumuzun nə
üçün Zəngilan adlanmasını isə kəndimizin qocalarından belə izahla
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eşidirdim: “Deyilənlərə görə, burada bir vaxtlar çoxlu zəng çalan ilanlar
olub”. Əlbəttə, sonradan öyrəndim ki, bu adın  “Zəngi” tayfasının adı ilə,
“zəngin ərazi” ifadəsi ilə bağlılığını qeyd edənlər də var.

Kəndimizin isə gözəl təbii mənzərəsi var idi. Evimizin arxa tərəfindən
hər zaman başı qarlı olan Zəngəzurun Xustub dağı görünürdü. Yay vaxtı
evimiz isti olanda nənəm deyərdi: “Evin yan pəncərəsini açın, Xustubun
havası evə dolsun”. Və həqiqətən,  həmişə də belə olurdu. Xustub dağının
kəndimizdən 40–50 kilometr aralıda olmasına  baxmayaraq,  onun təmiz
havasını hiss edirdik.

Evimizin qarşı tərəfindən isə Araz çayından o tərəfdə  Güney
Azərbaycanın hündür dağları görünürdü. Bu dağların Savalan dağ
silsiləsinə mənsubluğu deyilir və Binə dağları adlanırdı. Bu dağlar isə
kəndimizdən doqquz kilometr  məsafədə yerləşsə də, Novruz bayramında
orada ocaqların yanmasına çox qəribə həsədlə baxardıq.

Güney sevgisi, Güney duyğusunun içəri dünyamda yaranmasının
səbəbi yalnız bu deyildi. Sona nənəmin anası Zeynəb arvad da Təbrizdən
imiş − Təbrizin Üzümdil kəndindən. Ulu babam, yəni nənəmin atası
Əhmədxan kişi onu atın belində qaçırıb kəndimizə gətirib və ailə
qurubmuş. İki övladı dünyaya gəldikdən sonra Zeynəb arvad çox
yaşamayıb. Ancaq nənəmin onun haqqında müəyyən xatirələri qalmışdı
və hərdən danışardı.

Çox sonralar “Yazıçı” nəşriyyatında redaktor işləyərkən ağsaqqal
dostumuz Əyyub Nəimi dedi ki, qırx ildən sonra ona Təbrizə getməyə
icazə veriblər. Birdən nənəmin anası Zeynəb arvadı xatırladım və Üzümdil
kəndini soruşdum. Əyyub müəllim dedi ki, elə bir kənd var orda. Çalışıb
o kəndə gedib soraqlayaram. Lakin Əyyub müəllim Bakıya qayıtdıqda
məlumatsız olduğunu söylədi. Və təbii ki, uzun bir dövr keçmiş, əlaqələr
də artıq itmişdi. 

Nənəmin atası Əhmədxan kişi yaxşı bənna olub və Arazın o tayında
− Güneydə Qəhrəman xan və Şirindil xan adlı iki şəxsə gözəl evlər tikibmiş. 

1918-ci ildə ermənilər qətliamlar törədəndə Əhmədxan kişi ailəsini
Arazın sahilinə aparıb və oradan Güneyə keçməyə hazırlaşıb. Hətta nənəm
danışırdı ki, “palaçılar” da sifariş vermişdik. Lakin sonra vəziyyət
normallaşdığından geri qayıdıblar. “Pala” sözünü isə ilk dəfə eşidirdim.
Öyrəndim ki, o dövrdə Araz çayından insanları güneydən-quzeyə, quzey -
dən-güneyə “pala”larda keçirirmişlər. “Pala”nı necə düzəldirmişlər? Bu,
çox sadə formalı qayığa bənzəyirdi. Müəyyən sayda ağac parçalarının
altına  qoyunun, yaxud keçinin qarnını üfürüb dolduraraq şar kimi bağ -
layır, suya buraxırdılar ki, batmasın. Buna da “pala” deyirmişlər.
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Universitetin üçüncü kursunda oxuyarkən radionun “Bulaq” verilişinə
süjetlər hazırlayırdım. “Pala” haqqında hazırladığım məlumat verilişin
redaktoru Ağalar Mirzənin o zaman çox xoşuna gəlmişdi. Mən isə çox
məmnun olmuşdum ki, “Bulağ”ın aparıcıları, böyük aktyorlarımız
Səməndər Rzayevlə Məhluqə Sadıqova Zəngilandan danışır və deyirdilər:
“İndi də gəlin sizə Araz sahilində bir zamanlar mövcud olmuş
“pala”çılardan bilgilər verək”.

Nənəmin atası Əhmədxan kişinin Şuşada evlər  tikməsi haqqında da
bilgilər var idi və onun Şuşanı xatırlayıb gözəl səslə oxumasını nənəm
hərdən söhbət edərdi.

Bir dəfə kəndimizin qocalarından olan Qədim kişi Əbdüssəməd bəyin
tapşırığı ilə İnnablı yaxınlığına getdiyini və  oradan faytonla gələn
qonaqları qarşıladığını danışırdı. Sonralar  Həmidə xanımın xatirə lərin -
dən öyrəndim ki, o, həyat yoldaşı − görkəmli yazıçımız Cəlil Məmməd   -
quluzadə ilə Araz sahilinə yaxın  bir kəndə gəlib və bir müddət burada
qonaq qalıblar. Doğrudur, Həmidə xanım kəndimizin adını çəkmir, ancaq
digər məlumatlar da o faktın bizim kənd olduğuna işarə edir.

Onu da öyrəndim ki, Həmidə xanımla kəndimizin bəyi olan Əbdüs -
səməd bəy həm də qohum idilər. Onlar hər ikisi Cavanşir nəslindən olub,
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qohumları idi. Çar Rusiyası Qarabağı işğal
etdikdən və İbrahim xanı öldürdükdən sonra onun yaxın qohumlarını
Şuşadan ucqarlarda yaşamağa məcbur etmişdi. O dövrdən Əbdüssəməd
bəy də bizim kənddə məskunlaşmış və onların ikimərtəbəli evləri son
illərə qədər qalırdı.

Əbdüssəməd bəy çox gözəl qəzəllər də yazırmış. Onun bəzi
qəzəllərindən olan misralarını qocalardan eşitmişdim: “Qara gözlərinə
heyran olduğum...”

Əbdüssəməd bəyin evində Şirinbəyim xanımın musiqili axşamlar
keçirdiyi və xanımın qarmon çalmaq bacarığını da nənəm xoş xatirələri
olaraq danışmışdı.

Yaşlı adamlarla söhbətlərimdə məşhur Qaçaq Nəbinin də adını
eşidirdim. Kəndimizin bəyi Mirzalı kişini Xustub dağına buz gətirməyə
göndərir. Mirzalı kişi samanın arasında buzu gətirərkən Qaçaq Nəbinin
dəstəsi onu saxlayır. Qaçaq Nəbi buzun bəy üçün aparıldığını öyrəndikdə
onun əlindən alıb kənara atır, özünə isə onlarla yemək-içməyi təklif edir.
Mirzalı kişi gəlib bəyə əhvalatı danışır və bəy onu cəzalandırmır.

Kəndimizin, sonradan elə rayonun da mollası olan Bəylər kişi Arazın
yaxınlığındakı Bartaz kəndindən idi və ailə qurandan bizim kənddə
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yaşayırdı. O da söhbətlərində Qaçaq Nəbinin onlarda qaldığını, onun
məşhur Boz atını da gördüyünü söyləyirdi. Çox mədəni, salamlı-səfalı
insan olan Bəylər kişi də gözəl şeirlər yazırdı və onun şeirindən iki misrası
yadımda qalıb:

Bartazi Bəylərəm sizi sevirəm,
Əyrini sevməyib, düzü sevirəm.

Qaçaq Nəbi ilə bağlı bir əhvalat da eşitmişdim. Çar hökuməti Qaçaq
Nəbini və Həcəri həbs etmək istəyir. Qaçaq Nəbi Həcəri Məmmədbəyli
kəndinin hörmətli ağsaqqalı Şəmil kişinin evində gizlin saxlayır. Özü də
İrana gedir. Vəziyyət sakitləşəndən sonra geri qayıdır və Həcəri özü ilə
aparır. Qaçaq Nəbi cəsarət edib ona kömək göstərmiş Şəmil kişiyə bir kiçik
həcmli qızıl samovar bağışlayır.

Şəmil kişi xalamın qayınatası idi və onun həyat yoldaşı Əjdər
dayımdan bu əhvalatı soruşmaq istəsəm də, nədənsə alınmamışdı. Sovet
dövründə isə kiminsə qızılının olması çox təhlükəli olduğundan insanlar
bu söhbətləri sevməzdi.

Şəmil kişi bizim evdə olmuş, qonaq da qalmışdı. Nənəmin dediyinə
görə, çox hörmətli bir insan idi. 

Bir əhvalatı da yaşlı insanlardan eşitmişdim. Ermənilər azər bay can -
lılar yaşayan bölgələrdə qətliamlar törədərkən qardaş Türkiyədən gəlmiş
əsgərlər bizim kəndlərdə də olmuş və onların müdafiəsində önəmli işlər
görmüşdülər. Bir türk zabiti əmri yerinə yetirməyən yerli kənd sakinini
ciddi cəzalandırmışdı. Zabit bir araba tikan qırdırıb onu tikanın üstünə
çıxmağa məcbur etmişdi. Türklər getdikdən sonra da həmin şəxsin iniltisi,
ağrıları hələ də eşidilirmiş. Türk əsgərlərinin nizam-intizamlı davranışları
kəndin yaşlı adamlarının yaddaşlarında xoş məqamlar kimi yaşayırdı.

Kəndimizdən bir qədər aralıda qədim daşları olan  “Ağ oyuq” deyilən
yer var idi. Bir daşa isə “Koroğlu daşı” deyilərdi. Rəvayətə görə, həmin
daşın üzərindəki iz Koroğlunun Qıratının ayaq izidir. Bir məqamda isə
daşın Babək hərəkatı dövrü ilə bağlılığı qeyd edilirdi. Vurğulanırdı ki,
həmin iz şam yandırıb Babəkin əsgərlərinin bir-birini məlu mat landır -
maları üçün istifadə olunurmuş. Ümumiyyətlə isə Babəkin döyüşdüyü
Bəzz qalasının Zəngilandan çox da uzaqda olmadığı söylənilirdi. Ərəblərə
məğlub olduqdan sonra Babək yaxınları ilə Zəngəzur bölgəsinə tərəf
hərəkət etmişdi. Bu haqda bəzi yazılarda da məlumatlar verilmişdir. 

Hətta Arazın sahilində Güneyə yaxın olan Xurama kəndinin
“xürrəmilər” adından götürüldüyü söylənilir.

Əlbəttə, bu faktların elmi əsaslarla araşdırılıb təsdiq olunmasına
ehtiyac var.
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Arxivlərdə çalışarkən maraqlı faktlara rast gəlirdim. Cümhuriyyət
dövründə Qarabağın general-qubernatoru olmuş Xosrov bəy Sultanov
Sovet rejiminin ilk illərində gizli olaraq Türkiyədən İrana, İrandan
Zəngilana keçir, buradan Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində üsyanların
təşkilində önəmli rol oynayırdı. Arxiv sənədlərində onun Zəngilanın
Mincivan bölgəsindəki üsyançılarla ciddi əlaqələrinin olduğu qeyd edilir.

Yaşlı nəsildən öyrənirdim ki, Zəngilanda, xüsusən Sobu bölgəsində
1930-cu illərdə də Sovet rejimindən narazı qaçaqlar gizli olaraq meşə -
lərdə yaşayır və imkan düşəndə hakimiyyətə müqavimət göstərirdilər.

Zəngilanda yaşamış Şıxməmməd adlı bir el şairi haqqında çox
söhbətlər eşidirdim. Səhv etmirəmsə, Şərikan kəndində yaşamış bu şairin
adı çox məşhur idi. O, həm maraqlı şeirlər, həm də həcvlər müəllifi kimi
tanınırdı. O, “Bağban” təxəllüsü ilə də şeirlər yazmışdı.

Universitetin üçüncü kursunda oxuyanda tətil dövründə dostum
L.Şüküroğlu ilə rayona gedib şair Şıxməmmədin şeirlərini toplamağa
başladıq. Rayonun hörmətli ziyalısı Şirin kişi onun bir neçə şeirini bizə
söylədikdən sonra daha vacib bir ünvan göstərdi: “Siz gedin dəllək İzzət
kişinin yanına. Şıxməmmədin şeirlərini o, yaxşı bilir”.

Yadımdadır ki, İzzət kişi əvvəl razılıq vermirdi. Sonradan razılaşdı və
onun çoxlu şeirlərini bir dəftərə qeyd etdik. 1983-cü ildə Azərbaycan
radio sunun “Bulaq” verilişində “Zəngilanın söz-söhbətləri” başlığı altında
bizim hazırladığımız veriliş efirə getdi. Bu verilişdə ilk dəfə idi ki, Şıx məm -
mədin şeirləri Zəngilan hüdudlarını aşıb daha geniş məkanda səslənirdi.

“Bulaq” verilişi ilə əməkdaşlığım Sankt-Peterburq Universitetində
oxumağa getdiyim dövrə qədər davam etdi. Zəngilanın kəndlərini gəzir,
harada maraqlı insanlar var idisə tapıb söhbətləşir, məlumatlar
toplayırdım. Bir kənd məclisində Sobulu Məhərrəm kişi ilə tanış etdilər.
Uzun bığları var idi. Ümumiyyətlə, Sobu tərəfdən olanlarda uzun bığ
saxlamaq dədə-babadan qalan bir qayda idi. Məhərrəm kişi əvvəl
razılaşmasa da, mənim və dostlarımın inadkar xahişləri onu “yumşaltdı”.
Və Məhərrəm kişi xəzinə yaddaşından olduqca maraqlı bayatılar söylədi.

Eşitmişdim ki, Tatar kəndində, Məlikli kəndində insanları “türkəçarə”
ilə müalicə etmiş bilicilər olub. Onlardan Şirin kişinin adını yaşlı nəsil daha
çox çəkirdi. Xatırlayıram ki, Şirin kişini tanıyanlardan və onun qohum -
larından çoxlu “türkəçarə” dərmanlarının adını öyrənib dəftərə yaz -
mışdım. 

Zəngilan rayonunun ərazisi çox da böyük deyil (707 kv km). Lakin bu
yerlərin əsrarəngiz bir gözəlliyi var. Zəngilanın çox da böyük olmayan
ərazisindən dörd çay axır: Araz, Həkəri, Bəsit, Oxçu.
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Zəngilanın mərkəzi ilə Mincivan qəsəbəsi arasında on üç kilometrlik
məsafədə olan şose yolunun hər iki tərəfində hündür çinar ağacları var
idi. Bu yol təbii ağaclardan hörülmüş tuneli xatırladırdı. Hərdən o yolu
gedəndə ağacların lap yaxınlığından günəşin zərrin şəfəqləri süzülüb
insanın üstünə səpələnirdi və bu, özgə bir gözəllik yaradırdı.

Ümumi sahəsinə görə dünyada ikinci, Avropada birinci olan
Zəngilanın məşhur Çinar meşəsinin arasından parıldaya-parıldaya axan
Bəsit çayının gözəlliyi isə əsl bir rəssam tablosu idi.

Rayon mərkəzindən Qafana doğru qatarla yol getməyin isə ayrı
gözəlliyi var idi. Yolun hər iki tərəfində meşəliklər, qayalıqlar, zəngin təbiət
görüntüləri... Bu yerlərin dadlı suları, bulaqları, Şayıflı kəndində turşsu,
Malatkeşin kəndi yaxınlığındakı müalicəvi “qotur su”, Nəcəflər kəndindəki
bulaqlar... Zəngilanın alma, ərik, armud, üzüm bağları da çox məşhur idi. 

Hərdən yay vaxtı Xustub dağının ətraflarına istirahətə gedirdik. 1920-ci
illərdə Sovet hökumətinin ermənilərə hədiyyə edib verdiyi bu yerlərin
onlarla heç bir bağlılığı yox idi. Həmin dağlardakı adlara diqqət edək:
“Muşulan düzü”, “Tərəkəmə”, “Mal gədiyi” və s. Bu yerlərin ermənilərlə nə
əlaqəsi?

Yadımdadır, dostlarla Qazançı, Ağkənd, Dərəli kəndlərini gəzirdik. O
zaman çoxdan boşaldılmış “Karrar” adlanan dağın başında yerləşmiş bir
kəndə rast gəldik. Kənddəki qəbirlərin böyüklüyü bizi təəccübləndirdi:
iki metr uzunluğunda qəbirlər. Demək, o dövrün insanları belə pəhləvan
görkəmli, boylu-buxunlu olublar. Həmin kənd çox yüksəklikdə idi və ətraf
kəndlər buradan aydın görünürdü. Günəşin parlaq şəfəqləri isə adamın
üstünə səpələnir, güc-qüvvət verirdi.

Ulu babalarımızın bu yurd yeri bizə həqiqəti söyləyirdi: ucalıqda
yaşayanlar həmişə güclü-qüvvətli olurlar.

2020-ci il oktyabrın 20-də Zəngilan işğaldan  azad olundu. Təbii ki,
bu, çox böyük tarixi hadisə idi və hamımız sevinirdik.

Az keçməmiş görkəmli yazıçımız Anarla şair-bəstəkar dostumuz
Şahin Musaoğlu Zəngilanın azad olunması ilə bağlı bir mahnı da ərsəyə
qoydular. Bu mahnının bir təsiredici məqamı da məşhur müğənnimiz
Zülfü Adıgözəlovun  ifasında səslənmiş Zəngilanla bağlı  xalq mahnısından
bir hissənin bəstəyə daxil edilməsi idi. Mahnıda əsas xoş məqam bu idi:
Artıq Zəngilana gedə bilirik!

Bir müddət keçdi və Zəngilandan görüntülər təqdim olundu. Erməni
işğalçıları digər bölgələrimiz kimi, Zəngilanı da xaraba qoyublar. Bütün
evləri, binaları, maddi mədəniyyət abidələrini dağıdıblar. Eyni zamanda
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Zəngilanın möcüzə gözəlliyi olan məşhur Çinar meşəsini də ermənilər
kəsib, doğrayıb, məhv ediblər.

Bu dağıntılara sakit bir əhvalda baxmaq mümkün deyil. Xüsusən o
gözəllikləri görüb orada yaşayan insanlar üçün indi bu görüntülər olduqca
acınacaqlıdır. Və həmin o hissləri mən də indi yaşamaqdayam.

Zəngilanın işğalı və Zəngilanın azad olunması tarixlərinin şahidliyini
yaşayandan sonra  belə bir fikrin təsiri altındayam: vətəni, yurdu sevmək
azdır, gərək onu qorumağı da bacarasan!

Bir tarixi hadisəni isə yazının yekunu kimi təqdim edirəm. Rusiya
Azərbaycanı işğal etdikdən sonra müstəmləkəçilik siyasətini çox amansız
formalarda reallaşdırmağa başlayıb. Bu rejim milli mədəniyyətimizi,
xalqımızın tarixini və bizə xatırladacaq nə varsa, hamısını ortadan
qaldırmağa, yıxıb-dağıtmağa çalışıb. Rusiya 1806-cı ildə Bakını işğal
etdikdən sonra o dövrdə şəhərin ən gözəl memarlıq abidələrindən biri
olan, XIII–XVI əsrlərdə inşa edilmiş Şirvanşahlar sarayını qapadıb və yerli
insanların oraya daxil olmasını qadağan edib. 100 ilə qədər olan bir
dövrdə Şirvanşahlar sarayı bağlı qalıb.

“Açıq söz” qəzetinin  22 dekabr  1917-ci il sayında (№635) çap olunan
bir məqalədə Xan sarayının (Şirvanşahlar sarayını o zaman belə adlan -
dırır dılar) açılması ilə, xalqın oraya getməsinə rəsmi icazənin verilməsi
ilə bağlı sorğuya Qafqaz canişinliyindən belə cavab verildiyi  yazılıb: “Ol -
maz, Xan sarayı açılamaz, çünki açılarsa, müsəlmanlar onu görər, keç -
mişdəki azadlıqlarını xatırlayarlar”.
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1917-ci ildə Rusiyada Çar rejimi devrildikdən sonra əsarətdə yaşayan
xalqların ərazi muxtariyyəti və azadlıqları istiqamətində müəyyən addım -
lar atılmağa başlandı. Azərbaycanda həyata keçirilən ilk işlərdən  biri də
1917-ci il dekabrın 22-də Xan sarayının açılış mərasimi oldu. Saraya daxil
olan insanlar burada çox tarixi maddi-mədəniyyət abidə lərinin dağı -
dıldığını gördülər...

Tədbirdə çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə çox təsirli sözlər söylədi: “İndi siz
Xan sarayından gəlirsiniz. Gördünüz oradan o bizim təzə əsarətdən xilas
olmuş binamızı. Gördünüz ki, saxsı qırıqlarına, süpürgə töküntülərinə,
bilməm nə anbarlarına təxsis edilmiş, yıxıq, tökük bir sarayda varis
olmusuz. Siz əgər o möhnətdidə divarlara diqqətlə baxsaydınız,
şadlığınızdan bir az fariq olub da Xan sarayındakı xissəti görsəydiniz, heç
şübhəsiz ki, “sənə nə oldu bu günə düşdün?!” – deyə sorardınız. Və əmin
olun ki, o daşlar dilə gələr, sizə deyərdilər ki, mənim əsirliyimdə əsir
edənlərdən ziyadə təqsir məni əsir verənlərdədir. Kənardan gələn
hücumlara qarşı içəridə hökm sürməkdə olan xanlar birləşməyi
bilmədilər. Bakı öz başına, digərləri də öz başlarına hərəkət etdilər. Onlar
ancaq öz nəfislərini gördülər, xəlqi düşünmədilər. Əvət, biz o daşları, o
bizə əsarətimizi təmsil edərək daş halına gələn o binanı dindirsəydik,
bundan başqa cavab alamazdıq. Bu cavabdan alacağımız ibrət nədir? Bəli
birləşməli, ittifaq etməli. Xilasımızı, müdafiəmizi başqalarından,
ağalardan, varlılardan gözləməməli, bütün millət özünü qazanmaya,
özünü saxlamağa hazır olmalıdır. Bilməlidir ki, yalnız ağaların, yalnız
böyüklərin və yalnız varlıların himməti (gücü) ilə xilas olan millət həqiqi
surətdə xilas olamaz... Bu millət muxtar olmalı, fəqət bilməlidir ki, millətin
işini ancaq millət özü görməlidir. Bundan sonra tikdiyi evləri xanlara deyil,
millətin özünə məxsus olaraq tikməlidir. Bunun üçün də lazımdır ki, millət
ümumiyyət etibarı ilə fədakarlığa hazırlaşsın. Var olsun fədakar millət!”
(“Açıq söz”, 25 dekabr 1917, №637)

Bu həqiqəti unutmamalıyıq: vətəni sevdiyimiz kimi onu  qorumağı
da bacarmalıyıq, hər fədakarlığa hazır olmalıyıq!
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Ramiz RÖVŞƏN
Xalq şairi

QAPISIZ AÇARLAR

Qubadlı mənim ata-baba yurdumdu.
Mən özüm Əmircanda doğulmuşam. Amma bizim Əmircanda yaşa -

dığımız məhəllə də elə Qubadlının “filialı” kimi bir yer idi: “Qarabağlılar
məhəlləsi”.

Sağımız-solumuz hamısı qubadlılılar idi.
Məhəlləmizdən üzüaşağı düşəndə gedib birbaşa Şorgölün qırağına

çıxırdıq.
Qubadlıda, bizim Teymur Müskanlı kəndinin də aşağısından Bər gü -

şad çayı axırdı.
Hələ lap uşaqlıqdan, ağlım kəsəndən biz Qubadlıya həmişə yayda

gedərdik. Odur ki, ən çox yadımda qalan da Qubadlının çaylarıdı;
Bərgüşad, Həkəri. Hər ikisi şırıltıyla, gurultuyla axan, heç vaxt suyu
azalmayan dəli-dolu dağ çaylarıydı.

Mən üzməyi Bərgüşadda öyrənmişdim deyən Şorda üzmək mənim
üçün heç nə idi. Bərgüşadda ən özündən deyən üzgüçü bu tayda suya baş
vurardısa, üzə-üzə gedib ən azı əlli metr aşağıda o taya çıxardı. Çünki axına
qarşı üzmək çox çətiniydi. Amma Şorda, suyun üzündə dalıqatlı uzanıb,
əlində kitab oxuya-oxuya sabahkı dərslərə hazırlaşmaq da mümkün idi.

Qubadlıya əsasən “Bakı–Noraşen” qatarıyla gedərdik. Və sübh tezdən
qatardan düşdüyümüz o balaca stansiyanın özü  də həmin o iki çaydan
birinin adını daşıyırdı: Həkəri stansiyası.

O stansiyayla bağlı anamın danışdığı bir əhvalat hələ də yadımdadı.
3–4 yaşım varmış. Dayım bizi aparırmış rayona.
Anam deyirdi ki, sübh tezdən stansiyada düşdük. Bir  xeyli gözlədik,

avtobus gəlib çıxmadı. Gün də döyür başımıza. Bir ağacın altında oturduq
ki, bir tikə çörək yeyək. Stansiya növbətçisi də bir qoca kişiydi. Çağırdıq,
o da gəldi, oturdu böyrümüzdə. Nəyimiz vardı, bir az yedik, sonra ağzımız
qızışdı söhbətə. Bir də gördük, bu qocanın sifəti qorxudan ağappaq ağardı.
Bizə də barmağıyla işarə elədi ki, susun, tərpənməyin!

Bizdən aralıda bir iri kötüyə bir yekə it bağlanmışdı. Bu, qocanın öz
itiydi. Bizim başımız söhbətə qarışanda, sən gözdən yayınıb, gedib
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durmuşdun o itin böyründə, itin başını tumarlayırdın. O boyda əzazil it
də necə çaşıb özünü itirmişdisə, elə yerindəcə quruyub qalmışdı, gözlərini
döyə-döyə gah sənə baxırdı, gah bizə. Dayın da, mən də, elə istədik çığırıb
yerimizdən qalxaq, kişi yenə işarə elədi ki, susun, tərpənməyin, yoxsa
uşağı parçalayar. Biz də elə o cür quruyub qaldıq yerimizdə. Sən də bir
xeylək o itin başını tumarladın, sonra da o itdən aralanıb yavaş-yavaş
gəldin bizim yanımıza. İt də elə o cür mat-məəttəl sənin dalınca baxa-baxa
qaldı.

Anamın ən azı altmış il əvvəl danışdığı bu əhvalatın mənasını mən
bir çox illər sonra anladım; sən demə, ən əzazil, ən zalım məxluqu da
nəvazişlə, tumarla, sığalla yumşaltmaq, ən azı çaşdırmaq mümkün imiş.

Amma təəssüf ki, bu dünyada heç bir nəvazişlə, yaxşılıqla, xeyir -
xahlıqla xisləti dəyişməyən məxluqlar da vardı; özü də Həkəri  stan -
siyasından, Qubadlıdan o qədər də uzaqda deyildilər, elə qulağımızın
dibindəydilər. Və bizim bir çox sonrakı faciələrimizin səbəbi bunu
bilməməyimiz, üstəlik, bildiklərimizi də unutmağımız idi...

Biz Qubadlıya həmişə yayda getsək də, amma yay aylarını çox vaxt
kəndimizdə yox, yaylaqlarda keçirərdik; Tağyurdda, Üçtəpədə, Qanlıcada...

Yüz illər boyu bizim olan o qədim yaylaqlarımız sovet vaxtı
Ermənistanın ərazisində qalmışdı və ermənilər də, cürbəcür bəhanələrlə,
ildən-ilə bir-bir o yaylaqların yolunu üzümüzə bağlayırdılar.

Getdiyimiz o yaylaqlardan ən çox yadımda qalanı Qanlıcadı. Çünki o
vaxt mən yekə oğlanıydım. Hər yay Qanlıcaya gedəndə, böyüklü, uşaqlı,
maşınlı, atlı, ulaqlı, yüklənib kənddən çıxardıq, çayqırağı gedib Gorusun,
köhnə Gorusun, Burunkəndin yanından ötərdik və dağın lap ayağındakı
Qanlı gölün də böyründən keçib asta-asta Qanlıcanın başına qalxardıq.

Qanlıcanın da, o Qanlı gölün də adı hələ on doqquzuncu əsrin
əvvəllərində ermənilər bizim torpaqlara köçürüləndə yerli camaatla
gəlmələrin arasındakı dava-dalaşdan, hansısa qanlı savaşdan qalmışdı.

Əslində, o ətrafdakı bütün adlar bizimkiydi; Xəlil bulağı, Sarıdağ,
Keçəldağ, Əyriqar... Qanlıcaya qalxanda, yuxarıda, dağın döşündə də bir
iri göl vardı; Qaragöl.

Biz alaçıqları elə o dağın döşündə qurardıq.
Oralar çox hündür idi deyən ağac-zad bitmirdi. Qışdan yaya qalan qar

da ərimək bilmirdi; xarlanırdı, qurdlanırdı. Bir tərəfdə qar ağarırdı, o biri
tərəfdə də ağappaq göbələklər bitirdi. O göbələklər çox dadlıydı, amma
Qanlıcanın xarlanmış qarı məndən ötrü daha qiymətli və əziz idi. Çünki o
qar bir dəfə məni ölümdən xilas eləmişdi.
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Hələ dörd-beş yaşım olanda, kənddə, yayın cırhacırında məni çayda
çimizdirmişdilər, naxoşlamışdım, qızdırmam qırxı ötmüşdü, nə dərman,
nə keçi piyi, heç nə kömək eləməmişdi. Və əgər dayım atı çapıb gecəynən
gedib Qanlıcadan iki xurcun dolusu o xarlanmış qardan gətirməsəydi,
bütün gecəni məni o qarla ovuşdurub istiliyimi salmasaydılar, bəlkə də,
sabaha sağ çıxmazdım.

Qanlıcada ən məşhur yer Nəbi səngəriydi.
Qanlıcanın ən hündür nöqtəsində, sıldırım qayaların əhatəsində olan

səngərə tək bircə yol qalxırdı. Və mən başı üstündə çox vaxt qartallar uçub
dövrə vuran o səngərə qalxmağı, ordan dörd tərəfə tamaşa eləməyi çox
sevirdim. O səngərdən baxanda lap aşağıda qar kimi ağappaq evləri olan
çox gözəl bir kənd görükürdü.

Bir dəfə dayımdan soruşdum:
– O nə kənddi?
Dedi ki, Şəkidi. Sisyan rayonunun Şəki kəndi.
Mən o vaxt hələ özüm görməsəm də, amma Azərbaycanda bir gözəl

Şəki şəhərinin olduğunu bilirdim. Sən demə, Ermənistanda da bir gözəl
Şəki kəndi var imiş.

Və səksəninci illərin sonunda, hələ SSRİ vaxtı, ermənilər Qarabağa
yiyə çıxmaq istəyəndə, böyüyüb azı otuz illik müharibəyə dönən o qanlı
hadisələr təzə başlayanda öz yerindən-yurdundan ilk qaçqın düşənlərdən
biri də elə Sisyan rayonunun və o gözəl Şəki kəndinin camaatı oldu...

Qubadlı camaatı öz torpağından bir neçə il sonra, 1993-cü il avqust
ayının 31-də qaçqın düşdü.

Dayım deyirdi, hər şey elə qəfil oldu ki, evdən heç nə götürə bilmədik.
Evi elə o cür dolu qoyub, qapıları bağlayıb, açarları götürüb çıxdıq.

Qaçqın düşən qohumların az qala hamısı eyni sözü deyirdi.
Bir neçə ildən sonra cavanlardan biri danışırdı ki, gördüm anam

nəvəsinin üstünə qışqırır. Oğlum da ağlayır. Dedim, ay ana, uşağı niyə
ağladırsan? Dedi ki, bəs açarları itirib. Soruşdum, hansı açarları? Dedi,
Qubadlıdakı evin açarlarını.

Bu açar söhbətini mən azı on beş il bundan əvvəl bir televiziya
çıxışımda dedim. Sonra məlum oldu ki, başqa işğal olunan rayonlardan da
camaatın çoxu elə o cür, qapıları bağlayıb, açarları götürüb çıxıb.

Keçən il, avqust ayının 31-də, Qubadlının işğal gününə həsr olunan
bir televiziya verilişində mən yenə o açar söhbətinə qayıtdım və çox
nikbincəsinə dedim ki, o açarlar nə qədər ki bizdədi, o torpaqlara
qayıtmaq ümidimiz qalır və mən inanıram ki, biz o torpaqları görəcəyik.
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Amma sözün düzü, dediyim o ümidin, arzunun belə tez çin olacağını
gözləmirdim. Azərbaycan əsgəri bizim ümidlərimizdən, arzularımızdan
daha sürətli çıxdı.

İndi o torpaqlara qayıtmışıq. Açarlar da bizdədi. Amma qapılar yoxdu.
Bir vaxt  qapılarını bağlayıb, açarlarını götürüb, içidolu qoyub çıxdığımız
o evlər də yoxdu. Ermənilər uçurdub-dağıdıblar, yandırıblar, xarabalığa
çeviriblər.

Az-çox salamat qalan evləri də, o evlərdə yaşayan ermənilər indi
qorxub qaçanda yandırdılar. Nəyi apara bildilərsə apardılar, apara
bilmədiklərini də, evqarışıq, od vurub külə döndərdilər. Təkcə ev
əşyalarını yox, ev heyvanlarını da, mal-qaranı, toyuq-cücəni, hətta iti, pişiyi
də qırıb məhv elədilər. Neçə illər bundan əvvəl bu kəndlərə necə
zalımcasına, rəhmsiz, dağıdıcı bir nifrətlə girmişdilərsə, elə o cür dağıda-
dağıda da çıxıb getdilər. Və bu mənzərəni təkcə biz yox, bütün dünya
gördü.

Qəribədi, bəs, görəsən, neçə illər bundan əvvəl bizimkilər bu yerlər -
dən qaçqın düşəndə niyə bu evlərin bir daşına-kərpicinə də əl vurmadılar,
elə o cür içidolu qoyub, qapıları bağlayıb çıxdılar? Elə bil düşmənə hədiyyə
elədilər. Niyə?!

Doğrusu, bu sualı mən təkcə indi yox, qələbəmizdən xeyli əvvəl də,
illər uzunu, ara-sıra eşitmişəm. Amma əvvəllər təəssüflə deyilən bu sual,
indi, ermənilərin törətdiklərini görəndən sonra elə bil özümüzə qarşı bir
az ittiham kimi səslənir. Və özümüzə bəraət olaraq verilən cavab da
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təxminən budu ki, biz o vaxt o evləri qoyub çıxanda bu ayrılığın bu qədər
uzun çəkəcəyini bilmirdik. Ümidimiz vardı ki, uzağı bir-iki həftəyə, ya bir-
iki aya qayıdacağıq.

Amma sözün düzü, bu cavab mənə həmişə məntiqsiz görünüb. Öz
evini çox yox, lap bircə günlüyə düşmənin ixtiyarına buraxıb gedən adam
qayıdanda o evi nə vəziyyətdə görməyə ümid eləyə bilər ki?!.

Əslində, bu ritorik suallara da, məncə, ehtiyac yoxdu. Hər şey çox
sadədi. Məsələ hər xalqın öz xarakterində, xasiyyətində, xislətindədi. Öz
evini, üstündə körpələrinin iməkləyib ayaq açdığı xalçanı, palazı, üstündə
balalarının yatdığı çarpayını, daha nəyi, nəyi, düşmənə qismət olmasın
deyə yandırmağa hansı azərbaycanlının əli gələr ki? Axı öz evinin irili-
xırdalı hər əşyası ona öz ailə üzvləri kimi doğma və əzizdi.

Odur ki, bir vaxt dolu qoyub çıxdığımız, düşmənin soyub, talayıb,
sonra da od vurub yandırdığı o doğma evlərin xarabalıqlarına baxanda,
indi nəyəsə peşman olmağa, çox da kədərlənib qüssələnməyə ehtiyac
yoxdu. O xarabalıqların yerində təzə, daha gözəl evlər tikmək, o köhnə
evlərin illər boyu göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığımız, indi qapısız qalan
açarlarını da, o təzə evlərin ən görüntülü  yerində, gözmuncuğu kimi
divardan asmaq lazımdı. Qoy təzə evlərimizə göz dəyməsin!..
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Şirindil ALIŞANLI

SU SƏLTƏNƏTİ LAÇIN

Ömür bir parça yaddaşdır. İllər keçir və bu yaddaşın müqabilində
ömrün əxlaqi-mənəvi tutumu göz önünə gəlir, bir göz qırpımında keçən
zaman hər şeyi öz yerinə qoyur. Vay o gündən ki, qan yaddaşı, nəsil-
nəcabət yaddaşı, uşaqlıq və gənclik yaddaşı öz məhvərindən ayrı düşə,
nisgilli bir xatirəyə çevrilə. Doğulduğum, uşaqlıq təsəvvürümün, dünya -
duyumumun formalaşdığı, Zəngəzurun heç hara  bənzəməyən şəfalı
guşələrindən – Laçın dağlarından perik düşmüş insanlarla hər görüşüm
nisgilli, ağrılı-acılı bir sonluqla bitirdi. Sözümüz-söhbətimiz o dağların
ulularımıza təlqin etdiyi əxlaqi dəyərlərdən başlayır, 25–30 yaşına çatmış
övladlarımızın öz ulularından qırılan yaddaş telləri bizi tarıma çəkir, bizi
dəhşətli bir qorxu hissi bürüyürdü. Axı nəsil yaddaşı qırılır, böyük bir elin-
obanın öz duyumu, öz həyat vərdişləri acı zaman kəsiyində yoxa çıxırdı.

Həmyaşıd ellilərimə söz düşəndə deyirəm: siz Laçınsız bir dəfə yetim
qalmısınız. Mən isə Laçının xoşbəxt günlərində – 1960-cı ildən Bakıya
oxumağa gətirildiyim gündən bu həsrəti – Laçın həsrətini çəkmişəm.
Doğulduğum Əhmədli kəndi İşıqlı dağ silsiləsinin ətəyində idi. Ordan
yuxarı Çalbayırın, İşıqlının, Əlyetməzin yaylaqları başlayırdı. Mənə elə
gəlirdi ki, dünya bu kənddən başlayır, bu kənddə də qurtarır. Hər dərs ilini
gün-gün, ay-ay sayırdım. Gözümü açandan bu yolların hər döngəsini,
enişini-yoxuşunu yaddaşıma köçürmüşdüm. Vətənimizin bu başından o
başına gedən yollar məni axşam qəribliyi çökmüş, toran vaxtı kəndimizə
çatdırırdı. Üç ay Turşsunun, Aqibətixeyir dərəsinin, İşıqlının qanıma,
ruhuma hopmuş çəni, çiskini, bəyaz gecələri ilə baş-başa qalır, qohum-
qardaşın bəxtəvər günləri ilə öyünürdüm. Sentyabrın birinə az qalmış
dünya başıma daralırdı. Dağlardan, eldən-obadan ayrılıq anı çatanda
xəlvət yerə çəkilib xısın-xısın ağlardım. 

Bakının 21, 19 və 111 nömrəli məktəblərində oxuduğum illərdə
izlədiyim qəzet və jurnallarda Laçınla bağlı bir parça yazı görəndə ürəyim
yerindən çıxırdı. Sinif yoldaşlarımın çoxu mənim bu “qəribliyimə” şərik
olurdular, yeni dərs ilinə bircə gün geciksəm, mənzilimizin kandarından
əl çəkməzdilər, Laçında yubanmağımdan nigarançılıq keçirərdilər.
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1974-cü ildə Laçın şəhərinin 50 illiyi qeyd olunurdu. Televiziyada 2
dəqiqəlik bir informasiyaya baxıb fərəhlənirdik. Laçının – dağ qartalının
gözəlliyinə qəribə bir biganəlik vardı, mənim Laçın haqqında təəssürat -
larıma ağız büzənlər də olurdu. Həmişə arzulayırdım ki, imkan yaranaydı
Laçını istəyimcə tanıdaydım, sevdirəydim. Tale elə gətirdi ki, 1991-ci ildə
AMEA-nın nəzdində, akademik Eldar Salayevin təşəbbüsü ilə “Akadem -
Studiya” yaradıldı. Məni baş redaktor təyin etdilər. “Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatı” simpoziumunu lentə aldıq, indi həyatda olmayan onlarca
mühacirimizin canlı çıxışlarını çəkdik, sənədli film kimi hazırladıq. Laçın
haqqında sənədli film çəkmək qərarına gəldik. Rayonun ovaxtkı rəhbəri
Xanlar müəllim maliyyə məsələlərini həll etdi, bizi Laçına aparmaq üçün
maşın göndərdi. 1991-ci il iyulun əvvəllərində Laçına yola düşdük.

Qarabağ hadisələri başlayandan sonra Laçın yuxarıların da, aşağıların
da yadına düşdü. Laçının səksəkəli, lakin bəxtəvər günləri idi. El-obamız
özünə yaxşı güzəran düzəltmişdi. 1991-ci ildə Laçın–Şuşa yolu bağlı idi.
Laçına Zəngilan–Qubadlı yolu ilə gedirdik. Qardaşım, bu ellərin əziz
tutduğu şair Hüseyn Kürdoğlu yol boyu bizə böyükcəlik edir, qarış-qarış
gəzdiyi bu yerlərin hər qayasına, daşına, bulağına yazdığı şeirləri ilə
səfərimizə romantik bir çalar aşılayırdı. Qubadlının Xanlıq kəndində su
içmək üçün kəndin ortalığındakı bulağın yaxınlığında dayandıq. Camaat
Hüseyni tanıdı, hal-əhval tutdular. Bilirdim ki, Hüseyn 10-cu sinfi Xanlıqda
bitirib, vinetkasın da görmüşdüm. Aşağı Molla kəndində atamın dostu
Nemət kişigildə yaşayır, hər gün Xanlığa dərsə gəlirmiş.

Biz Laçın ərazisinə, Güləbird kəndinə çatanda toran çalmışdı.
Məsləhət oldu ki, bu kənddə gecələyək, Sarı Aşığın qəbrini ziyarət edək,
lentə alaq. Mənim Güləbirdə ikinci gəlişim idi. Bundan iki il öncə Sarı Aşığa
ucaldılmış abidənin açılışına gəlmişdim. Yadımdadır, 1989-cu ilin sentyabr
ayı idi. Respublikamızın sayılıb-seçilən ziyalılarının böyük bir qrupu ilə
Sarı Aşığın abidəsinin açılışına gəlmişdik. Həmin vaxt da Şuşa–Laçın yolu
təhlükəli olduğu üçün Qubadlı yolu ilə getdik. Sevincim, fərəhim yerə-göyə
sığmırdı. Ağsaqqal folklorşünas Mirəli Seyidov, Xəlil Rza, Akif Hüseynov,
Muxtar İmanov, Vladimir Qafarov və digər həmkarlarım, laçınlı ziyalılar
Hüseyn Kürdoğlu, Malik Fərrux Laçın camaatının əziz qonaqları idilər. Sarı
Aşığın abidəsinin ucaldılması, “Bayatı” muzeyinin yaradılması, ustad
sənətkarın sevgilisi Yaxşının məzarının abadlaşdırılmasında mərhum
Səbahəddin Rüstəmin böyük əməyi olmuşdu. 
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Filmin çəkilişinə Gülə -
bird dən başladıq. Yamyaşıl
bağ  lara bürünmüş qədim
Gülə bird kəndinin qoy nun -
dakı məzarıstan XVII əsr ədə -
biy yatımızın böyük klassiki,
ozanlar ozanı, dədələr dədəsi
Sarı Aşığın və sevgilisi Yax -
şının adıyla şöhrətlənib el
ziya rətgahına çevrilmişdi. Za -
man-zaman bu ocağa ziyarətə
gələnlər Haqq Aşığının ölməz
ruhuna, sazın-sözün ülviy yə -
tinə tapınmışdı. Həkəri gecə-
gündüz Sarı Aşığın və Yaxşının
nisgilli taleyinə sanki bayatı
oxuyurdu.

Bilmirəm yanıram niyə mən axır,
Nə Yaxşı qalıbdır, nə Yaman axır.
Aşıq bu taydadır, Yaxşı o tayda,
Ortadan Həkəri nə yaman axır.

(Hüseyn Kürdoğlu)
Şeirimizin bayatı möcüzəsini yaradan Sarı Aşığın sinə daşındakı saz

sanki dilə gəlib od saçır, aşığın nisgilli ruhu Laçın dağlarının başına
dolanıb ot basmış yollar üstə qonurdu.

Başı bəlgəli dağlar,
Dibi kölgəli dağlar.
Aşıq durub yol üstə,
Haçan el gəli, dağlar!

Sarı Aşıq poeziyası bu ellərin nəsil-nəcabət, qan yaddaşını yüksək po-
etik biçimdə bu günlərə yetirmişdir. Sarı Aşığın misilsiz sənət nümunələri
olan bayatılarında ulu diyarımızın bədii coğrafiyası yaddaşlara möhür -
lənib. Bu torpaqlara göz dikənlər Sarı Aşığın vəsf etdiyi Həkəri, Çəyən,
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Yazı, Bərgüşad, Səfyan, Əlyan, Maralyan, Məndil, Qızılcıq kimi onlarla oğuz
məskənlərini inkar edə bilməzlər. Çünki bunların tarixi böyük sənət
yaddaşıdır.

Mən Aşıq ağ zindəyəm,
Aləmin ağzındayam.
Yurdum Qaradağlıdır,
Məzmərək ağzındayam.

Ha Sarıyam, hasarı,
Təbib, yaram ha sarı.
Aşıq dərddən ev tikmiş,
Qəmdən çəkmiş hasarı.

Bu gün viranəyə bənzəyən Güləbird ellərinə Sarı Aşığın bayatı laylası
ilə böyüyən mərd oğullar qayıdıb. Hələ 1993-cü ildə Sarı Aşığın “Seçmə
bayatılar” kitabını Hüseynin tərtibi və dəyərli ön sözü ilə kiril və latın
qrafikası ilə “Sabah” nəşriyyatı xətti ilə beş min nüsxə nəşr etdim. İndi də
bu sənət incilərini oxuduqca dünyaya göstərməli olduğumuz klassik
sərvətimizə çox borcluyuq.

Zülfün südü mar kimi, 
Oynar su damar kimi.
Sızıldatdın Aşığı 
Yağa su damar kimi.

Bu sənət möcüzəsinin müəllifi, Haqq aşığı – Sarı Aşığın qəbirüstü
abidəsinin bərpasını görəcəyimiz günü səbirsizliklə gözləyirik.

Bir həftəyə yaxın Laçını kənd-kənd, oba-oba gəzib lentə aldıq. O vaxt
film üçün yazdığım ssenarini bir də oxudum. Laçının işğalından keçən 29
illik sarsıntıların sonu çatdı. 29 ildir əldən-ələ gəzən, illər ötdükcə saralıb-
solan lentlərdən üzümüzə boylanır Laçın! Ağır ellərini, didərgin oğul-
qızlarını, qərib düşən karvanını gözləyir talan olan, viran qalan
dərdli-nisgilli Laçın! Şuşa kimi, Kəlbəcər kimi, Ağdam kimi… Şükür sənə,
İlahi, bu əzablara tab gətirdik.

Laçının yaddaşımıza həkk olunan obrazını təbiət, tarix özü yaradıb.
Dəlidağ, İşıqlı, Qırxqız dağ silsilələri Vətənimizin bu nadir guşəsinin
sərhədlərini cızmışdı. İşıqlıdan, Çalbayırdan göz işlədikcə uzanan
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yaylaların bir ucu Qaradağa qədər gedib çatırdı. Həkəri buradan baş alıb
Araza qovuşurdu. Qarabağla mənfur qonşularımız arasında mərdlik
qalasıdı Laçın! Tarixən torpağımıza, elimizə, obamıza göz dikənlər buranı
“Qarabağın qara qapısı” adlandırırdılar. Onlara “qara qapı”, Azərbaycana
mərdlik, əzəmət ünvanıdır Laçın dağları. Onun 126 kəndindən, ağ qartala
bənzər şəhərindən perik düşmüş 80 minlik əhalisinin ümid dolu gözləri
bu dağlardadır.

Dizim altda qart yağılar eşənəm,
Fərhad kimi qaya bağrı deşənəm.
Gec gəlmişəm, anam Laçın, əfv elə,
Gəlmişəm ki, ayağına döşənəm.

(Hüseyn Kürdoğlu)

Azərbaycanın qədim Zəngəzur mahalının Laçın dağları öz məğrur,
vüqarlı dağ yaddaşında Babəkin, Qaçaq Nəbinin, Həcərin qəhrəmanlıq
ənənələrini yaşadırdı. Tarix boyu laçınlıların əxlaq meyarına, qan
yaddaşına çevrilmişdi, ərənlərin ruhunda, qəlbində yuva qurmuşdu bu
ənənə. Babalardan yadigar dağları Laçın elləri, onun əyilməz, sınmaz
oğulları mərdliklə qoruyurdular. 1918-ci ildə Naxçıvanı, Zəngəzuru qana
bələmiş Andronikin 30 minlik ordusunun böyük hissəsi burda – Zabux
dərəsində məhv edildi. Bu torpağın Xosrov bəy, Sultan bəy, Firudin bəy
kimi oğulları Andronikin Qarabağa yolunda sipər oldular. Pərən-pərən
düşmüş yaraqlıları ilə buradan qaçar oldu tayqulaq Andronik.

Mənim ata yurdum Molla Əhmədli, anamın kəndi Quşçu hələ 1905-ci
ildən dəfələrlə erməni xəyanətinin qurbanına çevrilmişdir. Ancaq düşmən
qarşısında mərdi-mərdanə dayanmış, bu yurdun oğulları öz ata-baba
ocaqlarını göz bəbəyi kimi qorumuşlar. Ana babam Molla Mustafa Baxşəli
oğlu Mir Möhsün Nəvvabın tələbəsi olmuş, sonralar dostluq etmişlər.
M.Nəvvabın “1905–1906-cı illər erməni-müsəlman davası” kitabında bu
kəndlərdə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə yanaşı, babalarımızın
qürur doğuran şücaətindən də geniş bəhs olunmuşdur. M.M.Nəvvab
yazırdı: “Molla Əhmədli kəndinə xəbər gəldi ki, ermənilər toplaşaraq
Quşçu müsəlman kəndinə hücum edərək oranı mühasirəyə alıblar. Molla
Əhmədli cavanları dərhal atlanaraq Quşçu kəndinə tərəf çapdılar. Onlar
kəndə yaxınlaşarkən gördülər ki, ermənilər Quşçunu mühasirəyə alıblar.
Kənddə döyüşçülər az olduğuna görə az qalmışdı ki, ermənilər qələbə
çalsınlar. Elə bu zaman Molla Əhmədli kəndindən gələn atlılar erməniləri
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arxadan mühasirə edərək “Ya Əli” nərəsi çəkib hər tərəfdən onların
üstünə güllə yağdırmağa başladılar. Quşçu kəndinin döyüşçüləri “Ya Əli”
nərəsi çəkib erməniləri araya aldılar. Ermənilər vəziyyəti belə görüb
onların arasında çaşqınlıq düşdü. Beləliklə də, onlar yavaş-yavaş qaçmağa
başladılar”. Bu tarixi mənbədə Zəngəzurdakı, o cümlədən indiki Laçın
ərazisində baş vermiş erməni-müsəlman davası ilə bağlı faktlar içərisində
mənim diqqətimi çəkən bu toqquşmalarda Çar Rusiyasını təmsil edən
səlahiyyətlilərin, silah-sursat sahiblərinin tərəfkeşliyi, ikiüzlülüyünü
göstərən, mahiyyətcə, zaman etibarı ilə dəyişməyən məqamlardır.

1918-ci ildə Novruz bayramı günü Andronikin qoşunları bizim
kəndimizi – Molla Əhmədlini mühasirəyə almışlar. Qanlı döyüşlər zamanı
bu kəndin, mənim bildiyimə görə, 36 igidi şəhid oldu. Lakin Andronikin
qoşunları geri oturduldu, Sarıbabadan Qarabağa keçmək niyyəti baş
tutmadı.

Həmin döyüşlərin canlı şahidlərini çox dinləmişdim. Atam Həsən
Alışan oğlu da bu döyüşlərin iştirakçısı olmuşdu. Atamın əmisi, dövrünün
tanınmış aşığı Aşıq Məşədi Dadaşın evinin divarında Andronikin top
mərmisindən qalan çatlar kəndin işğalına qədər qalırdı. Ermənilər on il
qabaq məktəbi və Aşıq Dadaşın evini sökdülər. Ərazini genişləndirib
müasir məktəb tikdilər. Təntənəli açılış etdilər. Bunları izləyərkən bu
sətirlərin müəllifinin nələr çəkdiyini bir Allah bilir, bir də özü.

Müzəffər Ordumuz Laçını boşaltmaq üçün verdiyi vaxt ərzində
mənim doğma kəndim yeni vəhşiliyin qurbanı oldu. Məktəb, xəstəxana,
salamat evlər dağıdıldı, yandırıldı. Bizim qəhrəman əsgərlərimiz
müvəqqəti yaşamaq üçün təsadüfən yararlı vəziyyətdə qalmış əmimin
evində yaşayırlar. Bəlkə, inanmazlar ki, bundan da təskinlik tapdım.     

Laçının, burada yaşayan Vətən oğullarının el-oba içərisində öz obrazı
vardı. Laçın başdan-başa təbiət abidələri idi. Adamlar və təbiət elə
uyuşmuşdu, elə qovuşmuşdu ki, elə bil hər ikisi yalçın bir qayanın iki
parçası idi.

Xalqımızın adlı-sanlı söz sahibləri Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, Əlfi
Qasımov, Qulu Xəlilov, Hüseyn Kürdoğlu, Ağa Laçınlı, Malik Fərrux bu
dağlardan bizə əbədi söz yadigarı qoyublar. Bu dağların bənzərsiz obrazını
yaradıblar.

Bu dağlarda təbiət abidələri ilə qədim və möhtəşəm mədəniyyət
abidələri bir-birini tamamlayırdı. Düşmən tapdağında qalan gündən
dağlardakı qədim alban abidələri erməniləşdirildi, məscidlər, kurqanlar,
qədim qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edildi. Hələ 1991-ci ildə lentə alınmış
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məşhur Ağoğlan abidəsinin divarlarında cızılmış saysız-hesabsız erməni
xaçları bədnam qonşularımızın murdar xislətindən, bəd niyyətindən
xəbər verirdi. Qədim alban gerbi ilə yanaşı, bu xaçların hara gəldi
döyülməsi vandalizmdən başqa bir şey deyildi.

Bədnam qonşularımız elə həyasızlaşıblar ki, Laçın şəhərinin axarlı-
baxarlı yerində Qriqoryan kilsəsi tikiblər. Halbuki işğala qədər bütün
Laçın rayonu ərazisində  cəmi iki erməni ailəsi yaşayırdı və 1924-cü ildə
əsası qoyulmuş bu şəhərdə “qədim” erməni kilsəsini kim tikmişdir?

Cicimli, Güləbird, Soltanlar və Zeyvə kəndlərində erməni vəhşiləri
tərəfindən dağıdılan nadir tarixi abidələr bu torpaqlarda min illər boyu
yaşayan xalqımızın bizə ərməğan qoyduğu nişanələr idi.

Sovet hakimiyyəti illərində qədim Azərbaycan torpağı olan
Zəngəzurun böyük bir hissəsi Ermənistana peşkəş edildi. Yerdə qalan
hissədə qəza mərkəzi kimi Laçın şəhəri salındı. 1924-cü ildə əsası
qoyulmuş Laçın şəhəri bu obanın güvənc, qürur yeri, Şuşaya qardaş, arxa
idi. Əsl dağ şəhəri idi Laçın. Hər daşı, hər ağacı onun sakinlərinə əziz idi.
Ətraf kəndləri, obaları başına yığmışdı Laçın şəhəri. Hamı bir-birini yaxşı
tanıyırdı. Böyüyün böyük yeri vardı, kiçiyin kiçik. Xeyiri də bir idi, dar
günü də.

Xəyalım göylərdən enə bilmədi,
Yanmış yuvasına dönə bilmədi.
Soruşdum Laçını günəşdən, aydan,
Qəhərdən boğulub dinə bilmədi.

(Hüseyn Kürdoğlu)

Vüqarlı bir dağ vardı bu şəhərin başı üstündə. Ulu babalarımız Laçın
adı vermişdilər o dağa. Laçın dağı da yazıçı Tağı Şahbazi Simurğun diliylə
öz adını verdi doğma övladına. Şəhərin salınmasına cavabdeh olan dövlət
komissiyasının sədri Tağı Şahbazinin qərarı müdrik və ədalətli olub:
babalarımız bu dağa Laçın deyiblərsə, şəhəri də Laçın adlandıraq. Çox son-
ralar məlum oldu ki, Laçın qədim bir şəhərin yerində salınıbmış. Təəssüf
ki, bu şəhərin adı və taleyi tarixin qaranlıq səhifələrində qalıb.

Laçın dağlarında hər daşın, hər qayanın, hər bulağın adı, onlarla bağlı
əfsanə və rəvayətlər tariximizin və folklorumuzun ulu keçmişindən xəbər
verir. Əsli bulağı, Kərəm gədiyi, Məcnun bulağı, Sona bulağı, Sarıbaba,
Əlyetməzli, İşıqlı, Qızılboğaz, Canqurtaran, Qırxqız dağları haqqında nə
qədər əfsanələr yaranmışdı. Misli-bərabəri yox idi Laçın təbiətinin.
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Nəhəng çiçək dənizini xatırladır alp çəmənlikləri. Yüzlərlə mineral bu-
laqlardan baş alıb gedən Ağoğlançay, Hoçaz çayı Laçına gecə-gündüz layla
çalır. Nadir ağac növləri ilə zəngin meşələr bir təbiət muzeyinə bənzəyir.

Tarix-diyarşünaslıq muzeyi Zəngəzur mahalından bizə yadigar qalmış
Laçının canlı salnaməsi idi. Qədim tariximizi əks etdirən onlarca eksponat
işğal günlərində yanıb külə döndü. Bu diyarın yetirdiyi böyük tarixi
şəxsiyyətlərin ömür yolunu əks etdirən sənədlər məhv edildi. Qədim ta -
riximizin izlərini bu torpağın üstündən silməyə cəhd edənlər bir həqiqəti
unudurlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nazirləri olmuş Xosrov bəy
Sultanov və Nuru Şahsuvarov kimi şəxsiyyətlərin mərd varisləri yurd itkisi
ilə barışa bilməzlər.

Zəngəzurun ilk dünyəvi təhsil ocağı da bu mahalda, 1890-cı ildə
Minkənddə yaranmışdı. Minkənd məktəbinin rəsmi qeydiyyatına qədər
Şahsuvar bəyin tikdirdiyi məktəb 1870-ci ildən fəaliyyət göstərmişdir.
Minkənd Azərbaycanın dağıyla aranının qovuşduğu məkan idi. Qarabağın
elatı Çalbayıra, Əriməzə çıxırdı. Aranlı-dağlı Qarabağın bu kəndin suyun-
dan içməyəni, naz-nemətini dadmayanı yox idi. Minkənd bu ellərin
ünsiyyət ünvanı idi. Laçının gözəlliyinə heyran olan Xalq yazıçısı Anar,
Anar müəllim mənim doğma yurduma bənzərsiz ad qoyub: Su səltənəti.

1988-ci ildən Laçın vuruşurdu. Uluların qeyrətinə sığınırdı. Yüzlərcə
şəhid vermişdi. Laçının qanlı döyüşlərində həlak olub güllə leysanı altında
basdırılan şəhidlərin məzarlarından bizə xatirələr qaldı. Milli qəhrə -
manlar Kamil Nəsibovun, Oqtay Güləliyevin, İsrafil Şahverdiyevin, Qorx-
maz Eyvazovun, Fazil Mehdiyevin və onlarca, yüzlərcə əbədiyyətə
qo vuş muş şəhidlərin didərgin ruhu burada yaşayır.

Bu dağların təbiəti adamların xarakteri ilə uyuşurdu. Sərtlik də vardı,
nəciblik də! Elinə, obasına gün ağlamaq, əl tutmaq həyat vərdişi idi. Su
çəkdirmək, yol salmaq, körpü tikdirmək ənənəsi yaranmışdı. Seyid Əmir
körpüsü, Süleyman bulağı, Fətiş bulağı, Kor Teymur bulağı təbiət abidəsi
deyildi. Təbiət abidəsi qədər mərd kişilərin xeyirxah əməllərinin bəhrəsi
idi.

Laçında hər daşın, hər qayanın öz rəngi, öz duruşu vardı. Aran
Qarabağ obalarının qədim yaylaq yeriydi Laçın dağları. Yamaclarında ətəyi
bükülməz ağlı-qaralı ağır sürülər otlayır, qızıl-qonur naxırların sayı
bilinməzdi. Qayaların bağrından pıqqıldayıb çıxan, hərəsi bir dad verən
yüzlərlə şəfa qaynağının adı dillərə düşüb mahal-mahal gəzirdi.
Minkənddən, Əhmədlidən, Aqibətixeyir dərəsindən axan bulaqların, İs-
tisuyun suları Qarabağ ellərinin şəfa tapdığı bir məkan idi.
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Öz halal tikəsini dostla, qonaqla yarı bölən, yurdundan-yuvasından
perik düşmüş Laçın camaatı Mil düzünə, ümid yerimiz Bakıya, onlarca
kənd və şəhərimizə pənah gətiriblər. Xoş sifət də görüblər, naşı sözü də.
Qaçqın sözünün ağrısına, əzabına dözüblər. Üzü Laçına yatır, bu həsrətlə
qovrulurdular. Vüsal gününə, zəfər gününə inanır, bu inamla yaşayırdılar.

Əzab görməmişdim hələ bunca mən,
Ayıldım Tanrıdan mehr umunca mən.
Qeyri daş qoymayın məzarım üstə
Laçın alınmasa göz yumunca mən.

(Hüseyn Kürdoğlu)

Yüzlərlə laçınlı, o cümlədən ən yaxın adamlarım, doğma qardaşlarım,
əmim oğlanları cavan yaşlarında el-oba həsrətinə dözməyib dünyalarını
dəyişdilər. İndi onların ruhu şaddır. Laçın torpağında Azərbaycan əsgəri,
zabiti 126 kəndi bir-bir gəzir, çəkdiklərini hamımızla bölüşürlər. O dağla
sərbəst gedəcəyimiz günləri gözləyir, Tanrıdan Laçına qovuşmaq üçün
möhlət diləyirik.
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Rəşad MƏCİD

GECİKMİŞ AĞOĞLAN BƏLƏDÇİLİYİM

Gündüz İsmayılova və 
Mirmehdi Ağaoğluya

Ağoğlana – mənim doğulduğum, üç tərəfindən çaylar axan kəndə
qədər getmisiniz. Böyük çayı – gah Minkənd, gah Ağoğlan dediyimiz çayı
necə keçdiniz? Maşın körpüsü vardımı?

Mən videoyazısını görəndə Ağoğlan çayını şırıltısından tanımışdım.
Adamın ruhunu bu qədər oxşayan ayrı çay şırıltısını sonralar çox axtarsam
da, heç yerdə eşitmədim.

Ağoğlan məbədinin mistik aurasını hiss etdiniz, yəqin. Uşaqlığımda
o məbədin divarlarına, içərisindəki və çölündəki qədim daşların
naxışlarına saatlarla tamaşa eləmişəm. O keçmişə, qədimliyə aparan
ovqat, bir vaxtlar o daşlardan aldığım enerji hələ də ruhumda, canımdadır.

Kəndə niyə girməmisiniz, bilmirəm...
Ağoğlan məbədindən balaca Hacılar çayı səmtinə düşsəydiniz,

oradakı bulağı görəcəkdiniz: kəndin qız-gəlinləri o bulaqdan su gə -
tirərdilər.
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Çayın içindən qabarıb çıxan sal daşlara ayaq qoyub adlasaydınız,
Umudun, Əhlimanın çəpərləri arasından daşlı-çınqıllı yola çıxardınız. Bax
o yolla kəndə qalxaydınız gərək. Sol tərəf hündür qayaya çıxır. Kənd
camaatı ora Yal deyərdi. Orda sal daşların üstündə oturub sola baxanda
Qarıqışlaq-Minkənd yolu, aşağı baxanda qıvrıla-qıvrıla axan Ağoğlan çayı,
dərin dərələr, Sultanlar, Malıbəy kəndləri görünür. Minkənd-Ağoğlan çayı
bir az aşağıda – Gündüzün doğulduğu Zabuxda qıvrılıb Həkəriyə qovuşur,
adı da Həkəriyə çevrilir. Dayanıb saatlarla xəyala dalmaq olar o dikdə.
Açılan geniş ənginlik adamın içini duruldur, saflaşdırır. Orada, 1983-cü
ildə Familin kənd barədə kədərli monoloqunu hekayəyə çevirmişdim, adı
"Cənnət dərəsi" idi.

Yala qalxmayıb sağa dönsəydiniz, solda Musa müəllimin, sağda Qaçay
müəllimin evini, bağını, həyətini görəcəkdiniz. Görsəydiniz, deyərdiniz,
nə qalıb oralardan...

Mirmehdi reportaj hazırlayardı, APA-nın operatoru videogörüntülər
çəkərdi. Bir az da düz getsəniz, Aralığa – kəndin düz ortasına çıxardınız.
Oradan bir az sağa burulanda sol həyət Halay babamın, Balaxanım
nənəmin eviydi. Mən 1964-ün avqust ayında o evdə doğulmuşam. Sonra
hələ qırxı çıxmamış körpəni sentyabrın istisində Ağcabədiyə gətiriblər...

O həyətə girsəydiniz, yəqin, doğulduğum evin uçuq-sökük divarlarını
görəcəkdiniz. Həyətdəki yekə tut, gilas, alma ağacları, bəlkə də, qalmamış
olmaz. O ağacların kölgəsində yerə xalça-palaz salıb, üstünə mütəkkə,
döşək atıb dincələr, oynayardıq. O uca gilas ağaclarına dırmaşmağımız,
qollu-budaqlı o tut ağaclarının budaqlarını gücümüz yetdiyincə silkə -
ləməyimiz indi də yadımdadır, dolu, gur yağış kimi karxanaya tökülən
tutların səsi hələ də qulaqlarımdadır.

Oradan yuxarı qalxsaydınız, Taxtaya çıxardınız – Zakirin dükanı,
kəndin klubu, kitabxanası vardı orda. İndi uçuqları qalar, yəqin. Yuxarı
kəndlərdən ermənilər atla-ulaqla hərdən un almağa, alış-verişə gələr, Tax-
tadan "Zaakir, huuy" deyib onu dükana çağırardılar. Yay aylarında kinonu
klubda yox, Taxtada, açıq havada göstərərdilər; yük maşınının yan tərəfinə
ağ parça salardılar, kinomexanik Nizami hər dəfə lentləri dəyişəndə evdən
gətirdikləri stulların, kötüklərin, döşəkçə qoyub daşların üstündə oturan
kənd adamları filmi öz baxışlarıyla təhlil edər, növbəti hissələrin proq -
nozunu verərdilər. 

Yay ayları o kitabxananın kitablarını su kimi içərdim.
Məktəbin direktoru, tarixçi Musa müəllimin Ağoğlana gələn erməni -

lərlə sərt, kəskin söhbətləri yadıma düşür. Davaya çevrilərdi çox vaxt o
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söhbətlərin axırı. Ağoğlan məbədinə ətraf kəndlərdən bizimkilər də gələr,
qurban deyər, şam yandırar, oranı müqəddəs sayardılar. Musa müəllimin
ermənilərin Ağoğlan üçün düzəldib gətirdikləri qapını məbədə yaxın
buraxmaması, qapını ora qoymağa icazə verməməsi, qədim daşları çıxarıb
aparmalarına mane olması ermənilərə bərk yer eləmişdi. Onlar da
acıqlarını Ağoğlan camaatının atlarını kəndləri səmtdəki qayadan uçur-
maqla çıxmışdılar.

Xırman yerinin böyründən adlayan yol Oqtayla Rəcəbin evləri
arasından Yuxarı Kosalar çayına düşüb, qəbiristanlığın yanından dik
qalxaraq dağın başında Ermənistan ərazisinə girərdi. Oradakı qədim türk
kəndlərindən – Xənəzək, Bayandur, Xoznavardan keçib Məscid düzündən
İşıqlı dağının ətəyinə qalxardıq. İşıqlının zümrüd qaşı kimi qoynunda
saxladığı dupduru Qara göl orada idi. Ermənilər bu gölü də mənim sə -
mişdilər, suyunu çəkib bağlarını suvarır, balığını tutub Gorusdakı mağa -
zalarda satırdılar. Qara gölün Azərbaycan ərazisi olmasıyla bağlı Moskvaya
gedib çıxan, "İzvestiya" qəzetində məqalə çap etdirən qarıqışlaqlı kənd
müəlliminin – Çingiz Mehrəliyevin fədakarlığından, haqlı mübarizəsindən
1987-ci ildə "Elm və həyat" jurnalında dərc etdirdiyim "Qara göl, yoxsa
Sevlic?" adlı yazımda danışmışdım.

İşıqlının o üzündən – Əhmədlidən, Minkənddən də keçib Ağoğlana
gəlmək olurdu.

Bilmirəm, siz niyə o kəndə girmədiniz?
Bəlkə, heç kənd yerində yoxuymuş?
Haçansa o yerdə kənd olduğu, bəlkə, heç bilinmirmiş?
Bir yandan, sizi də qınamalı deyil. Getdiyinizi bilməmişəm, bilsəydim

ya sizə qoşular, ya da bunları əvvəldən deyib, vaxtında bələdçilik edərdim.
Amma yenə də maraqlıdır: orayacan ki getmişdiniz, kəndə niyə

girmədiniz axı?..
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Adil CƏMİL 

TANRININ KƏLBƏCƏR MÖCÜZƏSİ

Mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Suyu, havası məlhəm, insanları işıqlı,
sazlı-sözlü bir mahalda. Dəniz səviyyəsindən 3000–3700 metr yüksək -
likdə yerləşən və ərazi etibarı ilə Azərbaycanın ən böyük rayonu olan bu
əsra rəngiz torpaq Tanrının bizlərə əvəzsiz bəxşişi idi.

Doğulduğum kəndin adı Kilsəli (sonradan Günəşli) idi. Bu kənddə bir
Alban kilsəsi vardı. Yarıuçuq vəziyyətdə olan kilsəyə kənd əhli müqəddəs
məbəd kimi baxırdı. Kəndimizin adı bu kilsənin ərazidəki mövcud lu -
ğundan irəli gəlirdi. Ümumiyyətlə, Kəlbəcərdə kilsə adı ilə bağlı başqa
kəndlər də (sınıq Kilsə, Kilsə və s.) vardı. Rayondakı Alban abidələri
Qafqaz Albaniyası dövrünün dini-tarixi, mədəni-kulturoloji baxımdan
araşdırılması üçün mötəbər tədqiqat mənbəyi olsa da, buna diqqət yönəl -
dən olmamışdı. O üzdən də ermənilər bu abidələrdəki alban xaçını qriqor -
yan xaçı ilə əvəz edərək özlərininki kimi qələmə verməyə çalışmışdılar.
Təkcə onu deyim ki, Kəlbəcərdə – Tərtər çayının sol sahilin də yerləşən
möhtəşəm Xudavəng abidə-kompleksini də milli-dini mənsubiyyətindən
balta zərbələri  ilə qaşıyıb qoparmağa cəhd edən xain və oğru qonşu -
larımız abidənin eksteryerində və interyerində əməlli-başlı “redaktə”
işləri aparmışdılar. Əslində, kompleksin girişindəki yazıdan bəlli olmuşdu
ki, Alban sərkərdəsi Həsən Cəlal bu ehramı qızı Arzu xatunun şərəfinə
tikdirib…

Kəlbəcərdə bir dağ o biri dağa, bir kənd o biri kəndə, bir bulaq o biri
bulağa bənzəmirdi. Tanrının fövqəl “fırçası” bu yerlərdə bənzərsiz peyzaj -
lar yaratmışdı. Mənim kəndim də bir tərəfi sıldırım qayalıq, digər tərəfi
sıx meşəlik olan ərazidə yerləşirdi. Obanın ən böyük bulağı – Kişmiş bulaq
bizim evimizin yanından axırdı. Bulağın yanında qocaman, həm də
əzəmətli bir armud ağacı vardı. Ona da “kişmiş armud” deyirdilər. Bu meşə
armudunun meyvəsi balaca olsa da, kişmiş kimi şirin olardı… Yeri
gəlmişkən deyim ki, Kəlbəcər bulaqlar və yaylaqlar diyarı idi. Bu torpaqda
minlərlə bulaq vardı. Dörd yüzdən artıq narzan su mənbəyi vardı ki,
tərkibi minerallarla zəngin idi. Bunların arasında ən məşhurları İstisu və
Turşsu idi.
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Bölgənin su təminatında irili-xırdalı dağ çayları mühüm rol oynayırdı.
Ən böyük çaylarımız Tərtər, Tutqu, Lev, Qamışlı və Tatallar idi. Əslində,
bu çaylar ayrı-ayrı bulaqların birliyindən yaranmışdı. Göz yaşı kimi dup-
duru bu sularda həvəslə üzən forel balıqları gözlə görüb, əllə tutmaq da
olurdu. Bu torpağın üstündəki dağ göllərinin – Alagöllərin, Qara gölün,
Zalxa gölünün də özünəməxsus tarixi və gözəlliyi vardı. Alagöllər ancaq
saf sularda yaşayıb nəsil artıran forel balıqların təhlükəsiz düşərgəsi idi.

Kəlbəcərdə hər kəndin, hər obanın öz yaylağı və binəsi vardı. İyun
ayında yaylaqlara el köçü başlayardı. Çubuğu, çətəni və çadırı atlara
yükləyib yurd yerlərində alaçıq qurmağa həvəslə tələsən biz insanlara
aran bölgələrindən gələnlər təəccüblə baxardılar ki, dağdan dağa
köçürük…

Kəndimizin yaylağı Qaradağlı idi. Gül-çiçəklə naxışlanmış alp
çəmənliklərində, yamyaşıl düzəngahlarda alaçıq qurub payıza qədər
yaşamaq əslində, nağılvari bir həyatın özü idi. Onu da deyim ki,
yazılmamış el qanunlarına görə, kimsə kiminsə yurd yerində (alaçıq
qurduğu yerdə) məskunlaşa bilməzdi. Hər yeni mövsümdə hər kəs öz
yuvasına dönərdi. Biçənək yerləri də belə idi. Əsasən heyvandarlıqla
məşğul olan əhalinin dədə-babadan bəlli olan biçənək yerləri vardı. Kimsə
kiminsə ərazisinin bir qarışına belə toxunmazdı…

Bizim yaylaqdakı yurd yerimiz də bulağa çox yaxın idi. Yaylağın qız-
gəlinləri çiyinlərindəki sənəklə daşların arasından sızan bu bulaqdan su
aparmağa daha çox üstünlük verərdilər. “Yaylaq xatirəsi” şeirimdə o
günləri belə xatırlayıram: 

Bulaq başı idi bizim yurd yeri,
Bulağa qonşuydu alaçığımız.
Şığıyan buludu qovardı geri
Keçədən yapılan qalacığımız.

…O  illər yatdığım yuxu kimidir,
Qismətin qəsdinə durub neyləyim?
Anamın yaydığı yuxa kimidir
Kövrələn ürəyim, yuxa ürəyim.
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Kəlbəcərdə beş yüzdən artıq yaylaq yeri vardı. Qoçdaş, Sultan Heydər,
Böyükdüz, Dədə yurdu, Taxta düzü, Keyti yaylağı, Sarıyer, Bəzirgan və s.
Qoçdaş yaylağında bu torpaqların qədim tarixindən soraq verən qoç
fiqurları vardı. Sonradan bu fiqurlar rayonun tarix-diyarşünaslıq mu -
zeyinə aparılsa da, muzeyin digər eksponatları ilə birgə 1993-cü ildə er -
məni işğalına məruz qaldı. Türk-oğuz yurdu Kəlbəcərin çox qədim
tarixindən, etnomədəni və inanc sistemindən mükəmməl informasiya
verən dəyərli arxeoloji tapıntılar, qədim məişət əşyaları barbar qonşu la -
rımız tərəfindən talan edildi, yaxud da onların boş tarixlərinə yamaq
edildi. 

İstisudan qalxıb Gəlin qayasına yaxınlaşanda sol cinahda al-əlvan
çəmənlikləri, buz bulaqları ilə diqqəti çəkən Sultan Heydər yaylağı vardı.
Deyilənə görə, bu yerlər Şah İsmayıl Xətainin atası Sultan Heydərin hər
yay gəlib istirahət etdiyi yaylaq imiş. Kəlbəcərdəki yer adları – toponimlər
müəyyən türk tayfalarının adları ilə bağlı idi. Qaraçanlı, Alxaslı, Tirke -
şəvənd, Almalıq, Ağdaban, Hopurlu, Kolanı, Qılıclı, Yanşaq və s. Bu adların
hərəsi təkcə bir kəndin yox, həm də bir tayfanın adını daşıyırdı. Şah
İsmayıl Xətainin bir oğlu Əlqas Mirzə olub. Mənbələr təsdiq edir ki, el
dilində adı Alxas Mirzə kimi çəkilən bu şəxsin irsi-genetik davamiy yətində
günümüzə gəlib çıxan Alxaslı tayfası dayanır – mənim ata nəslimin də
mənsub olduğu tayfa…
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Kəlbəcərdə tapılmış qoç, at heykəlləri



Tirkeşəvənd (əslində “türkeşə bənd”) kəndinin də türk qövmünün
qüdrətli boylarından olan Türkeşlərin adını daşıyan etnonim olduğu
həqiqətdən uzaq deyil. Yəni araşdıranda görünür ki, Kəlbəcərdəki
toponimlər həm də öz tədqiqini tapmamış etnonimlərdir.

Az öncə Kəlbəcərdəki yaylaqlardan danışdım. İndi “yaylaq” söhbəti
yadıma tarixi bir məqamı saldı. Xatırladıram ki, Ermənistanla keçmiş
“Dağlıq Qarabağ” arasında yerləşən Kəlbəcər rayonu hələ 70-ci illərin
əvvəllərində üzdəniraq qonşularımızın məkrli niyyət və murdar
əməllərinin qurbanı olmalı idi. O vaxtlar Mərkəzi Komitədə məsul
vəzifələr tutmuş ermənilər və ermənipərəst məmurlar uydurma
arqumentlərlə respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevi inandırmağa
çalışmışlar ki, Kəlbəcər yaşayış üçün yox, yaylaq sahəsi üçün əlverişlidir.
Guya iqtisadi baxımdan perspektivsiz olan bu rayonu ləğv edib əhalini
aran rayonlarına köçürmək, Kəlbəcərdən yaylaq sahəsi kimi istifadə
etmək daha məqsədəuyğundur. Lakin bu sözlərin səmimiliyinə inan-
mayan Ulu Öndər təcili Dövlət Komissiyası yaradır. Kəlbəcərin daxili
imkanları, iqtisadi potensialı barədə geniş məlumat hazırlanır. Dağlar
diyarının yeraltı və yerüstü sərvətləri, qızıl, civə, mərmər yataqları,
əvəzsiz şəfa qaynaqları, zəngin meşələri, bir sözlə, bənzərsiz flora və
faunası barədə dolğun informasiya hiyləgər düşmən fikrini alt-üst edir.
Beləliklə, ermənilərin Kəlbəcəri ələ keçirərək Dağlıq Qarabağa rahatca
qovuşmaq planı Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində baş tutmur.

1977-ci il dekabrın 8-də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Kəlbəcər
rayo nunun iqtisadiyyatını və mədəniyyətini inkişaf etdirmək tədbirləri
barədə” hökumətin 428 saylı qərarı qəbul olunur. Bu qərardan sonra
Kəlbəcərin və kəlbəcərlilərin nəyə qadir olduqları görülən genişmiqyaslı
quruculuq işləri ilə sübuta yetirilir. Rayonun sosial-iqtisadi vəziyyəti
kökündən dəyişir. Yeni Kəlbəcər şəhəri salınır və s. 

Bölgənin əhalisi əsasən maldarlıqla məşğul olurdu. Hər bir ailənin
xüsusi təsərrüfatı vardı. Atam öncə müəllim, sonralar iqtisadçı, baş müha-
sib vəzifələrində çalışsa da, bizim ailənin də məxsusi təsərrüfatı – qoyun-
quzusu, mal-heyvanı, atı, ulağı vardı. Bundan əlavə, evimizin bir otağında
həmişəlik yer alan hana qurğusu vardı. Bu, təkcə bizə deyil, Kəlbəcər
insanlarının əksəriyyətinə tanış bir gəbə (xalça) dəzgahı idi. Qarabağ
xalça-kilimlərinin, gəbələrinin ən parlaq və keyfiyyətli nümunələri bu
hanalarda toxunardı. Mənim də nənəm, anam, bacılarım belə gəbələrin
əriş-arğacına vurduqları ilmələrə gözlərinin işığını verməkdən zövq
alardılar. Məhz bu səbəbdən hər bir kəlbəcərli ailəsində orta hesabla 20–
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30 xalça olardı. İşğal zamanı bu xalçaları Ermənistana daşıyan soyğun -
çular onları xarici ölkə vətəndaşlarına dəyər-dəyməzə satmışdılar. Rayon -
da arıçılıq təsərrüfatı da çox yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Hər tərəfi
gül-çiçəklə süslənmiş ətirli dağlar diyarında şirə toplayıb bal çəkmək arı
üçün problem deyildi. Kəlbəcər balı Sovet dönəmində keçirilən ümumit-
tifaq sərgisində dəfələrlə birinci yerə çıxmışdı. İşğaldan sonra o balı çəkən
arılar da didərgin düşdü…

Kəlbəcərdəki İstisu ümumittifaq əhəmiyyətli kurort şəhərciyi idi. Yayda
bu şəhərcikdə qələbəlik olardı. Azərbaycanın və müttəfiq respub likaların
hər yerindən buraya müalicə məqsədilə axın-axın insanlar gələr di.
Dünyanın şəfa bulaqları sırasında mineral tərkibinə görə yalnız Çexiya -
dakı Karlovı Varı ilə müqayisə edilən İstisu, sözün həqiqi məna sında,
möcüzə idi. Bir çox daxili xəstəliklərin dərmanı idi. Həmin ərazi də
müxtəlif təyinatlı başqa müalicəvi sular da (baş suyu, diş suyu və s.) vardı.
Yaxından, uzaqdan İstisuya ümid yeri kimi baxıb gələn xəstələr tezliklə
sağalıb sevinə-sevinə öz evlərinə qayıdardılar. Suyun mənbəyinə ən yaxın
yerdə pasiyentlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərmək imkanına malik
sanatoriya və müalicə korpusları vardı.

İstisu kurortu ilə üzbəüz – sıldırım qayalıqlı dağın döşündən üzü
yuxarı ilan kimi qıvrılan bir yol uzanırdı. Bu yolun bitdiyi zirvədən o tərəfə
yeni bir lövhə açılırdı. Göz işlədikcə uzanan allı-güllü düzənliklər, yamyaşıl
vadilər, bu əsrarəngiz məkanda qurulan alaçıqlar, saz-balaban, dəf-zurna
səsi insanın ruhunu təzələyir, həyatına yeni bir rəng qatırdı. Bu – məşhur
Taxta yaylağı idi… İstisuya gələn qonaqlar Taxta düzünə çıxıb o bənzərsiz
gözəllikləri seyr etməsəydi, demək, Kəlbəcərdə olmamışdı… 

Onu da vurğulayım ki, İstisuya yaxın ərazilərdə, həmçinin Kəlbəcərin
digər guşələrində – Sultan Heydər, Ayı çınqılı, Gəlin qayası deyilən
yerlərdə tarixi eramızdan əvvəlki minilliklərə gedib çıxan qayaüstü
təsvirlər vardı. O dövrdə bu təsvirlər üzərində az da olsa tədqiqat aparan
alimlər Kəlbəcər ərazisindəki qayaüstü təsvirləri Qobustanla müqayisə
edərək onları “Qobustanın qardaşları” adlandırmışdılar. Bu qayaların
erozi yaya uğramayan yaddaşında günümüzə qədər gəlib çıxan rəsm -
lərdəki dinozavrlar, ov səhnələri, yallını xatırladan oyun, Günəşin, Ayın,
keçinin, ibtidai döyüş səhnələrinin təsviri sözügedən torpaqda məskun -
laşma tarixinin çox dərin qatlara işlədiyini təsdiqləyirdi.

Kəlbəcərin yetərincə tədqiqata cəlb olunmayan arxeologiyasından,
qədim abidə və qalalarından, zəngin meşələrindən, çaylarından,
göllərindən, narzan bulaqlarından, sərin yaylaqlarından, dərman bitki -
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lərin dən, dəyərli dağ-mədən süxurlarından daha geniş danışmaq, təbii ki,
bir məqalə formatına sığışan deyil. Ancaq yeraltı sərvətlərdən söz
düşərkən bu torpaqdakı qızıl və civə yataqlarını da unutmaq olmaz.

1960-cı illərdən Kəlbəcər ərazisində müxtəlif geoloji ekspedisiyaların
ardıcıl fəaliyyəti başlamışdı. Rayonun Söyüdlü, Lev, Tutxun, Dəlidağ
zonalarında qızıl və civə axtarışı ilə bağlı kəşfiyyatlar müsbət nəticələr
vermişdi. Kiçik Qafqazın böyük geoloqu Mirəli Qaşqayın rəhbərliyi ilə bir
neçə yerdə qızıl, civə, mis yataqları kəşf edilərək istismara verilmişdi. Əsas
qızıl yatağı Kəlbəcərin Ermənistanla sərhədində yerləşən Söyüdlü (Zod)
kəndinin ərazisində olduğundan mədənin bir hissəsi erməni tərəfinin
istismarına məhkum idi. Sovet dönəmində ermənilər həmin mədəndəki
lağımı genişləndirərək bizim ərazidə olan qızıl suxurlarını İrəvana
daşıyırdılar. 80-ci illərdə ermənilərin bu qanunsuz əməlləri ilə bağlı bir
yazı yazmışdım. Yuxarılardan reaksiya belə olmuşdu ki, biz hamımız – yəni
bütün müttəfiq respublikalar ümumittifaq büdcəsinə xidmət edirik və
qızılın kim tərəfindən çıxarılmasının heç bir fərqi yoxdur…

Söyüdlü kəndi yaxınlığında Zar kəndi də vardı. Arxeoloji qazıntılar
zamanı onun ərazisindən qədim bir şəhərin qalıqları üzə çıxmışdı.
Mənbələrdən bəlli olur ki, bu qədim şəhərin adı Şəhrizər imiş. Bu ərazidən
qızıl çıxdığına görə şəhərin adı Şəhrizər, yəni “qızıl şəhəri” imiş. X əsrin
ərəb tarixçisi Əbu Dulefin yazdıqlarına görə, VIII–IX əsrlərdə ərəblər
Şəhrizər şəhərinə gələrək buradan (indiki Söyüdlüdən) qızıl tərkibli
torpağı, daşı, suxurları  dəvələrə yükləyib öz ölkələrinə aparar və kustar
üsulla qızıl emal edərmişlər…

Rayonun Ağ yataq adlandırılan yerində civə zavodu vardı. Birbaşa
Moskvanın tabeliyində olan zavodun rəhbərləri və əsas işçi kontingenti
ruslardan ibarət idi. Yerli əhalidən az sayda fəhlə kimi bura cəlb olunanlar
orada nələr baş verdiyini dövlət sirri kimi məxfi saxlayırdılar – çünki
tapşırıq belə idi… Nəzərə alsaq ki, civə qızıldan da bahadır, o zaman bu
torpaqdan illərlə Rusiyaya daşınıb onun hərbi və kosmonavtika səna -
yesinə sərf olunan milli sərvətimizin dəyərini özünüz hesablayın…

Kəlbəcərin yayı kimi qışı da gözəl olardı. Demək olar ki, hər kəsin
evində ov tüfəngi vardı. Elə ki qar yağdı, ovçular cuşa gəlib tüfənglərini,
patrondaşlarını götürüb dağlarda, meşələrdə, qayalıqlarda düşərdilər
əliyin, cüyürün, qabanın izinə. Bu yerlərdə dovşandan, tülküdən, ceyran-
dan, canavardan tutmuş ayıya qədər heyvanların nəsli yaşayırdı. Ova
gedən təcrübəli ovçular özləri ilə sürəkçilər də aparardılar. Sürəkçinin
vəzifəsi ov heyvanının ehtimal olunduğu ərazi çevrəsində səs-küy salmaq,
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onları ürkütmək, bununla da ovu ovçunun nişangahına yaxınlaşdırmaq
idi…

Uşaq vaxtı mənim də sürəkçisi olduğum, quşu gözündən vuran
məşhur Ovçu Əmrah vardı. Necə deyərlər, heyvanlar onun əlindən qan
ağlayırdı. Heç vaxt gülləsi boşa çıxmazdı. Sonralar Əmrah kişiyə bir şeir
də yazmışdım. Bir neçə bəndini xatırlamaq, bəlkə də, yerinə düşər: 

Gözün aydın, ovçu Əmrah,
Gözlədiyin qış gəlibdir.  
Deyirlər ki, siftəsiftə
Sınamısan şikarını,
Tüfənginə tuş gəlibdir.

…Elə, bəlkə,
bu peşənin həvəsiylə,
Elə, bəlkə,
bu meşənin nəfəsiylə
Sən qalmısan gümrah, kişi? 
Qocaldıqca qıvraqlaşan
Əmrah kişi, Əmrah kişi.

Ov tüfəngi bizim evimizdə də vardı. Hərdən ova çıxmağa atam da
həvəskar idi. Mənimsə ilk “ovçuluğum” öz evimizin içində olmuşdu… 

Günlərin bir qış günündə, hər tərəf bəyaz örtüyə bürünən bir za-
manda Alxaslı kəndindən atamın dayısı oğlu Kamran bizə qonaq gəlmişdi
– çiynində də tüfəngi. Çay-çörək süfrəsindən sonra atamla birlikdə ova
çıxmaq qərarına gəldilər. Bir neçə saatdan sonra gülə-gülə əliboş qayıdıb
tüfənglərini bizim yemək otağımızdakı taxtın (o zaman kənd yerlərində
uzun taxt olardı) baş tərəfindəki divara söykədilər. Məlum oldu ki, çoxdan
bir-birlərini görməyən dayıoğlu, mamaoğlular o qədər şirin söhbətlər
ediblər ki, ov etmək yadlarından çıxıb…

Kamranla atam az sonra kolxoz idarəsinə getdilər. Mənim o zaman
7–8 yaşım olardı. Evin tək oğlu, üç bacının yeganə qardaşı idim. Ancaq
həmişə bacılarımı görüb əsəbləşirdim ki, kənddə hamının qardaşı var,
mənim niyə yoxdur! Və onları döyməklə, öldürməklə hədələyirdim.
Xatırlayıram ki, anam xəngəl bişirmişdi. Nənəm, anam, bacılarım və bizə
qonaq gəlmiş bibim taxtın üstündə oturaraq məxsusi sinilərdə yanlarına
qoyulmuş xəngəli yeyirdilər. Mən hamıdan tez yeməyimi yeyib ayağa
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qalxdım və atamın tüfəngini götürərək üzü bacılarıma tərəf tuşladım və
yalandan çaxmağa başladım. “Sizi öldürəcəyəm” deyib bunu tez-tez
təkrarladım. Nənəm Nabat yalvardı ki, çıx həyətə, quşlara tuşla! Anam da
dedi ki, belə etmə, nə olsun tüfəng boşdur, şeytan doldurar…

Bu dəfə mənim nəzərimi Kamranın tüfəngi çəkdi. O, mənə başqa təsir
bağışladığından atamın tüfəngini öz yerinə qoyub Kamranın tüfəngini
götürdüm. 3–4 metr aralıdan böyük bacımı nişan aldım. “Sizi
öldürəcəyəm” deyə tətiyi çəkdim. Evin içində güclü bir gurultu qopdu.
Taxtın üstündə oturub yemək yeyənlərin hamısı (nənəmdən başqa) bir-
bir yerə töküldülər. Mən şokda olduğuma görə nə baş verdiyini
anlamadım. Ancaq görəndə ki, heç birinin heç yeri qanamayıb, sağ-
salamatdılar, bir az toxtadım. Bir də baxdım ki, yaxama qan tökülür. Qan
alnımdan axırdı. Gördüm ki, bayaqdan yerə yıxılanlar artıq ayağa durublar,
hamısı salamatdır, zənn etdim ki, güllə özümə dəyib. Bütün bunlar çox ani
oldu. Və mən “ölürəm” deyib kəllayı dediyimiz qonaq otağına qaçdım,
içəridən qapını bağladım. Nənəm özünü yetirib “aç qapını, qorxma, sənə
heç nə olmayıb, hamı salamatdır, tüfəngin çaxmağı alnını cızıb, qorxma”
desə də, mən inanmadım və “gəlməyin, ölürəm” deyə qapını açmadım.
Qaçaq Cəmilin həyat yoldaşı olaraq həyatın hər üzünü görmüş Nabat
nənəm dəmir ling ilə qapının kilidini sındırıb içəri girdi və mənə tutarlı
bir sillə çəkdi: “Sənə dedim ki, heç nə yoxdur, güllə divara dəyib”. Bu
sillədən sonra şokdan ayıldım, alnımı isə nənəm özü sarıyıb qanını kəsdi.

Bəli, güllə bacılarımın ayağı altından keçib divarda böyük bir oyuq
açmışdı. Bu, həmin güllə idi ki, ovdan qayıdanda Kamranın yadından çıxıb
tüfənginin yuvasında qalmışdı. O ki qaldı alnımın yaralanmasına, bu da
tüfəngi boş tutduğum üçün çaxmağın geri təpməsinin nəticəsi idi…

Qəribədir ki, bu olaydan bir müddət sonra dünyaya iki qardaşım
gəlmişdi – Xaqani və İlham. Kənddə deyib-gülürdülər ki, Adilin atdığı
güllənin səsi Tanrıya tez çatıb…

Yeraltı, yerüstü sərvətləri, füsunkar təbiəti öz yerində, ancaq
Kəlbəcərin ən qiymətli sərvəti onun insanları idi. Saf ürəkli, namuslu,
qeyrətli, sadə, səmimi və qonaqpərvər insanları. Ən kasıb ailənin də
evində qonaq üçün ayrılmış toxunulmaz bir otaq, yaxud guşə olardı. Hər
kəs istəyərdi ki, gəlmiş qonağı öz evinə aparsın. Necə deyərlər, qonağın
üstündə “dava” düşərdi. Bəzi şeirlərimdə bu məqamlara da toxunmuşam: 
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Kimsə ayırmazdı yaxınuzağı,
Hamıya bir idi dağlar qucağı.
Üstdə dava düşən Allah qonağı
Evin yiyəsindən mötəbər idi,
O, mənim torpağım Kəlbəcər idi.

Kəlbəcərlilər danışanda obrazlı danışardılar. Zərbül-məsəldən, atalar
sözündən, müdrik deyimlərdən çox istifadə edərdilər. Onların leksikonu
Qarabağın bu bölgəyə məxsus şivəsinin şirinliyini nümayiş etdirirdi. Dilin
bu qədər cazibədarlığı, hətta poetikliyi ərazidə əsrdən-əsrə, nəsildən-
nəslə ötürülən folklor yaddaşı və saz-söz mühitilə bağlı idi. Hər kəsin
evində divardakı xalçanın üstündən asılan saz bu bölgənin atributu kimi
görünərdi. Xalqın pozulmayan folklor yaddaşı və aşıq mühiti dağlar
diyarında Ağdabanlı Qurban, Aşıq Şəmşir, Bəhmən Vətənoğlu, Sücaət,
Bimar Əli, Ənvər Rza, Məmməd Aslan kimi görkəmli sənətkarlar
yetirmişdi. 

Aşıq Şəmşir aşıq-ozan sənətinin dədəlik mərtəbəsinə ucalan sonuncu
mogikanı olmuşdu. Onun atası – görkəmli el şairi Ağdabanlı Qurban ötən
əsrin əvvəllərində “Qurban bulağı” adlı bir ədəbi məclis yaradaraq
dövrünün istedadlı aşıq və şairlərini həmin məclisə dəvət etmişdi. Aşıq
Ələsgər, Növrəs İman, Aşıq Bəsti və başqa saz-söz sənətkarları “Qurban
bulağı”nın fəal üzvləri olmuşdular. Kəlbəcər ədəbi mühitinin təməl daşları
məhz bu məclisdə qoyulmuşdu.

1955-ci ildə Xalq şairi Səməd Vurğunun istirahət üçün Kəlbəcər
dağlarına – İstisuya gəlişi tarixi hadisə kimi yadda qalmışdır. O, bəzi
şeirlərini aşıqlardan eşitdiyi, lakin şəxsən tanımadığı Aşıq Şəmşirlə məhz
İstisuda – Ceyran bulağının başında tanış olub ünsiyyət qurmuşdu. Bu
tanışlıqdan hər iki sənətkarın dillər əzbəri olan deyişməsi canlı tarix kimi
yaşamaqda, aşıqların ifasında hələ də səslənməkdədir: 

Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə
Kəklikli daşlardan xəbər al məni.
Ceyran bulağından qızlar içəndə
Saz tutub, söz qoşub yada sal məni.

(S.Vurğun)

Kəlbəcər, sözün həqiqi mənasında. şairlər məskəni idi. Aşıq Şəmşir,
Qamışlı Rüstəm, Zal Cabbarlı, Şair Nəbi, Bimar Əli, Ayrım Əhməd, Bağban
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Umid, Əyyub və  Yaqub Cabbarovlar, Mirsəyyaf Zamanlı, Yusif Hüseyn,
Bəhmən Vətənoğlu, Sücaət, Ənvər Rza, Məmməd Aslan kimi onlarla
istedadlı qələm sahibləri bölgədə sağlam və səviyyəli bir ədəbi mühitin
formalaşmasında fəal iştirak etmişlər.

2004-cü ildə elimizin nüfuzlu ağsaqqalı, şair-publisist Qənbər
Şəmşiroğlunun təşəbbüsü, Cavid Qurbanovun maddi və mənəvi dəstəyi
ilə bölgə ədəbi mühitinin klassik və müasir mənzərəsini əks etdirən bir
antologiya nəşr etdirmək qərarına gəldik. Əslən kəlbəcərli yazar Məhəm -
məd Nərimanoğlu ilə birgə yurddaşlarımızın məskunlaşdığı müxtəlif
bölgələrə ardıcıl səfərlər etdik. İki yüzdən artıq müəllifin yazı larını
toplamağa nail olduq. Mən redaktə zamanı yalnız yüz nəfər müəllifin
şeirini qənaətbəxş hesab edərək nəşrə hazırladım. Anto logiyanın
“Kəlbəcər dünyası: yüz şairin bir kitabı” (Bakı, “Adiloğlu”, 2005, 460 səh.)
adlandırılması məhz bu rəqəmdən doğuldu. Yüksək tirajla işıq üzü görən
antologiya hər bir kəlbəcərli ailəsinin sevimli kitabına çevrildi. Bu kitab
Kəlbəcərdən kənarda da bölgəyə məxsus ədəbi mühitdən gələn ənənənin
uğurla davam etdirilməsini bir daha təsdiqlədi.

Kəlbəcərlilərin doğma yuvalarından didərgin düşərək ölkənin 466
yaşayış məntəqəsinə səpələnməsi, qaçqınlıq, köçkünlük həyatı onların
nəinki yazılı, şifahi ədəbiyyatına da sirayət etdi. Gəncəbasarda
məskunlaşmış yurddaşlarımdan topladığım bayatılar bunların bariz
nümunəsidir: 

Dağda dağ ilanları,
Bağda bağ ilanları.
Eşidib görməmişdim
Evi dağılanları.

Beləliklə, qaçqınlıq, köçkünlük dövrü həm yazılı, həm də şifahi
müstəvidə yeni bir ədəbiyyatın təməlini qoydu. Təhsil görməmiş evdar
qadınların da Kəlbəcərsiz keçən iztirablı həyatı yanıqlı bayatılarda,
ağılarda ifadə olunaraq ürəyimizi dağladı: 

Amansız bir gündü bu,
Dərmansız bir gündü bu.
Demə qaçqın olmuşuq,
Zülmdü, sürgündü bu.
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Vətəndə özünü “vətənsiz” hesab edən, qaçqınlığı sürgünə bərabər
tutan bu insanlar 1988-ci ildən 1993-cü ilə kimi mühasirədə qalan doğma
Kəlbəcərindən ayrılmamışdı – bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq…

1988-ci ildə məlum Qarabağ qovğası başlayanda ən böyük zərbə -
lərdən biri Kəlbəcərə dəydi. Rayonun Ağdərədən keçən avtomobil yolu
bağlandı. Erməni quldurları dəfələrlə bu yoldan keçən avtomobil lərimizə
hücum çəkib neçə yurddaşımızı qətlə yetirmişdilər. Dədə Şəm şirin qızı
Çimnaz xanım da bu qanlı-qadalı yolda düşmən gülləsinə hədəf olaraq
dünyasını dəyişmişdi.

Beş il blokada vəziyyətində yaşayan 55 minlik rayon əhalisi Yevlax–
Kəlbəcər marşrutu ilə işləyən və cəmi 18 nəfərlik tutumu olan bir vertal -
yotun ümidinə qalmışdı. O da ki, hava duman olanda uçuşunu təxirə
salırdı. Mən hələ 1989-cu ildə – işğaldan 4 il əvvəl yaxınlaşan faciəni dərk
etdiyim üçün Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının baş redaktoru olduğu
“Azərbaycan” qəzetində “Yolları bağlı dağlar” adlı bir məqalə dərc etdir -
miş dim. Bildirmişdim ki, “Kəlbəcər indiki vəziyyətdə sərhəd boyunda qala
qapısına bənzəyir. Bu “qapını” unutmaq, onun daha da möhkəm -
ləndirilməsi qayğısına qalmamaq ağır nəticələrə, dözülməz fəlakətlərə
səbəb ola bilər”. O zamankı hakimiyyət bu mesaja heç bir əhəmiyyət
verməmişdi. 

Əslində, Kəlbəcərin işğalı 1992-ci ildən başlamışdı. Həmin il fevral
ayının 25-də Xocalıda törətdikləri soyqırımdan daha da ilhamlanan
ermənilər 40 gün sonra – aprelin 8-də Kəlbəcərin Ağdaban kəndinə silahlı
hücum çəkərək yuxuda olan dinc əhalini amansızlıqla qətlə yetirmişdilər.
Həlak olanların 31 nəfəri Dədə Şəmşirin yaxın qohum-əqrəbası olmuşdu.
Bu faciəni Qənbər Şəmşiroğlu belə xatırlayır: “1992-ci il aprelin 8-də,
səhər tezdən ermənilər öz faşist əməllərini gizləyə bilmədilər. Çoxdan
pusquda dayanan ac canavar kimi günahsız kənd camaatını parçalayıb
onları odlara qaladılar. Ağdabanla Çayqovuşan darmadağın edildi. Bizim
nəsildən 31 nəfəri ermənilər vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Bəkir kişini, Tu-
tunu, Zeynəb arvadı, Fatmanı, Həyatı, Musanı həmin gün diri-diri
yandırdılar…”

Odlara qalanan Ağdaban kəndində Dədə Şəmşirin öz əlləriylə tikdiyi
ev-muzeyi və burada atası Ağdabanlı Qurbanın və özünün nəşr
olunmamış yüzlərlə şeirinin əlyazması yanıb külə döndü…

Diri-diri yandırılmış ağdabanlıların da harayı Mərkəzə çatmadı. Və
nəhayətdə 1993-cü il aprelin 2-də Kəlbəcər rayonu tam işğal olundu. Əlli
beş minə yaxın əhali Murov dağının qarlı-çovğunlu aşırımlarından
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keçərək Göygöl rayonuna, oradan da respublikanın müxtəlif bölgələrinə
səpələnib qaçqın və köçkün həyatının zillətini yaşamağa başladı. Ev-
eşiyini, mal-mülkünü qoyub ermənilərin rayonu boşaltmaq üçün verdiyi
10 saat ərzində ayaqyalın, başıaçıq vəziyyətdə yalnız canlarını qaçıra bilən
yurddaşlarımızın Murovun qarlı-buzlu gədiklərində donub ölənləri,
döyüşüb şəhid olanları, əsir düşüb, girov gedənləri də az olmadı. Bu
qaçqın köçündə mənim də atam, anam, qardaşım, bacım gəlmişdi…

Hələ işğaldan öncə Kəlbəcərin qeyrətli oğulları özünümüdafiə dəstə -
ləri yaradaraq həm Ermənistan tərəfdə, həm də Ağdərə isti qamətində
yurdumuzun keşiyini çəksələr də, silah-sursatın qıtlığı, canlı qüvvənin
məhdudluğu təpədən-dırnağa müasir silahlarla təchiz edilmiş erməni
hərbçilərinin qarşısında çox zəif olduğundan, dövlət tərəfindən heç bir
hərbi yardım göstərilmədiyindən, yüksək çinli bir neçə zabitimizin
xəyanəti nəticəsində Kəlbəcər təslim oldu. Daha doğrusu, Kəlbəcər satıldı.
Şübhəsiz ki, bu müharibədə saysız-hesabsız şəhidimiz, əsir düşənlərimiz
oldu. Təkcə bizim kənddən 32 nəfər erməniyə əsir düşdü. Onların bəziləri
əsirlikdə həlak oldu, “Qırmızı xaç”ın köməyi ilə vətənə dönənlər isə çox
yaşamadılar…
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Kəlbəcərin müdafiəsi zamanı cəngavər oğullarımız misilsiz rəşadət
göstərdilər. Onlardan Sərdar Səfərov, Şahlar Şükürov ölümündən sonra
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldülər.

2020-ci il 27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsini zəfərlə başa
çatdıranlar məhz o ataların övladları idi. Necə deyərlər, üstündən 27–28
il keçsə də, qisas qiyamətə qalmadı. Bu qələbəni bizə yetirən əsgər və
zabitlərimizin çoxu bir zamanlar – 2–3 yaşında olarkən ana qucağında
qaçqın kimi gəlib çadır şəhərciklərində, yarımçıq binalarda, yöndəmsiz
yataqxanalarda məskunlaşmış, yurd həsrətini genində və qanında daşıyan
oğullarımız idi…

Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində 30 ilə yaxın müddətdə
işğalda qalmış torpaqlarını özünə qaytarmaqla dünyanın hərb tarixinə
(təkcə Azərbaycanın yox!) qızıl hərflərlə yeni səhifələr yazdı. İndi bütün
dünya – super dövlətlərdən tutmuş cırtdan ölkələrə kimi Azərbaycanın
böyük qələbəsindən, bütün müstəvilərdə məharət və əzmkarlıqla
döyüşən Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən, onun müzəffər ordusundan,
ətrafında yumruq kimi birləşən xalqından danışır və hələ neçə illər
danışacaqlar…

Müharibənin gedişində Ali Baş Komandanımız alınan şəhər və
kəndlərimizin adlarını bir-bir çəkdikcə (demək olar ki, bu, hər gün olurdu)
düşünürdüm ki, Kəlbəcərin adı çəkiləndə mən hansı ovqatda olacağam.
Yəni demək istəyirdim ki: 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin –
Axan göz yaşıma gülə bilərəm.
Dərdqəmin içində çox ölmüşəm mən,
İndi də sevincdən ölə bilərəm.

Sevinc şokundan “salamat çıxan” kəlbəcərlilər indi doğma yurda
tezliklə qayıdıb özlərinin ənənəvi gün-güzəranını, həyat və məişətini
bərpa etməyin həsrətindədirlər. İçimdə bir inam var ki, 27 il torpaq həs -
rətilə yaşayan yurddaşlarım doğma yurd yerlərinə qayıdanda o tor pağın
qədrini əvvəlkindən də çox biləcəklər. Bir təsəllim də var ki, Kəl bəcər
həsrətilə dünyadan köçmüş ata-anamın Masazırdakı məzar la rına o tor-
paqdan gətirib tökməklə onların vəsiyyətinə qismən də olsa əməl etmiş
olacağam…

Tezliklə Kəlbəcər dağlarında görüşənədək! 
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Jalə ƏLİYEVA

“ƏZİZ KƏLBƏCƏR! SƏN AZADSAN!”

Can qurban etməyin vaxtı çatıbsa,
Səndən hansı namərd əsirgəyər can?!
Qoyuram başımı ayaqlarına,
Ey Ana torpağım! Ey Azərbaycan!

Ölməz Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın bu çağırışı, bu arzusu Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və səriştəli rəhbərliyi,
qəhrəman Azərbaycan Ordusunun rəşadəti, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi
sayəsində qalibiyyətlə başa vurduğumuz Vətən müharibəsində hər
birimizin qəlbimizdən keçən, dilimizdən düşməyən ən sevimli şüarlardan
idi. Məhz bu əzm, qətiyyət, Vətənə olan sonsuz, fədakar sevgi bayram
etdiyimiz zəfər günlərini bizlərə yaşamaq haqqı verdi! Həm də təkcə biz
sevinmirik, 30 il doğma insanlarına, dilinə, adət-ənənələrinə həsrət qalan
torpaqlar da sevinir. Biz o yerlərin həsrəti ilə alışıb-yandığımız ki, o
müqəddəs ocaqlar da bizlərlə vüsal anını hər zaman gözləyiblər...

25 noyabr 2020-ci il. Prezident İlham Əliyevin hər çıxışını səbir siz -
liklə gözləyən Azərbaycan xalqı əsl qəhrəmana çevrilmiş liderdən həmin
gün daha bir şad xəbərin müjdəsini aldı: “Əziz həmvətənlər. Bu gün
Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını ürəkdən təbrik edirəm! Əziz kəlbəcərlilər, gözünüz aydın olsun!
Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu!” Həm də cənab Ali Baş
Komandanın dediyi kimi, bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən. Çünki
Azərbaycan Ordusunun cəbhədəki qələbələri, uğurlu döyüş əməliyyatları
düşməni buna məcbur etdi. “Biz Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını,
Murovdağı, Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və
Şuşanı hərbi yollarla azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq.
Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70dən çox kəndin azad edilməsi
ilə düşmən diz çökdü, kapitulyasiya aktına imza atdı”.

Bəli, daha bir həsrətimizə son qoyuldu. 27 il düşmən tapdağı altında
qalan qədim oğuz yurdu Kəlbəcər azadlığına, hürriyyətinə, doğma insan -
larına, dilinə, dininə qovuşdu!
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Qədim türklərin ilk yaşayış məskənlərindən olan, dağların ağu şuna
aldığı Kəlbəcər Azərbaycan Respublikasının ən böyük inzi ba ti-ərazi
vahidlərindən biridir. Etimoloji araşdırmaların nəticələrinə görə, türk
mənşəli “Kəl  bəcər” sözünün mənası “çay üstündə qala” deməkdir.
Maraqlıdır ki, əra zi nin coğrafi qu ruluşu da bu ehtimalın doğruluğunu
sübut edir. 

Kəlbəcərin hər daşında, hər qayasında qədim türk tay fa la rı nın iz ləri
yaşayır. Buradakı bütün dağ, dərə, təpə, yarğan və digər relyef müx  tə lif -
lik lərinin adları məhz əski türk tayfalarının adları ilə bağ lıdır. Kəl  bəcərin
türk yurdu olduğunu buradakı qə bi ristanlıqlar da sü  but edir. Alıbəyli, Zar
və başqa kəndlərin əra zi sində ayrı-ayrı dövrlərdə salınmış türk qəbi ris -
tan lıq la rın da kı müxtəlif ölçülü qəbirüstü heyvan fiqurları – at, qoç və s. –
qə dim türklərin totem inancından da xəbər verir. Bu qiy mətli abidələr
özündə sirli-sehrli keçmişin müəmmalarına ve ri ləcək cavabları gizləyən
qiy mətli kitabələr kimi ilmə-ilmə, sətir-sətir oxunaraq xalqın soy kö kü nün
gizlinlərini çözən açar kimi vətənin hər oğlunun, hər qızının heç
unutmayacağı, heç vaxt itir məyəcəyi əmanətinə çevrilmişdir. Ey Vətən
oğlu! Sənin soy kö kü nün ən etibarlı sənədi məhz tarixin heç bir güzəşt
bilməyən damğası ilə möhürlənmiş elə bu daşlardır: Vəng kən di əra zi sin -
də ki Alban məbədi, Çərəkdar kəndindəki Alban kil sə si (Həsən Camal
kilsəsi), Qanlıkənd ərazisindəki Lök qalası, Qa ra çan lı kən dindəki Uluxan
qalası, Tərtər çayı ilə Bulanıq çayı qov şa ğın da yerləşən Alban kilsəsi,
Qalaboynu kəndindəki Qalaboynu qa la sı, Comərd kəndindəki Comərd
qalası, Camışlı kəndindəki Ke şik  çi qalası, Kəlbəcər şəhərindəki, Başlıbel

111

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ

Kəlbəcər rayonunda Alban kilsəsi



və Otaqlı kənd lə rin də ki məs cidlər, Soyuqbulaq kəndində Tərtər çayı
üzərindəki Tağ lı daş kör püsü, Kəlbəcər Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Aşıq
Şəmşir adı na mə dəniyyət evi, Söyüdlü yaylağındakı Seyid Əsədullanın
ziya  rət ga hı... 

Tarix Kəlbəcərdə başlayır: burada aparılan arxeoloji qa zın  tı lar
zamanı qədim insanların yaşayış məskənlərində – mağara və dü şər -
gələrdə ibtidai insanların daşdan ilk əmək alətlərinin ha zır  lan ma sı nı
sübut edən tapıntılar da aşkar edilmişdi. 

Kəlbəcərdəki alban dövrünə aid xeyli tarixi abidə əsrlərin keşmə -
keşlərinə sinə gərərək gü nü mü z ədək gəlib çıxmışdır. Bu abidələr dən ən
məşhuru rayonun 29 km. şərqində yer ləşən Xudavəng məbəd komplek si -
dir. Təxminən VI–VII əsrlərdə Alban knyazı tərəfindən tikilən bu abidə-
kompleks sonrakı yüz il lik lər də knyazlığın dini məbədi olmuşdu.
Kəlbəcərdə Vəng kəndi ər a zi sin də digər bir Alban məbədi də vardır. Daha
sonra “Laçınqaya”, “Lev”, “Uluxan”, “Qalaboynu”, “Comərd” kimi alban
abidələrini də qeyd etmək lazımdır.

Qədim albanların izlərini daha sonra qayaüstü rəsmlər, küp qə   bir lər
kimi antik dövr mədəniyyət nişanələrində görmək olar. XX əs rin ikinci
yarısından, daha dəqiq desək, 1968-ci ildən təd qiq edil  mə yə başlayan
Qaragöl və Zalxa gölləri sahil lə rin də ki, Ayı   çın qı lı və Pəriçınqılı dağlarındakı
qayaüstü təs  vir  lərlə ya na şı, 1976-cı ildə burada qədim yaşayış yerləri də
aş kar edil  mişdir. Alim lər Kəlbəcər ərazisindəki qayaüstü təs vir lə ri Qo bus -
 tan dakı yazılı və şəkilli daşların oxşarı –“əkiz”ləri ad lan dı rırlar. Sol  tan
Heydər, Qur bağalı çay, Turşsu, Ay ıçın qılı, Gə lin qa  ya sı, Böyük dəvə gözü,
Sərçəli və s. yer lər də ki qayaüstü təs  vir lər təkcə Kəlbəcərin de yil, bü -
tövlükdə Azər bay can tor pa ğı nın qə dim insan məskəni oldu ğunu sübut edir. 

Yenicə düşmən əsarətindən qurtulan, bəziləri məhv edilən, bir qismi
təh  rifə uğrayan, özgələşdirilən bu maddi-mədəniyyət nü munələri sə bir -
sizliklə, həm də böyük həsrətlə xilas olu na caq ları, əsarətdən qur tu -
lacaqları günü gözləyirdilər və bu gün qəhrəman oğullarımızın rəşadəti,
qanı, canı bahasına onların həsrətinə son qoyulmuşdur.

Tor pağının üstü tariximizi yaşadan, min il lə rə şahidlik edən maddi-
mə dəni sərvətlərlə zəngin olan bu qədim yurdun təkinin də rinlikləri də
faydalı qa zıntılarla, o cümlədən qızıl, xrom yataqları ilə, sənaye əhə miy -
yət li civə ehtiyatları (Şorbulaq və Ağyataq) ilə zən gindir. Tanrı bu yurddan
öz səxavətini əsirgəməmişdir.

Azər bay ca nın ən yüksək dağ rayonu olan Kəlbəcərin əsrarəngiz
təbiəti var dır. 30 min hektara yaxın meşə sahəsi, hüsnünə şeirlər qoşulan,
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nəğ mələr oxu nan Camışdağ (3724 m) və Dəlidağ (3616 m) zir və lə rinin
fü sun kar mənzərələri, Alagöllər, Qaragöl, Zalxa gölü kimi bül lur gözlü göl -
lərinin göz yaşı tək dumduru aynası bu türk yur du nu tarixin yad da şına
silinməz izlərlə həkk etmişdir. 

Kəlbəcərin zəngin flora və faunası vardır. Təbiət sarıdan İlahi bu
yerlər üçün heç nəyi əsirgəməyib. Kəlbəcəri “yaranmışın anası” adlan -
dıran Aşıq Şəmşir demiş:

Süsənin, sünbülün aləlvan rəngli,
Çiyələkli, yaşıl meşə ətəkli,
Nərgiz kəlağaylı, lalə gərdəkli,
Al bəzəkli, təzə gəlindi dağlar. 

Kəlbəcərdən danışarkən burada yaranan folklor nümu nə lə rin  dən
bəhs etməmək günah olar. Xalqımızın tarixi keçmişini, mil li iden tikliyini,
adət-ənənələrimizi qoruyub-yaşadan Kəlbəcər folk loru özü nün səciyyəvi
xüsusiyyətləri ilə həmişə fərqlən miş dir. Bu nü mu nə lərdə xalqımızın
etnoqrafiyası, ədəbi-bədii tə fək kü rü öz əksini tap mışdır. 

Bəli, Kəlbəcər belə bir “YURDDUR!”

Buruc yurdu, Çiçəkli düz,
Daşbulağın suyu bumbuz,
Yad eylərəm gecəgündüz.
O məskənlər şaha layıq,
Gözləri yolda qoymarıq. 

(Qənbər Şəmşiroğlu)

Bəli, düşmənin talayıb məhv etdiyi, yaddaşı hüdudsuz və ölüm süz
olan o qədim “daşlar” hər an öz yerli sakinlərini ümidlə gözləyirdi. Çox
şükür ki, biz onları gözü yolda qoymadıq!

Qədim əcdadlarımızın yurd yeri, el-obası, 1936 kvadrat kilo  metr
ərazisi olan, 63 il əvvəl inzibati rayon statusu alan, 60 min əha  li nin yaşadığı
(işğaldan əvvəlki statistikaya görə), 13.000-dək fər di mən zil, 37.852 ha
meşə sahəsini əhatə edən, bö yük tarixi keç mişi, zən gin mədəniyyəti, qədim
tarixi abidələri ilə se çilən, Azər baycanın və postsovet məkanının ən gözəl
diyar la rın dan və isti rahət gu şə lə rin dən biri sayılan, barlı-bərəkətli, gözəl
tə biətli, min bir dərdin dər ma nı olan nemətlərilə, qiymətli yeraltı və yer -
üstü sərvətləri  –  “qı zı lı, civəsi, uranı, 3 milyard kubmetrlik mər mər
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yataqları, 3000-dən çox dişgöynədən, keyvir bulağı, 300-dən artıq narzan
mənbəyi” ilə məş hurlaşan Kəlbəcər 1993-cü il aprel ayının 2-də erməni iş -
ğal çı la rı tərəfindən zəbt edil miş di.

Torpağını taladılar, satdılar,
Qan içənlər çox günaha batdılar.
Sinəm üstdə qəm tonqalı çatdılar,
Ağlamayım, bəs neyləyim, xan Tərtər? 

(Cavid Qənbəroğlu)

Əslində, Kəlbəcər uğrunda döyüşlər Qarabağ müharibəsinin ilk vaxt -
larından başlamışdı. 1988-ci ildən erməni daşnakları tə rə fin  dən süni
surətdə alovlandırılan “Dağlıq Qarabağ müna qi şə si nin” lap baş lan -
ğıcından düşmən Kəlbəcərin qala kimi strateji əhə miyyətini dərk edə rək
özünün riyakar, xəbis niyyətlərini hə ya ta keçirmək üçün Ağ də rə rayonu
ərazisindən yolları bağlamış və rayonu mü ha si rə yə al mış dı. Doğrudur, ilk
vaxtlar Kəlbəcər–Laçın, Kəlbəcər–Gəncə isti qa mə tində yolların çəkilməsi
ilə bu mü hasirə yarılmışdı, lakin son radan ha disələrin gedişi və gərg in li -
yin artması, xüsusilə də Kəl bə cərlə həm s ə rhəd olan və azər bay can lıların
yaşadıqları Basarkeçər böl gəsindən sa kinlərin qovul ma sı Kəlbəcər üçün
təhlükəni daha da artırmışdı.

Kəlbəcərin işğalına gedən yolun faciələri nə sözə sığar, nə das   tana...
Məmməd Aslan demiş: “Bəşərin gizlədiyi Qiyaməti bəri baş  dan dirigözlü
görməyə məcbur edilmiş ağdabanlıların bir cə gün də gördüklərini ayrıayrı
fərdlər timsalında yazıb bir araya gə  tir mə yə nə fiziki imkanımız çatar; nə də
o amansız sitəmləri tələf füz elə yib qələmə almağa və mənəvi sarsıntılara
təkrar tab laş mağa ov  qa tım əl verər”. Bu yolda ilk qurbanlar 1989-cu il iyu -
lun 14-də xain düş mənin hiyləsinə tuş gələn 8 nəfər azyaşlı ol muşdu... Daha
sonra 1992-ci il aprelin 8-dən 9-na keçən gecə Ağ dabandan baş la yan hü -
cum Kəlbəcərin süqutunadək gəlib çıxmışdı...

...1993-cü il martın 23-dən işğal gününədək isə qanlı dö yüş lər
getmişdi. İşğala siyasi qiymət verən tarixçilər “erməni qo şun ları ilk dəfə
Dağlıq Qarabağ anklavının hüdudlarından kənara çıx mışdı”, – deyə qeyd
edirdilər. Kəlbəcər uğrunda gərgin dö yüş lər 10 gündən çox davam
etmişdi. Qüvvələr açıq-aşkar qeyri-bə ra bər idi. Təbii ki, Ermənistan tərəfi
yalnız öz qüvvələri ilə dö yüş mür dü. Artıq dün ya nın etiraf etdiyi bir faktdır
ki, Rusiyanın 128-ci alayı erməni tərəfdə vuruşurdu. Azərbaycan tərəf dən
isə 701-ci hissə və Kəl bə cər könüllüləri döyüşürdülər. Düş mən 15 qat
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üstün qüvvələrə malik idi. Azərbaycan Kəlbəcər dö yü şündə 450 nəfərdən
çox itki vermişdi. Yer li camaatın qəh rə man lığı və fədakarlığı sayəsində
mühasirədə olan  60 min sakin təx li yə edilmişdi.

Sərin yaylaqlı Kəlbəcər dağlarının ətəklərindəki qədim yurd-yu -
valarından didərgin düşmüş, calayi-vətən olmuş kəl bə cər lilər işğaldan
sonra Azər baycan Respublikasının 62 rayon və şəhərinin 707 yaşayış
mən təqəsində qaçqınlıq şəraitində yaşamağa məcbur olmuşdular.
Statistik mə lumatlar gös tə rir ki, 1993-cü ilin qiymətlərinə görə, Kəl bə cə -
rin xalq təsər rü fa tı na 703 milyard 528 milyon rubl ziyan vu rul muş dur.
İşğal nə ti cə sin də Kəlbəcərdən 53.340 nəfər adam qo vul muş, 511 nəfər
dinc əhali ağlasığmaz üsullarla qətlə yetirilmiş (o cümlədən 20 uşaq),
1231 nəfər isə ağır işgəncələrə məruz qalaraq əsir götürülmüş (onlardan
20-si azyaşlı körpə olub, 17-si sonradan azad edilmişdir) və 3-ü qız
olmaqla 10 uşaq itkin düşmüş, 2500 nəfər (onlardan 3-ü azyaşlı olub) əlil
olmuş, 78 uşaq valideynlərdən birini itirmişdir. Və işğalçı düşmən BMT-
nin və ATƏT-in prinsiplərinə zidd ola  raq 1999-cu ildən Kəlbəcər rayonu
ərazisində erməniləri məs  kun laş dırmışdı.  

Kəlbəcərin işğalı bütün Azərbaycanı sarsıtmışdı. Çünki bu, çox cid  di
bir məğlubiyyət və fəlakət idi. Vətən sanki bütün dünyaya hay  qıraraq
etiraz səsini bildirmək istəyirdi. İşıqlı zəkaların, dü şün cə adam larının,
siyasilərin, demək olar, gücü, imkanı çatan, əli yetən, ünü yetişən hər kəsin
etirazı BMT Təhlükəsizlik Şu ra sı nın 3205 say lı iclasının qəbul etdiyi 822
saylı Qətnamə ilə – Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən müharibə -
sindəki şanlı qələbəsinədək ka ğız üzərində qalan bir sənədlə nəticə lən -
mişdi. 

Ermənistan silahlı qüv və lə ri nin Kəl bə cər də hərbi məntəqələrinin
yerləşməsi, rayonun və bü tün ya şa yış mən təqələrinin darmadağın
edilməsi, təbii sər vət lə rin talan olun ması, mad di-mədəniyyət abidələrinin
məhvi dün ya nın bütün tole rant və mul tikultural dəyərlərə önəm verən
icti maiy yəti tə rə fin dən həmişə qınanılmışdır. Düş mən nə qədər cəhd etsə
də, Kəl bəcərin qədim türk yur du oldu ğu nu heç vaxt, heç bir yolla tari xin
səhifələrindən silə bil məmişdir!  

Aradan illər keçsə də, hər bir azərbaycanlının qəlbindəki Kəlbəcərə
qovuşmaq arzusu, əzmi heç zaman sönməmişdir.

Ümum milli liderimiz Heydər Əliyev 1996-cı il aprelin 1-də kəl bə cər li
ziyalıların bir qrupu ilə keçirdiyi görüşdəki çı xı şın da demişdi ki, “bu
faciəni heç vaxt unutmaq olmaz, faciə bizə nə qədər qəmqüs sə, kədər
gətirsə də, bu faciədən hərə özü üçün bir ibrət gö tür sün. Yaşatmaq lazımdır
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ki, dünya xalqları bilsin – Azər baycanın ba şı na nə kimi bəlalar gəlibdir və
erməni qəsb kar ları nə qədər vəh şi dir lər ki, Azərbaycan xalqının başına bu
cür bə lalar gətiriblər. Ona görə bunu yaşatmaq lazımdır, unutmaq ol maz,
nəsillərdən nəsillərə ötür mək lazımdır”.

Azərbaycan xalqı həmişə inanmışdır və 44 günlük Vətən müharibəsi
də bir daha göstərdi ki, Vətən uğrunda canlarını qurban vermiş oğul  la rı -
mızın qanı yerdə qalmamış və qalmayacaqdır! Ali Baş Komandan, Res -
pub lika Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımız düş mən
işğa lın dan azad olunduğu kimi, həmin rayonlarımız dirçələcək, o yerlərdə
həyat bərpa olunacaq, kəndlərimiz daha da çiçəklənəcək və xalqımız öz
doğma yurd-yu va la rına qa yı da caq!

Kəlbəcərin ürəkdolusu “OĞUL” deyə biləcəyi, tarixi keçmişi, zəngin
sərvətləri, əsrarəngiz tə biəti və s. ilə yanaşı, onu məşhurlaşdıran,
qoynunda böyütdüyü lə ya qətli öv ladları da vardır. Bu şərəf, bu ləyaqət elə
təkcə ondan bəlli olur ki, 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər Ermənistan
silahlı qüv vələri tə rə findən işğal edildikdən sonra öz el-obasından ayrı
dü şən, res pub li ka mı zın 62-dən çox rayon və yüzlərlə kəndinə sə pə lənən
kəl bə cər li lər min bir çətinliyə, əzab-əziyyətə qatlaşaraq öz adət-
ənənələrini, öz lə ri nə xas ədəbi-bədii irsi, mənəvi də yər lə ri ni qoruyub
saxlaya bildilər.

Ölüncə mərd olmalıdır lütfü təmiz hər oğul,
Şən elər ata yurdunu qoçaq, hünərvər oğul.
Cəfa çəkər, say saxlayar, sayseçilməz sər oğul
Şəmşir onun zəhmətində yüz il, inan inciməz. 

(Aşıq Şəmşir)

Murovdağ, Şərqi Göyçə, Mıxtökən, Qarabağ silsilələrinin və Qa  rabağ
vulkanik yaylasının qoynunda yerləşən Kəlbəcər, bəl kə də, dağ ların
vüqarından, əzəmətindən ilham alıb saza-sözə sa rılan elm və sənət
adamlarının vətənidir: el şairi ağdabanlı şair Qurban, Azər  baycan aşıq
poeziyasının inkişafında xüsusi xid mət lə ri olan Aşıq Şəmşir, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin və Res pub lika Ağ saq  qal lar Şurası Məclisinin üzvü, "Qızıl
qələm" mü ka fatı laurеatı, “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birli yi -
nin sədri Qənbər Şəm  şiroğlu, "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhm dar
Cə miyyətinin sədri Cavid Qur banov, ictimai-siyasi xa dim lər dən professor
Şahin Həsə nov, pro fessor Şahlar Əsgərov, Azər baycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü, Əməkdar məd ə niy yət işçisi, şair Məmməd Aslan, Azər bay ca nın Milli
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Qəhrəmanları Şah lar Şükürov, Sərdar Sə fərov və Yunus Məm mədov, yazıçı-
pub lisist, şair, tərcüməçi, Əmək dar mədəniyyət işçisi, Kəlbəcər Di -
yarşünaslıq Muzeyinin keç miş direktoru Şamil Əs gərov, Ru si ya və
Azərbaycan Yazıçılar Bir liklərinin üzvü, Azər bay can Ya zı çı lar Birliyinin
Moskva böl mə sinin katibi Nəsib Nəbi oğlu, ta nın mış şairlərdən Ənvər Rza,
Bəhmən Vətənoğlu, Əyyub Cab barov, Yaqub Cabbarov, Şücaət Kəl bəcərli və
başqalarının adla rını çəkə bilərik.

Qənbər Şəmşiroğlu doğma kəndinin nəinki Ağdabandan kə  nar da,
hətta ölkəmizin xaricində də tanınıb sayılan el sə nət kar la rını fəxr lə
xatırlayır: “Ağdabandan çıxan sazsöz adamları res pub  li ka dan kənarlarda
belə tanınırdı. Ağdabanlı Qurban və onun oğlu Dədə Şəmşir, gözəl səsi, şux
qaməti və ağayana məclis apar ması ilə ta nınan aşıq İmran, balabançı Aqil
bu kəndin yetir mə ləridir. Şair Əl qəmə Əmrahoğlu, Yetim Həbib, Baba, Haq 
verdi, Qəhrəman, Ma tor Cavad, Şəmşirli Şabər, Vaqif, Məh yəd din, Salman,
Fərəc, Rafiq, Ovçu Ələsgər, Cavid, Zamin, Nüşabə, Nüş rəvan Küskün, Cabir
Qurbanov, Zeynalabdin və başqa söz adamları Ağdaban kəndində dün yaya
göz açıblar”.

Mərd insanlar, möcüzələr diyarı olan Kəlbəcərin ha va sın dan, su -
yundan, vüqarlı dağlarından ilham alan və elə dağların özü kimi mərd lik
simvolu olan insanlarından çox danışmaq, çox yaz maq olar. Kəl bəcər
torpağı Azərbaycana hər sahədə töhfələr ver miş layiqli öv lad lar
yetişdirmişdir. Bu torpaq həm də böyük hör mət və izzət sa hi bi olan el
ağsaqqallarının, müdrik müəl lim lə rin, sazlı-sözlü aşıq la rın, yüz il bir yerdə
ömür sürüb dünyanın və fasızlığına meydan oxu yan və əhdü-vəfa, sədaqət
rəmzi olan in san ların vətənidir. Əliyəddin Əzizov Məzahir Təhməzovun
“Kəl bəcərin tanınmış adamları” ki ta bı na yazdığı “Ön söz”də Kəlbəcərin
torpağından mayalanmış, su yun dan içmiş insanları belə səciyyələndirir:
“...mən Kəlbəcəri dün ya nın ən gözəl dilbər gu şəsi, torpağının yetişdirmələrini
isə dün ya nın ən etibarlı, sə xa vətli saf adamları hesab edirəm”. 

Vətən oğullarının qarşısında dayanan vəzifələrdən, qəl bin də hiss
etdiyi borclardan biri də onu dünya miqyasında şərəf və lə  ya qət lə təmsil
etmək, tanıtmaq, uğurlarını, nailiyyətlərini bö lüş mək, dərd lərini dilə
gətirməkdir. Necə ki, Cavid Qənbəroğlu doğma yurdunu sevə-sevə vəsf
etmişdir: 

Qayalar dağların köksünü hörən,
Dəlidağ zirvəsi göyə dirənən,
Bizim Kəlbəcərin yazını görən
Deyərmi, ay Cavid, bu nə həvəsdi?!
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30 ildə Kəlbəcərin işğalından, dərdlərindən, həsrətindən yazan qələm
sahiblərimiz artıq bu gün qalib ordumuzdan, dünyaya səs salan
zəfərimizdən, doğma torpaqların azadlığından, hürriyyətindən bəhs
edirlər. Bu gün Kəlbəcər xoşbəxtdir! Bu səadəti yurdumuza və
yurddaşlarımıza yaşadan Ali Baş Komandan və onun yenilməz əs -
gərlərinin xidmətləri, bu yolda şəhid olmuş qəhrəman oğullarımızın
müqəddəs xatirəsi heç zaman bu millətin, bu xalqın qəlbindən, qan
yaddaşından silinməyəcək! 

Elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 26 noyabr 2020-ci il tarixli
sərəncamı ilə “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalının təsisi də
məhz Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış
döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularının təltifi və qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur. 

Azərbaycan xalqı əmindir ki, Respublika Prezidenti İlham Əliyevin
uzaqgörən daxili və xarici siyasəti sayəsində Kəlbəcər tezliklə yenə də
Azərbaycanın dilbər guşələrindən birinə çevriləcək.  
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Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan.
Axşamüstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi.

SƏMƏD VURĞUN

Qarabağ
sənət yaddaşımızda



Vilayət QULİYEV

QARABAĞ BƏDİİ ƏDƏBİYYATIMIZDA

Qarabağ artıq neçə əsrdir ki, bədii ədəbiyyatımızın ən mühüm
personajı, əgər  belə demək mümkünsə, ədəbi-bədii düşüncənin foku -
sunda dayanan qəhrəmanıdır. XVIII yüzilliyin sonlarında klassik
poeziyamızın iki böyük nümayəndəsi – Vidadi ilə Vaqif məşhur
“deyişmədə” “Külli Qarabağın abü-həyatı, Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı”
– deyə yurdumuzun tarixən qədim mədəniyyət beşiyi sayılan bu qədim,
zəngin və gözəl guşəsinin eyni zamanda, həm də sözün, ədəbiyyatın,
sənətin ilham qaynağı olduğunu dilə gətirmişdilər. Qarabağ hökmdarı
İbrahim Xəlil xanın bacısı, iradəsi xilafına Tehran sarayına, Fətəli şah
hərəminə göndərilən şairə Ağabəyim ağa Cavanşir (1780–1832) Qacar
səltənətinin paytaxtında “Tehran cənnətə dönsə, Yaddan çıxmaz Qarabağ!”
– deyə tarixi vətənini dünyanın ən böyük saraylarından üstün tutduğunu
cəsarətlə dilə gətirmişdi. Azərbaycan tarixşünaslığında zaman baxımın -
dan o qədər də böyük olmayan müddət ərzində on müəllifin “Qarabağ -
namə” – Qarabağ tarixindən bəhs edən əsər yazması da regionun
xalqımızın siyasi, ictimai, mədəni-mənəvi həyatımızda nə qədər mühüm
yer tutduğunun əyani sübutudur. Son iki yüz ildə Azərbaycanın heç bir
guşəsi Qarabağ qədər yalnız dövlətçilik baxımından, hərbi-siyasi aspektdə
deyil, həm də mənəviyyat baxımından – şərəf, namus məsələsi kimi ölkə
insanının fikir və düşüncəsinə hakim olmayıb. Bu prosesdə bədii söz,
ədəbiyyat, demək olar ki, bütün zamanlarda bələdçi və həyəcan təbili
rolunu oynayıb. Söz yalnız Qarabağı tərənnüm etməklə kifayətlənməyib,
həm də onun keşiyində dayanıb.

Şübhəsiz, kifayət qədər geniş olan “Qarabağ bədii ədəbiyyatımızda”
mövzusunu hətta sadəcə adların sadalanmasından ibarət sırf icmal
xarakterli bir yazıya sığışdırmaq çox çətindir. Tarixi, etnoqrafik, ictimai-
siyasi məzmunlu araşdırmaları bir kənara qoymaqla mübaliğəsiz demək
mümkündür  ki, özündə Qarabağın bədii-poetik  tərənnümünü ehtiva
edən bütöv bir kitabxana oluşduracaq  sayda əsərlər mövcuddur. Əlbəttə,
həmin kitabxanadakı nümunələrin hamısının bədiiliyin yüksək tələb -
lərinə eyni dərəcədə cavab verdiyini söyləmək çətindir. Lakin istənilən
halda onların cild-cild kitablara zəmin yaratdığı şübhəsizdir. Qarabağ
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qəhrəman ruhlu insanları, zəngin tarixi, əsrarəngiz təbiəti, yüksək mənəvi
dəyərləri ilə müxtəlif janrlarda qələmə alınmış yüzlərlə əsərə mövzu
olmaqla bir sırada həm də xalq danışıq dili ənənələrinə əsaslanan yeni
ədəbi dilin, yeni janrların, realist təsvir üslubunun yaranmasına təkan
vermiş, ölkə  miqyasında ədəbiyyat və sənətin, milli mədəniyyətin beşiyi
ünvanını qazanmışdı. 

Qarabağ xanlığının vəziri, ana dilimizin böyük ustadı Molla Pənah
Vaqifi (1707–1797) Qarabağ mövzusunu ədəbiyyata gətirən ilk sənətkar
saymaq mümkündür. O, qoşma və gəraylılarında Qarabağın elat
gözəllərinin bütöv bir qalereya təşkil edəcək təkrarsız portretlərini
yaratmışdı. Fiziki gözəlliklə bir sırada mənəvi kamilliyi, nəcibliyi,
səmimiyyət və insanpərvərliyi tərənnüm etmişdi.  Həyatının son illərində
isə daha çox ictimai-siyasi mövzular üzərində köklənərək dövrün
ziddiyyətlərlə dolu mənzərəsini cızmışdı. Qacarın Şuşanı mühasirəyə
aldığı günlərdə ona poeziya dili ilə sərt və kəskin cavab vermişdi. Bu
mənada bədii yaradıcılığı dövlətçilik fəaliyyətinin məntiqi davamı kimi
üzə çıxmışdı. 

Vaqifdən fərqli olaraq kiçik müasiri Qasım bəy Zakir (1784–1857)
poetik yaradıcılığında Qarabağda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə,
çağdaş həyatın hadisələrinə və insanlarına daha çox diqqət yetirmişdi.
Şəxsinin, ailəsinin, eləcə də Qarabağ torpağının taleyi ilə bağlı tanınmış
müasirlərinə ünvanlanan mənzum məktublarında, satirik və alleqorik
əsərlərində Zakir regionda cərəyan edən və yerli Azərbaycan türklərinə
qarşı çevrilən mürəkkəb, məkrli oyunların həqiqi mənzərəsini yaratmış,
mahiyyətini göstərməyə çalışmışdı. 

Qarabağ xanlığının işğalı, ermənilərin kütləvi şəkildə  regiona
köçürülməsi və tezliklə çarizmin sadiq xidmətçilərinə çevrilərək torpağın
həqiqi sahiblərinə qarşı fitnəkarlığa əl atmaları yüz minlərlə soydaşı kimi,
şairin də həyatında mənhus izlərini buraxmışdı. Ahıl yaşında haqsız
təqiblərə, şər və böhtana məruz qalan, yurdundan didərgin salınan,
yaxınlarını və doğmalarını itirən Qasım bəy sərrast ünvanlı   ictimai-siyasi
lirikası ilə əslində,  Qarabağda 1988-ci ildə başlanan erməni işğalının
anonsunu  XIX əsrin qırxıncı illərində vermişdi.

Zakir öz realist poeziyası ilə bütünlükdə Qarabağın ictimai-siyasi
panoramını cızmış, portretini yaratmışdı. Doğrudur, bu mənzərənin bəzi
cizgiləri ilk dəfə Vaqif şeirlərində çəkilmişdi. Lakin xanlığın daha qüdrətli
dövründə yaşayan, yalnız ömrünün sonuna doğru çətinliklər girdabına
düşən sələfindən fərqli olaraq Zakirin həyatının ən yaxşı illəri tənəzzül
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dövrünə təsadüf etmişdi. Və o, dövrün gerçək poetik salnaməsini
yaratmağı bir şair kimi vəzifəsi saymışdı. Bütün ziddiyyətləri ilə həyatı
ədəbiyyata gətirmişdi. Məhz bu səbəbdən də Zakir yaradıcılığının ictimai
kəsərini, təsir gücünü bədiiliyin gerçəyi əks etdirməsi  baxımından yüksək
qiymətləndirən müasiri və dostu M.F.Axundzadə etiraf edirdi ki,  “...mən
əyyami-səyahətimdə səfhеyi-Qarabağda Mоlla Pənah Vaqifin bir para
xəyalatını gördüm ki, zikr еtdiyim şərti bir növlə оnda göründü və dəxi
Qasım bəy Sarıcaluyi Cavanşirə düçar oldum ki, əhli türk dilində onun
mənzumatı mənim heyrətimə bais oldu. Ondan ötrü ki, dediyim şərt
ziyadə onun mənzumatında tapıldı”.

Füzuli, Vaqif və dövrün canlı klassiki adlandırıla biləcək Zakirin ədəbi
irsi və ənənələri XIX əsr Qarabağ şairlərinin yaradıcılığına ciddi təsir
göstərmişdi. Bu proses təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın
mühüm ədəbiyyat, mədəniyyət və musiqi mərkəzinə çevrilən  Şuşada
“Məclisi-üns”, “Məclisi-fəramuşan” kimi ədəbi mərkəzlərin yaranmasına
təkan vermişdi. Həmin məclislər ətrafında toplanan şairlər, xüsusən də
Xurşidbanu Natəvan (1832–1897), Fatma xanım Kəminə (1841–1898),
Mir Möhsün Nəvvab (1833–1918), Mirzə Ələsgər Növrəs (1836–1912),
Mirzə Rəhim Fəna (1844–1931) və s. kimi görkəmli şairlər sadəcə
Qarabağdan ilham almamış, onu Qafqazın şeir və musiqi mərkəzinə
çevirməmiş, həm də bacardıqları şəkildə təqdim və  tərənnüm etmişdilər.

XIX əsrin ikinci yarısında və XX yüzilliyin əvvəllərində Qarabağda
yetişən Nəcəf bəy Vəzirov (1854–1926), Əhməd Ağaoğlu (1869–1939),
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870–1933), Haşım bəy Vəzirov (1867–
1916) yeni dövrün və şəraitin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək
Rusiya və Avropada ali təhsil alsalar da, tarixi vətənlə  əlaqələrini heç
zaman itirməmişdilər. 

Ədəbiyyata M.F.Axundzadə  məktəbinin davamçısı kimi gələn, maarif -
çi dramaturgiyanın diqqətəlayiq nümunələrini meydana qoyan  N.Vəzirov
yaradıcılığının birinci mərhələsində, demək olar ki, bütün mövzu və tipləri
yaxşı bələd olduğu patriarxal Qarabağ mühitindən götürmüşdü. Müəllif
“Ev tərbiyəsinin bir şəkli” adlı ilk pyesində hələ Şuşadan, gənclik
illərindən yaxşı tanıdığı cahil, tənbəl, heç bir işdə uğur qazana bilməyən,
amma eyni zamanda “mənəm-mənəmlik” iddialarından da əl çəkməyən,
elmə və təhsilə xor baxan “quru bəylərin” tipik obrazını yaratmışdı. “Ağıçı”
hekayəsinin qəhrəmanı Bədircahan da həyatdan alınmış tam bir Şuşa tipi
idi. Dramaturgiya tariximizdə faciə janrının ilk  örnəyi olan “Müsibəti-
Fəxrəddin” əsərində güclü ümumiləşdirmə nəzərə çarpsa da, hadisələrin
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bəylik institutunun prinsip və ənənələrinin xüsusilə qabarıq şəkildə
qorunub saxlandığı Qarabağda cərəyan etdiyi ilk səhnələrdən diqqəti
çəkir. 

Qarabağ mövzusu Ə.Ağaoğlunun həm rus, həm də ana dilli  publisist
yaradıcılığında mühüm yer tuturdu. “Kavkaz”, “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad” kimi
qəzetlərdə onun Qarabağ həyatının müxtəlif sahələrindən söz açan
onlarla məqaləsi çap olunmuşdu. Bu yazılarda Qarabağın və bölgənin
simasında bütün Azərbaycanın üzləşdiyi ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi,
mədəni-mənəvi problemlər öz prinsipial əksini tapmışdı. Türkiyədə
qələmə aldığı “Altmış yeddi il sonra” adlı xatirələrində isə müəllif Şuşada
keçən uşaqlıq illəri prizmasından kiçik vətəninin həyati əhəmiyyətli
problemləri barəsində söz açmışdı. 

Ə.Haqverdiyev bir çox əsərlərinin mövzusunu, personaj və xarak -
terlərini yaxşı bələd olduğu Qarabağ həyatından almışdı. Doğulduğu Şuşa,
yaradıcılığının yetkinlik dövrü sayılan 1911–1916-cı illərdə yaşadığı
Ağdam bu mənada uzun illər onun məlumat və ilham qaynağı rolunu
oynamışdı. Ədibin “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsi təkcə türk əsilli
Qacar sülaləsinin iqtidarda olduğu İranın deyil, hadisələrlə zəngin
Qarabağ tarixinin, Qarabağ gerçəkliyinin mühüm məqamlarına toxu -
nurdu. Müəllifin “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan” “Ağac kölgəsində”, “Qoca
tarzən”, “Köhnə dudman” və s. dram əsərlərində, “Mozalan bəyin səyahət -
naməsi”, “Marallarım”, “Mirzə Səfər”, “Şeyx Şəban”, “Ovçu Qasım” və digər
hekayələrində bölgənin ab-havası aydın şəkildə sezilir, Qarabağ aurası
yaradılır. Lakin Əbdürrəhim bəy istər ciddi, istərsə də yumoristik və
satirik yaradıcılığında heç vaxt məhəlliçilik, yalnız bir  bölgə insanının,
yaxud bir regiona xas problemlərin təsviri səviyyəsində qalmamış, həmişə
ümumiləşdirici cəhətlərə, bəşəri hiss, dəyər və  keyfiyyətlərə üstünlük
vermişdi. 

Cəlil Məmmədquluzadə (1869–1932) “Molla Nəsrəddin” jurnalında
Qarabağda, Zəngəzurda və digər bölgələrdə Azərbaycan türklərinin
üzləşdikləri erməni zülmü haqqında onlarla felyetonun və publisist
yazının müəllifi kimi tanınır. Azərbaycanlı müəllif Şuşada qələmə aldığı
və “erməni-müsəlman” qarşıdurmasının tərəfsiz mənzərəsini yaratdığı
bir pərdəli “Kamança” pyesində problemə humanist mövqedən yanaş -
manın klassik nümunəsini ortaya qoymuşdu. Bu lakonik, lakin dərin
fəlsəfi məzmunlu əsərdə Qəhrəman yüzbaşının simasında Azərbaycan
xalqının yüksək mənəvi keyfiyyətlərini əbədiləşdirmişdi.
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Alovlu təəssübkeşlərindən biri olduğu, uğrunda həbs və sürgün
həyatı yaşadığı, rus idarəçiləri və erməni millətçiləri ilə dəfələrlə üz-üzə
gəldiyi  Qarabağ H.Vəzirovun dram yaradıcılığında, eləcə də ədəbi-bədii
və elmi publisistikasında vətənpərvərlik və yurd, vətən sevgisi mövqe -
yindən işıqlandırılmışdı.

Qarabağın şöhrətini bütün dünyaya yayan Üzeyir (1885–1948) və
Ceyhun Hacıbəyli (1892–1961) qardaşları ana dilində, habelə rus, fransız
dillərində çap etdirdikləri publisistik əsərlərdə  lakonik, lakin inandırıcı
şəkildə Qarabağın əsrlər boyu Azərbaycan torpağı, Azərbaycan mədəniy -
yətinin beşiyi olduğunu sübuta yetirir, erməni millətçilərinə, eləcə də
onların havadarlarına siyasi, tarixi və mənəvi-əxlaqi dərs verirdilər.
Məsələn, Üzeyir bəyin 1906-cı ildə yazdığı aşağıdakı düşündürücü sətirlər
Qarabağ həqiqətlərinin inikası baxımından özündə az qala bütöv bir
roman, yaxud kitab siqləti ehtiva edirdi: "Şuşa şəhəri çox böyük şəhər
deyil. Orada yanğın-filan çox az ittifaq düşər. Amma yenə də Şuşa
erməniləri öz "kulturnu"luqlarını isbat etmək üçün oraya bir
yanğınsöndürən maşın aparıbdırlar. Erməni "Alik" qəzeti gülür ki,
müsəlmanlar bu "heybətli maşını" gördükdə hürkdülər və s. Daha bunu
demir ki, yazıq müsəlmanlar nə qayırsınlar? Hansı "yanğınsöndürən
maşından" onlar arxayın oldular ki, bundan da hürkməsinlər? Hər halda
yaxşı olardı ki, Şuşa erməniləri bir elə "maşın" gətirə idilər ki, ürəklərində
yanan düşmənçilik atəşini söndürə idi..."   

1918–1920-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin
Qarabağ probleminin həllində tutduğu  prinsipial və qətiyyətli mövqe
yaradıcı ziyalıların böyük əksəriyyəti tərəfindən tam şəkildə dəstək lən -
miş, poeziyada və publisistikada vətənpərvərlik motivlərinin daha geniş
inikasına imkan yaratmışdı.  Qarabağ uğrunda savaş ciddi dövlətçilik
təcrübəsinə, hərbi-inzibati resurslara malik olmayan hökumət və ziyalı
kəsimi üçün şərəf məsələsinə çevrilmişdi.   
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Qasım bəy 
Zakir

Xurşidbanu 
Natəvan

Nəcəf bəy 
Vəzirov

Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev

Əhməd bəy 
Ağaoğlu

Haşım bəy 
Vəzirov

Üzeyir 
Hacıbəyli

Ceyhun bəy
Hacıbəyli

Yusif Vəzir
Çəmənzəminli

Süleyman 
Rəhimov

Əli 
Vəliyev

Eyyub 
Abbasov

İlyas Əfəndiyev Bayram Bayramov Sabir Əhmədli İsi Məlikzadə



Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı yeni ideologiyanın tələbləri ilə
səsləşməyə bir sıra mövzularla həmişəlik vidalaşsa, yaxud onlara mü -
nasibə tini dəyişsə də,  Qarabağa münasibətdə klassik nəsr, şeir və drama -
turgiyanın ənənələrini yaradıcı şəkildə davam etdirmişdi. Sovet dövründə
bu mövzuda yazılan sanballı və ciddi əsərlərdən biri Yusif Vəzir
Çəmənzəminlinin (1887–1942) ilkin redaksiyada “İki od arasında”
adlanan “Qan içində” romanı idi. Ədəbi yaradıcılığının başlanğıcında yaxşı
bələd olduğu Qarabağ, xüsusən də Şuşa həyatından çoxsaylı realist
hekayələr qələmə alan müəllif ilk dəfə bu əsərində bölgənin siyasi
reallıqlarına epik səpkidə və tarixi aspektdən yanaşmışdı. Romanda
Qarabağ xanlığının vəziri, siyasətçi və  şair Molla Pənah Vaqif mürəkkəb
proseslərin mərkəzində dayanır. Məmləkətini iki od arasından salamat
qurtarmağa, hər ikisi işğalçılıq niyyəti ilə bölgəyə can atan Rusiya və
İranın təzyiqindən qorumağa çalışan Vaqif xanlığın etnik-siyasi müstəqil -
liyinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Şuşa mühitinin özəllikləri, xarakter və
tipləri də yazıçının xatirələrində böyük ustalıqla əks olunub. 

Əyyub Abbasovun (1905–1957) aktuallıq və əhəmiyyətini günü -
müzdə də  saxlayan iki cildlik “Zəngəzur” romanında XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan torpaqlarında erməni millətçilərinin törətdikləri dəhşətli
cinayətlər həm yazıçı yaddaşı və təxəyyülü, həm də qaynaqlar əsasında
işıqlandırılıb. Müəllifin biri-birindən qorxunc lövhələrini yaratdığı erməni
vəhşilikləri əsas etibarı ilə Zəngəzurda baş versə də, bu hadisələr Qarabağ
üçün də eyni dərəcədə səciyyəvi olmuşdu. Təsadüfi deyil ki, əsərin aparıcı
personajlarından olan erməni generalı Karo Hamparsumyan tarixi
Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı fitnəkar planlarını açıqlayaraq
deyir: “Bu yaxınlarda qoşunlarımız hücuma keçəcək. Sərhədimizə yaxın
olan müsəlman kəndlərini götürəcəyik. Planımız belədir ki, tezliklə
Qarabağa girək. Vediyə, onun ətrafındakı kəndlərə yaxşı divan tutmuşuq.
İndi o kəndlər də erməni qardaşlarımızın əlindədir”.  

“Zəngəzur” romanında təsvir olunan dəhşəti  həyatlarında yaşayan
Xalq yazıçıları Süleyman Rəhimov (1900–1983) və Əli Vəliyev (1901–
1983) hər ikisi gənclik illərini Qarabağda keçirmişdi. Burada maarif
sahəsində və dövlət qulluğunda çalışmışdılar. Xatirələrində əbədi iz qoyan
həmin qanlı-qadalı illər, çiyin-çiyinə addımladıqları insanlar, üzləşdikləri
hadisə və proseslər sonralar hər iki  sənətkarın bədii yaradıcılığı üçün
zəngin material vermişdi. Bu mənada S.Rəhimovun  çoxcildli “Şamo” və
“Saçlı” epopeyalarının, “Mehman” povestinin, Ə.Vəliyevin memuar janrın -
da yazılmış “Budağın xatirələri” romanının, çoxsaylı hekayə və publisist
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əsərlərinin ərsəyə gəlməsini Qarabağ mühitindən, onun gerçəklik, hadisə
və insanlarından  kənarda təsəvvür etmək çətindir. 

Şair Famil Mehdinin “Qarabağ şəhidi” adlandırdığı görkəmli nasir,
Xalq yazıçısı  Bayram Bayramov (1918–1994) təkcə həyatının son
illərində Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin sədri kimi coşqun ictimai-
əməli fəaliyyəti deyil, ömür yolu və yaradıcılığı ilə də Qarabağa son dərəcə
sıx bağlılığını sübut etmişdi. Xüsusən yazıçının ikicildlik “Karvan yolu”
roman-epopeyasında daim başı üzərində qara buludlar dolaşan Qarabağ
torpağının ümumiləşdirilmiş obrazı yaradılıb. Əhməd bəy Cavanşir, Cəlil
Məmmədquluzadə, Həmidə xanım Cavanşir kimi görkəmli şəxsiyyətlərin
həyatının Qarabağda keçən dövrünə, Vətənimizin ayrılmaz parçası olan
bu torpağı qorumaq, milli-mənəvi inkişaf və tərəqqiyə qovuşdurmaq
uğrunda apardıqları mübarizəyə hərtərəfli diqqət yetirilib.

Yaradıcılığı boyu istər nəsr, istərsə də dram əsərlərində Qarabağ
mövzusuna ardıcıl müraciət edən görkəmli sənətkarlardan biri də Xalq
yazıçısı İlyas Əfəndiyev (1914–1997) olub. “Kənddən məktublar” adlı ilk
kitabından başlanan bu seçim sonralar “Söyüdlü arx”, “Valehin
Sarıköynəklə nağılı” kimi lirik-romantik nəsr əsərlərində, “Mahnı dağlarda
qaldı”, “Xurşidbanu Natəvan”, “Hökmdar və qızı” tarixi dramlarında uğurla
davam olunmuşdu. Həyatının son illərində isə qocaman nasir doğulub
pərvəriş tapdığı Qarabağın elat həyatını, sakinlərinin saflıq və səmimilik
zəminində qurulan münasibətlərini, igidlik və rəşadətini şəxsi memuar
ünsürləri və bədii ümumiləşdirmələrin sıx vəhdət halında birləşdiyi
“Geriyə baxma, qoca!”, “Üçatılan” kimi roman və povestində təsvir etmişdi.  

Sabir Əhmədov (1930–2009) kiçik vətəni  Qarabağla faciəli tellərlə
bağlı idi. Doğulduğu Cəbrayıl rayonu 1993-cü ildə  işğala uğrayandan
sonra yaxınlarının məzarları erməni vandallar tərəfindən dağıdılmış,
qardaşı – Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Cəmil Əhmədovun şəhər parkında
ucaldılan büstü uçurulmuşdu. Oğlu Birinci Qarabağ müharibəsində, həm
də ad günündə Murov uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Təbii ki, bütün
bu amillər yaradıcılığı boyu daim ciddi problemlərə toxunan yazıçını kiçik
vətəni ilə bağlı buraxılan səhvləri, yanlışlıqları, faciənin kökünü və
səbəblərini axtarmağa vadar etmişdir. Onun ağır və ağrılı ruhda qələmə
alınmış Qarabağ trilogiyası – “Axirət sevdası”, “Kef”, “Ömür urası”
romanları ənənəvi mövzuya fərqli və cəsarətli baxışın təzahürü kimi
meydana çıxmışdı. 

Xalq yazıçısı Anar “Üzeyir ömrü” kino-ssenarisi, “Qarabağ şikəstəsi”
kimi əsərləri ilə 1988-ci ildən sonra siyasi və bədii publisistikasının əsas
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maraq  dairələrindən birinə çevrilən Qarabağ mövzusuna dəyərli töhfəsini
verib.

Müasir mövzulu əsərlərinin xarakter və qəhrəmanlarını ənənəvi
olaraq Bakının intellektual mühitindən, yaxud Abşeron kəndlərindən
seçən Xalq yazıçısı Elçin ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən üzünü
Qarabağa çevirib. Hələ hər şeyin dəyişməz, sabit göründüyü Sovet
dövrünün sonlarında qələmə aldığı lirik-psixoloji səpkili “Şuşaya duman
gəlir” povestinin ardınca yazıçı bölgənin  işğalından sonra sərt həqiqət -
lərin təsirli bədii inikası kimi diqqəti çəkən “Sarı gəlin”, “Qarabağ şikəs -
təsi”, “Bayraqdar” və s. uğurlu əsərlər çap etdirib. Bu povest və
hekayə  lərdə yurd, torpaq itkisini acı talelərində yaşayan, doğma vətən -
lərində didərginə çevrilən, amma hər şeyə rəğmən yüksək mənəvi dəyər -
lərdən, vətənpərvərlik və insanlıq kimi keyfiyyətlərdən uzaq düşməyən
dünənki Qarabağ sakinlərinin həyatı, duyğu və düşüncələri, gələcəklə
bağlı arzuları öz əksini tapıb.

“...Mən döyüş bölgələrində və onlara yaxın rayonlarda çox olmuşam.
Orada olanda özümü daha rahat hiss edirəm, çünki hər şey gözlərimin
qarşısında baş verir. Yanan evləri də, qaçan adamları da, talan olmuş
kəndləri də, Laçından, Xocalıdan, Kəlbəcərdən, Ağdamdan gələnləri də
görürəm, bu faciə ürəyimdən keçir. Bəli, sevinirdim ki, Qarabağdayam, bu
səbəbdən rahat idim. Sonra Bakıya gələndə gördüm ki, Qarabağla çox az
maraqlanırlar, çoxu öz alveri ilə məşğuldur.

Ancaq mən heç vaxt ümidimi itirməmişəm. Həmişə düşünürəm ki,
ola bilməz ki, bu xalq basılsın. Gücümüz də, enerjimiz də, mənəvi
qüvvəmiz də, igid oğullarımız da kifayət qədərdir..." – bu sətirlərin müəllifi
İsi Məlikzadə (1934–1995) lirik-dramatik ovqat üzərində köklənmiş əksər
əsərlərində Qarabağ mövzusuna daha çox mənəvi-əxlaqi baxımdan işıq
tutmağa, bölgə insanın bütün məziyyət və qüsurları ilə ədəbi fikrin
mərkəzinə çəkməyə çalışmışdı. Yuxarıda misal gətirilən parça həm də
yazıçı fəhmi, onun xalqının gücünə inamı kimi diqqətəlayiqdir.

Xalq yazıçısı İsa Muğannanın “Qəbiristan”, Fazil Güneyin ikicildlik
“Qara qan”, Nüşabə Məmmədlinin “Zəngulə”, Salatın Əhmədovanın “Kişilik
səngəri” romanları, Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət”, “Yanan qar”,
Bəxtiyar Sadıqovun “Ruhlar şəhərinin sakinləri”, Şamil Sadiq və Müşfiq
Xanın “Ümidlərin izi ilə”, Orxan Fikrətoğlunun “Tək”, Çingiz Abdullayevin
“Əclafların qanunu”, Şərif Ağayarın “Gülüstan”, “Arzulardan sonrakı şəhər”,
Nigar Qarayevanın “Daş hasar”, Elxan Elatlının “Cəhənnəmdən gələn səs”,
Sərdar Aminin “Qaratoyuq nəğməsi”, Rasim Qaracanın “Qarabağ Deka -
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meronu”, Elçin Mehrəliyevin “90-cı illər”, Yusif Əhmədovun “Torpağa
tökülən qan”, Elçin Hüseynbəylinin “Qaçaq qocalar” roman, povest və
pyesləri, Əjdər Olun və başqa müəlliflərin  çoxsaylı hekayələri Qarabağla
bağlı  ədəbi-tarixi yaddaşı özündə əks etdirən bədii nümunələrdir. 

Əli Əmirlinin “Ağdamda nəyim qaldı” xatirə povesti başdan-başa
Qarabağ nostalgiyası üzərində köklənib. Mövzu əslində, çox kədərli olsa
da, burada insan hiss və duyğularının bütün qammalarına rast gəlmək
mümkündür. Çox fərqli insanların həyatından, sevgisindən, ümid və
məhrumiyyətlərindən söz açan bu əsərin baş qəhrəmanı, heç şübhəsiz,
həmişə Qarabağın qeyri-rəsmi paytaxtı sayılan Ağdamdır. Qarabağdakı
saysız-hesabsız itkilərimizə baxmayaraq, müəllif bu obraz-şəhəri yaddaş -
lara heç zaman unudulmayacaq ştrixlərlə köçürməyi bacarıb. “Ölü doğan
şəhər” adlı romanında isə müəllif erməni separatçılarının ölkəmizə qarşı
təxribat əməllərinə, Qarabağda törədəcəkləri qanlı cinayətlərə mütəşəkkil
surətdə necə hazırlaşdıqlarının inandırıcı mənzərəsini yaratmışdı. 

Aqil Abbas nəsrə Qarabağdan bütün Azərbaycanı “Sona bülbüllər”in
sehrinə salan ecazkar səs sahibi Qədir Rüstəmov haqda yazdığı   “Evləri
köndələn yar” povesti ilə gəlmişdi. Sonrakı dövrdə də Qarabağ mövzusu
onun yaradıcılığında aparıcı yer tutmuşdu. “Çadırda Üzeyir Hacıbəyov
doğula bilməz” romanında köçkünlərin acınacaqlı həyatından, “Dolu”
romanında isə Ağdam uğrunda fədakarlıq dolu savaşdan söz açmışdı.
“Dolu” həm də Qarabağ nəsrində mövzunun hərbi aspektinin bədii əksi
istiqamətində ilk təşəbbüslərdən və Qarabağ müharibəsinin öz əksini
tapdığı azsaylı əsərlərdən biridir.  

Son otuz ilin Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusu, demək
olar ki, bütün ədəbi janrlarda dominantlıq təşkil edib. Yuxarıdakı
müxtəsər icmaldan da aydın göründüyü kimi, istər yaşlı, istərsə də gənc
yazıçı və şairlər, dramaturq və publisistlər heç vaxt Qarabağı, işğal altın -
dakı torpaq larımızı unutmayıblar.  Yurd itkisi yaşayan, öz vətənində
qaçqına, köçkünə, didərginə çevrilən insanlarımızın faciəsi daim diqqət
mərkəzin də dayanıb. Nəsrdə, poeziyada, dramaturgiyada, bədii pub -
lisistika da mövzunun müxtəlif aspektləri işıqlandırılıb. 

Daha mütəhərrik janr kimi böyük imkanları ilə seçilən poeziyada,
demək olar ki, Qarabağa, Şuşa həsrətinə, Xocalı soyqırımına, itirilmiş yurd
yerləri üçün çəkilən nisgilə, qələbə əzminə və böyük qayıdışa şeir, poema
həsr etməyən yaşlı, yaxud gənc müəllifə təsadüf etmək qeyri-mümkündür.
Son illərin “Çadırlara alışmayın”, “Nəsimi bazarında” kimi ibrətamiz, təsirli
“Qarabağ poeziyası” nümunələrinin müəllifi, Xalq şairi Qabilin “Ümid
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sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!” misrası az qala zərb-məsələ çevrilib.
Ümumiyyətlə, Qabil daxili yanğı, haray və çağırış ruhlu bütöv bir silsilə
“Qarabağ şeirləri”nin müəllifidir. 1990-cı illərdə onun “Çalsın Azərbaycan
haray zəngini!”, “Bu gün idman vaxtı deyil!”, “Qeyrət, a vətəndaşlar!”,
“Çalma, qaboy!” “Xəcalət”, “Çadırlar”, “Qərənfillərdən uzaq”, “Haray, tələsin,
gəlin”, “Rəqs”, “Yanıq Kərəmi” kimi şeirləri cəmiyyəti bürüyən ümidsizlik,
nagümanlıq və qeyri-müəyyənlik xofunu dağıtmaq baxımından söz
vasitəsi ilə çalınan həyəcan təbili idi. Bu mənada vaxtilə Abbas Səhhətin
böyük Sabirin yaradıcılığı haqda dediyi “Onun şeirləri İran Məşrutə
inqilabına bir ordudan ziyadə xidmət etmişdir” sözlərini müəyyən
mənada səfərbəredici ruha malik Qabil poeziyasına da şamil etmək
mümkündür.

Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Musa Yaqub, Sabir Rüs -
təmxanlı, Zəlimxan Yaqub, Cabir Novruz, Məmməd Aslan, Məmməd Araz,
Tofiq Bayram kimi yüksək poetik söz duyumu ilə bir sırada ictimai fəallığı,
bəziləri isə həm də tribunluq keyfiyyətləri ilə də seçilən sənətkarlarımız
Qarabağ münaqişəsi başlanan gündən, necə deyərlər, daim ədəbiyyatın
ön atəş xəttində oldular. Onlar  şeir və poemalarında yalnız yurdumuzun
bu ecazkar guşəsini tərənnüm etməklə işlərini bitmiş saymadılar. Həm də
oxucunun gözünü açmağa, onu maarifləndirməyə, gizli mətləblərdən
xəbərdar etməyə  çalışdılar. Vətənin başı üzərində dolaşan qara buludlar -
dan, arxalı düşmənin xəbis, fitnəkar planlarından söz açdılar, oxucuya milli
təəssüb hissindən uzaq, yurd sevgisindən xəbərsiz manqurtları tanıtdılar.
İnsanlarımızı həmrəyliyə, milli birliyə çağırdılar. Eyni zamanda onları
ruhdan düşməyə, vəziyyətlə barışmağa qoymadılar. Hər şeylərini itirmiş
qaçqın və köçkünlərin ürəyində ümid, inam alovu yandırdılar. Bir sözlə,
istər yaşlı və təcrübəli, istərsə də gənc söz adamları XX əsrdə milli qürur
və faciəmizin mənbəyinə  çevrilən,  müştərək ağrı-acımız olan Qarabağa
ümumi sevgini fərdi və özünəməxsus poetik rənglər və boyalarla əks
etdirməyə çalışıblar.

Eldar Baxışın zəhərli erməni millətçiliyinin xaç atalarından biri kimi
tanınan bədnam Zori Balayana ünvanlanmış poetik ittihamı, Cabir
Novruzun “Şuşa yolu” poeması, Çingiz Əlioğlunun idillik Qarabağ həyatını
təsvir edən təbii və səmimi şeirləri, Ələkbər Salahzadənin, Nurəngiz
Günün, Ələmdar Quluzadənin Xocalı mövzusundakı  (“Xocalı xəcilləri”,
“Xocalı faciəsi”, “Şəhid şəhər”) poemaları, Rəfailin “Qarabağ qazisi haqda
ballada” əsəri mövzunun dramatikliyini üzə çıxarmaq baxımındam diqqəti
çəkir. Ermənilərin tarixi torpaqlarımıza əsassız iddiaları başlanana qədər
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onlarla birlikdə yaşayıb işləyən Ənvər Əhməd və Ələmdar Quluzadə kimi
müəlliflərin əsərlərində erməni məkrinin, xəbisliyinin, xalqımıza bəslənən
nifrətin  təsirli və inandırıcı səhnələri yaradılmışdı. 

Şübhəsiz, Qarabağ haqda yazılan əsərlər janrından asılı olmayaraq
hər bir  müəllifdən yüksək məsuliyyət hissi, ciddi vətəndaş mövqeyi tələb
edir. Bütünlükdə, belə nəsr və poeziya nümunələrini iki qrupa bölmək
mümkündür: onların bir qismində mövzuya bələdlik istər süjet xəttində,
hadisə və situasiyaların təsvirində, istərsə də xarakterlərin təqdimində
özünü aydın şəkildə büruzə verir.  Amma ortaya qoyulan bədii nümunə -
lə rin digər qismində (və təəssüf ki, belə nümunələr çoxluq təşkil edir)
prob lemin tarixinin, yaxud mahiyyətinin açılması, gerçək həyatdan
götürülmüş inandırıcı faktlar, hadisələr əvəzinə müəllifin pafos, patetika,
şüarçılıq, hətta demoqogiya üzərində köklənmiş təsvir və çağırışları əsas
yer tutur, sadəcə publisist motivlər, təəssüf, yaxud tərənnüm duyğuları
üstünlük təşkil edir. Nəticədə mövzunun dərinliyinə enə bilməyən yazıçı,
yaxud  şair hazır qəliblərdən, bəlli süjetlərdən, şablon təsvir üsullarından
yararlanır. Bu isə mahiyyət etibarı ilə bədiiliyin, poetikliyin mövqelərini
xeyli dərəcədə zəiflədir. Ürəkdən gəlməyən, ürəklərə yol tapmayan
növbətçi bir əsər ortaya qoyulmuş olur. 

Nə qədər qəribə səslənsə də, Qarabağ mövzusunda əsər yazmaq bəzi
müəlliflərə, xüsusən də ədəbiyyata yeni gələnlərə asan görünür. Onlar
düşünür ki, regionla bağlı eşitdikləri təsirli  bir hadisəni, tanıdıqları bir
insanın həyatını, yaxud hər hansı bir hissi, yaxud duyğunu təsvir,
tərənnüm etməklə iş bitir. Təəssüf ki, ciddi psixoloji yükə malik problemə
bu şəkildə yanaşmaq Qarabağla bağlı  əsərlərin yalnız sayını artırıb.
Keyfiyyətə isə ciddi şəkildə təsir edə bilməyib.

Bu geniş mövzunun hansı aspekti ədəbiyyat üçün daha önəmli
olmalıdır? Qarşıya hansı məqsəd qoyulmalıdır? Əsərdə hansı ruh, ovqat
aparıcı mövqedə dayanmalıdır? Şübhəsiz, burada hər bir müəllif  mövzuya
bələdlik səviyyəsindən, oxucuya hansı hissləri təlqin etmək istəyindən,
bəzi hallarda hətta siyasi simpatiya və antipatiyasından çıxış edir. Məsələn,
Rəşad Məcidin fikrincə, yaradıcılığında Qarabağdan söz açan “yazarlarda
bir depressiya, stres, ruh düşkünlüyü var”.

Təbii ki, bu hal ümumilikdə istisna deyil. Birinci Qarabağ müha -
ribəsində uğradıldığımız məğlubiyyət, Xocalı soyqırımı, dünya birliyinin
həyati əhəmiyyətli problemimizə sərgilədiyi laqeyd, seyrçi münasibət, ikili
standartların mövcudluğu nəticəsində müxtəlif dövrlərdə  cəmiyyətdə
yaranan bədbin əhval-ruhiyyə, ümidsizlik, heç şübhəsiz, ədəbiyyata da
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yansımalı idi. Amma xoşbəxtlikdən belə nümunələrin sayı o qədər də çox
deyil və onlar əsas etibarı ilə ani, keçici hisslərin təsviri kimi meydana
çıxan şeirlərdən (bəlkə də, nəzm parçalarından) ibarətdir. Ayrı-ayrı
istisnaları bir kənara qoysaq, bütünlükdə ədəbiyyatımızın Qarabağ
mövzusuna marağı daim pozitiv istiqamətdə köklənmişdi.

Vaxtilə məşhur fransız şairi Giyom Apolliner şeirlərinin birində
yazırdı ki, ruhən işğal olunmaq silah gücünə işğaldan qat-qat təhlükəlidir,
dəhşətlidir. Çünki ruh düşkünlüyü mübarizə əzmini qırır, qələbəyə inamı
öldürür. Bu mənada sözün, ədəbiyyatın borcu fikir və düşüncələrdəki
işğala yol verməməkdir. Tam əminliklə demək olar ki, 1992-ci ildən sonra
Azərbaycan ədəbiyyatı var gücü ilə ruhi işğalın qarşısına sipər çəkməyə
çalışıb. Doğrudur, Qarabağ həqiqətlərini dünya bədii fikrinin diqqət
mərkəzinə çıxaran nümunələrlə öyünə bilmərik. Əslində, burada qeyri-
adi heç nə yoxdur. Çünki belə əsərlərin “isti izlərlə” yaranması o qədər də
asan məsələ deyil. Bəlli vaxt keçməli, tarixin təcrübəsi ciddi şəkildə
öyrənilib dərindən  təhlil edilməli, mənimsənilməlidir. Və yəqin ki,
zamanla milli ədəbi fikrimizdə belə diqqətəlayiq örnəklər də ortaya
çıxacaq. 

Amma ədalət naminə onu da qeyd etmək lazımdır ki, ədiblərimiz heç
zaman əllərini qanayan Qarabağ yarasının üzərindən götürməyiblər,
Qarabağ dərdini bir an da olsun unutmağa, gələcək savaşı, intiqam saatını
bir an da olsun yaddan çıxmağa qoymayıblar. Həm də təkcə itirilənlər
üçün göz yaşı axıdılmayıb,  insanlara nikbinlik və mübarizə ruhu aşılayan
əsərlər yazılıb.

İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əsgərinin qazandığı tarixi
qələbə, otuz ildən bəri düşmən işğalı altında qalmış torpaqlarımızda
başlanacaq yeni həyat, artıq inamlı addım səsləri eşidilən Böyük Qayıdış
şair və yazıçılarımızın, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin qarşısına
mühüm yaradıcılıq vəzifələri qoyur. Eyni zamanda onlara böyük həyati
mövzular verir. Məsələn, nə üçün bizdə son yüz ildə Qarabağda baş
verənləri, yaşanan insan faciələrini, tarixi torpaqlarımızın  əldən-ələ
keçməsini, insanlarımızın ürəyində heç zaman sönməyən Qarabağ
sevgisini, bütün varlığı ilə bu torpağa bağlı olan, onun uğrunda iztirablara
qatlaşan, ölümə gedən fərdlərin, ailələrin, nəsillərin ömür yolunu tam
dolğunluğu və ziddiyyətləri  ilə təsvir edən ailə saqaları yaranmasın?
Tarixi roman və epopeya niyə xarakter və hadisələrlə zəngin olan ucsuz-
bucaqsız mövzudan bəhrələnməsin? 
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Başqa bir mühüm cəhət isə bədii-tarixi tonallığın dəyişməsidir.
Ədəbiyyat artıq kədər ab-havasından, itirilənlər üçün əbədi təəssüf hissin -
dən, üzüntü və ağılardan uzaqlaşmalıdır. Vətəndaşlarımıza qalib xalqın
nümayəndəsi olmaq əminliyini aşılayan, özlərini daha güclü və vüqarlı
hiss etmək imkanı verən, böyük milli-mənəvi dirçəlişə hazırlayan əsərlər
qələmə alınmalıdır. Günün sosial sifarişi budur. Məğlubiyyət sindromu,
köçkün həyatı, itirilmiş yurd yerləri artıq arxada qalıb. Təbii ki, daha əmin
gələcək naminə bu kədərli keçmişi də qətiyyən unutmaq olmaz. Çünki
tarixi yaddaşsız yaşayanları həmişə yeni səhv və məğlubiyyətlər gözləyir.
Böyük ədəbiyyat isə keçmişin ibrətamiz dərslərini unutmamaqla yalnız
gələcəyə üz tutduğu təqdirdə millətin yolgöstərəninə çevrilə bilər.

Tariximizin yalnız ağrı-acılı deyil, həm də şanlı səhifəsi olan Qarabağ
mövzusunun bədii inikasında belə bir transformasiya olduqca vacibdir.  

P.S. Əslən Qarabağdan olan və “külli-Qarabağın abü-həyatı”
bütün əsərlərinə hopan Seyran Səxavət müsahibələrinin birində,
təbii ki, yalnız orijinal görünmək xatirinə deyilməyən maraqlı bir
fikir səsləndirib: “Mən bütün ərkim keçən yaradıcı ziyalıların
hamısından əvvəl xahiş, sonra da tələb edirəm, qoy Qarabağ
mövzusunda heç nə yazmasınlar. Çünki mən bütün varlığım
qədər inanıram ki, bu gün Qarabağ mövzusu yazıçılardan daha
çox, dövlətin, müdafiə nazirinin, ümumilikdə bütün xalqın
mövzusudur. Mən sabah bir roman yazım, azdan-çoxdan
fantaziyam da var, bir azərbaycanlı obrazı yaradım, bir ucdan
qırsın erməniləri… Bu, absurd bir şeydir. Biz kimi aldadırıq? Ona
görə də mən bütün dostlarımdan xahiş edirəm ki, Qarabağdan
heç nə yazmasınlar”. 

Dünən vəziyyət belə idi. Bəs indi necə? Qarabağdan yazmaq
lazımdırmı?

2020-ci il noyabrın 10-dan sonra vəziyyət dəyişib. Dövlət,
Müdafiə Nazirliyi, xalq Qarabağla bağlı üzərinə düşən vəzifənin
öhdəsindən əsasən gəlib. Məşhur ifadədə deyilir ki, “hərbçilər öz
işlərini qurtarandan sonra sıra diplomatlara gəlir”. İndi əminliklə
əlavə edə bilərik ki, sıra həm də şair  və yazıçılara – yaradıcı
insanlara çatıb. Ədəbiyyatda yeni Qarabağın və yurdunun sahibi
olmağı haqq edən qarabağlının gerçək obrazını yaratmaq onların
vəzifəsidir.
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Akademik 

ŞUŞA  AZƏRBAYCANIN MUSİQİ QALASIDIR

2020-ci ildə Azərbaycanın musiqi qalası Şuşanın 270 yaşı tamam oldu.
Dünyada bir neçə şəhər var ki, musiqi onun hər daşına, divarına, ab-

havasına hopmuşdur. Belə şəhərlərdən Avstriyanın Vyana, İtalyanın
Neapol, Azərbaycanın Şuşa şəhəri haqlı olaraq Qafqazın konservatoriyası
adlandırılmışdır. Bu konservatoriyanın parlaq nümayəndələri dünyanın
bütün qitələrində Azərbaycan musiqisini ləyaqətlə təmsil edərək ona
şöhrət gətirmişlər.

Xalq şairimiz Səməd Vurğun deyəndə ki, “Azərbaycanın bütün məşhur
oxuyanları və çalanları Şuşada doğulmuşlar” tamamilə haqlı idi. Görkəmli
rus şairi Sergey Yesenin isə yazırdı ki, “Kim oxuya bilmirsə, deməli, şuşalı
deyil”.

Məşhur alim, şair, musiqişünas, rəssam Mir Möhsün Nəvvab, mahir
tarzən, bu aləti təkmilləşdirən Sadıxcan, gözəl oxuyanlar – xanəndələr
Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbaqi Zülalov (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdı -
oğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, İslam Abdul -
layev, Seyid Şuşinski, Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Xan Şuşinski və bir çoxları
burada yaşamış və yaratmışlar. Bu xanəndələr təkcə Zaqafqaziyada deyil,
həm də Yaxın Şərqdə məşhur olan Şuşa muğam məktəbini yaratmışlar.

Şuşa həm də Azərbaycan bəstəkarlarının böyük ordusunun vətənidir.
Uşaqlıq illərini bu şəhərdə keçirmiş Azərbaycanın müasir professional
musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin, onun qardaşı Zülfüqar Hacı -
bəyovun, məşhur bəstəkarlarımız Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Əfrasiyab
Bədəlbəylinin, Soltan Hacıbəyovun, Əşrəf Abbasovun, Süleyman Ələs -
gərovun, müğənni Rəşid Behbudovun və gözəl sazəndələrin, tarzən lərin,
kamançaçıların  – Ələsgərin, adını çəkdiyimiz Sadıxcanın, Məşədi Cəmil
Əmirovun, Şirin Axundovun, Qurban Pirimovun, Bala Məlikovun, Qulu
Əliyevin və b. vətənidir.

Məlumdur ki, musiqimizin məbədi olan füsunkar Şuşa şəhərinin əsası
1750-ci ildə Qarabağ xanı Pənah Əli Cavanşir tərəfindən qoyulmuşdur.
Əvvəllər bu şəhər öz banisinin adıyla “Pənahabad” adlanırdı. Lakin
sonralar “Şuşa qalası” adlanmağa başladı.
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Şərq musiqisinin məşhur tədqiqatçısı V.Vinoqradov hələ 1938-ci ildə
“Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi” kitabında bəstəkarın vətəni
Şuşa haqqında yazırdı: “Sıldırım dağların, yaşıl çəmənlərin ətəyində gözəl
Şuşa şəhəri (Dağlıq Qarabağ) yerləşmişdir. Onun təkrarsız mənzərələri
hər il turistləri bura cəlb edir. Səyyahın diqqətini dağların yaşıllıqda batan
yumşaq cizgiləri oxşayır. Lakin Şuşadan alınan estetik təəssürat bununla
bitmir; burada musiqi çoxdur, Azərbaycanın hər hansı rayonundan daha
çox xalq mahnılarını, rəqslərini, xanəndə və sazəndələrini burada eşitmək
olar. Şuşa qədim zamanlardan musiqinin beşiyi kimi məşhurdur və bütün
Zaqafqaziyada xalq musiqi istedadlarının tükənməz bulağı kimi şöhrət
qazanmışdır. “Şuşa musiqiçiləri” Azərbaycan musiqisinin tarixini
yaradırdılar və onu yalnız vətənlərində deyil, digər Şərq ölkələrində də
təqdim edirdilər”.

Təəssüflər olsun ki, Qarabağın bir sıra rayonları və musiqimizin
beşiyi, konservatoriyası olan Şuşa çox illər idi ki, erməni işğalçılarının
tapdağı altında idi. Bəs necə olub ki, bu illər ərzində bu yerlərdən bir nəfər
də olsun məşhur erməni musiqiçisi yetişməyib? Çünki burada xalqın
genetik kodunun əhəmiyyətli rolu şübhəsizdir.

Biz əminik ki, 44 günlük Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbəmiz
sayəsində əzəli torpaqlarımız Azərbaycana qayıdandan sonra Qarabağda
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yeni istedadlı xanəndələr və sazəndələr dəstəsi və bəstəkarlar ordusu
yetişəcək.

XIX əsrin ikinci yarısında Azər baycanın bir çox şəhərlərində musiqi
cəmiyyətləri, məclisləri, dərnəkləri təş kil olunurdu. Belə ki Bakıda Məşədi
Məlik Mənsurovun məclisi, Şamaxıda Mahmud Ağanın, Şuşada Xarrat
Qulu Məhəmməd oğlunun və Mir Möhsün Nəvvabın məşhur məclisləri
fəaliyyət göstərirdi.

Şuşada birinci musiqi məclisi Şərq musiqisinin bilicisi Xarrat Qulu
(1823–1883) tərəfindən təşkil olunmuşdu. Bu məclis dini məqsədlə
yaranmışdır, lakin burada həm də muğamat sənəti öyrə nilirdi. Məhərrəm -
lik qurtardıqdan sonra (onun keçirilməsinə bir neçə ay hazır la şırdılar)
xanəndələr bu muğamları artıq toylarda və başqa yerlərdə ifa edirdilər.

Musiqişünas Xarrat Qulunun məktəbi Azərbaycanın muğam sənətinin
inkişafında böyük rol oynamışdır. Bu məktəbin nümayəndələri olan Hacı
Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbaqi Zülalov, Dəli İsmayıl, Keştazlı Haşım, Keçəçi
oğlu Məhəmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu Şuşa vokal məktəbinin parlaq
nümayəndələridir.

Xarrat Quludan sonra 80-ci illərdə Şuşada “Məclisi Fərəmuşan”
(Unudulmuşların məclisi) və “Musiqiçilərin məclisi” yaranır ki, onların
rəhbəri Azərbaycan XIX əsr mütərəqqi
alimi, şairi, musiqişünası, rəssamı Mir
Möhsün Nəvvab idi. Nəvvab Şuşada doğul -
muş, yaşamış, yaratmışdır (1833–1918).
Ensiklopedik biliyə və nadir istedada
malik M.M.Nəvvab Azərbaycan elmini,
ədəbiyyatını və sənətini xeyli zəngin ləş -
dirmişdir. Onun çoxşaxəli fəaliyyəti, elmi
müddəaları və tədqiqatları müəllifin iyir -
midən artıq əsərində öz əksini tapmışdır.

M.M.Nəvvab deyirdi: “Elm və hü -
nərdən yadigar qoymaq yaxşıdır, nəinki
mal və əmlakdan”.

Bizim üçün M.M.Nəvvabın musiqi
ifaçılığı və musiqi elmi sahəsindəki fəaliy -
yəti xüsusilə maraqlıdır. Keçən əsrin
80-ci illərində məşhur xanəndə Hacı
Hüsü ilə birlikdə yaratdığı “Musiqiçilər
məc lisi”ndə musiqi sənətinin estetik
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prob lem ləri, xanəndələrin ifaçılığı, klassik muğamları müşayiət edən
şeirlər mü zakirə olunurdu. Bu məclisə öz vaxtının məşhur xanəndə və
sazəndələri Hacı Hüsü, Məşədi Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Seyid
Şuşinski daxil idi. Bir çox musiqiçilər özlərinin ilk təhsilini məhz bu
cəmiyyətdə almışdır. Həmin cəmiyyətlərdə müzakirə olunan problem -
lərdən bəziləri öz əksini və sonrakı inkişafını “Vüzuhül-ərqam” risaləsində
tapmışdır. Mir Möhsün Nəvvab musiqi sənəti haqqında “Vüzuhül-ərqam”
risa ləsini (Rəqəmlərin izahı) 1884-cü ildə Şuşa da yazmışdır. (“Vüzuhül-
ərqam” risaləsi çox illər sonra 1913-cü ildə Bakıda Orucov qardaşlarının
mətbəəsində çap edilmişdir. Onun ikinci nəşri, giriş məqaləsi, lüğəti və
şərhləri bizim tərəfimizdən hazırlanmışdır. Bakı, Elm, 1989).

“Vüzuhül-ərqam” XIX əsrin sonunda Azərbaycan musiqisi haqqında
Azərbaycan dilində (ərəb əlifbasıyla) yazılmış və çap edilmiş yeganə risalə
idi. Bu risalənin Şərqdə ümumən risalələrin az yazılan bir dövründə
yaranması və Şuşanın muğam nəzəriyyəsinin ənənələrinin M.M.Nəvvabın
“Vüzuhül-ərqam” risaləsində davam etdirilməsi faktı böyük maraq
doğururdu. 
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Musiqi məclisləri, dərnəkləri, şübhəsiz ki, Azərbaycan musiqi
sənətinin inkişafında önəmli rol oynamışdılar. Amma XIX əsrin sonu üçün
xanəndə və sazəndələrin sənəti daha geniş auditoriyanın məhəbbətini
qazanaraq teatr və konsert sahəsinə çıxmışdır. Bu musiqiçilər Tiflisdə,
Şuşada və sonra da Bakıda teatr tamaşalarının antraktında çıxış edirdilər.

1897-ci ildə Şuşada istedadlı yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
rəh bərliyilə həvəskar aktyorların ifasında dahi Azərbaycan şairi Füzulinin
poeması əsasında “Məcnun Leylinin məzarı üstündə” musiqili səhnəcik
göstərildi. Məcnun rolunu məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu
oynayırdı. 1902-ci ildə Fərhad və Şirin mövzusunda ikinci belə musiqili
səhnə qoyuldu, Fərhad rolunu yenə də Cabbar Qaryağdıoğlu ifa edirdi.

İlk Şərq konserti Şuşada Ə.Haq ver diyevin rəhbərliyilə verilmişdi.
Sonrakı konsertlər Bakıda keçmişdi. Bu kon sertlərdə əsas ifaçı böyük
müğənni Cabbar Qaryağdıoğlu idi (1861–1944). O, Azərbaycan vokal
sənətinin tarixində yeni səhifə açmışdır. Cabbar Qaryağdıoğlu çoxcəhətli
sənətkar idi. O, xalq xanəndəsi və bəstəkarı kimi məşhur olmuşdur.
Cabbar Qaryağdıoğlu öz sözlərinə çoxlu mahnı, təsniflər üçün isə yeni
şeirlər yazmışdır. O, Azərbaycan musiqisinin canlı ensiklopediyası idi.
Cabbar Qar yağdıoğlunun yüksək tessitura və geniş diapazonlu gözəl
tenoru var idi. Qaryağdıoğlu kimi “Mənsuriyyə”, “Heyratı”, “Kürdi-Şahnaz”ı
oxuyan yox idi. Cabbar Qaryağdıoğlu musiqili-ədəbi səhnələrdə və Şərq
konsertlərində çıxış edərək, milli operanın yaranmasında önəmli rol
oynadı, onun üçün münbit zəmin yaratdı.

1924-cü ildə böyük rus şairi Sergey Yesenin Bakıya gəlir. O, müxtəlif
musiqi məclislərində, konsertlərdə Cabbar Qaryağdıoğlunun oxumağını
eşidir, onun səsinə və xanəndəlik məharətinə məftun olur. O, ilk şəxs idi
ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun sənətinin Azərbaycandan  daha geniş miqyas -
da, bütün Şərq aləmi üçün əhəmiyyətini bildirdi. Onu “Şərq musiqisinin
peyğəmbəri” adlandırdı.

İlk Azərbaycan operası “Leyli və Məcnun”u digər dahi şuşalı Üzeyir
Hacıbəyli 1907-ci ildə yazmağa başlayır. Amma bu operanın mövzusu bir
qədər əvvəl 1897–1898-ci illərdə hələ bəstəkar Şuşada yaşayarkən
qəlbində həkk olmuşdur. Bu illərdə Üzeyir doğma şəhəri Şuşada “Məcnun
Leylinin məzarı üstündə” mövzusunda həvəskar aktyorlar tərəfindən
göstərilmiş səhnəni görmüşdü. Bu səhnədə Məcnun rolunu Cabbar
Qaryağdıoğlu ifa edirdi, Üzeyir özü isə xorda oxuyurdu.

“Leyli və Məcnun” operası musiqi mədəniyyəti tarixində ilk muğam
operası oldu. O, Üzeyir Hacıbəylinin “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Zöhrab”,
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“Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Əsli və
Kərəm”, “Harun və Leyla”, M.Maqo -
mayevin “Şah İsmayıl”, Z.Hacıbəyovun
“Aşıq Qərib” kimi muğam operalarının
üslubunu müəyyənləşdirdi.

Azərbaycan musiqisinin klassiki,
opera sənətimizin banisi, görkəmli alim-
musiqi şünas, alovlu publisist, istedadlı
dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq yolu
müasir Azərbaycan musiqi mə də niy yə -
tinin yaranması və inkişafı tarixinin
mühüm dövrünü əks etdirir. Məhz elə
buna görə Üzeyir Hacıbəylinin (1885–
1948) anadan olduğu günü – 18 sentyabrı
Ulu öndər Heydər Əliyevin fərmanına

əsasən respublika ictimaiyyəti musiqi bayramı kimi qeyd edir.
12 yanvar 1908-ci il bütün mü səlman Şərqində ilk operanın – “Leyli

və Məcnun”un premyerasından sonra Azər baycan musiqisində yaranmış
elə forma, janr tapmaq olmaz ki, Üzeyir Hacıbəylinin adıyla bağlı olmasın.

Hacıbəyli musiqisi Azərbaycan xal qının canına, qanına sirayət edərək,
bədii mədəniyyətimizin ayrılmaz hissə -
sini təşkil edir. Onun yaradıcılığı tək
doğma Qarabağın deyil, Azərbaycanın da
hü dud la rını aşaraq müasir musiqi mədə -
niy yətinin bədii hadisəsinə çevrilmişdir.

Üzeyir Hacıbəyli dəfələrlə etiraf et -
mişdir ki, özünün şedevri “Koroğlu”
operasını yaradarkən ən əvvəl Bülbülün
səsini nəzərdə tutmuşdu. Bülbül Hacı bəy -
linin ölməz operasında Koroğlu ro lunun
ifaçısı oldu.

Bülbül (əsl adı Murtuza Məm mə -
dovdur) Şuşada anadan olmuşdur (1897–
1961). Hələ uşaq ikən o, doğma diyarın və
məşhur səslərin gözəlliyinə məftun idi. O,
bu məşhur oxuyanlardan, onların bülbül
kimi cəh-cəh vurmalarından öyrənirdi. 12
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yaşında bu oğlan Qarabağ toylarında və
bayramlarında iştirak edib oxuyurdu.
Tezliklə o, Bülbül adıyla məşhurlaşdı,
popul  yar oldu.

Bülbül inqilabdan əvvəl xanəndə
kimi, muğamların ifaçısı kimi çıxış edirdi.
İnqilabdan sonra yeni Azərbaycan vokal
sənətinin banisi oldu. O, dünya vokal
musiqisinin təcrübəsini mənimsəmişdir.

Bakı Konservatoriyasındakı dərslər,
İtalyada ən yaxşı belkanto ustalarından
aldığı bilgilər, rus, Sovet və dünya us -
talarının sənətindən öyrənməsi Bül bülü
tama milə yeni tipli Azərbaycan müğən -
nisi etmişdir. O, öz sənətində milli özünə -
məxsusluğu dünyəvi texnika ilə birləşdirə bilmişdir.

Bülbül xalq alətlərinin səslənməsinin xüsusiliyinin saxlanılmasını çox
vacib sayırdı və ona görə “Tar məktəbi”, “Kamança məktəbi”, “Balaban
məktəbi” dərsliklərinin çap olunmasının təbliğatçısı idi. Bülbül xalq
mahnılarını və təsniflərini gözəl ifa edirdi. “Müxalif təsnifi”, “Çahargah
təsnifi”, xalq mahnıları – “Üç telli durna”, “Bəri bax”, “Yaxan düymələ”,
“Xumar oldum”, “Gülə-gülə”, “Qara tellər”, “Girdim yarın baxçasına”, “Qaçaq
Nəbi”, “Kəklik” və b. Bülbülün təkrarsız ifasında səslənirdi. O, italyan
bəstəkarları C.Puççini, C.Verdi və b. operalarından ariyaları, həmçinin
Azərbaycan bəstəkarlarının operalarından ariyaları da gözəl ifa edirdi.

1961-ci ildə, ölümündən iki ay əvvəl o, doğma Qarabağda, anadan
olduğu şəhəri Şuşada konsertlər vermişdir. O sanki öz torpağı ilə
vidalaşırdı.

Şuşada üç dahi sənətkarımızın – şairə Xurşidbanu Natəvanın, dahi
bəstəkar Üzeyir Hacibəylinin və məşhur xanəndə Bülbülün abidələri–
büstləri qoyulmuşdu. Lakin ermənilərin vəhşiliyi, vandalizmi nəticəsində
onlar gülləbarana tutulmuş, deşik-deşik edilmişdilər.

Böyük çətinliklə Bakıya gətirilmiş üç büst çox illər idi ki, İncəsənət
muzeyində işğalçı erməni vəhşiliyinin örnəyi kimi nümayiş etdirilirdi. Hal-
hazırda isə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən bu abidələr
Şuşaya gətirilmiş, 44 günlük müharibədə möhtəşəm qələbəmizin rəmzi
kimi öz yerlərini tutmuşlar.
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Məqalənin həcmi imkan vermir ki, Qarabağın, Şuşanın digər məşhur
musiqiçiləri haqqında söz açaq.

Azərbaycanın musiqi sənətinin inkişafında Qarabağdan çıxmış
məşhur  sənətkarların böyük rolu olmuşdur. Bəstəkar Fikrət Əmirov
(müğənni və tarzən Məşədi Cəmil Əmirovun oğludur) Azərbaycanda ilk
simfonik muğamları yaratmışdır. Görkəmli dirijor və bəstəkar Niyazinin
(bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun oğludur) Azərbaycan musiqisinin
inkişafında çox böyük xidmətləri vardır. Məşhur müğənni Rəşid Behbudov
(Məcid Behbudovun oğludur) Ü.Hacıbəylinin dünya şöhrətli “Arşın mal
alan” kinofilminin baş qəhrəmanının obrazını yaratmışdır. 

Niyazi həyatının son illərinə qədər simfonik konsertlərlə qastrola
Qarabağa, Şuşaya gedərdi. Maestronun Cıdır düzündə açıq havada keçən
konsertləri heç vaxt unudulmur. Biz inanırıq ki, bu yaxınlarda Qarabağda
yenə “Qarabağ şikəstəsi” səslənəcək , xalq mahnısı “Qarabağda bir
dənəsən”, “Şuşanın dağları” oxunacaq və yenidən Qarabağ bülbülləri cəh-
cəh vuracaq; Vaqif Poeziya günləri, “Xarı bülbül” musiqi festivalı
keçiriləcək! Yaxın gələcəkdə Şuşa Azərbaycanın parlaq mədəniyyət
mərkəzinə və qalasına çevriləcək!
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Vasif QULİYEV

XVIII ƏSR QARABAĞ POEZİYA MƏKTƏBİ

Pə na hə li xan Ca van şir özü nün ya ra dı cı lıq dü ha sı nın rəm zi, xan lı ğı -
nın, var lı ğı nın ifa də si olan ikin ci şah əsə ri nin (ilk şah əsə ri Qa ra bağ xan -
lı ğı nın ya ra dıl ma sı idi) – adı nı da şı dı ğı ye ni pay tax tı nın ti kin ti si ni ba şa
çat dır dıq dan və güc lü ni za mi or du ya rat dıq dan son ra bir çox bö yük və
mü rək kəb və zi fə lə ri hə ya ta ke çirtdi, döv lə ti nin mü da fiə prob le mi ni xey li
asan laş dır dı, xa ri ci təh lü kə lə rin qar şı sı nı, de mək olar ki, al dı... O, ta lan çı,
vi ra ne di ci, üzü cü mü ha ri bə lə rə ta ma mi lə son qoy ma ğa ça lı şır, son ra kı
öm rü nü Qa ra ba ğın yal nız iq ti sa di tə rəq qi si nə, mə nə vi, si ya si, hər bi yük -
sə li şi nə, ma a ri fi nin, mə də niy yə ti nin in ki şa fı na həsr et mək, ta ri xin üfüq -
lə rin dən hə lə tə zə-tə zə boy la nan Pə na ha bad qa la sı nı Şər qin ən gö zəl və
zən gin şə hə ri et mək lə la lə za ra, gü lüs ta na dön dər mək, elə cə də va hid el -
mi fi kir mər kə zi nə çe vir mək is tə yir di. Ona gö rə də məq sə di nə da ha tez
çat maq üçün Qa la nı rəs mən pay taxt et mək ba rə də fər man ver di və tez -
lik lə xan lı ğın iqa mət ga hı nı, sa ra yı nı, di va nı nı, dip lo ma tik he yə ti ni Şah bu -
laq dan Pə na ha ba da kö çürtdü. Üs tə lik, Qa ra bağ əha li si nin seç mə his sə si ni
– zə ka sa hib lə ri ni, ən yax şı, ən ka mil, ən ma hir sə nət kar la rı, bəy lə ri, iri ta -
cir lə ri, var lı və zən gin şəxslə ri də bur da məs kun laş dır dı. Ey ni za man da
ya xın-uzaq el lər dən, xü su sən, Ara zın o ta yın dan sa vad lı, elmli adam la rı
öz gənc pay tax tın da ya şa ma ğa səs lə di. Qa la nın şöh rə ti nin gü nü-gün dən
ar tıb-ya yıl ma sı da öz növ bə sin də, ət raf vi la yət lər dən və şə hər lər dən çox -
lu sə nət və pe şə us ta la rı nın Pə na ha ba da axı şıb-gəl mə si nə sə bəb ol du. Bə -
zən də haq qın da eşit di yi ad lı-san lı sə nət kar la rı Pə na hə li xan özü sa ra yı na
də vət edir di. Bu müd rik, ağıl lı, uzaq gö rən şəx siy yə tin sə nə tə və sə nət ka -
ra yük sək qiy mət ver di yi ni, xü su si rəğ bət lə ya naş dı ğı nı eşi dib bi lən on -
lar la şa ir, mu si qi çi, rəs sam, xət tat, me mar... onun də və ti ni məm nu niy yət lə
qə bul elə yib, ai lə lik lə bu qa la da kök sa lır, sə nət ənə nə lə ri ni də öz lə ri ilə
gə tir mə yi unut mur du lar. Be lə lik lə, ne çə-ne çə təb riz li, ər də bil li, or du bad -
lı, irə van lı, şa ma xı lı, dər bəndli, gən cə li... Pə na ha ba dın ilk sa kin lə ri sı ra sı -
na qa tıl dı və çox çək mə dən on lar möh kəm qra nit qa ya üzə rin də ye ni cə
uca lan bu məğ rur qa la nın "və tən da şı"na çev ril di lər.

Pə na hə li xa nın gös tə ri şi ilə Qa la nın tə zə sa kin lə ri nin ya şa yı şı üçün
hər cür şə ra it, ra hat lıq, dəb də bə ya ra dıl mış dı. Tə zə gə lən lə rin üz-göz lə ri
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az bir vaxtda bu di ya ra elə alış mış, bu yur da elə öy rəş miş di ki, on lar öz lə -
ri ni da ha yad adam lar ki mi hiss elə mir di lər. Kə nar dan gəl mə lər yer li sə -
nət kar lar la əl-ələ, baş-ba şa ve rə rək şə hər lə ri nin tə rəq qi si, in ki şa fı
yo lun da ya şa yıb-ya ra dır, ba ca rıq və qa bi liy yət lə ri ni gös tər mək lə Qa ra bağ
mə də niy yə ti nə öz ilk töh fə lə ri ni ve rir di lər. Qa la cə miy yə ti nin ye ni for ma -
la şan aris tok rat xa rak te ri tə zə sa kin lə ri ni də öz ağu şu na alıb, bu ruh da
tər bi yə elə di və çox çək mə dən on lar da aris tok ra ti ya ya çev ril di lər. Pə na -
ha bad tək cə si ya si pay taxt yox, ey ni za man da ədə bi və mə də ni bir mər -
kəz ki mi ta nın dı. Be lə lik lə də, Qa la ilk çi çək lən mə, tə rəq qi döv rü nə –
özü nün şə rəf li hə ya tı na bu şə kil də qə dəm qoy du.

Pə na ha bad da bə dii ya ra dı cı lı ğın bü tün növ lə ri bö yük sü rət lə in ki şaf
elə mə yə baş la dı. Po e zi ya, mu si qi, me mar lıq, nəq qaş lıq, xət tat lıq və ümu -
miy yət lə, mə də ni hə ya tın bü tün sa hə lə rin də qiy mət li əsər lər mey da na
çıx dı. Bu əsər lə rin bə zi ya ra dı cı la rı müx tə lif yol lar la sa ra ya ya xın laş ma -
ğa, Pə na hə li xa na xid mət gös tər mə yə can atır, onun rəğ bə ti ni qa zan ma ğa
ça lı şır dı lar. Xan əmin di ki, bu ya ra dı cı in san lar gə lə cək də Qa ra ba ğın mə -
də ni tə rəq qi sin də, so si al in ki şa fın da mü hüm yer tu ta caq, öz iş lə ri, öz is -
te dad la rı ilə həm sa ra ya, həm də onun əzə mət li və mü qəd dəs qa la sı na
yal nız ba şu ca lı ğı, şan-şöh rət gə ti rə cək lər. Ona gö rə də Pə na hə li xan sa ra -
yı nın qa pı la rı nı bö yük ali cə nab lıq la və xe yir xah lıq la on la rın üzü nə tay ba -
tay aç mış dı. Bu da el mi, mə də ni və ədə bi fə a liy yət sa hə lə ri nin prak ti ki
in ki şa fı nı da ha da sü rət lən di rir di.  Za man keç dik cə şa ir lər po e zi ya da, me -
mar lar ti kin ti də, sal na mə çi lər ta ri xi xro ni ka nı – döv rün ha di sə lə ri ni qə -
lə mə al maq da, di gər sə nət kar lar da müx tə lif sa hə lər də öz po zul maz ta ri xi
im za la rı nı həkk edir di lər.

Onu da qeyd et mək la zım dır ki, baş qa hökmdar sa ray la rın da ol du ğu
ki mi, Qa ra bağ xan sa ra yı na da gə lən hər bir sə nət ka rın adı, gəl di yi öl kə,
tut du ğu və zi fə, sa ra ya qə bul edil mə ta ri xi xü su si dəf tə rə qeyd olu nur du.

Pə na hə li xan döv rü nə gö rə zən gin bir ki tab xa na da ya rat mış və əzə -
mət li sa ra yı nın bir ne çə ota ğı nı bu qiy mət li zə ka xə zi nə si üçün ayır mış dı.
İçə ri si ki tab lar la do lu olan san dıq lar hə min otaq lar da yer ləş di ril miş di.
Bur da, əsa sən, elm, ma a rif və mə də niy yə tin müx tə lif sa hə lə ri nə, xü su sən
də, tib bə, hü qu qa, astro no mi ya ya, di nə, Şərq ədə biy ya tı na və sa i rə da ir
yüz lər lə əl yaz ma ki tab la rı var dı. Bu ki tab la rın ək sə riy yə ti hər bi sə fər lər
za ma nı əl də edil miş, bə zi lə ri ni isə qon şu xan lıq lar dan gə lib, bur da məs -
kun laş mış sə nət adam la rı ba ğış la mış dı lar.  Ki tab xa na şa ir lə rin, alim lə rin,
ümu miy yət lə, bə dii ya ra dı cı lı ğın müx tə lif sa hə lə rin də ça lı şan sə nət kar la -
rın mü ta liə və qüd rət li el mi mər kə zi nə çev ril miş di. Bur dan xa nın ai lə
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üzvlə ri və yük sək və zi fə li sa ray xid mət çi lə ri də is ti fa də edir di lər. Ki tab -
xa na da hər kəs qo yu lan qa nun la ra əməl et mə li, qay da la rı göz lə mə li idi.

Əl yaz ma la rın üzü nü kö çür mək, on la ra mi ni a tür lər çək mək, cür bə cür
na xış lar la bə zə mək və cildlə mək üçün is te dad lı və ba ca rıq lı xət tat lar, nəq -
qaş lar və sa ir pe şə sa hib lə ri də ki tab xa na ya cəlb olun muş du lar.

Bir ne çə il ər zin də Qa ra bağ xan sa ra yı Qa la nın in tel lek tu al hə ya tı nın
mər kə zi nə çev ril miş di. Bur da fi kir dün ya sı nın ən ta nın mış si ma la rı – on -
lar la şa ir, mu si qi çi, mün şi, xət tat, hə kim, astro nom, fi lo sof, qa nun şü nas,
şə ri ət ali mi və sa ir sə nət fə da i lə ri top laş mış dı. Bur da ye ni bir dün ya, ye -
ni bir mə də niy yət baş qal dır mış dı, sa ray da zeh ni hə yat aşıb-da şır dı, qay -
nar mə də ni və ədə bi bir mühit  hökm sü rür dü. Bü tün Qa ra ba ğın nəb zi
sanki bur da vu rur, ürə yi bur da dö yü nür dü.

Pə na hə li xan Ca van şir cə miy yə tin ali tə bə qə si he sab elə di yi sə nət
adam la rı na, xü su si lə ədə biy yat, elm, in cə sə nət, mə də niy yət xa dim lə ri nə
bö yük rəğ bət lə ya na şır, on la ra heç yan da eşi dil mə miş, heç yer də gö rün -
mə miş əli a çıq lıq edir, sə xa vət gös tə rir, mad di və mə nə vi kö mə yi ni əsir gə -
mir, is te dad lı sə nət kar la rı şəx sən özü hi ma yə edir di. Bu da hə min
sə nət kar la rı ya zıb-ya rat ma ğa da ha da ruh lan dı rır, on la rın bə dii cə hət dən
in ki şa fı na bö yük tə sir gös tə rir di.

Po e zi ya ya və mu si qi yə çox yük sək qiy mət ve rən, bu sə nət sa hə lə ri -
nə xü su si qay ğı gös tə rən Pə na hə li xan ət ra fı na da ha çox şa ir və sa zən də
top la mış dı, da ha doğ ru su, onun sa ra yı ən çox bə dii söz us ta la rı nın və mu -
si qi çi lə rin üz tut duq la rı mə kan idi. Bu sə nət sa hib lə ri sa ray da da ha üs tün
möv qe də da ya nır dı lar. Xü su si lə şa ir lər sa ra yı da ha da röv nəq lən di rir, yük -
sək sə nət nü mu nə lə ri ya rat maq la Qa ra bağ sa ray ədə biy ya tı nın və döv rün
po e zi ya mək tə bi nin tə mə li ni qo yur, ye ni ədə bi hə rə ka tın ön cül nü ma yən -
də lə ri ki mi ta nı nır dı lar. Ümu miy yət lə, sə nə ti, sə nət ka rı hər cür var-döv -
lət dən, mal dan, pul dan, sər vət dən hə mi şə yu xa rı tu tan Pə na hə li xan
Ca van şir po e zi ya ya ay rı ca diq qət ye ti rir, şa ir lə rə bö yük hör mət bəs lə yir,
ədə biy ya tın in ki şa fı na ge niş mey dan, bö yük tə kan ve rir di. Hət ta o, Qa ra -
bağ xan sa ra yın da öz lə ri nə eti bar lı sı ğı na caq tap mış Yüz ba şı, Aşıq Lə lə,
Ha mi di, Ba ha roğ lu ki mi çox is te dad lı aşıq və şa ir lə rə və zi fə də ver miş, mə -
va cib kəs miş di.

Sa ray xərclə ri nin həd din dən çox ol ma sı na bax ma ya raq, Pə na hə li xan
vax ta şı rı dəb də bə li ədə bi və mu si qi li məc lis lər qur du rur, in tel lek tu al top -
lan tı lar təş kil edir di. Məc lis lər yay ay la rın da Çu xur mə həl lə də xa nın iki -
mər tə bə li möh tə şəm sa ra yı nın qar şı sın da kı fəv va rə li bağ ça da, qış
vaxtla rın da isə alt mər tə bə də ki rəs mi qə bul ota ğın da – di van xa na da ke -
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çi ri lir di. Bu vaxt sa ray, sö zün hə qi qi mə na sın da, söz qoş maq mey da nı na,
mu si qi məc li si nə çev ri lir di. Ədə biy yat bi li ci lə ri po e zi ya dan da nı şır, mu si -
qi xi ri dar la rı mu si qi dən söh bət açır, baş qa la rı öz sa hə lə rin də bi lik və is -
te dad la rı nı nü ma yiş et di rir, şa ir lər qə lə mə al dıq la rı tə zə şeir lə ri ni
oxu yur du lar. Bə zən sə hə rə qə dər da vam edən bu yı ğın caq lar da mü za ki -
rə lər və fi kir mü ba di lə si də apa rı lır dı. Döv lət iş lə rin dən ba şı açı lan da Pə -
na hə li xan da bu məc lis lə rə qo şu lur, ür fan əh li ilə həm söh bət olur,
fərqlə nən lə ri mü ka fat lan dı rır dı. Qa lib lər də, şüb hə siz, al dıq la rı bəx şiş lər -
dən ol duq ca məm nun qa lır, min nət dar lıq la rı nı müx tə lif va si tə və yol lar la
iz har edir di lər. Mü ka fat sa hi bi o döv rün qay da la rı na uy ğun ola raq Pə na -
hə li xa nın əl lə rin dən öp mək is tə yən də o, çox tə va zö kar lıq la və nə za kət lə
"sə nət kar əl öp məz, sə nət ka rın əli ni öpər lər" – de yə qar şı sın da kı şəxsin
nü fu zu nu yük sək lə rə qal dı rır dı. Ona gö rə də bu qüd rət li və adil hökmda -
rın bü tün alə mə nur sa çan mər hə mət işı ğı, sə nə tə, sə nət ka ra gös tər di yi
qay ğı nın sə si-so ra ğı hər ya na ya yıl mış və onun ya ra dı cı, qu ru cu, mər hə -
mət li, əda lət li, mərd, sə xa vət li bir şəx siy yət ki mi şə rəf li adı xal qın di lin də
hə mi şə mə həb bət lə səs lə nir di və İrə van dan tut muş Tif li sə, Gən cə dən tut -
muş Dər bən də, Şa ma xı dan tut muş Ara zın o ta yı na qə dər dil lər də əz bər
ol muş du.

Qa ra bağ sa ray ədə biy ya tın da, əsa sən, di ni po e zi ya nın mər si yə, növ -
hə, mi na cat, rə cəz, si nə zən, qə si də, nət ki mi növ lə ri üs tün lük təş kil edir -
di. Bir çox şa ir lər, ey ni za man da klas sik sa ray üs lu bun da ya zır,
məd  hiy  yə çi lik lə məş ğul olur du lar. On lar ya Pə na hə li xa nı, xan za də lə ri,
bəy za də lə ri, ya da Qa ra bağ qo şun la rı nın müx tə lif dö yüş lər də, hərb mey -
dan la rın da gös tər dik lə ri hü nər lə ri, qa zan dıq la rı zə fər lə ri öz şeir lə rin də
nəz mə çə kib, tə rif lə yir di lər. Ümu miy yət lə, bu hal lar o döv rün ədə biy ya -
tın da öz ge niş ək si ni mün tə zəm ola raq ta pır dı. Təb riz li şa ir Yüz ba şı nın
Pə na hə li xa na həsr et di yi bir qə si də bu  gü nü mü zə gə lib-çat mış dır. Bu şeir
nü mu nə si nin ma raq lı bir ta rix çə si var. Qə si də də Qa ra bağ xa nı nın xe yir -
xah lı ğı, vaxtlı-vax tın da ki mə sə kö mək əli ni uzat ma sı təs vir edi lir. On sək -
ki zin ci əs rin əl lin ci il lə rin də sa hib siz qal mış İran da Azad xan ad lı bir əf qan
da şah lıq id di a sı na dü şə rək ha ki miy yə ti ələ al ma ğa ça lı şır dı və ar tıq onun
şah ol maq şan sı da ha bö yük dü. Bu za man ha ki miy yə tə re al na mi zəd Ma -
zan da ran və Astra bad ha ki mi Mə həm məd hə sən xan Qa car (Ağa Mə həm -
məd şah Qa ca rın ata sı – V.Q.) bu ya del li ni ha ki miy yə tə ya xın bu rax ma maq
üçün şiə xan la rın dan hər bi yar dım is tə yir. Kö mə yə bi rin ci ola raq Pə na hə li
xan gə lir və oğ lu Meh rə li ağa nın baş çı lı ğı ilə Təb ri zə üç min nə fər lik at lı
qo şun gön də rir. Və Qa ra bağ sü va ri lə ri nin kö mə yi ilə 1757-ci il yan var ayı -
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nın 31-də Azad xa nın qo şun la rı dar ma da ğın edi lib, öl kə dən qo vu lur. Təb -
riz li lər qa ra bağ lı la rın vax tın da gön dər dik lə ri bu hər bi yar dı mı uzun müd -
dət unut mur lar. Hə min vaxt Qa ra bağ xan sa ra yı nın sa ki ni olan təb riz li şa ir
Yüz ba şı bu ha di sə dən tə sir lə nə rək Pə na hə li xan Ca van şi rin məd hi nə bir
qə si də nəz mə çə kə rək onu min nət dar lıq la be lə tə rən nüm edir:

Bir fə qi rişah asa dər vi şəm, ey qib lə gah,
Gəl mi şəm dər ga hı na təx tiSü ley man gör mə yə.

Biz xa ra bat şəh ri nin sul ta nı na bel bağ la dıq,
Bu xə yal ilə ki, ya Rəbb, həq qidi van gör mə yə.

Çıx dı ər şə ahuna lə əh li Təb riz dən be lə,
Qal ma dı can da tə va nə mül kiİran gör mə yə.

Bir kə rəm qıl, ey Pə na hə li kim, tə rən nüm ça ğı dır,
Kim rə va bil miş kö nül də ahuəf qan gör mə yə.

Dəs tiki rin dir əmirəlMür tə za kim bəxş edib,
Lüt fi sa yə sal ma ğa, həm dər də dər man gör mə yə.

Göz lə rim dən qan lı ya şım car olub, hər süb hü şəb,
Bir qə dəm bas bu di ya rə hök mü fər man gör mə yə.

Əl də ya zı ər zihal qıl ma ğa gəl di Yüz ba şı,
Xa kipa kin öp mə yə, həm ba ğiriz van gör mə yə.

Qa la özü nün ilk dövrlə ri ni ya şa maq da, sa kin lə ri isə na ra hat lıq və çə -
tin lik nə ol du ğu nu bil mə dən onun qoy nun da ömür sür mək də idi lər. La -
kin qəf lə tən Pə na ha ba dın növ ra ğı, öv lad la rı nın dincli yi po zul du. 1762-ci
ilin pa yı zın da Pə na hə li xa nın İra na məc bu ri və son sə fə ri onun baş la dı ğı
xoş mə ram lı iş lə ri ya rım çıq qoy du. Tə zə-tə zə çi çək lə nib, boy atan Qa la nın
mə də niy yət və mə nə viy yat mə şə li nin şö lə lə ri ölə zi mə yə, bə dii in tel lek tu -
al hə ya tı sön mə yə baş la dı, ye ni cə baş la nan ədə bi hə rə kat – təx mi nən on
il yol ge dən Pə na ha ba dın mə də niy yət qa ta rı sü rə ti ni azaltdı, fə da kar sə -
nət kar lar dəs tə si baş sız qal dı...

* * *
Atası kimi qeyri-adi taleyi olan İbrahimxəlil xan Cavanşir 1763-cü ilin

yayında İran əsirliyindən Vətənə dönüb, xanlıq tacını başına qoyandan
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dərhal sonra Pənahəli xanın müdrik və uzaqgörən siyasətini davam
etdirməyə və vəsiyyətlərini yerinə yetirməyə başladı. İlk növbədə,
sələfinin yarımçıq qalmış işlərini başa çatdırdı, xüsusən də, kiçik qardaşı
Mehrəli ağanın birillik hakimiyyəti dövründə buraxılmış ciddi və kobud
səhvləri aradan qaldırdı, o cümlədən atasının bünövrəsini qoyduğu ədəbi-
mədəni ənənələri dirçəltməyə çalışdı, nəzərdən, diqqətdən, qayğıdan
kənarda qalaraq pərən-pərən düşmüş neçə-neçə şairi, musiqiçini, xəttatı,
ümumiyyətlə, ağıllı, tədbirli kamal və elm sahiblərini yenidən saraya cəlb
elədi. Onun möhkəm iradəsi və qətiyyəti sayəsində çox çəkmədən əvvəlki
vəziyyət bərpa olundu, müxtəlif sənət sahələrinin inkişafı üçün münbit
şərait yarandı, ədəbi hərəkat canlanmağa başladı, bədii intellektual həyat
tamamilə öz axarına düşdü. Qarabağ xan sarayı yenidən şeirin, sənətin əsl
inkişaf mərkəzi, poeziya və incəsənət məbədgahı kimi tanınmağa başladı.
Burda xalq təfəkkürünün ən gözəl abidələrini yaradan böyük bir
sənətkarlar ordusu – mahir söz, qələm ustaları, müxtəlif zövqlü zəka
sahibləri, yaradıcı qüvvələr yetişdi. Musa Kəlimullah, Mirzə Vəli Baharlı,
Molla Pənah Vaqif, Mirzə Əliyar bəy Tahirzadə, Əmiraslan bəy Məhəmməd
bəy oğlu (təzkirəçialim, şair və musiqişünas Mir Möhsün Nəvvab
Qarabağinin ana babası – V.Q.) kimi dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri
İbrahimxəlil xanın möhkəm dayaqlarına, şəhərin əsas və aparıcı ictimai
qüvvəsinə çevrildilər, öz bilik və bacarıqlarını xanlığın mədəni inkişafına
sərf elədilər...

İbrahimxəlil xan Cavanşirin aydın, yetkin təfəkkürü və məntiqi zəkası
sayəsində Pənahabad daha da inkişaf edərək yenidən Qarabağın baş
şəhərinə, paytaxtına, taxt-tacına, xanlığın göz bəbəyinə, döyünən ürəyinə,
gözəllik, mədəniyyət, poeziya, incəsənət beşiyinə çevrildi. Ümumiyyətlə,
bu illər Qarabağın ən maraqlı, ən mədəni, ən dəbdəbəli, ən yaxşı idarə
edilən dövrü sayılırdı. Az vaxt içərisində Qalanın mənəvi həyatının bütün
sahələrində artan “mədəniyyətin dünyəviləşdirilməsi” adlanan hadisə -
lərin əsası qoyuldu, yeni dünyəvi əsaslar günü-gündən mədəni qüdrəti
artan Qarabağ mədəniyyətinə nüfuz eləməyə başladı.

Molla Pənah Vaqif Qalada məskunlaşdığı zaman İbrahimxəlil xan
Cavanşirə yazdığı bir fəxriyyədə deyirdi:

Qarabağ içrə şair bir Kəlimullah Musadır, 
Cavanşir içrə bir mövzun bayati dəstibeyzadır.

Bu misralardan görünür ki, Vaqif Qarabağa köçənə qədər Pənahabad -
da Musa Kəlimullah ismində bir şair yaşayıb-yaratmış və on səkkizinci əsr
Qarabağ poeziya məktəbinin ilk nümayəndələrindən olmuşdur.
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Musa Kəlimullahın həyat və yaradıcılığı haqqında əlimizdə kifayət
qədər məlumat yoxdur. Yalnız şuşalı müəllim, 1910-cu ildən “Molla
Nəsrəddin” jurnalının fəal müəlliflərindən biri Həsən İxfa Əlizadə (1893–
1972) özünün “Qarabağ tarixi” elmi-publisist əsərində şair barəsində
azacıq da olsa, söhbət açır. Tarixçi-müəllim bu əsərində onun əsrlərin
imtahanından çıxıb unudulmayan, yaddaşlarda hifz edilib saxlanılan və
dillərdə əzbər olaraq yaşayan bir şeirini təqdim edir. Elə bu poeziya
nümunəsi də şairin yaradıcılığı barədə fikir söyləmək imkanı yaradır:

Zalım fələk, sənə netdim, neylədim?
Əcəl qılıncları çalhaçaldadır.
Hansı halalını haram eylədim?
Bəlasız başımız qalmaqaldadır.

Şirvanlı Çələbi döyülüb qaçdı,
Qacar Məmmədhəsən bir oyun açdı,
Ovşar Fətəli də yolunu çaşdı,
İndi başqa fikir, başqa haldadır.

Qızmış şirə döndü Ağamməd Qacar,
Qarabağa gətdi qanlı bir azar.
O saymadı, bax, gör fələk nə sayar,
Leşi gorda, başı bizim yoldadır.

Yasa döndü bütün toylardüyünlər,
Ələ düşdü nazlı qızlargəlinlər,
Ləkələndi ismət, namus yeminlər,
Bu cəza nə yerdə, nə mahaldadır.

Əsl sənət əsəri səviyyəsində olan, öz təravətini və aktuallığını hələ də
itirməyən, klassik irsimizin ən gözəl nümunələrindən sayıla biləcək bu
şeirin məzmunundan göründüyü kimi, şairin yaşadığı keşməkeşli dövrün
ağır anları uzun müddət ona böyük təsir bağışlamışdır. O, şahidi olduğu
hadisələrə biganə qalmamış, ən mühümlərini, yaddaşlarda qalanları
olduqca real və aydın şəkildə əks etdirmişdir. Şair yadelli qəsbkarların
bəlasız başları daim qalmaqalda olan Qarabağ camaatına verdikləri zülm
və işgəncələri canlı lövhələrlə, elə təsirli, bədii səhnələrlə canlandırır ki,
şeiri oxuyan hər bir kəs də istər-istəməz Şuşaya göz dikən, qarabağlıların
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toy-düyünlərini yasa döndərən bütün yağıları nifrət hissi ilə yada salır.
Oxucu şəkili Hacı Çələbi xan, astrabadlı Məhəmmədhəsən xan Qacar,
urmiyalı Fətəli xan Əfşar, İran hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar kimi
qaniçənlərin Qarabağın iqtisadi və mədəni həyatına vurduqları yaralara,
ümumiyyətlə, bu müqəddəs torpaqda törətdikləri vəhşiliklərə dərin nifrət
və qəzəblə lənətlər yağdırır və Qarabağın faciəli həyatına müəllifin qəlbən
nə qədər acıdığını hiss eləyir...

On səkkizinci əsrin altmışıncı illərinin sonlarında Molla Pənah Vaqifin
İbrahimxəlil xan Cavanşirin sarayına gəlişi ilə Qarabağ ədəbi mühiti ikinci
dövrünə qədəm qoydu. Az bir vaxtda o, özünün ədəbi və siyasi fəaliyyəti
ilə xanın ümidini doğrultdu, sarayın düşünən beyninə, vuran nəbzinə
çevrildi. Həmin vaxtdan “Vaqif” təxəllüsü ilə yazıb-yaratmağa başladı,
şeirləri xalq arasında geniş yayıldı, el içində böyük şöhrət qazandı.
İstedadlı gəncləri üzə çıxarıb, saraya gətirdi və şəhər ziyalılarının əsas
qüvvəsi bura cəmləşdi. Sarayda mədəni bir mühit, mədəni bir cəmiyyət
yarandı, bura bir mədəni-maarif ocağına çevrildi, ədəbi məclis fəaliyyətə
başladı.

Hər tərəfdən Qarabağ xan sarayına sənətkar axını davam etməkdə
idi. Məclis üzvlərinin sayı gündən-günə artırdı. Vaqif gənclərin qayğısına
qalır, onlara yaradıcılıq istiqaməti verirdi. Tez-tez şeir yarışları təşkil edir,
şairlərə Firdovsi, Xaqani, Nizami, Füzuli kimi ustadların qəzəllərinə
nəzirə, təxmis yazdırır, məclislərdə oxutdurub, onlara qiymət verirdi.
Şairlərin çoxu nəzirələr yazsa da, hərənin özünəməxsus üslubu, bədii ifadə
tərzi vardı. Eyni zamanda onlar bir-birlərinin yaradıcılığı ilə də yaxından
tanış olur və öz fikirlərini bildirirdilər.

Məclis üzvlərinin əksəriyyəti Molla Pənah Vaqifin təsiri ilə qoşma üs-
lubunda yazıb-yaradırdılar. Onlar saray ədəbi mühitinin təşəkkülündə,
inkişafında və formalaşmasında fəal iştirak edir, əsas və aparıcı rol
oynayırdılar. Beləliklə də, Vaqif özünün ədəbi məktəbinin təməlini qo-
yaraq yenicə formalaşan şairlər ordusuna rəhbərlik eləməyə başladı. 

Tarixi mənbələrdə yazıldığı kimi, Qarabağ saray şairləri arasında
yaşca böyüyü İbrahimxəlil xanın ən çox etibar elədiyi məşhur Baharlılar
sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi Mirzə Vəli Bayram xan oğlu Baharlı idi.
Qeyd eləmək yerinə düşər ki, Molla Pənah Vaqifin saraya cəlb olun -
masında onun da xidməti az deyildi... Çox çəkmədən Mirzə Camal Cavan -
şir, Əli ağa Alim, Əbülfət ağa Tuti, Ağabəyim ağa Ağabacı, Məhəmməd bəy
Cavanşir kimi gənc yerli şairlər, digər vilayətlərdən gəlmiş Rafei Kəleybəri,
Ağahüseyn Arif, Ağqız oğlu Piri, Aşıq Əli Kəleybəri, Sarı Çobanoğlu,
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Qəhrəman bəy Arif kimi söz ustaları xan sarayında özlərinə məxsus yer
tutmuş, sonralar Qarabağ poeziya məktəbinə öz layiqli töhfələrini
vermişlər. Yuxarıda adları çəkilən şairlərin sayəsində Pənahabad poeziya
ustalarının vətəni kimi də şöhrət tapmışdı.

On səkkizinci əsrin səksəninci illərində Qaradağ vilayətinin Kəleybər
mahalından sənəti aşıqlıq olan Əli adlı istedadlı bir gənc digər cənublu
şairlər kimi İbrahimxəlil xanın sarayına pənah gətirmişdi. Çox çəkmədən
o, pənahabadlı həmkarları ilə qaynayıb-qarışmış, onlardan görüb götürə-
götürə, cilalana-cilalana yazıb-yaratmağa, ədəbi məclislərdə iştirak et -
məyə başlamışdı. Bu şairlər diyarında şeirin, sənətin çox uca tutul du ğu nu,
sənətə, sənətkara yüksək qiymət verildiyini görmüş, taleyini həmişə lik
Qarabağla bağlamışdı. Gənc şair doğulub boya-başa çatdığı mahalın adını
özünə ədəbi təxəllüs götürmüş və əsərlərini aşıq şeiri üslubunda ipə-sapa
düzdüyündən Qarabağ ədəbi mühitində Aşıq Əli Kəleybəri kimi
tanınmağa başlamış, realist şeir məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən
birinə çevrilmişdi.

Vaqif poeziyasından gen-bol bəhrələnən Aşıq Əli Kəleybəri daha çox
qoşma janrında yazırdı. O, ustadının irsini çox sevir, yaradıcılığına yüksək
qiymət verirdi.  Gənc şair əsərlərində Molla Pənah Vaqifin mövzularını
təkrar etmiş, onun kimi qoşmalar yazmağa çalışmış, qafiyələrini,
rədiflərini və bədii ifadələrini dönə-dönə işlətmişdir. Aşağıdakı misralar
bu fikri əyani olaraq təsdiqləyir:

A sevdiyim, bizə doğru qədəm bas,
Gözləyəgözləyə qaldım yolların.
Bu tərif sənindir, yaxşı qulaq as,
Dolansın boynuma qulac qolların.

və yaxud:

Əli mail oldu sənin üzünə,
Qələm qaş altında ala gözünə,
Gör necə yayılıb o gül üzünə
Ayna qabağında siyah tellərin.

Bu şeir parçalarında Vaqif bədii üslubunun xüsusiyyətləri apaydın
görünür.

Aşıq Əli Pənahabada ailəsi ilə gəlmişdi. Molla Pənah Vaqiflə şəxsi
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tanışlığı sonradan ailəvi dostluğa çevrilmiş, bir-birlərinin evlərinə gediş-
gəlişləri başlamış, arvadları Səkinə və Mədinə ömürlərinin sonlarına
qədər ayrılmaz rəfiqələr olmuşdular. Şairin Vaqiflə şeirləşməsi, ona
xitabən şeir həsr eləməsi, Molla Vəli Vidadiyə nəzirə yazması da
məlumdur. Ustadı Vaqifə yazdığı şeir Aşıq Əlinin yaradıcılığından gözəl
bir nümunədir.

VAQİFƏ

Bu gövhər sözlərin, ey alicənab,
Tamam aşiqlərin səminə gəlmiş.
Fəsahətdə, bəlağətdə sənin tək
İnanma ki, ruyizəminə gəlmiş.

Bu əsrdə şairlərin xanısan,
Müdərrisə bərabərsən, yəni sən.
Elmin mədənisən, gövhərkanısan,
Eşidənlər sözün dəminə gəlmiş.

Aşiq oldum bir qamətirənayə,
Onu sevdim, canım düşdü bəlayə,
Vallah, billah, sən düşdüyün sevdayə,
Artıq mən fəqirin sərinə gəlmiş.

Əli çəkər gecəgündüz ahüzar,
Kəsildi müdara, getdi ixtiyar,
Vaqif olsun bu mənadən xəbərdar,
Mədinə kuyinə Səkinə gəlmiş.

Poeziya aləminə təzəcə qədəm qoyan və “Kəleybəri” təxəllüsü ilə
yazıb-yaradan Rafei adlı digər şair də gənc yaşlarından Kəleybər mahalın -
dan Pənahabada gəlmiş və İbrahimxəlil xanın sarayında özünə sığınacaq
tapmışdı. Çox çəkmədən o da Vaqifin rəhbərliyi ilə təzəcə yaranıb-for -
malaşan Qarabağ ədəbi məktəbinin istedadlı nüma yən də lərindən birinə
çevrilmişdi. 

Ömrünün sonuna qədər Pənahabadda yaşayıb-yaradan şair tez-tez
sarayda keçirilən poeziya və musiqi məclislərində müntəzəm iştirak
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etmişdir. Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə, bu istedadlı şair bir müddət
Şəki xan sarayında yaşamış, müasiri olduğu bəzi şairlərlə yazışmış,
dostluq əlaqələri saxlamışdır. Vaqifə və Vidadiyə nəzirələri də var.

Rafei Kəleybərinin həyatı barədə məlumata və əsərlərinə çox az rast
gəlinir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunda şairin klassik irsimizin ən gözəl nümunələrindən
olan cəmi dörd şeirinin əlyazma nüsxəsi saxlanılır.

Artıq “Şuşa” adlandırılan bu şəhər on səkkizinci əsrin doxsanıncı
illərində özünün sənətkarları ilə şöhrət qazanmış bir paytaxt kimi xanlığı
daim irəli aparan, fikir və hərəkatlara təkan verən böyük bir mədəniyyət
mərkəzi kimi, Qarabağ həyatının əsasını təşkil edən ədəbiyyat və
incəsənətin ecazkar vətəni kimi bütün Qafqazın nəzərini özünə cəlb
etmişdi. Çətin və ağır, mürəkkəb və keşməkeşli zəmanə olmasına baxma-
yaraq, mədəniyyət və sənət nəinki öz varlığını qoruyub-saxlamış, hətta
köhnədən yazanlar xeyli fəallaşmışdılar və ədəbiyyata gənclərin gəlişi isə
öz axarında idi. Həmin dövrdə sarayda gur mədəniyyət selləri, xüsusilə
poeziya və musiqi bir-birinə qovuşub, tam bir ahəng, tam bir vəhdət
yaratmışdı. Şuşa mədəniyyətinin əsası olan mahnılar və rəqslər Qarabağ
xan sarayının məişətində özünə möhkəm yer tutmuş, musiqi sahəsində xü-
susi səriştəsi olan İbrahimxəlil xanın zəruri ehtiyaclarından birinə çevril -
mişdi. Xan sarayda çalğıçılar, xanəndələr, rəqqas və rəqqasələr dəstəsi də
saxlayırdı. Bu musiqiçilər təkcə poeziya məclislərində deyil, həm də, əsasən,
Novruz bayramlarında, dini mərasimlərdə, qalibiyyət dövrlərində, müəyyən
əlamətdar günlərdə çalıb-çağırır, eyni zamanda poeziya məclis lərinin də
yaraşığına çevrilirdilər. Xanəndə Səttar bəyin rəhbərliyi ilə Həsənçə, Yusifi,
Tükverdi Həsən, Mirzə Hüseyn, Əli Şirazi kimi musiqiçilər Şuşanın musiqi
şöhrətini hər yana yaymışdılar. Sarayda rəqqasələrin ifa elədikləri həzin,
lirik, incə, qəlboxşayan rəqslərə baxmaqdan İbrahimxəlil xan ləzzət və zövq
alırdı. Hətta gözəl dağ quşu olan turaca həsr olunmuş Azərbaycan rəqs
melodiyasına “Turacı” adının verilməsini onun adıyla bağlayırlar. Deyil -
diyinə görə, sarayda gözəl və istedadlı bir rəqqasə varmış. Poeziya məclis -
lərinin birində həmin rəqqasə milli rəqs sənətinin çox gözəl və incə
möcüzələrindən birini nümayiş etdirir. Xan bu rəqsin ifasına heyranlığını
gizlədə bilmir, ucadan: “Ay qəşəng qız, sən lap turac kimi oynayırsan!!!” –
deyə ifaçılıq məharətinə görə rəqqasəyə böyük ənam verir. Və o zamandan
da bu melodiyanın adı xalqın dilində “Turacı” ki mi qalır. 

İbrahimxəlil xan Cavanşir dövründə, həqiqətən də, böyük bir elm,
sənət, poeziya ocağına çevrilmiş Qarabağ xan sarayı öz divarları arasında
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neçə-neçə ədəbi-mədəni məclislər qurmuş, ədəbiyyatımızın, mədəniy yə -
ti mizin iftixarı olan neçə-neçə sənətkar öz qiymətli sənət incilərini burda
yaratmışdır. 

Molla Pənah Vaqifin və bir neçə ildən sonra isə İbrahimxəlil xan
Cavanşirin namərdcəsinə qətli Qarabağ mədəniyyətini və ədəbiyyatını,
demək olar ki, məhv elədi. Şuşa qalasının mədəni həyatı sönməyə başladı.
Qarabağın üçüncü hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin dövründə isə
müxtəlif obyektiv səbəblərdən saray ədəbiyyatı tədricən tənəzzülə uğradı,
ədəbi məclislər fəaliyyətini dayandırdı, muğam, musiqi səsləri eşidilməz
oldu... Mehdiqulu xan babasının yaratdığı və atasının layiqincə davam et-
dirdiyi milli ənənələri bərpa eləməyə çalışsa da, buna nail ola bilmədi,
çünki bütün Azərbaycan, eləcə də Qarabağ xanlığı öz müstəqilliyini artıq
itirmişdi...

Çox-çox sonralar isə Qarabağda ədəbiyyatın və mədəniyyətin inkişaf
etdirilmə missiyası Mehdiqulu xanın qızı Xurşidbanu bəyim Natəvanın
üzərinə düşdü...
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Əsəd CAHANGİR

S Ə S
Qarabağ haqqında esse

Tarix allahsız dünyadakı siniflər qarşıdurması deyil. Amma  o, səma
diktatorunun  qamçısıyla da idarə olunmur. Tarix Allah və insanın əbədi
dialoqudur. Allah mesaj göndərir, insan ona cavab verir və bu dialoqdan
tarix yaranır. Baş verən olaylarda Allahın rolunun dərki tarixi metatarixə
çevirir. Mən bu yazıda tarixi hadisələrə, özəlliklə də, Qarabağ olaylarına
metatarixi rakursdan baxacam. 

Allahın hər xalqa  mesaj göndərdiyi vaxtlar olur. Bu vaxt o xalq
mənəvi oyanış keçirir və  “passionarlıq”  dönəminə girir. Bizə səmavi
mesaj bir xalq olaraq Səfəvilər dönəmində gəldi.  Millət kimi formalaşma
öncəsi isə biz Qarabağı seçdik və Allah bu seçimə səs verdi. Qarabağ
Azərbayсan türklərini göyə bağlayan bir bağdır. 

Yox, biz bu sözlərlə o dövrdə digər bölgələrdən çıxan istedadları
danmırıq. Əsla! Nəinki Azərbayсanın bu və ya digər bölgəsi, hətta onun
hüdudları dışında da (məsələn, Gürсüstan) milli mədəniyyətimizin
təmsilçiləri (məsələn, Molla Vəli Vidadi) yaşayırdı. Amma bizi istənilən
yox, prioritet istiqaməti bəlirləyən faktlar maraqlandırır. Bu yöndən yana -
şanda gələсək Azərbayan ədəbiyyatının inkişaf istiqamətini Gürсüstanda
yaşayan Vidadi yox, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqif müəyyən
edirdi. Molla Pənahı Vaqif edən, onun poeziyasını istiqamət verici amilə
çevirən doğulub böyüdüyü Qazax deyil, vəzirlik elədiyi Qarabağ olmuşdu.
Çünki millətin gələсək taleyinin özülü Gürсüstan yox, Qarabağda qoyu -
lurdu. 

Mədəniyyət beşiyi olan Qarabağı itirmək öz varlığını itirməkdir, çünki
bu zaman yeri göyə bağlayan dayaq nöqtəsi itirilir. Yüzillər boyu göylə
ilişgilərini qura bilməyib, düzü-dünyanı dolaşan ermənilərin Qarabağ
uğrunda mübarizədə başlıca hədəfləri budur – göyə körpü salmaq, bir
millət kimi öz varlıqlarını təsdiq etmək. Bu qarşıdurmada ortaq məxrəcə
gəlmək mümkünsüzdür və bu barışmazlıq xalqımızın bədii yaddaşında
öz izini qoyub  (“Əsli və Kərəm”). Əgər kimsə erməni sorununun nə vaxtsa
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çözüləcəyi xəyalındadırsa, yanılır. Bu düymə açılmaz, bu düyün çözül -
məzdir və xalq bu ideyanı neçə yüzildir ki, qoruyub saxlayır. Ona  görə
“qoruyub saxlamaqdan” danışırıq ki, folkloru xalq yaratmır, xalq onu
yaşadır. Çünki folklor yer kökənli deyil,  kosmik-metafizik mənşəlidir.
Analoji olaraq erməni-müsəlman sindromunun da metatarixi mənbəyi
var və iki qoçun başının bir qazanda qaynamasına sadəсə yer yox, göy də
qol qoymur. Dastanda buna işarələr var:

Aman fələk (!) dad eylərəm əlindən,
Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm!
Əsli xan ağlıyar, Kərəm alışar,
Açılsın Əslidən düymə, mən öldüm!

Bir düymə (bağ) iki xalqın ola bilməz! Əgər elədirsə, onlardan biri
mədəni deformasiyaya uğrayıb, digərinə tabe olmalı, ya da daha bir bağ
yaranmalıdır.

Ermənilər iyirminсi yüzilə qədər bu dünyada özlərinə nəinki bağ,
hətta ayaq basmağa bir parça torpaq tapa bilməyən iki xalqdan (digəri
qaraçılardır) biridir. Qaraçılar da, ermənilər də dünyaya Hindistandan –
“qara lar ölkəsi”ndən yayılıblar. Ermənilərin də, qaraçıların da Allah
yanında üzləri qaradır.  Ermənilər də, qaraçılar da öz təkəbbürləri qar -
şılığın da göylər tərəfindən сəzalandırılıb.

Faşist və daşnak düşüncəsi analojidir. Daşnaklar da faşistlər kimi
zamanın təkərini geri döndərib, dünyanı yenidən bölüşdürmək istəyirlər.
Zaman faşistlər üçün arilər dövründə, daşnaklar üçün  Herodot, Strabon,
Plininin dönəmində qalıb.  Çağdaş qazlar öz ulu babalarının nə vaxtsa
Romanı xilas etməsilə qürur duysa, necə görünərdisə,  erməni tarixbazlığı
da elə görünür. Altaylardan Balkanlaracan at sürən türklər isə bütün
zamanları özlərininki bilib, özlərini mavi göylərlə  qara yer arasında körpü
kimi görüblər: “Üze Gök Tenqri, aşra yağız yer kılıntıkda, ekin ara kisi oğlı
kılınmıs” – “Yuxarıda mavi göy, aşağıda qonur torpaq yaradıldıqda, bu ikisi
arasında insan oğlu yaradılmışdır”. 

Ermənilər yerə bağlıdır – o qədər ki, 25 il öncə zəbt etdikləri
Kəlbəcərdən  Azərbaycan ordusu tərəfindən çıxarılanda bir erməni gənci
kola butulkasında torpaq aparır. Türklər göyə bağlıdır – o qədər ki,
özlərini Göytürklər adlandırıblar. Yerə bağlılıq insanı keçmişə, göyə
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bağlılıq gələсəyə  aparır. Futurologiya kosmosla bağlıdır. Keçmişi unutmaq
olmaz, amma ona qapanıb qalmaq da düz deyil.  İnsan futuroloji varlıqdır
– o, daim gəlişir, dayanıb durmadan gələсəyin ardınca qoşur.

Güzgüyə baxın! Məhz gələсəyi görmək üçün gözlərimiz peysərimizdə
deyil, alnımızdadır. İndi heyvanlara baxın, gözləri qabaqda yox, yanlar -
dadır. Bitkilərə baxın, gözləri yoxdur, olsaydı, aşağı baxardılar, çünki
başları köklərindədir. Nəhayət, сansızların hara baxaсaqlarını təxmin
etmək mümkünsüzdür. Baxışların istiqaməti təkamülün səviyyəsini
göstərir. İrəli baxmaq təkamülün yüksək, geri baxmaq aşağı səviyyəsinin
əlamətidir. Ermənilər Lut peyğəmbərin zövсəsi  Vailə kimi elə hey geri
boylanırlar. Onların gözü sanki üzlərində yox, peysərindədir. Və Allahın
“Geri baxmayın!” əmrini pozan Vailə kimi onları da daşa dönmək gözləyir.

Lakin ermənilərin keçmişə bağlılığı ifrat olduğu kimi, bizim keçmişi
unutmağımız da təfritdir. Bunlar bir medalın iki üzüdür və hər ikisi
yolverilməzdir. Bu üzdən Bilgə Kağan xalqı öz tarixi yaddaşını daim oyaq
saxlamağa çağırırdı: “Ey türk, özünə dön, sən özünə dönəndə böyük
olursan!”

İlahi kökə bağlanmayan ağıl hiyləyə çevrilir. Ermənilərin “şanlı
tarixləri” ilə öyünmələri və özlərindən uydurduqları “keçmişlərini” geri
qaytarmaq çabaları onların ağlı yox, hiyləsindən xəbər verir. Çünki bütün
bu oyunbazlıqların Allah və həqiqətə dəxli yoxdur.  Hiylə ağılın anti -
podudur. O da ağıldır, amma neqativ ağıl. Onların arasında bir başlıca
ayrıntı var –  ağıl ümumi rifaha, hiylə fərdi  mənafeyə işləyir. Ağıl altruist,
hiylə eqoistdir. Buna görə ağıllı öz xalqının, hiyləgər isə özünün faydasını
düşünən adamdır. Ermənilər özlərinin  “qədim”, “mədəni” xalq olma -
sından danışır. Amma bu onların başarıyla yaratdığı illüziyadan başqa bir
şey deyil. Çünki mədəniyyət yaratmaq üçün ağıl lazımdır. Ermənilər isə
ağıllı yox, hiyləgərdir. Onlar nəsə yaratmaqdan daha çox, başqalarından
oğurlayır, öz mənafelərini hər şeydən üstün tutur, bununla da Allahın
birliyinə qarşı dururlar. Nədən ki ilahi inkişaf proqramında ümumi təklərə
deyil, təklər ümumiyə qurban verilə bilər. “Biz ki, məndən üstün oldu, bil,
odur, həyat suyu  çeşməsinin rəvanı” (Nəsimi). Ermənilərin “biz”i
“mən”dən üstün tutan şairi yoxdur və olmayıb. Onların şair-yazıçılarını
yalnız və yalnız “Ermənistanın yaraları” (Xaçatur Abovyan) düşündürür. 

Hiylə ilk baxışdan fayda versə də, hiyləgər sonunda zəlalətə
məhkumdur. Çünki “Allah bütün hiyləgərlərdən daha çox bilir” (Quran).
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Yəqin, bu üzdən ermənilərin indiyə qədər nəinki öz bağları, hətta ayaq
basmağa bir parça torpaqları belə olmayıb. Torpağa malik olmağın ilkin
şərti isə bağa sahib olmaqdır. Ana bətnindəki uşaq ərtaf aləmlə əlaqəyə
göbəyi vasitəsilə girdiyi kimi, millət də o bağ vasitəsilə göylərə bağlanır.
Yer göyə öz tələbini, göy yerə öz təklifini bu bağla göndərir. Öz göbəyi
olmayan xalq istər-istəməz qonşusunun göbəyi ilə qidalanmalı, parazitlik
eləməlidir. Ermənilərin neçə yüzildən bəri mətbəximizdən oğurluq,
musiqimizdən plagiat eləmələri ondan irəli gəlir ki, onların öz bağı yoxdur.
Müstəqil, orijinal etnomədəniyyət bu bağla qırılmaz bağlantıda yaranır.
Odur ki, ermənilərin ən istedadlı sənətkarının (Sayat Nova) nəinki
yaradıсılığı, hətta adı belə özününkü olmayıb, türk adının (Səyyad Nəva)
haylaşdırılmış formasından başqa bir şey deyil. 

Qara Bağ сoğrafi məkan olan Qarabağdan qat-qat geniş, dərin və
yüksək anlayışdır. Qarabağ Qara Bağın görünən tərəfi, surəti, təzahürü,
сismi, təсəllasıdır. Və məntiqi olaraq, Qara Bağ da Qarabağın gözə -
görünməz tərəfi, orijinalı, mahiyyəti, ruhu, metafizikasıdır.

Əski türk eposlarında dünyanın dörd tərəfinin hər biri bəlli bir rənglə
işarələnir. Bu geosimvolikaya görə, qara rəng şimalı, qızılı rəng   сənubu,
göy rəng şərqi, ağ rəng qərbi işarələyir. Əski türk düşüncəsinə görə, qara
həm də böyük anlamını verir. Və bu iki mənanı (şimal və böyük) bir araya
gətirəndə Qarabağ “şimaldakı böyük bağ”a işarədir. O bağ ki, Nizami
özünün son dastanında onu “xoşbəxt şimal ölkəsi” kimi təsvir eləmişdi.
Ora сənnətin yer üzündəki  təсəllası idi. Orda əbədi bahar hökm sürür,
insanlar xoşbəxt, qayğısız yaşayırdı. İnsanlara kommunizm vəd edən SSRİ-nin
xoşbəxt şimal ölkəsinin yerində qurulması da təsadüfi deyildi. SSRİ
xoşbəxtlər ölkəsinin travestik forması, tərs üzüydü. O, xoşbəxt şimal
ölkəsinə marksist-leninçi parodiya idi. Bu parodiya Yevgeni Zamyatinin
“Biz”, Oldos Hakslinin “Bu gözəl, gözəl dünya”, Corс Oruellin “Heyvanıstan”,
Anarın “Ağ qoç-qara qoç” əsərlərində özünün bədii ifadəsini tapıb.

Qarabağ bizim ümummilli сənnətimizdir və onu itirmək xoşbəx t -
liyimizi, rifahımızı itirməkdir. Ona görə Qarabağsız qaldığımız bu otuz ildə
ən ağır ağrı-aсılarla üz-üzə qaldıq.

Azərbayсan ona görə odlar ölkəsi deyil ki, onun torpaqlarından neft-
qaz fəvvarə vurur. Bu, məsələnin, sadəсə, gözə görünən, material(ist)
yönüdür. Daha ciddisi məsələnin metafizik, gözəgörünməz  tərəfidir. Bizim
başımıza göylərin nuru ələnir. Odun məkanı Bakı, nurun vətəni Şuşadır.
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Yəqin, buna görə on doqquzuncu yüzildə “Azərbayсan türkсəsi fransız
dilinin Avropada oynadığı rolu oynayır” (Mixail Lermontov), Şuşa isə
“Qafqazın konservatoriyası” (Firidun Şuşinski) sayılırdı. Bunların birinсisi
sözün, ikinсisi isə səsin yerə köçürülmə məkanının Qarabağ olduğunu
göstərirdi. Bu bölgədə yerlə göy arasındakı qapının açarı Azərbayan
türklərinin əlində idi.

Qafqaza soxulmuş rus ordusu generalı Sisianovun başını Bakı xanının
qardaşı oğlu kəsdi. Bəs niyə Şuşadakı rus qarnizonunun böyüyü mayor
Lisaneviç Qarabağ xanı İbrahimxəlili ailəsiylə birgə vəhşicəsinə qətlə
yetirdi? Axı Qarabağ xanı nəinki rus padşahının təhti-himayəsini qəbul
etmiş, hətta ağıllı vəziri Molla Pənahı ölkənin dörd bir yanına göndərib,
yerdə qalan xanları da bu yola çağırmışdı. Xanın qətlə yetirilməsinin gizli
və açıq səbəbləri vardı. Mayor Lisaneviç ermənilərin dedi-qodusuna
inanmış, guya xanın rus padşahına xəyanət etməsindən qorxub, onu
qabaqlamışdı. Qətlin “tarixi” səbəbi budur. Bu nadanlığı və qəddarlığına
görə rus padşahı mayorun paqonlarını sökdürsə də, əslində, öz zabitinin
vəhşiliyindən ürəyinin dərin guşələrində razı idi. Buna görə onun çiyninə
təzə paqon qoyuldu – o, polkovnik rütbəsinə qaldırıldı. Çünki xanın
ölümüylə xalq öz dayaq nöqtəsini itirib, dəstəyə, kütləyə çevrilirdi. Kütləni
idarə etmək isə asandır.

Xanın qətlinin daha ciddi səbəbi metatarixi səciyyə daşıyırdı. Onun
götürdüyü ruspərəst siyasi kurs göylərin istəyi ilə üst-üstə düşmürdü. Xan
birbaşa göylərin hökmüylə qətlə yetirilmişdi! Hələ onun Yekaterinadan
bəzəkli əsa hədiyyə alan vəziri Molla Pənah! Axı necə oldu ki, Qacar kimi
əjdəhanın ağzından  qurtulan vəzir Məhəmməd bəy Cavanşirin əlində
zəbun oldu? Çünki Vaqif  nə qədər ki Qarabağın qeyrətini çəkirdi, Allah
onu taleyin mancanaqlarından yağan daşlar altında da qoruyur, mıxı
mismara döndərib, ən ümidsiz durumdan qurtarırdı. Vaqifin sabah qətl
edilməsinə dair əmr verən Qaсarın geсəylə qətli və şairin  ölümdən
qurtarmasını Yusifin quyudan çıxarılması  və ya zindandan xilas olmasıyla
tutuşdurmaq olar. Bu olay  qutsal kitablara düşəcək möcüzə deyil də, bəs
nədir?! Amma elə ki Vaqif Qarabağı ruslara təslim etmək fikrinə düşdü,
bəxt ondan qəfil üz döndərdi və  dövrani-gəcrəftarın gərdişiylə başı
bədənindən ayrıldı! Tale Qarabağa xəyanəti heç kəsə, hətta dünən
ölümdən qurtardığı  ərköyün övladına da bağışlamırdı.

Rus padşahının antiislam və antitürk Qafqaz siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri Qarabağı – yerlə göy arasındakı qapının açarını
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əlimizdən almaq idi. Bunun üçün “aradüzəldən, hoqqabaz, oğraş” (Puşkin)
çarizm xan babasını vəhşiliklə qətlə yetirdiyi Qarabağ şahzadəsi Xurşid -
banunun könlünün açarını Tiflis canişininin yavəri Xasay Usmiyevə təq -
dim eləmişdi. Rus padşahı Qarabağla qohum olurdu! Gizli məqsəd isə
başqaydı – millətin kişisini öldürüb,  qadınını taxta çıxarmaq! Qarabağda
qadın kultu yaradılırdı, özü də yuxarıdan yox, aşağıdan! Allahın bu işdən
xəbəri yoxuydu   və bunu hamıdan dərin duyan elə bu kultun  daşıyıcısı
idi. Natəvan təxəllüsü şairənin tavansız – yuxarısız olmasının ifadəsiydi.

Xurşidbanunu gah sünni Usmiyev, gah da papaqçı Seyid Hüseynlə
izdivaca girməkdə qınayan Şuşa əşrəfi ilk baxışdan vulqar qeyrət
mücəssəmələri və fanatik şiə təsiri bağışlayır, amma metatarixi rakursdan
baxanda səhv eləmirdilər. Çünki zümrə və ya məzhəb dəyişkənliyi sadəcə
sosial və dini məsələ olmayıb, həm də metafizik səciyyə daşıyır.
Metafizikaya toxunmaq isə fələyin binasını uçurmaq deməkdir. Sən bir
qadındakı cəsarətə bax! Doğrudan da, bəzən “ipək içində şirlər
gizlənir”miş (Nizami). Amma bunun qarşılığında Qarabağ da öz
məlikəsinin ardınca tavansız qalar, yerlə göy arasındakı körpü görəvini
itirə bilərdi. Qarabağı Qarabağ eləyən isə məhz bu görəv idi.

Rus padşahı bu görəvi  Qarabağın əlindən almaq üçün çox şey elədi,
amma hər şeyi eləyə bilmədi. Tiflisi Qafqazın mədəni mərkəzinə çevirmək
çabası Şuşanın mədəni mərkəz roluna ən azı Azərbaycan miqyasında
təsirsiz qaldı. Qarabağ əldən getsə də, Qara Bağ getmədi. Allah rus
padşahından güclü idi.  Bu üzdən on doqquzuncu yüzildə ölkənin ən dürlü
yerlərində meydana çıxan söz-sənət yığıncaqlarının başında Şuşada
toplaşan “Məсlisi-üns” dururdu. “Məclisi-üns” Qarabağın rəmzi idi.

* * *
Geokulturoloji yöndən baxanda ölkəmizin ərazisi vertikal olaraq üç

yerə bölünür – söz, səs və rəng bölgələri. Söz bölgəsi olaraq Naxçıvan,
Göyçə, Qazax və Borçalını götürmək olar. Bakı, Şirvan, Şimal və Cənub
rayon ları rəng, bu ikisi arasında orta mövqe tutan Qarabağ isə səs bölgə -
sidir. Ölkənin qərbindən şərqinə, Naxçıvandan Bakıya doğru gəlmək
dağlıq ərazilərdən dənizkənarı çökəkliklərə enmək deməkdir. Bu, “məqa -
mı hər şeydən uca olan söz”dən (Nizami) rəngə doğru enişin coğrafi
görüntüsüdür. Çünki yerlə göy arasındakı vertikalda söz ən yüksəkdə,
rəng  ən aşağıda, səs bu ikisi arasında  qərar tutur. 
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Qarabağ lap vaxtında – millətin formalaşması öncəsi yüksəldi və öz
görəvini yerinə yetirdi. İqtisadi amillərlə bağlı Bakının on doqquzuncu
yüzilin sonundakı yüksəlişi Şuşanın mədəni mərkəz rolunu aradan
qaldırmadı. Üzeyir bəy Hacıbəyli – Qarabağın yetirdiyi düha Bakı dünya
şəhərinə çevriləndə zühur etdi.  Bəli, düz eşitdiz, o doğulmadı, məhz zühur
etdi. Peyğəmbərlər zühur edir və  Üzeyir bəy sənət peyğəmbəridir. Onun
Quranda xatırlanan  28 peyğəmbərdən birinin adını daşıması da təsadüfi
deyil. Üzeyir peyğəmbərin əsas işi Qiyamət günü ölülərin ilahi hökmlə
diriləcəyinə inam aşılamaq idi. Üzeyir bəy də qiyamət qoparır, Şərqin
yüzillərlə ölmüş sənət ruhunu dirildir, Məcnunla Leylini, Kərəmlə Əslini,
Koroğluyla Nigarı yad, ruhlarını şad eləyirdi. 

Üzeyir bəy Qarabağın  uca məqamlardan aldığı elə bir nəfəsiydi ki,
söz, səs və rəngin  metafizik sıralanmasını pozaraq, onları bir araya gətirir
və teatra çevirirdi. Dahi bəstəkar ilahi ölçünü insani arşınla əvəz edir,
“o olmasın, bu olsun” deyirdi. Onun opera və operettaları ilahi komediya
qarşılığında insani gülməcələriydi.

Üzeyir bəyin yaradıcılığı mədəniyyətimizin öz yeni inkişaf mərhə -
ləsinə girməsini göstərirdi. O, islami şüurüstündən (“Leyli və Məcnun”)
etnik şüuraltına (“Koroğlu”) gedən minillik yolu 20–30 ilə keçirdi. Şərqin
sözü varıydı, səsi yox. Üzeyir bəy bir dahi kimi yüzillərlə sıxılıb qalmış səsi
sözə çatdırır, “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu”ya qarşılıq operalar yaradırdı.
Bu operaların  birindən muğam, digərindən saz səsi gəlirdi. 

İlahi əmr olmadan xalq öz mənəvi dayaq nöqtəsini itirə bilməz. Belə
bir disfunksiya baş verirsə, bu, xəbərdarlıq kimi qəbul edilməlidir. “Öz
varlığın haqda düşün!” Allah tiran olmadığından və dünyanı insanla
birlikdə fırlatdığından itirdiklərimizlə bağlı məsuliyyətimiz böyükdür.
Allah bağımıza baxıb, qar yağdırır. Bağa baxanda bağ, baxmayanda dağ
olur. Ona görə düz otuz il sinəmizə Qarabağ  dağı çəkildi. Qarabağımız
dönüb Qaradağ oldu!

Biz Qarabağı itirməmişdən Qara Bağı və səsi itirdik. Bəlkə, buna görə
Qarabağ uğrunda mübarizədə vətənpərvərlik pafosuyla dolu hay-
küyümüz Allaha çatmadı. Allah küyü dinləmir. Küy yalan, Allah isə
həqiqətdir.

Hər insan öz həyatı və hər xalq öz tarixində dilemma qarşısında qalır:
hara gedim – işıqgələnə, ya ithürənə? İşıqgələn söz, ithürən səsdir. Biz
Sovet divinin işıqgələnindən ithürənə qayıtdıq. Sovet işıqgələni insana
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“işıqlı gələcək” boyun olan kommunist boyunduruğundan başqa bir şey
deyildi. O öz adını işıq qoyan zülmətiydi – Leninin  elektrikləşdirmə,
Stalinin kollektivləşmə və repressiya, Xruşşovun qarğıdalı, Brejnevin
durğunluq, Andropovun  əmək intizamı  zülməti... SSRİ-nin əsl adı
dağılması ərəfəsində üzə çıxdı – Çernenko,  Çernobıl, Qarabağ zülməti!
Qarabağ olayları bizim ermənihürənə qayıdışımızdır. Bu olayların
ermənilərin Topxanada iki ağacı kəsməsiylə başlaması odun yığdımız
meşəyə dönüşümüzün, problemin ağac üstündə alovlanması ölüm-dirim
savaşına girməyimizin nişanəsiydi. Yarı ölüm, yarı həyat olan ağac  ölüm-
dirim deməkdir. Amma erməni bizi ölüm-dirimə çəkə bilməzdi. Musanın
qövmü kimi biz də öz suçumuzdan səhralara düşmüşdük. Bu həqiqəti ilk
dəfə Bərdə və Ağcabədidəki çadır şəhərciklərində yeddidən yetmişə
hamının cərgəyə durub, namaz qıldığını görəndə başa düşdüm. Dünənə
qədər öz evlərində oturub, pürrəngi çay içə-içə televizora baxan, nərd,
domino oynayan  bu qocalar hara, ilan-çayan mələyən çöllərdəki çadırlar
hara? Bir-birini cərgədə itələyən bu uşaqlar hara, namaz hara?.. Musa
qövmünün meditasiyası qırx, bizimki otuz il çəkdi.
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PƏRVİN

QARABAĞI VƏRƏQLƏMƏK
(Qarabağ kinomuzda və ədəbiyyatımızda)

Gözümüzü açıb dünyanı azca hiss edəndən Qarabağ sözünü ağrı,
əzab, itki ilə qavramışıq. Böyüklərin dərin təəssüf və iztirab dolu
söhbətlərində bəzən ümidi, bəzən də ümidsizliyi duymaq çətin olmayıb.
O yerlərin havasından, suyundan, səfasından, gözəlliyindən qorxa-qorxa
danışıblar. Oraları görə bilmədiyimiz üçün, sulardan içib bal havanı
ciyərlərimizə çəkmək imkanımız olmadığına görə utanıblar da qarşımız -
da. Ona görə hərdən heç üstünü vurmayıblar. Ki bizdən daha şanslı imişlər.
İnsan psixologiyasının bir qanunauyğunluğu var; həmişə övladının səndən
daha yaxşı yaşamasını, daha xoşbəxt, daha rahat ömür sürməsini
istəyirsən. Hə, illərdir ki, böyüklərimizin qarşımızda bir əskik işi vardı.
Çünki bilirdilər – Qarabağdan “daha yaxşı, daha rahat, daha xoşbəxt” ola
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bilməz... Bu gözəllikdən məhrum olmağımız, gözümüzə batan tikanlı
məftillər çox ağrıdıb onları, bilirəm. İtkidən, iztirabdan doğulanlar daha
güclü imişlər. Onların Qarabağsız ölmək  vahiməsindən müqəddəs yerləri
həqiqi sahiblərinə qaytaran, düşmənin başını əzib yerini göstərən nəsil
yetişdi. Və anladıq ki, insana xas ən murdar cəhət unutqanlıqdı, vecsizlik,
biganəlikdi. Biz Qarabağı unutmadığımız üçün, ona bir an belə biganə
qalmadığımıza görə Vətən müharibəsində qalib olduq. 44 günə sığan
Zəfər mübarizəsinin düşüncədə müharibə, şüurlarda mücadilə mərhələsi
də var. Bəli, 44 günün arxasında 30 illik fikir savaşı durur. Axı sevgi hər
şeydən əvvəl düşüncədi; fikrindən çıxmayanı sevirsən, ağlını tərk etməyən
qəlbinin də hakimidir, deməli. Biz bu illərdə bir an ara vermədik Qarabağ
sevgimizə... Amma gənc nəslin yaşadığı bir acı reallıq da Qarabağı dağıdıl -
mış, viran qoyulmuş kadrlarla tanımağıdı. Qarabağ savaşı və tarixi ədalət -
sizliklər haqda yazılmış əsərlər, çəkilmiş filmlər, hər il adamın ürəyini
parçalayan sənədli kadrlar və itkilərimizin statistikasının efirdən çatdırıl -
ması çox mühümdü. Xüsusən yeni gələn nəsillərin həqiqətləri bilməsi,
dəqiq dərk etməsi və elə Vətən müharibəsinə hazır olması üçün həyati
əhəmiyyəti vardı. Amma hər dəfə viran Qarabağı kadrlardan görəndə
içimizdə dəhşətli bir ehtiyac da üsyan qaldırıb. Bəs hanı o dinc, azad, gözəl
Qarabağ?! Dünya cənnətə dönsə, yaddan çıxmayan, dili-dodağı tar-kaman
olan, nəğməyə, dastana, ən təsirli eşq hekayəsinə dönmüş o yurd
hardadı?! Ora əlimiz çatmırsa, ünümüz yetmirsə, barı filmlərdən, bədii
əsərlərdən görmək, tanımaq imkanımız olsun. Elə bu ehtiyacla Qarabağı
ifadə edən bir yaşıl yarpaq, bircə çiçək, bir uşaq gülüşü, gəlin-qız yaşmağı,
at belində kişi, əlçatmaz dağ, yorğan-döşəyə meydan oxuyan çəmənlik,
beyni sığallayan musiqi, fikri arındıran söz üçün ürəyimiz gedib. 

2012-ci ildə Astanada (indiki Nursultan şəhəri) Anar müəllimə “Türk
dünyasında ilin ədəbiyyat adamı” mükafatı təqdim olunurdu. Türk dünya -
sının müxtəlif yerlərindən gələn söz adamları yazıçıyla söhbətlər edir,
suallar ünvanlayırdılar. Yadımdadı, Lev Qumilyov adına Pedaqoji Univer -
sitetdə keçirilən tədbirdən sonra mən də fürsətdən istifadə edib “Üzeyir
ömrü” filmi haqqında soruşdum. Etiraf edim ki, məni filmin çəkiliş
tarixçəsi daha çox maraqlandırırdı; Rəsul Rza və Nigar Rəfibəylini yüz
günün içərisində itirən oğul o yas, matəm günlərində Şuşada film
çəkirmiş. Həftənin cümə axşamları Bakıya yas mərasimlərinə gəlib sonra
yenidən Şuşaya qayıdırmış. Məhz bu filmin sayəsində Azərbaycan
tamaşaçısı Üzeyir bəy dühasını hərtərəfli anlaya, görə bildi... Bəlkə, yaşıma
uyğun uşaqsayağı maraqla Anar müəllimin gözlənilməz bir etiraf edə cə -
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yini, valideyn itkisindən doğan ağrısını filmə necəsə köçürməsindən
danışa cağını gözləyirdim. Amma o, filmdən, dəhşətli itkilərindən yox,
Şuşadan və şuşalılardan dedi. Dedi ki, film çəkilişi, Şuşa və şuşalılar
olmasaydı o ağır günləri yaşaya bilməzdi. Şuşanın əsrarəngiz təbiəti,
insanlarının həssaslığı, qonaqpərvərliyi, sənət qoxuyan ab-havası itkiləri
ovutmağa yardımçı olub. Qarlı, bumbuz Astanada Anar müəllim – yenə
yaxşı ki, o film çəkilib, Şuşa o kadrlarda qalıb – dedi. Və bu sözlərdən Şuşa
nisgilinin ən dərin qatlarını duymaq çətin deyildi. 

Həqiqətən, filmdə Üzeyir bəy və Şuşa bir tamın, bütövün paralarıdı.
“Leyli və Məcnun” kimi bənzərsiz sənət nümunəsi, Bülbülün ariyaları,
Bəhram Mansurovun tarda ifası, Qədir Rüstəmovun Azan kimi sədası,
“Qarabağ bülbülləri”nin ilikləri tərpədən səsi, Xan qızı Natəvanın övlad
itkisindən doğan kədərli misraları Şuşanın əsrarəngiz təbiəti ilə, Allahın
Şuşaya səxavəti ilə iç-içədir... Və bunlara baxanda, dinləyəndə xoşbəxtliyin
varlığına inanır adam.  Anarın rejissor kimi uğurlu tapıntılarından o qədər
danışmaq olar ki... Amma indi Şuşa həsrətimiz sona çatdığı üçün ayrı cür
izləyirəm filmi. Üzeyir bəyin Peterburqda suya baxıb Şuşanı, qarda açılmış
cığırla gedən qocanı xatırlamasını elə yaxşı başa düşürəm ki! Elm, sənət,
mədəniyyət paytaxtı Peterburqda Şuşadan ötrü qəribsəmə, həm də
müəllifin bu nisgili Üzeyir bəyə yaraşdırması çox dəqiqdi...  Qəribə bir
tənhalıq yağır bu kadrdan. Adama elə gəlir ki, Üzeyir bəy bu izahsız, heç
bir təhlilə gəlməyən düşüncələriylə birgə fərqlidi, qeyri-adidi, Şuşadı! 

Xankəndidən dolama yolla qalxanda Şuşaya keçəndən sonra yolun
sağ tərəfdə Ərimgəldi qayası yerləşir. Bir vaxt yaz aylarında bəylər
faytonla  Aran Qarabağa gedərmişlər. Bəylərin xanımları da bu qayanın
ətrafına yığışar, istirahət edər, ərlərinin yolunu gözləyərdilər. Tanış atlını
görən, ərini qaraltısından tanıyan gəlin bərkdən: “Ərim gəldi, ərim gəldi”
– deyərdi. Qarabağ xanlığı dönəmində burda qala tikilib və əvvəllər
Çanaqqala  adlanan qala getdikcə Ərimgəldi adını alıb... “Üzeyir ömrü”
filmində “Leyli və Məcnun” operasından qızların xorunu dinləyə-dinləyə
gəlinlərin həmin qaladan bulaq başına enməsini izləyirik... 

Bu gələn yara bənzər,
Telləri qara bənzər.
Ay qız, ay qız, bəri bax!
Qoşa xallar üzündə...

Sanki bu sözlər, musiqi, qızların “sallana-sallana” enişi elə bu yerlər
üçün yazılıb. Filmin də üstün cəhəti Şuşanın mədəniyyət paytaxtı,
konservatoriya, söz-sənət ocağı olmasını Üzeyir ömrü nümunəsində,



içərisində göstərməsidi. Azad olan sadəcə torpaq deyil, yurd deyil, həm də
o torpaqda bitəndi, ordan boy göstərən sözdü, sənətdi, musiqidi, Üze yirdi. 

Amma nə yazıq ki, azad olunan Qarabağımızı bizə yerlə-yeksan qay -
tarıblar. Daşı daş üstə qoymayıblar, tarixi, mədəniyyəti, yurdlarımızı,
təbiətimizi talan ediblər. Tez bir zamanda Qarabağın dünyanın cənnət
guşə  sinə çevriləcəyinə şübhə yoxdu. Bununla belə elə qələbə ovqatında o
dinc Qarabağı duymaq, hiss etmək, oxumaq keçir adamın könlündən.
Mirzə Fətəli Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”
komediyası çatır dadımıza. Bu, Mirzə Fətəlinin ən məşhur əsəridir.
Əsasında ekranlaşdırılmış “Dərviş Parisi partladır” filmi Mərdəkan den -
drarisində çəkildiyi üçün Qarabağın necəliyini elə mətn əsasında hiss et -
məyə çalışıram.  

Axundzadə komediyalarında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini –
Nuxa, Təbriz, Sərab, Ağcabədi və s. məkan olaraq seçir. Və burda niyyət
ümum xalq narahatlığını, problemlərini fərqli yerlərə paylaşdıraraq diqqət
cəlb etməkdi. Nuxalı öz yerlilərinə baxanda, ya da qarabağlı el arasında
tanınan adamları səhnədən görəndə, onlara güləndə özü haqqında da
düşünəcək, şübhəsiz; gerçək sənət vasitəsiylə maarifçilik də elə budur,
mən cə... Etiraf edim ki, indi fransızların inqilab edib hakimiyyəti dəyişən -
də bizim arvadların cadu-piti ilə məşğul olması, bu gün də müasir ad
qazan mış xurafatın – ekstrasensliyin ekranlardan təbliğatı haqqında
danış maq həvəsində deyiləm... Belə yaxşı edib çağırmışıq dərvişi, Parisi
də əcəb edib dağıtmışıq... Nədi Şahbaz gedib Firəngistanda üzüaçıq qız -
lar la şənlənməli, Şərəfnisə də burda gözünün yaşın tökməliydi?! Oyy,
deyəsən, zəfər havası başımı gicəlləndirib və belə yozumları da elə ləzzət -
lə dilə gətirirəm ki. Vallah qınamayın, mən həmin dövr maarif çilərimizin
oxumağın vacibliyini minbir üsulla çatdırmağa çalışmasını başa düşürəm.
Mirzə Fətəlinin Parisə oxumağa gedə bilməyən Şahbazı  Nəcəf bəy Vəzi     -
rov un Fəxrəddininin, Mirzə Cəlilin İskəndərinin sələfidi... Oxumağa gedə
bil  məyən Şahbazın dərdi birdisə, oxuyub gəlib dilbilməzlər arasında yaşa -
mağa məhkum olan Fəxrəddinin, İskəndərin bəlası rəqəmlərə sığmaz...
Amma mən indi Qarabağı oxumaq, anlamaq istəyirəm. Çünki məhz
“Müsyo Jordan....”da Qarabağ ayrıca xarakter olaraq qələmə alınıb. Özü də
dahimiz Mirzə Fətəlinin ustalığı sayəsində qısa dialoqlar, bir cümləlik
fikir lərlə...   

“Əvvəlinci məclis Qarabağ vilayətində min iki yüz altmış üçüncü ildə
yazın əvvəlində, Novruz bayramından bir gün keçmiş Təklə-Muğanlının
qışlağında vaqe olur”.  
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Deməli, əsər başlayan kimi müəllif deyir, yerini rahat elə, Qarabağdan
danışacam. Və burda qarabağlıların xasiyyətindən tutmuş təbiətinin
qeyri-adiliyinə kimi hər şey var...

Misal üçün elə əvvəldə Şəhrəbanu xanım gözünün yaşını töküb
Şahbazın gedəcəyindən danışan qızını sakitləşdirir öz aləmində: “Necə
adaxlım kimdir? Bəs əmin oğlu Şahbaz bəy kimin adaxlısıdır? Atan iyirmi
gündən sonra Allah qoysa sizə bir toy edəcəkdir ki, tərifi tamam
Qarabağda söylənəcək. İsrağagün aşnası zərdablı Qurban bəyə kağız
yazırdı ki, Şamaxı çəngilərinin vədəsini alsın, toya göndərsin”.

Təkcə bu məqamda bir tərəfdən zəngin həyata alışmış Qarabağ
qadınlarının dəbdəbə sevdalısı olması, digər tərəfdən də burda keçirilən
toyların koloriti duyulur. Amma əsərdə zamanın təsdiq etdiyi başqa
mətləblər də var. Müsyo Jordanın Şahbazı tovlamağını eşidəndə
Şəhrəbanu xanım öz-özünə deyinir:  “Bu firənglər necə naşükür xalq
olurmuşlar. Heç yaxşılıq bilməzmişlər. Mən ağılsız, genə tarının hər günü
nahara müsyo Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama plov gərək,
bozartma gərək ki, gedib öz ölkəsində deməsin ki, Qarabağda hörmət
eləmək bilmirlər. Di gəl bundan sonra xalqa yaxşılıq elə! Tamam yaxşılığım
bada çıxdı getdi”.

Bu sözlər son vaxtların olaylarını xatırlatdı lap... İllərlə beynəlxalq
tədbirlər, konfranslar keçirib ən gözəl qarşıladığımız, yedizdirib-içizdirib
ən bahalı otellərdə, göz üstündə saxladığımız əcnəbilər bəzən gedib
ölkəmiz haqda yalan da uydurub yazdılar, bədnam qonşuya da yarındılar.
Firənglərin də Qarabağ hadisələrində mövqeyi və davranışı şərhə gəlmir...
Elə düz deyirmiş Şəhrəbanu xanım!  

Amma Hatəmxan ağa da haqlıdır ki, bizdə hər nə adət və xasiyyət var
isə, əksi Paris əhlindədir... Ürəklə yaşayan bizlərdən ötrü merkantil
firəngləri anlamaq heç vaxt sadə olmayıb. Amma Mirzə Fətəli məhz Parisli
Müsyo Jordanın diliylə Qarabağın avropalıları heyran qoyan təbii
zənginliyini çatdırır: 

“Qarabağa gəlməsəydim (əlini uzadıb cibindən bir dəftər çıxarıb, açıb
içində səliqə ilə düzülmüş bir neçə otları göstərib), əgər mən Qarabağa
gəlməsəydim, kim biləcəkdi ki, Qarabağın yaylaqlarında bu otlar
mövcuddur? Bundan əvvəl bizim ətibba və hükəmalarımız cənab Linney
və Turnefort və Bartram belə güman etmişlər ki, bu nəbatat ancaq Alp
dağlarında və Amerikada və Afrikada və Şveysariya dağlarında mövcud
olur. Amma indi mən buraya gəlmək səbəbi ilə Parisin darülelminə isbat
edəcəyəm ki, məzkur hükəmalar bilkülliyə səhv ediblər”. 
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Beləliklə, Mirzə Fətəli qəhrəmanlarının sayəsində Qarabağın bütün
sahələrdə öndə olduğunu, hər mənada ucalığını görürük. Hətta yalançı,
şarlatan dərvişin də sözlərində Qarabağ həqiqəti var:

“Məgər eşitməmisiniz ki, bir neçə şəyatinə əmr etmişəm ki, həmişə
Şişə qalasında üsuli və şeyxi mollalarının arasında fitnə və fəsad salıb heç
vaxt onları dinc qoymasınlar! Ondan ötrü ki, onlar minbərə çıxıb aşkara
xalqa vəz edirmişlər ki, cadukunə və sairə inanmayın”. 

Bəli Şərq xurafatın, riyakar mollaların fitnə-fəsadının içərisində itib-
batanda Şuşada minbərdən maarifçilik söhbəti aparılırmış. Bunu təkcə
dərviş yox, həm də Yusif Vəzir Çəmənzəminli yazır: “Bundan 35 il əvvəl
Şuşa mədəni sahədə birinci sırada gedən şəhərlərdən biri idi. İqtisadi
bazası zəif, ticarəti get-gedə azalan əhali çıxış yolunu məktəbdə aramağa
başlamışdı. Ən mütəəssübü belə, övladını rus məktəblərinə göndər mək -
dən çəkinmirdi. O zaman Şuşada realni və şəhər məktəbi vardı. Bir az
sonra rus-tatar məktəbi də açıldı. Buradakı tələbələrdən başqa, Bakı
məktəblərində, paytaxt ali məktəblərində (Qafqazda ali məktəb yox idi),
Qori və Yerevan seminariyalarında da şuşalılar var idi. Yay aylarında başqa
yerlərdəki tələbə və kənd müəllimləri (o vaxt türklər orta məktəblərdə
müəllimlik etmək haqqına malik deyildilər) Şuşada toplanır, şəhərə
mədəni bir həyat gətirirdilər: teatr tamaşası verilir, müsamirə düzəldilir,
leksiyalar oxunurdu. Bunların hamısında da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
başçılıq etmədə idi”. 

Haqverdiyevin Şuşasına keçməzdən əvvəl bir faktı da qeyd edim ki,
Hacı Zeynalabdin Tağıyev Bakıda Qızlar məktəbi açanda bütün bölgə lər -
dən, elə şəhərin özündən də ailələr mövcud qapalı mühitdə qızla rını
oxutmaq istəmirdilər. Statistikaya görə bu məktəbə ən çox təhsil almağa
gələn lər şuşalı qızlardı... Bu mənada Qarabağ, Şuşa elə əlavə bəzək-düzək -
siz, xüsusi deyim forması axtarmadan da Tarixdi, Sənətdi, Ədəbiyyatdı...
Yenə Çəmənzəminlinin fikirləri sözümüzə qüvvət olsun:

“Bizim ədiblər də əsərlərində həqiqi simalardan istifadə etmişlər və
bəzən adlarını belə dəyişməmişlər. Mirzə Fətəli, deyirlər, Hacı Qaraya,
doğrudan, rast gəlmiş və adını dəyişməyə hacət görməmişdir. Yenə eyni
müəllifin çullu həkimi. Bu adam da Qarabağda məşhur imiş. Nəcəf bəyin
"Qıdı kirvəsi" Daşaltı kəndindəndir, çocuqluğumda adını Şuşada çox
eşitmişəm. Əbdürrəhim bəyin ağıçı Mələyi də həqiqi simadır. Ağıçı Mələk
Qarabağ təziyələrində məşhur bir qadın idi. Ağı deyərkən özü də ağlardı,
ağlamaqdan kiprikləri tökülmüşdü. 1911-ci ildə bu qadına Aşqabadda rast
gəldim. Xalq ədəbiyyatını gözəl bildiyi üçün bir gün onu bacımgilə qonaq
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çağırdım. Gəldi, lakin qələmi əlimdə görər-görməz duruxdu və bir söz
demədi: "Adım "Molla Nəsrəddin"ə düşər" deyə çəkindi. Dediklərini nə
məqsədlə yazacağımı anlamaq istəmirdi. 

Əbdürrəhim bəyin "Haqq Mövcud"u da həqiqi simadır. Bu adamın əsl
adı Molla Qurban idi. Lakin camaat arasında "Haqq Mövcud" adı ilə
məşhur idi. Onun, doğrudan da, nüsxəbənd Məşədi Əkbərlə məsələsi
olmuşdur. Lakin Əbdürrəhim bəyin hekayəsində söylədiyi kimi deyil.
Əbdürrəhim bəy əslini yazsaydı, daha maraqlı və bədii olardı”. 

Yusif Vəzirin yol xəritəsiylə Haqverdiyevin yazdığı gerçək, həqiqi
Qarabağı səyahət etmək fikrinə düşdüm. Elə sadəcə cəhənnəmə vasil
olmaq üçün Tiflisdən Qarabağa yol alan “xortdan”ın marşrutu ilə getmək
bəs elədi... Deməli, “Xortdanın cəhənnəm məktubları”nda Əbdürrəhim
bəyin Xortdan adı verdiyi mifik qəhrəman cəhənnəmə getmək üçün
Qarabağa varıb, ordan xüsusi eliksir almaq istəyir. Ümumiyyətlə, o
zamanlar Qarabağda müxtəlif kimyəvi təcrübələr aparıb nələrsə əldə
etmək ənənəsi varmış. Ona görə təkcə dirilik suyunun yox, cəhənnəm
eliksirinin burda axtarılması yazıçının sarkazmını göstərir... Və bu yol
boyu Xortdanın bütün dayanacaqları Qarabağı bir yöndən, tərəfdən açır
qarşımızda. Tiflisdən faytona minən qəhrəman deyir ki, “Beş saatdan
sоnra “Bərdə bazarına” varid оldum. Çоx gözəl bazardır. Yоlun о tay-bu
tayına dükanlar düzülmüş və hər birində bir nəfər mömin qardaş
əyləşmiş. Hamısı əhli-iman, Allah bəndəsi, özgənin bir quruşuna xəyanət
eləməyən. Süd əvəzinə su, yağ yerinə piy satmayan. Akulə düyüsünə
Tərtər düyüsündən aşqar vurmayan. Dоşab küpələrində siçanlar
оynamayan, yalandan atalarının ərvahına and içib, malı üçqat artıq
qiymətə satmayan adamlardır”. 

Doğrusu, yazıçının bu yerdə ironiya etməsini, ya ciddi danışmasını
müəyyən etmək çətindi. Elə əsl qarabağlılara xas cəhətdi ki, hansı yerdə
zarafat etdiklərini tutmaq hər adamın işi deyil. Amma hər halda bölgəyə
aid kolorit, hətta qaynayan bazarın ab-havasını görmək olur. Müəllif bu
yerlərin mətbəxinin də gözəlliyini xüsusi qeyd edir və hətta gürcülərin
kulinariya bostanına daş atır:  “Mənə çоx dadlı bir çığırtma verdilər, yedim.
Həqiqət о ləzzətdə çığırtmanı mən Tiflisdə də yeməmişdim. Tiflisdə
gedərsən restоrana, çığırtmanın adını çexоxbili qоyub gətirib verirlər
adama. Nə yağı var, nə dadı, nə də duzu. Bir manat yarım da adamdan
alırlar. Bu kişi məndən bir manat aldı, amma çığırtması dəyərdi iki
manata. Sоnra eşitdim ki, Qarabağda bir cür quş var, adına sağsağan
deyirlər. Bu çığırtma оnun ətindəndir”. 
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Əsər təkcə belə baməzə məqamları ilə deyil, həm də etnoqrafik
məlumat verməsi ilə dəyərlidi. Elə povestdə keçən yer adlarını sadalasaq
böyük bir xəritə yaranmış olar: Şuşa, Bərdə, Köçərli, Qərvənd, Nəzirbəyli,
Qarqar, Xocalı, Turşsu, Əsgəran, Ağdam... Və bu yerlərdən keçən,
bəzilərində əyləyən qəhrəman günümüzlə səsləşən, adamda şirin bir
təbəssüm yaradan maraqlı detallara da diqqət çəkir. Misal üçün Vətən
müharibəsi dönəmində, itkilərimizlə, şəhid vermədən doğan dərin
kədərimizlə, gözlənti və həyəcanlarımızla bərabər, həm də çoxlu
yumoristik folklor nümunələri yarandı. Ağdamın azadlığı ərəfəsində
rayonun döyüşsüz alınması sevincini bir az da ağdamlıların zirəkliyi ilə,
xarakteri ilə bağlayıb xoş zarafatlar edənlər vardı. Bir sözlə, ütük, zirək
ağdamlılar elə qarabağlıların özlərinin də şux yumorunun obyekti olub.
Və görünür, Əbdürrəhim bəy Ağdam bazarından danışanda burda
hərlənən dəlləyin hərəkətlərini nahaq yerə qabartmır: “Meydanda bir
nəfər dəllək mənim diqqətimi cəlb elədi. Bu adamın nə başında, nə
sifətində dərman üçün bir tük yоx idi. Bоyu azından bir sajen. Dedilər: bu,
məşhur usta Quludur. Bazarda dоlanır, elə ki gördü kəndlinin biri daş
üstündə əyləşib, xəlvətcə daldan gedib, qəfildən оnun papağını götürüb,
başını islatmağa başlar. Kəndlinin qışqırtısı heç bir fayda verməz. Güclə
başını qırxıb, bir şahı pulunu alıb əldən qоyacaq”.

Bu səhnənin özü o qədər sevgiylə yazılıb ki, insanın üzündə təbəssüm
yaranır, deyirsən kaş o bazar olaydı, ətrafında da belə qəribə yerlilər
dolaşaydı. Həm də, bəlkə, o ab-hava olsa, o adamlar da yenə yetişəcək. Və
xoş olan odur ki, Xortdan sadəcə belə sadə, gülməli adamları yox, həm də
Qarabağın elitasını təsvirə gətirir...

“Hətta Gəncədə belə danışırdılar ki, iki nəfər erməni azançının
səsindən mütəəssir оlub, islamı qəbul ediblər. Mirzə bu sözü eşitcək
ucadan bir salavat çevirib dedi: – Dоğru buyurursunuz. Qarabağ xanəndə
mədənidir. Buradan neçə nəfər adlı xanəndələr çıxıbdır. Məsələn, Hacı
Hüsü, Məşədi İsi, Həsəncə, Qaryağdı оğlu və sairələri. Gözəl səs sahibi
cavanlarımız yenə var. Ancaq dərd budur ki, cavanlarımızda islam ruhu
qalmayıb”.

Cavanlarımızda islam ruhu qalmayıb – deməklə, əslində, söhbət
dindən yox, xurafatdan gedir. Bir də belə suyu, havası, torpağı, təbiəti,
insanları olan yerlərin öz dini, öz imanı varmış, bəlkə... 

“Ətrafı səfalı meşələr, sərin bulaqlar, havası məsum uşaq qəlbi tək
ipək. Bu şəhərin ömrü bir elə uzun deyilsə də, tarixi bir şəhərdir. Buraya
adlı xanlar, bəylər, hətta şahzadələr gəlib-gedirlər. Burada padşah başı
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kəsilib, təpiklərdə paymal оlub. Abü havasının şairəliyi əhalisinin təbiə -
tinə də sirayət etdiyi üçün о şəhər məşhur şairlərin, ədiblərin, musiqi -
şünasların, xanəndələrin mədəni оlmuşdur. May ayının birindən
sen tyabrın оrtasınadək şəhər şənlik və abad оlur. Yaylağa gələnlər, dağlara
mal və qоyunlarla şəhərin altından gedib və  qayıdan köçərilər bu az
müddətdə şəhəri bir qaynar qazana döndərirlər. Elə ki payız gəldi və şəhər
təzədən çadırşəbini başına çəkdi, şəhərin övzai tamamən dəyişilir.
Tərəddüd azalır, ticarət kəsilir, camaat bikarlayıb özünə məşğuliyyət
axtarır”.

Xortdanı Şuşaya çatar-çatmaz tərk elədim, onun cəhənnəm eliksirini
necə alması və oralara necə varması tamam ayrı yöndən təhlilə gəlir.
Amma indi niyyətim Qarabağı hələlik sözlə də olsa, gəzməkdi.
Haqverdiyev “Uca dağ başında” – deyə bir yeri nişan verirsə, bura mütləq
ki, Şuşadı... Yuxarıda gətirdiyim nümunə də elə əsərin başlanğıcından
harda olduğumuzu kəsdirməyimizdən ötrü hazırlıqdı... Deyir, burda
padşah başı kəsiblərmiş. Qacardan danışır. Yusif Səmədoğlunun “Qətl
günü” romanında yazdığı bu hadisəni  elə həmin əsərin sayəsində tarixi
ədalət kimi qavramışam... Qacarlar buraların adamlarına çox zülmlər
ediblər. Amma Yusif Səmədoğlu əsərində deyir ki, Baba kahadan əsən
külək Qacarı xəbərdar eləməyə, ayıltmağa çalışsa da, o, buna heç bir
əhəmiyyət vermədi. Hakimiyyətin əbədi olduğunu düşünən hər kəsin
bəlası budu. Bir də tarix göstərdi ki, Şuşaya çirkab yapışmır. Və elə Yusif
Səmədoğlu da Baba kahanın havasını həqiqətin səsi kimi vurur Qacarın
üzünə,  ölümünə yaxın onun ayağını ağırlaşdırır. Qacarın hərəkət edə
bilməməsi günahlarının ağırlığına işarədi əslində... 

Bəli, tarixin də, ədəbiyyatın da dediyi kimi padşah başı pamal olub
bu yerlərdə. Və tarixən qəliz mübarizələr məskəni olan buraların
adamlarının baməzəliyi, dəli oynatması qəribədi. Adama elə gəlir bütün
bu bəlalardan keçən adamlar qaradinməz olmalı idilər. Hər halda təbiətin
dirəniş qanunu, insanın özünümüdafiə instinkti burda öz işini görür. Şuşa,
Qarabağ və yurdun adamları özünəməxsusluqlarını itirmirlər. Ona görə
də Haqverdiyev deyir ki, burda cavan qələm sahiblərinin müşahidə
etməsi, yazması üçün çoxlu tiplər var. Biri elə Qubuş... Üzüm suyundan
bala-bala vurur və dünya vecinə deyil. Qazı da onu düz yola gətirmək
istəyəndə deyir ki: 

“– Qazı ağa, mən bu üzümü yeyə bilərəmmi? 
– Əlbəttə, yeyə bilərsən!
Qubuş üzümün suyunu stəkana sıxıb yenə sоruşur:
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– Qazı ağa, mən bu üzümün suyunu içə bilərəmmi?
– Çоx gözəl içə bilərsən!
– İndi içməyib, saxlayıb üç aydan sоnra içəcəyəm”.
Cavanşirlər nəslinin kişi kimi qadını, Mirzə Cəlilin həyat yoldaşı

Həmidə xanım “Xatirələrində” yazırdı ki, “Ölülər” qəhrəmanı İskəndər
onun atası Əhməd bəyin qohumu idi, qarabağlı idi, öz çəkdiyi şərablardan
gündə içdiyi üçün xalq belə ayama qoymuşdu ona... 

Ümumiyyətlə, bu xatirələrdən və elə həyatın özü qədər gerçək olan
bədii əsərlərdən anladığım odu ki, Qarabağ başdan-başa sənət əsəri imiş.
Və yazılanlar tarixi, tarix də yazılanları təsdiq edəndə, tamamlayanda bu
tezisin doğruluğuna zərrə qədər şübhə qalmır. 

Bir il öncə Gəncə haqda hekayə yazmaq üçün şəhəri gəzib material
toplayırdım, soraqlaşanda elə Avara bağında oturan yaşlı bir adamı nişan
vermişdilər ki, bu, Gəncə ensiklopediyasıdı. Mən onu sözə tutub Gəncəni
ifadə edən rəvayətlər danışmasını xahiş etmişdim. Uzun söhbətimizdən
yadımda qalan bir neçə gülməli əhvalat da var. Biri də odu ki, inqilabdan
əvvəl Gəncə bəylərindən biri Peterburqa gedir... O zaman üçün bu, dünya
səyahəti səviyyəsində iş imiş. Qayıdanlar başlarına gələnləri uzun-uzadı,
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fəxrlə danışarmışlar. Bəylər sözü bir yerə qoyurlar ki, səyahətçi dostu
danışmağa qoymasınlar. O, hər dəfə olduqları yerə gələndə bir-bir durub
aradan çıxır, ağzını açmağa imkan vermirlər. Axırı bəy vəziyyəti başa
düşür və dostlarının gizlin toplaşdığı yerə girib şoşkanı çıxarır və deyir:
Biriniz də tərpənmirsiz, yoxsa vuraram... Deməli, mən Peterburqdan
gəlmişəm... 

Haqverdiyev oxşar əhvalatı Qazaxdan “diliboz” atı gətirib sözü ürə -
yində qalan, qəhrəmanlığından danışa bilməyən Əsgər haqqında yazır...
Və mən bunu oxuduqca miflərin xalqdan gəldiyinə, amma bunları mütləq
kimlərinsə qələmə almasının vacibliyinə əmin oluram. Ona görə artıq
söylədiyim kimi bəzən bədii mətnlər tarix kitablarından daha böyük
informasiya verir. 

İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca” əsəri həm də bu cəhətdən
əhəmiyyətlidir... Məhz 80-ci illərdə bu cür əsərlərin yaranması siyasi
xarakter daşıyırdı, sosial mesaj ötürürdü. Qarabağa diş qıcıyanlara təkcə
tribunlardan, qəzet səhifələrindən yox, həm də belə bədii mətnlərlə cavab
verirdi Sənət. 

“Geriyə baxma, qoca”nı bu günün ovqatında oxuyanda başa düşürəm
ki, müəllif sadəcə ömrün qürubunda öz-özünə “baxma” deyə-deyə
keçmişinə, xatirələrinə boylanmır, həm də Qarabağın bizə aidliyini,
məxsusluğunu təsdiqləyir. Bir də dediyim kimi, zamanın təsdiq etdiyi,
bəlkə, öz qarşımızda sübuta yetirdiyi doğruları göstərir. Misal üçün
“Səkinə ilə Mahal Murovunun  əhvalatı”nda Səkinə şikəst olmuş Gülməm -
mədə ərə gedir. Yazıçı bunu kövrək bir şəkildə, qadının fədakarlığını
vurğulayaraq yazır. Və burda elə Vətən müharibəmiz dönəmində müxtəlif
xəsarətlər alan əlil qazilərimizin yarasına məlhəm olan, sonra onlarla ailə
quran şəfqət bacılarımızı necə yada salmayasan?! Deməli, bu günümüzü
anlamaq üçün təməllərimizi dərk etməyimiz vacibdi. Bu əsərlər isə
köklərimizin sağlamlığını sübuta yetirir. Elə həmin əsərdə yazıçı “Xanım
arvadla Damlıca mülkünün əhvalatı”nda atasının yurdunu qaytaran, ona
qarşı edilmiş haqsızlığı yerdə qoymayan, canişindən cavab tələb edən
Xanım haqda yazır: “Uzaq Qarabağ meşələrindən gələn bu qarayanız, arıq
arvadın təmkinindən, cəsarətindən, iradəsindən canişinin xoşu gəldi və
o, xoş əhvalla da dilmanca dedi: – Onu başa sal ki, mən özüm əlahəzrətdən
xahiş edəcəyəm onun mülkünü özünə qaytarsınlar...”

Beləliklə, İlyas Əfəndiyev yurdun qadınını bir yandan mərd, cəsarətli,
qorxmaz, digər tərəfdən də anası kimi yumşaq, mehriban, gözəl geyimli-
kecimli, baxımlı təsvir edir. Oxuduqca düşünürsən bu torpaqları qaytaran
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oğulları məhz belə analar doğa, yetişdirə, böyüdə bilərdilər. Mən bu
mövzularda danışanda patetikanın nə qədər mümkün olduğunu və ondan
qorxduğumu da etiraf edirəm. Amma məsələ burasındadı ki, “Geriyə
baxma, qoca” bəzən çox kiçik detallarla ayıldır adamı, yerə endirir, göydə
uçmaqdan çəkindirir, sayıq olmağa çağırır... Misal üçün sadə kəndli İmaşın
dilindən deyir, fars padşahı bu xanları bir-birinə döyüşdürür ki, zəif -
ləsinlər, sonra ürəyi istəyəndə gəlib talayıb aparmaq asan olsun. Şərhsiz!  

Yaxud Çarvadar Həbib sadə, savadsız bir adam olsa da, Şuşa qalasında
Rastı, Çahargahı dinlədiyi üçün sevgi nə olduğunu yaxşı bilir. 

Bütün bu hisslərimizi tərbiyə etməyə, düşüncələri arıtlamağa, sava -
dımızı artırmağa yardımçı olan əsərlər, onlarda əksini tapan həqiqət lər
Qarabağın və bizim gələcəyimizi ayıq görməyimiz üçündü. Bu gün xalq və
hakimiyyət birliyi, bərabərliyi, ordunun qüdrəti sayəsində, şəhidlərimizin
qanı bahasına qaytardığımız torpaqların yenidən qurulması, yaradılması,
dirçəlməsi həm də təzə əsərlərin yazılması ilə tezləşməlidir. Yazmalıyıq...
Bu günün öz küllərindən doğulan Qarabağını yazmalıyıq!  
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Mən aşığam qara bax,
Qara salxım, qara bağ.
Tehran cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ.

AĞABƏYİM AĞA

Yaddan çıxmaz 
Qarabağ



Mehriban VƏZİR

QARABAĞIN MƏŞHUR XANIMLARI
(Ağabəyim ağa, Gövhər ağa, Xurşidbanu Natəvan və 

Həmidə xanım Cavanşir)

Qarabağın əzəmətli xanımlarından Ağabəyim ağa, Gövhər ağa, Xurşid -
banu Natəvan və Həmidə xanım Cavanşirin ömür yollarına nəzər salırıq...
Həyatları Qarabağın dövlətçilik və işğal tarixi ilə, siyasi gündəmi ilə,
tərəqqisi və tənəzzülü ilə  sıx bağlı olan bu xanımların keçdiyi iztirablı və
ləyaqətli ömür yolu Qarabağın canlı tarixidir...

Dövrün siyasətinin yazdığı bu ömür hekayələrini öyrənmək Qara ba -
ğın başına gətirilənləri nəbzlərdə dinləmək kimidir...

AĞABƏYİM AĞA CAVANŞİR

Ağabəyim ağa İbrahimxəlil xan qızı Cavanşir 1782-ci ildə Şuşada
doğulub, 1831-ci ildə İranın Qum şəhərində vəfat edib və xanədan
sahiblərinə aid məzarlıqda dəfn edilib. Türk-İslam dünyasının ən
mütərəqqi, yüksək təhsilli, siyasi nüfuzlu xanımlarından biridir. O, Qarabağ
xanı İbrahim xanın qızı, İran şahı Fətəli şahın zövcəsi, İran-Qacar
səltənətinin ilk kraliçası idi. Ağabəyim ağa Qacar idarəetməsində söz
sahibi olmuş, dünya ölkələrinin kraliçaları ilə məktublaşmışdır. O, səfir
zövcələrini qəbul etmək səlahiyyəti almışdı, vasitəsiylə Napoleona məktub
göndərmiş, dövlət lə rarası münasi bət lərdə qadın iştirakçılığını ilk dəfə ən
zirvəyə da şımışdır. 

Ağabəyim ağanın taleyi Qarabağın, eləcə də regionun siyasi ha -
disələrinin qəmli he ka yəsidir. Bu hekayə Qarabağın dövlət müs təqilliyi
uğrunda milli müqaviməti, Şimaldan və Cənubdan gələn yad el li
müdaxilələri, silsilə ailə müsibət lə rini, qara sevdaları, ölüm və ayrılıqları
özündə  cəmləyir. Ağabəyim ağa nəğmələşmiş və yüzilləri adlayıb bu günə
kimi yürümüş şeirlərindən birində səbir və vüqarla “Bu da belə bir
ömürdü...” deyir. 

Bəli... belə bir ömür idi... Xanqızının həyatında baş verən hər bir
hadisə zamanın  siyasi gedişatından doğmuşdur. Olduqca siyasiləşmiş bir
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tale yaşayan  Ağabəyim ağadan bəhs edərkən dövrün tarixi hadisələrinə
toxunmadan keçmək mümkünsüzdür...

Azərbaycan tarixində mühüm xidmətləri olan iki nəcib türk soyunun
–  Cavanşirlərin və Ziyadoğlu-Qacarların qan qovuşmasından doğulan
Ağabəyim ağa Şuşa qalasında – Cavanşir xanədanında dünyaya gəlmişdir,
anası Gəncə xanı Cavad xan Ziyadoğlunun bacısı Tutubəyim ağadır. Fitri-
istedadı, şeirdə və musiqidə təbi olan Ağabəyim ağa yüksək saray təhsili
almış, dövrünün görkəmli alimlərindən elm öyrənmişdi.

Qarabağ xanlığı bir dövlət kimi 1747-ci ildə, Ağabəyim ağanın babası
Sarıcalı Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən qurulmuşdur. Cavanşirlər
regionun həm dövlətçilik, həm mədəniyyət tarixində xüsusi yeri olan,
“saray əhli” bir soydur. Onlar da Səfəvilər, Avşarlar, Qacarlar, Ziyadoğulları
kimi özlərini “Çingiz övladı” saymış, idarəetmə düzənini Çingiz üslubunda
qurmuş, Böyük Xanın bayraq, sancaq, tuğ nişanlarını qürurla daşımışlar.
Bu, bütün Turan və İran ellərində olduğu kimi, Qafqaz–Azərbaycan
coğrafiyasında da Çingiz törəmələri hakimiyyətinin 19-cu əsrin əvvəl -
lərinə – rus işğalına kimi davam etdiyini təsdiqləyir.

Qarabağ dövlətinin qurucusu Pənah xan Cavanşir Nadir Şah Avşarın
(1736–1747) sarayında eşik ağası idi. O, 1746-cı ildə bir saray  ixtilafı
ucbatından, şahın qəzəbindən canını qurtarmaq üçün Məşhəddən
Qarabağa qaçır və ulu babası Məhəmməd xan Cavanşirin  Araz çayından
Göyçə gölünə kimi satın aldığı torpaqlara – Qarabağa sığınır. Bir neçə ay
sonra Nadir şah qətlə yetirilir, İranda mərkəzi hakimiyyət çökür, bununla
da Pənah xan açığa çıxıb Qarabağ xanlığını qurur.

Ağabəyim ağanın uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü Qarabağın keşmə -
keşli olduğu qədər də siyasi və mədəni inti bah dövrünə tuş gəl miş di.
Saray idarə et məsi xan za -
dələrin təh   sil və təli mində
cin si ayrı-seçkilik qoy mur,
qızlar da oğlan larla birlik -
də təhsil alır dılar. Qarabağ
xan lığında möv cud olan
təhsil sis te minin yüzillik -
lərdən gələn köklü ənənə -
ləri vardı. XVII əsrdə Qaf -
qaz da bir sıra mədrəsələri
müşahidə etmiş məşhur
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alman alimi, riyaziyyatçı, coğrafiyaşünas və diplomat Adam Oleari burada
astronomiya, fəlsəfə və cəbr tədrisinin Avropa tədrisinə uyğun gəldiyini
qeyd edir.

Xan sarayı öz zəngin xəzinəsi və mədəni səviyyəsi ilə elmə, sənətə,
musiqiyə havadarlıq edirdi. Bu üzdən Qafqazın bir sıra tanınmış alimləri,
şairləri, müdərrisləri Şuşa qalasına axışmışdı. 

Ağabəyim ağa erkən yaşlarından Molla Pənah Vaqif, Şahməhəmməd
ağa Sofuoğlu kimi sarayda yüksək vəzifələr tutan alimlərdən dərs alır, şeir
yazır, dünyəvi elmlərdə, musiqi-sənət fənlərində, xarici dil bilimlərində
hünər göstərirdi. 

Ərlik yaşına çatmış Xanqızı gözəlliyi və zəkası ilə dillərə dastan idi.
Görücülər – qonşu xanların, xanzadələrin xalaları, bibiləri min cür bəhanə
ilə onu görməyə  gəlir, elçilər xan qapısında nağıllardakı kimi sıraya
düzülürdülər. Lakin Ağabəyim ağa əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq idi.
İgid sərkərdə, İbrahim xanın sağ əli, Batmanqılınc ləqəbli Məhəmməd bəy
həm hünəri, həm yaraşığı ilə Cavanşirlərin say-seçmə oğullarından idi.

Həmin dövrdə Qarabağın əhalisi sıx, asayişi kamil, vergi ödəyiciləri
çoxsaylı idi. Xəzinə dolu, qoşun peşəkar, əhali rifah içində idi... təhsil, sənət,
peşə, ticarət çiçəklənməkdə idi. İbrahim xanın siyasi gücü  Təbrizə qədər
uzanırdı. Təbriz xanını belə İbrahim xan təyin edir, Aslandüz qalasında
qoşun saxlayırdı. Bu güc, bu zənginlik və asayiş  Qarabağa mədəni yüksəliş
gətirmişdi.

Ağaməhəmməd şah Qacar hakimiyyətə gəldikdən sonra İranda
mərkəzi dövlət güclənir və Tehranın əli yenidən Qafqaza uzanır. Qacar şah
Səfəvilərin və Nadir şah Avşar imperiyasının sərhədlərinə iddia edir. O,
1795-ci ildə yüzminlik qoşunla Şuşa qalasına hücum edir, Qalanı ala
bilməyib böyük itki ilə geri dönür. Bu məğlubiyyət şahın hiddətinə və
kininə səbəb olur. Şah iki il sonra, 1797-ci ildə Qarabağa yenidən yürüş
edir. Artıq Qarabağda ötən illərin dirəniş gücü qalmamışdı. Ardıcıl
savaşlar, iki il davam edən quraqlıq xalqı səfalətə uğratmış, elatlar köç
etmiş, xəzinə boşalmış, çeri qoşun dağılmışdı. 

Ağabəyim ağa daima yürüşlərdə olan Məhəmməd bəyi gözləyirdi.
Məhəm məd bəy də xan əmisinə bu söhbəti açacaq – elçilik edəcək,
möhtərəm adam arayırdı. Məhəmməd bəyin qədəryazan seçimi xanın can
dostu, vəziri Molla Pənah Vaqif olur. 

Vaqif digər xanzadələr kimi Məhəmməd bəyin də hocası olmuşdu.
Mədrəsə illərində Məhəmməd bəy Vaqifin şeirlərini əzbərlər, bəyazına
köçürərdi. O, vəzirin oğlu Əli bəylə birgə böyümüş, məktəbdə, mədrəsədə,
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zorxanada birgə təlim-tərbiyə almış, cürlük etmişlərdi. Sonrakı illərdə isə
Məhəmməd bəy bir xanədan övladı olaraq idarəetməyə cəlb edilmiş,
xanlıq divanında haqq etdiyi mötəbər yerdə oturmuş, hərbi işlərdə xan
əmisinin sağ əlinə çevrilmişdi. Qarabağnamələr İbrahim xanın dörd nəfər
ən yaxın adamlarından  ikisinin vəzir Vaqif və qardaşıoğlu Məhəmməd
bəy olduğunu yazır...

Məhəmməd bəy vəzir Vaqifdən elçilik etməyi xahiş edir. Vəzir
Məhəmməd bəyi xətircəm edib Ağabəyim ağanı istəmək üçün İbrahim
xanın hüzuruna yollanır. Vaqif acınacaqlı günlər keçirən, Qacar ordusunun
Şuşa Qalasına yaxınlaşması ilə çarəsizliyə düşmüş İbrahim xanın
durumundan  cəsarətlənib Ağabəyim ağanı Məhəmməd bəyə deyil, öz
oğlu Əli bəyə istəyir. Əlbəttə, başı qalda olan xana bu yersiz elçilik ağır
təsir edə bilərdi, ona görə də “İbrahim xan ailəsi və yaxın adamları ilə
Şuşanı tərk edəndə nədən o qafilədə can dostu Vaqif yox idi?”, “Niyə böyük
dövlət adamı Vaqif Qacar şahın gəlişini duyub da qorumasız-filansız oğlu
Əli bəy ilə Qazax-Bəyazidə qaçmalı oldu?” kimi sualların cavabını  şəxsi
münasibətlərdə aramaq lazımdı. 

Zaman keçir, sirrin üstü açılır... bu iş İbrahim xanın iki ən yaxın adamı
– vəziri ilə sərkərdəsi arasında sonu qətllə bitən kin-küdurətə səbəb olur.

Ağaməhəmməd şah ikinci yürüşündə Şuşa qalasını döyüşsüz alır.
Üzünə taybatay açılmış qala qapılarından fateh kimi keçib xan imarətində
yerləşir. İbrahim xan əyanlarının və digər asilərin edam silsiləsinə başlayır.
Lakin Ağaməhəmməd şah həmin gecələrin birində xidmətçiləri tərəfindən
Qalada qətlə yetirilir. Qətldə Məhəmməd bəyin əli olduğu xəbəri dillərə
düşür və Tehrana çatır. 

Məhəmməd bəyin dar gündə Şuşa qalasını tərk etməməsi, şah
hüzurunda gerçək bir cəngavər kimi durması, şahın qətlində əli olması,
misilsiz şah xəzinəsini ələ keçirməsi, düşmən ordusunu Qaladan qovub
çıxarması əhali arasında nüfuzunu birə beş artırmışdı. Əlbəttə, qardaşı
oğlunun öz varislərindən daha mötəbər olması İbrahim xana xoş deyildi. 

Bütün bu siyasi gedişatın içində Ağabəyim ağa Car-Balakəndən
dönəcəklərini, Məhəmməd bəy də xan qafiləsinin Şuşa qalasına
qayıdacağını... vüsalı gözləyirdi.

Bu arada Qacar taxtına çıxmış Fətəli şah həm əmisinin öcünü almaq,
həm Tehranın Qarabağla münasibətini sahmana salmaq üçün İbrahim
xana məktub göndərib Məhəmməd bəyi qolubağlı təslim etməyi, barışıq
üçün Ağabəyim ağanı hərəminə, oğlu Əbülfət ağanı isə sarayına
göndərməyi buyurur.
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Mühacirətdən Qarabağa dönmüş İbrahim xanla qardaşı oğlu
Məhəmməd bəyin münasibəti gərginləşmiş, Vaqifin və bir sıra yaxın
adamlarının edamı xanı qəzəbləndirmişdi. İbrahim xanın oğulları vəliəhd
Məhəmmədhəsən ağa və Mehdiqulu ağa bacıları Ağabəyim ağanı
Məhəmməd bəyə verməyin, qohumluğu möhkəmləndirib Tehrana
müqavimət göstərməyin tərəfdarı idilər. Bəzi qohum  əyanlar isə
“Ağabəyimi Məhəmmədə verərsənsə övladlarının varisliyinə öz əlinlə son
qoymuş olarsan” deyə İbrahim xana təsir göstərir, xanın öz qardaşı ilə
köhnə ədavətini təzələyirdilər. 

İbrahim xan iki od arasında qalmışdı: həm qızını verməklə şöhrəti
onsuz da kəlləçarxda olan Məhəmməd bəyi bir az daha gücləndirmək
istəmir, həm  qardaşı oğlunu şaha təslim etməklə özünü el içində rüsvay
etmək istəmir, həm də şahın “qan bahası əvəzi” təklifinə “yox” deməklə
yeni qarşıdurmaya getmək gücündə deyildi. Çünki savaşlar və quraqlığın
doğurduğu qıtlıq İbrahim xanı təntitmiş, Qarabağa yoxsulluq və köçkünlük
gətirmişdi. Bir yandan da rus qoşunları artıq Tiflisi istila etmiş, Dağıstana
yürümüş, Quba xanlığı ilə işbirliyi qurmuşdu. Qarabağ xanlığına  –
Cavanşir səltənətinə əsrin təhdidi başlamışdı.

Qarabağ Avropa ilə Asiyanın qızıl darvazası olaraq qalmaqda idi. İran
şahları Qarabağı Qafqazın qapısı sayır və azacıq güclənən kimi bu qapını
yarıb içəri soxulurdular. Qafqaza ayaq açmış Rusiya isə Qarabağı İranın
qapısı sayır və Orta Şərqə meydan oxumaq üçün bu qapını ələ keçirmək
istəyirdi.

Dövrün gərgin və acı hadisələrinə varmadan qısaca deyək:
Məhəmməd bəy Qarabağı tərk etməli olur və ömrünün ən gözəl çağında
– 35 yaşında qətlə yetirilir.

Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları
iki aşiqin taleyini yazır. Bu qara yazı Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximiz -
də həzin bir yer qazandıran məşhur  misraları yazdırır:

Əfsus ki... yarım gecə gəldi, gecə getdi...
Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi...

Məhəmməd bəyin eşqi – bu qara sevda... gözəl olduğu qədər
mərhəmətli, ali fitrətli,  sarsılmaz iradəli Ağabəyim ağanın qərarlarını bir
ömür idarə edir...

...İran şahı Fətəli şah Qacar ən mötəbər əyanı Həsən xan Qaragözlünü
Tehrandan Qarabağa şah vəkili kimi göndərmişdi. Ağabəyim ağanı
aparmağa gələnlərin başçısı şah sarayının mötəbər əyanı Təbriz hakimi
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Hacı Mirzə Zaman xan Əbuməhəmməd xan oğlu idi.  Gəlinə mehr haqqı
olaraq böyük sərvət,  ləl-cavahirat, qiymətli geyim-kecim, bəzək-düzək
gətirən elçilər anlaşmaya görə Xanqızını Tehrana gəlin köçürəcəkdilər. 

Əqd-nigaha görə Ağabəyim ağa 1798-ci ilin martında Fətəli şahın
tacqoyma mərasimində ikiyüz nəfərlik məiyyəti – vəziri, vəkili, katibi,
möhürdarı... – böyük idarəsi ilə Tehrana köçdü. 

Qarabağın adlı-sanlı bəylərindən Məlik bəy Qarabağlı bütün heyətə
rəhbərlik edirdi. Ağabəyim ağanın vəziri təyin edilmiş bu möhtərəm əyana
İbrahim xan ən qiymətli kəriməsini əmanət etmişdi. Bəyimin İran
mülkündəki bütün işlərini o idarə edəcək, nəzakətdə qüsur olmamasına
diqqət yetirəcək, qürbət eldə Xanqızını göz bəbəyi kimi qoruyacaq, eləcə
də heyətin düzənini nizamlayacaqdı. Mühafizəçilərin başçısı Ağa Bəhram
Qara bağlı idi. 

Nigah müqaviləsinin başqa bir bəndinə görə  Fətəli şah Tehranda bir
neçə imarəti, qəsri, şəhər ətrafı bağları, tarlaları, xəzinənin qiymətli
almaslarını mehr haqqı olaraq Ağabəyim ağaya vermişdi. Yenə həmin əqd-
nigaha görə Fətəli şah Qum şəhərinin bütün gəlirini Ağabəyim ağaya
ömrü-maaş kəsmişdi.

Salnamələrin yazdığına görə, o zamana kimi Fətəli şah Qacarın
hərəminə Qarabağlı İbrahim xanın qızı ehtişamında gəlin gələn
olmamışdı... və sonra da olmadı...

Ağabəyim ağa Tehrana köçəndə Fətəli şahın dörd kəbinli arvadı vardı.
O, şahın on ikinci arvadı olaraq gəlmişdi. Şəriətə görə, dörddən artıq kəbin
müsaid olmadığından hərəmə gətirilən digər zövcələr siğə edilirdi. Ağa -
bəyim ağa da saraya siğə ilə gəlmişdi, lakin əqd-nigaha görə Xanqızı ilk
für sətdə kəbinə alınmalıydı. Bir müddət sonra sərkərdə Məhəmməd xan
Qacarın qızı Asiya xanım Mazandaranda vəfat edir, Ağabəyim ağa şahın
daimi kəbininə alınır.

Bəzi mənbələr yazır: “Fətəli şah zifaf gecəsi İbrahim xanın aqil və alim
qızı Ağabəyim ağanın otağına girdi, iyirmi dəqiqə sonra oradan ilan vur -
muş kimi çıxıb öz-özünə “Onun gözlərində ilan gördüm” dedi”. 

Bəzi mənbələr də belə yazır: “O gecə Fətəli şahın o otağa girməyi ilə
çıxmağı bir oldu. Gedərkən xidmətçilərinə dedi: İbrahim xanın qızı ilan
kimi çaldı məni...” 

Mənbələr bildirir ki, qənirsiz gözəl, füsunkar natiq, zərif söz, lətif üns
ustası Ağabəyim ağa zifaf gecəsində şah anasının libasını geyinib, belinə
validənin toqqasını bağlamış... bu yolla da  özünü toxunulmaz etmişdi. Qədim
türk törəsinə görə bir qadın bir kişinin qarşısına anasının liba sın da çıxarsa o
kişi o qadına məhrəm ola bilməzdi, ölüncə bacı-qardaş  qal ma lıydılar.
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Xanqızının nəbzi Qarabağın qara yazısı ilə vurmaqda davam edirdi.
Rus işğalı addım-addım irəlilədikcə Arazın bu tayından axan qara xəbərlər
o taydakı həsrətlilərin ömrünü puç, gününü heç etməkdə idi... 1806-cı ildə
atası İbrahim xanın, anası Tutubəyim ağanın, qardaşlarının, bacılarının,
qohumlarının – xanədanın əlli nəfərdən çox əsabəsinin gecənin zülmətin -
də, otağında, yatağında işğalçı rus qoşunu tərəfindən qana qəltan edilməsi
Ağabəyim ağanın ömrünü-gününü qaralara bürüdü...

Lakin... qəm-qüssəyə yenilməyən, müsibətləri üzərində dikələn
Ağabəyim ağanın Tehranda keçən pərişan ömrü Azərbaycan incəsənətinə
iki nadir inci qazandırdı: “Qarabağ şikəstəsi” və “Sarı Bülbül”. Hər iki əzə -
mətli parçanın söz və bəstə yazarı Ağabəyim ağadır. Hər iki parçada
nisgilli, şifrəli  bir ömür hekayəsi gizlənməkdədir. “Sarı bülbül” nəğmə -
sində adı keçən “Vətən bağı” Xankəndindəki “Xan Bağı”nın köçürməsi idi.
Bəzi mənbələr “Vətən bağı”nı Fətəli şah Ağabəyim ağanın nazı xatir
saldırdı” deyir. Türkiyə mənbələrindən biri isə “Vətən bağı”nı ata evindən
gətirdiyi mücəvhərləri satıb saldırmaq üçün Ağabəyim ağa Fətəli şahdan
izin istədi”... yazır. İmarətinin qapı-pəncərəsini belə üzü Qarabağa açdıran
Şahbanu bir hekayətə görə “Vətən bağı”nda “xarıbülbül”ü görməyib
qəmlənir, Fətəli şahın “niyə kefin pozuldu?” sualına “Vətən bağı al-
əlvandır, yox hüsnündə xarıbülbül” deyə cavab verir. 

Bu günə gəlib çatmış misralarından da görünür ki,  Ağabəyim ağa hər
sözü, hər ifadəni öz şahbanu əzəmətinə yaraşan tərzdə – ehmal və
məharətlə seçir... sanki könül sirlərini həm zamanın fitnə-fəsadından
qoruyur, həm də kodlaşdırıb gələcəyə ötürür.. 

Bülbül səni kim uçurdu...
Kim daldandala qaçırdı...
Kim sənə badə içirdi...
Kimlər oldu saqi, Bülbül...

Qarabağ şikəstəsi (şikəsti) Ağabəyim ağanın özünə verdiyi əlamət -
ləndirmədir, şifrəli addır, fikrindəyik.  O, qəlbini Qarabağda qoyub getmiş,
“bir ayrılıq, bir ölüm” deyilən iki böyük ağrı-acı ilə ömür sürmüş, “qızıl
teştə qan qusanlardan” olmuşdur. “Qarabağ şikəstəsi” ayrılıq, nisgil olduğu
qədər də bir çağırışdır... muğamın Ağabəyim ağa tərəfindən ərsəyə gətiril -
miş yeni bir zərb janrıdır, yürüyüşdür... məhz Şuşa qalasına yürüyüşdür...
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Əziziyəm Qarabağ...
Qara salxım, qara bağ...
Tehran cənnətə dönsə...
Yaddan çıxmaz Qarabağ...

Ağabəyim ağanın ömrü ədəbiyyat tariximizin nisgil səhifəsidir,
gülündən ayrı düşmüş bülbülün naləsidir.

Firudin bəy Köçərli həm “Ağabacı”, həm “Məluli” təxəllüsləri ilə şeir
yazan Xanqızı haqqında yazır: “Bilmək gərəkdir ki, Ağabəyim ağanın da gözəl
təbi var imiş və bir çox əşari-lətifə və ədəbiyyati-zərifə inşad etmiş dir”.

Nəsrəddin şah Qacar dövrünün görkəmli şəxsiyyəti Marağalı
Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənə  məşhur xanımlar haqqında əvəz -
siz mənbə olan “Xeyrati-Hesan” (Gözəllərin sərvəti) əsərində yazır:
“Ağabacı mərhum Fətəli şah Xaqanın möhtərəm zövcələrindən olub
mərhum Şişəli İbrahim xan Cavanşirin qızıdır. Xaqanın hərəmxanasında
son dərəcə hörmət və izzətə malik idi. Bu qadın həzrəti-Xaqanın hərəm -
xanasına alicənab bir qadın kimi daxil olduğundan hamı ona kəmali-
ədəblə yanaşırdı. O, Qarabağdan özü ilə bərabər 200-dən artıq xadim və
nökər gətirmişdi ki, onların da hamısı məşhur igid və cəsur adamlar idilər.
O cümlədən buraya gəlmiş Qarabağ böyüklərindən olan və bu xanımın
vəzarətində çalışan Məlik bəy xanımı onun ləyaqətinə toxunan, ədəbdən
kənar hərəkətlərdən qoruyaraq qayğısına qalırdı. Bu məqsədlə Məlik bəy
Qasım imamzadəsi ətrafında bir qəsr tikdirmişdi və bu xanım çox zaman
orada qalırdı. Bu qadın özü çox ağıllı, ləyaqətli və uca idi. Ona görə həzrəti-
Xaqan Fətəli şah ona sahib ola bilmədi və o, ömrünün sonunadək bakirə
qaldı. Belə rəvayət edirlər ki, şahla Ağabacı arasında yalnız bir-iki kəlmə
sorğu-sual olmuşdur.

Xülasə, Qum və bu vilayətə tabe olan yerlərin gəliri və soyurqal
Qumda iqamət edən Ağabacıya çatırdı. Özünün övladı olmadığından
şahzadələrdən Keykavus Mirzəni ona oğulluğa və Mürəssə xanımı qızlığa
verdilər. Ağabacının bacısı qızını Keykavus Mirzəyə ərə verdilər. Mürəssə
xanımı isə İbrahim xanın nəvəsi Abbasqulu Mötəmiddövlə Cavanşirə
nişanladılar və bu iki şahzadənin biri Ağabacının kürəkəni və digəri isə
gəlini oldular.  Deyirlər ki, həzrəti-Xaqan dəfələrlə onun yanına gələrək,
bu qadının firavan yaşaması üçün qohumluq əlaqələrini həmişə davam
etdir miş, bunun nəticəsi sonralar görünmüşdür. Belə ki, Ağabacının
qohumları Xaqanın övladları olan şahzadələrin yanında mühüm xidmət -
lərdə olmuşlar. Sonralar Cavanşirlər sülaləsi ilə Xaqan xanə danın dan olan
şahzadələr arasında qohumluq əlaqələri davam etmişdir ki, indi də həmin
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əlaqələr möhkəm və davamlıdır. Xülasə, Ağabacı ağıllı və şair təbiətli idi,
nəzm və nəsrdə məharətli idi”.

Şahzadə İzzətüldövlə Ağabəyim ağa haqqında belə yazırdı: “İbrahim -
xəlil xanın bu qızı həzrət Xaqanın evinə cah-calalla gəldi. Lakin o qədər
təkəbbürlü idi ki, nəbadə onun hüzurunda bir kimsə tərəfindən tükün ucu
qədər ədəbə xilaf bir hadisə baş versin, belədə əksər hallarda özü tikdir -
diyi Qasım imamzadasına çəkilib oturardı. Sonralar Qumu ona verdilər.
Onun Qarabağdan özü ilə gətirdiyi 200 nəfərdən çox say-seçmə və cəsur
qulluqçuları var idi. Bu qadın bütün şəxsi ehtiramına baxmayaraq, şahın
meyil tərəfinə nail olmadı. O, həzrət otaqdan çıxarkən dedi, –“İbrahimxəlil
xanın qızı gözlərimə ilan kimi göründü”. Ağabacı ömrünün axırına kimi
bakirə qaldı”.

Mirzə Fəzlullah Şiraziye Xavərinin qeydlərində də göstərilir ki,
Ağabacının sarayda çox böyük ehtiramı varmış. Ağabacı gəldiyində şahın
digər xanımları otağı tərk edib yerlərini ona buraxarmışlar. O, saray dedi-
qodularına qatılmamaq üçün hərəmin digər qadınları ilə çox az
ünsiyyətdə olurdu. Fətəli şah Qum şəhərinin bütün gəlirlərini Ağabacıya
vermişdi. Bir sürə sonra Ağabacı övladlığa götürdüyü uşaqları ilə bir yerdə
daimi olaraq Qum şəhərinə yerləşdi. Şah da onunla görüşmək üçün Quma
gedərdi. Fətəli şah: “Bu xanımla birlikdə olmaq məni çox mutlu edir”
demişdi. 

Ağabəyim ağa fitnə-fəsad dolu saray mühitinə öz tərzi ilə yerləşmişdi.
Saraya Qarabağ havası gətirmiş,  nizamını qurmuş, düzənini yürütmüşdü.
O, Tehran sarayında Qarabağ üslubunda musiqi-nəğmə deyişmələri, şeir
bəhsləri, siyasət, fəlsəfə, üns məclisləri qurmuşdu. 

Fətəli şah saysız hərəmlərinin növbə gecəsində Ağabəyim ağanın
imarətinə gələr, o gecə səhərə kimi musiqi, şeir, incə söhbət məclisi
qurular, elm, bilik, siyasət müzakirələri edilərdi. Fətəli şah Şahbanuya yeni
şeirlərini oxuyar, onun  yazdıqlarını dinləyər, o gecələrdə Ağabacının
nəzminə, səsinə, avazına əsir düşərmiş. Səhərə yaxın başındakı beş-altı
nədimi – həmsöhbəti ilə könül məclisindən çıxıb öz otağına, öz yatağına
yollanarmış. İran mənbələrində Xanqızının adı Ağabəyim ağa Ağabacı və
ya Şahbanu Ağabacı, Avropa, Rusiya  mənbələrində Kraliça Ağabacı olaraq
keçir.

Ağabəyim ağa eşqinə və əhdinə xilaf çıxmamaq üçün, qəlbində zəbt
olunmuş yeri kimsəyə qapdırmamaq üçün, tənini də eşqi qədər pak
saxlamaq üçün, eyni zamanda Fətəli şahla ali  münasibətə nail olmaq
üçün bütün kamalını və camalını qullanmışdı. Ağabəyim ağanın nail
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olduğuna hakimiyyətlər tarixində hələ heç bir qadın nail ola bilməmişdir.
Fətəli şah Qacar Ağabəyim ağanın bir sözünü iki etməzmiş. Müqəddəs
bayramlarda Ağabəyim ağanın ricası ilə dustaqları azad edir, suçluları
bağışlarmış. Şah zindanında günahsız yatanların ana-bacıları Şahbanunun
qapısına dayanıb ədalət umarmışlar. Minnətçilər bilirdilər... şah yanında
Ağabacının sözü yerə düşməz... 

Şah Ağabəyim ağaya dövlətin daxili və xarici siyasətinə müdaxilə
etmək haqqı vermişdi. Ağabəyim ağa səfirlərin xanımlarını  qəbul edir,
xarici dövlətlərin hökmdarları ilə, onların xanımları ilə yazışırdı. Fətəli
şah Ağabəyim ağanın ricası ilə Qarabağdan gələn ticarət  karvanlarından
alınacaq gömrük və torpaqbasdı haqqını ləğv etmiş, Qarabağ tacirlərinə
üstün imtiyazlar vermişdi. Görünən bu ki, Ağabəyim ağa Fətəli şahı
gözəlliyi, ağlı, fəndi ilə ram etdi, şahın yatağına deyil, könlünə girdi. 

Şahbanu təsisatı Avropa ilə sıx əlaqədə olan Qacar dövlətində  yeni
dövrün yeni ehtiyacı kimi doğmuşdu. Yeni siyasi duruma görə Avropadan
gələn səfir xanımları şahbanu-kraliça tərəfindən qəbul edilməliydi. Lakin
Qacar hərəmxanasında saysız xanımların olmasına baxmayaraq, kraliça
statuslu kimsə yoxdu, çünki şəriətə görə hərəmdə ayrı-seçkilik ola
bilməzdi. Lakin dövrün yeni tələbləri yeni diktələr etməkdə idi. Bu üzdən
saray divanı bəlli üstünlüklərinə, elminə, mərifətinə, lətif ünsiyyətinə,
eləcə də Şərq və Avropa dillərini, xüsusilə fransız dilini gözəl bildiyinə
görə qarabağlı Ağabəyim ağanı Şahbanu elan etməli olur...

Qacar səltənətinə aid şah xanımlarının – nə Ağabəyim ağadan öncə,
nə sonra – heç birinin adı yazılı tarixdə, saray salnamələrində, xarici
kəşfiy yat idarələrinin sənədlərində bunca görünməmişdi. Heç kim idarə -
etmədə bunca söz sahibi olmamışdı. Halbuki Fətəli şahın kəbinli və siğə
arvadlarının sayı 200-dən artıqdı, şahzadələrin sayı 300-ə yaxındı, onların
144-ü oğlan, 116-sı qızdı... yəni rəqabət öldürücü idi...

1811-ci ildə İngiltərə krallığının İrana səfir təyin etdiyi Ser Qor Ozli
etimadnaməsini təqdim edərkən onun xanımı Şahbanu Ağabacıya ingilis
kraliçası adından almaz ənbərçə təqdim edir. Şahbanu Ağabacı da öz
növbəsində kraliçaya məktub və hədiyyə göndərir. 

Elə həmin ildə Şahbanu Ağabacı İranda səfərdə olan Fransa
imperatorunun xanımı ilə görüşür, onun vasitəsi ilə imperator Napoleon
Bonaparta məktub göndərir.

Həmin dövrdə Qacar sarayı Napoleonla əlaqələri gücləndirməyə
çalışırdı. Fətəli şah Tiflisin ruslardan geri alınması üçün Napoleondan
yardım istəyirdi. Hətta bu məsələdə Qacar dövləti  Fransa ilə anlaşmaya
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da nail olmuşdu. Lakin Fransa ilə Rusiya arasında sülh müqaviləsi
imzalandıqdan sonra Napoleon Fətəli şahla olan anlaşmaya sadiq qalmadı.

Ağabəyim ağanın Napoleona məktubu haqqında çox yazılıb. Hətta
bəzi araşdırmaçılar bu məktubun Luvr muzeyində saxlandığını qeyd edir.
Lakin təəssüf ki, bu mühüm tarixi hadisə, Azərbaycanın qadın tarixinə və
siyasi mədəniyyətinə aid bu parlaq artefakt heç zaman elmi araşdırma
mövzusu olmayıb. Bu səbəbdən Ağabəyim ağanı Napoleona məktub
yazmağa vadar edən siyasi şərtlər,  bu tarixi şərtlərdə Qarabağın yeri,
məktubun mətni  haqda ictimaiyyətə hələ də ətraflı məlumat verilməyib. 

Başqa bir mənbədən – məşhur rus səyyahı P.Kovalevskinin “Gürcüs -
tan haqqında qeydlər” oçerkindən öyrənirik ki, İngiltərə kralı birinci
Georq 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə
gedir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşı lan dığına və
söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğur duğuna görə Şahbanu
Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. 

Başqa bir örnək: rus çariçasının İran Şahbanusuna yazdığı məşhur
məktubun bir cümləsi Ağabəyim ağa haqqında olan bütün yazılarda keçir:
“Ey Bəyim, Siz öz müdrikliyinizlə mərhəmətli şahın ikinci Zöhrəsi, tale
ulduzu oldunuz”. Bu məktub niyə yazılıb, bu məktubda daha nələr yazılıb,
niyə rus çariçası Ağabəyim ağanı şahın tale ulduzu sayıb? Bu məktub
hansı tarixi dönəmi əhatə edib, mövzu nə idi, məktublaşmanı kim
başlayıb? Ağabəyim ağanın çariçaya göndərdiyi məktub haradadır? O,
çariçaya nə yazmışdı? Elmimiz nədən bu qürur tarixinin – bu məktubların
ardınca getmir?

Şahbanu Ağabacı rus  imperator sarayında yaxşı tanınırdı. İran sara -
yın da yüksək vəzifələr tutmuş  ermənilər ruslara casusluq edir, Tehranda
oturan Rusiya səfirinə Ağabəyim ağanın hər addımı haqda xəbər daşıyır -
dılar. Rusiya rəsmi sənədlərində Ağabəyim ağanın adı “İran və Rusiya
münasibətlərini pozan Şahbanu” kimi qeyd edilir. Rus dövlətinin Ağa -
bəyim ağanı düşmən saymasına səbəb Şahbanunun Qarabağın geri
alınmasında pəs etməməsi, Abbas Mirzənin Qafqaz uğrunda savaşını
dəstəkləməsi idi. Qeyd etdiyimiz dəlillər hazırda Osmanlı, İran, Rusiya,
Fransa arxivlərində yatır. Bu mənbələrin araşdırılması, sözsüz ki, Ağa -
bəyim ağa haqda, eləcə də Qarabağ uğrunda milli savaşın tarixi haqda
daha dərin bilgilərin əldə edilməsinə səbəb olacaq. Bu bilgilər milli güc
mənbəyi olduğundan öyrənilməsi mühümdü.

1828-ci ildə bağlanmış “Türkmənçay müqaviləsi” Qacar səltənətinə
böyük siyasi və mənəvi zərbə vurdu. Müqavilədə tələb edilən  xəracı
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ödəmək üçün saray xanımlarının ətəklərində, boyun-boğazlarında olan
zinətlər belə söküldü. Həmin günlərdə Ağabəyim ağa tarixə düşmüş
xidmətlərindən birini həyata keçirdi. O, Sarı Aslan ləqəbli Həsən xan
Qovanlı-Qacarı əsirlikdən qurtardı. Sarı Aslan İrəvan qalasında ruslara
qarşı  iyirmi il müqavimət göstərmiş, İrəvanın alınmasını, rusların Qafqaz
işğalını iyirmi il yubatmış, general Qudoviçin rüsvayçılıqla Qafqazdan geri
çağırılmasına səbəb olmuş bir qəhrəmandır. “Türkmənçay müqaviləsi”nə
əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı bəndin salınması da Ağabəyim ağanın
adına yazılır...

“Türkmənçay müqaviləsi”ndən sonra da Sankt-Peterburq Abbas Mirzə
ilə bağlı təşviş içində idi. Vəliəhdin yenidən toparlanması Rusiyanın raha -
tını pozmuşdu. Şahbanu Ağabacının ordu quruculuğunda vəliəhdə ver diyi
dəstək,  Abbas Mirzənin Rusiyaya qarşı Osmanlı ilə yeni anlaşması haqda
gələn kəşfiyyat xəbərləri Sankt-Peterburqda yeni həyəcan doğur muş du.

Rusiya “Türkmənçay müqaviləsi” ilə əldə etdiklərini qoruyub-
saxlamaq üçün iki tapşırığı həll etməkdə idi: vəliəhd Abbas Mirzənin şah
atası ilə münasibətlərini pozmaq, şahın onu Azərbaycandan alıb digər
vilayətlərə atmasına nail olmaq və Şahbanu Ağabacını zərərsizləşdirmək,
onun Abbas Mirzəyə verdiyi dəstəyə son qoymaq. 

Sankt-Peterburq bu yöndə öz məkrli çalışmalarına başladı...
Məlum olduğu kimi... işğala düşmüş Xoy və Urmu ruslardan xəracla

geri alınmışdı. Ağabəyim ağa Qarabağı da bac hesabına almaq fikrində idi.
Abbas Mirzə bunu mümkün sayırdı. Çünki Xoy və Urmu qalalarının
danışıqlarında Qarabağla bağlı belə bir alış-verişə işarə edilmişdi. Lakin
həmin vaxt bu müzakirələrə girmək üçün Abbas Mirzənin sərvəti yox idi.
Bir müddət sonra Abbas Mirzə hesab edirdi ki, Qafqaz  torpaqlarının bəzi
hissələrini böyük ödünclə geri qaytarmaq üçün rus imperatoru ilə
danışıqlara getmək zamanı çatıb. Çoxcəbhəli müharibələrin maddi
böhrana düşürdüyü Rusiya xərac qarşılığında daha bir neçə qalanı tərk
etməyə hazır kimi görünürdü. 

Abbas Mirzə bu məqsədlə Sankt-Peterburqa səfər etmək qərarına
gəlir. Xəbəri alan rus imperatoru şahzadənin bu təşrifini alqışlayan cavab
məktubu göndərir. 

Belə bir gündəmdə... həm rəsmi, həm siyasi etika, həm yerli davranış
qaydalarına meydan oxuyan rus səfiri Qriboyedov Tehranda öldürüldü.
Bu hadisə Abbas Mirzənin Rusiya səfərini durdurdu. Bundan az sonra
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Fətəli şah Abbas Mirzəni Azərbaycandan alıb Kirmana və Xorasana vali
təyin etdi. Səbəb kimi həmin şəhərlərdə baş qaldıran iğtişaşları göstərdi.

Bununla da Ağabəyim ağanın Qarabağ istəkləri və tədbirləri dərin
sarsıntıya uğradı...

...1831-ci ildə Ağabəyim ağa İbrahim Xəlil xan qızı Cavanşir – Şahbanu
Ağabacı dünyasını dəyişdi.  Ağabəyim ağanın ölüm səbəbi isbat edilməyən
cinayət – zəhərlənmə idi... 

Qarabağ şəhidi Ağabəyim ağa uzaqlarda, Qumda, İmamzadə Qasım
qonşuluğunda dəfn edildi. Böyük ailəsi, azyaşlı övladları, xanımları,
yaxınları, qohumları, xidmətçiləri ilə birgə gecə yatdığı yerdə ruslar
tərəfindən qətlə yetirilən İbrahim xanın daha bir  “qiymətli kərimə”si sui-
qəsdə uğradı... 

...1833-cü ildə Abbas Mirzə vəfat etdi. 

...1834-cü ildə Fətəli şah öldü. Şah  Qumda gömülməsini vəsiyyət etdi.
Ötən üç ildə onu tez-tez Ağabəyim ağanın məzarı başında görürmüşlər.
Hər dəfə əbasının altından tək bir qızıl gül çıxarıb sinə daşına qoyarmış.
Tək gül!

İranda hakimiyyətlə birgə siyasət də dəyişdi. Qacarların Qarabağ
çırpıntısı Ağabəyim ağa və Abbas Mirzə ilə bitdi. 

Özünə “Qarabağ şikəstəsi” adı verən, məhəbbətin də, qürbətin də,
vətən itkisinin də ağrısını bu sirli deyimin bətnində gəzdirən, harayını
sözə, nəğməyə çevirən Ağabəyim ağa son nəfəsinə kimi Qarabağ deyib
haray çəkdi... O Qarabağ şikəstəsinin Qarabağ harayı bir daha susmadı...
əbədiyyətə qovuşmuş kimi kainatda qaldı... eləcə də Qarabağın işğalına
qarşı milli  etiraz simgəsinə çevrilib dünyaya yayıldı...

GÖVHƏR AĞA CAVANŞİR

Gövhər ağa Gövhərnisə bəyim ağa İbrahimxəlil xan qızı Cavanşir
1790-cı ildə Şuşa qalasında anadan olub. 1868-ci ildə vəfat edib,
Gövhəriyyə məscidinin həyətində torpağa əmanət tapşırılıb. Az  müddət
sonra nəşi böyük zəvvar dəstəsi ilə Kərbəlaya aparılıb, orada dəfn edilib,
məzarı üzərində dəbdəbəli məqbərə dikilib. Gövhər ağanın məzarına
davamlı qulluq üçün vəsiyyətnaməsinə uyğun olaraq Şuşadan getmiş
mötəbər qəyyumlar Kərbəlada vəqf mülkiyyəti alıblar və İmam Hüseynin
məqbərəsini təmir ediblər. Mir Möhsün Nəvvab yazır ki, Gövhər ağanın
qəbri İmam Hüseyn məzarının ayaq tərəfindədir. Dövrünün ən zəngin, ən
gözəl, ən nüfuzlu xanımı idi. O, Sarıcalı İbrahimxəlil  xan Cavanşirin qızı,
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sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın və Şahbanu Ağabəyim ağanın
bacısı, Xurşidbanu Natəvanın bibisidir, anası Baqration nəslindən olan
gürcü əsilzadəsi Cəvahir xanımdır. Gövhər ağa yüksək saray təhsili gör -
müş,  dövrünün görkəmli alimlərindən elm, sənət, musiqi dərsləri almışdı,
müxəmməs, qəzəl yazır, dörd dildə – türk, ərəb, fars, rus dillərində yazıb
oxuyurdu. Müasirləri yazır ki, Gövhər ağanın nadir kitabları olan böyük
kitabxanası varmış və bu kitabxanada oxumadığı bir kitab yox imiş.

Gövhər ağa da digər Cavanşir övladları kim birinci (1804–1813) və
ikinci (1826–1828) İran-rus savaşlarını və işğalın sonrakı fəsadlarını öz
acı taleyində yaşamış, Qarabağın tarixi, dövrün siyasi gündəmi onun da
ömür hekayəsini yazmışdır...

Məlum olduğu kimi, 1806-cı il iyun ayının 14-də, sübhün açılmasına
üç saat qalmış İbrahim xan əyalı və əsabələri ilə birlikdə mayor Lisaneviç
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Gecə yuxusunda olan xan ailəsi – sonradan
Xanölən səngər adlanacaq düşərgədə – üç yüz soldatla mühasirəyə
alınaraq şəhid edildi. Xan evinin üzvləri – xanımlar, yaşlılar, azyaşlı uşaqlar,
qohumlar, qonaqlar, xidmətçilər, gözətçilər – əlli nəfərdən çox insan bu
hərbi cinayətin qurbanı oldu.   

O qətliam gecəsindən iki nəfər möcüzə ilə sağ çıxmışdı: onbeş yaşlı
Gövhər ağa və bu yeniyetmə qızın lələsi. Lələ xanqızını qəflətən baş vermiş
çaxnaşmanın içindən alıb yaxınlıqda olan Şahnəzər kahasına çatdırmış,
bununla da Gövhər ağanın həyatını qurtarmışdı. Bir gecədə bütün ailəsini
itirən xanqızı rus işğalının ilk zərbəsini öz taleyində belə aldı... lakin qədər
zərbələri bununla bitmədi...

Bütün Qarabağı sarsıdan bu qanlı hadisə bir anda varislər arasında
böyük ixtilafa səbəb oldu. İbrahim xanın böyük nəvəsi Cəfərqulu ağa ilə
əmisi Mehdiqulu ağa arasında hakimiyyət üstdə qırğın düşdü. Lisaneviç
xanlığa iddialı olan Cəfərqulu ağanı əmisinə qarşı qaldırmaqla qohumları
üz-üzə qoydu. Halbuki Mehdiqulu xanın əlində İbrahim xanın sağlığında
yenilənmiş, çoxsaylı şahidlərin əli ilə möhürlənmiş vəsiyyətnamə vardı.
Lisaneviç İbrahim xanın Sisianovla bağladığı “Kürəkçay müqaviləsi”ndə
xanın böyük oğlunun adının vəliəhd olaraq yazıldığını səbəb gətirərək
Cəfərqulu xanı körükləyirdi.

Əmi ilə qardaşoğlunun taxt davasında... çanaq Gövhər ağanın başında
çatladı. Mehdiqulu ağa çapar göndərib Qacar şahdan qaçıb ruslara
sığınmış, Tiflisdə yerləşmiş qohumu Xoylu Cəfərqulu xan Dünbilidən
atasının taxtına çıxmaq üçün dəstək istədi... əgər kömək edərsə, onbeş
yaşlı bacısını – Gövhər ağanı altmış beş yaşlı xana ərə verəcəyinə söz verdi. 
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Rəsmən “Qarabağ gözəli” və “Qafqaz gözəli” titullarını daşıyan Gövhər
ağaya sahib durmaq üçün Cəfərqulu xan Qafqazdakı rus qoşunlarının baş
komandanı Qraf Qudovişdən Mehdiqulu ağanı xan etməyi xahiş etdi.
Beləliklə, Qarabağın siyasi gündəmi daha bir xanqızının acı taleyini yazdı.

Regionun tanınmış zadəgan sülaləsindən olan Cəfərqulu xan Dünbili
çox zəngin idi. O,  hakimi olduğu Xoy şəhərindən  qaçarkən asi düşdüyü
Qacar şahın qoşunu ilə savaşmış və şəhərin xəzinəsini aradan çıxarıb özü
ilə Tiflisə gətirə bilmişdi. Bu sığınma və yüksək rus məmurlarına vaxtaşırı
bağışladığı qiymətli almazlar onu hökumət yanında əziz və etibarlı etmiş -
di. Çar xoylu Cəfərqulu xana general-mayor rütbəsi vermiş, o da ömrünün
sonuna qədər ruslara sadiq qalmışdı.

Yaşı ötmüş Cəfərqulu xan Gövhər ağanın gözəlliyindən və gəncliyin -
dən vəcdə gələrək xanqızına görünməmiş  miqdarda mehr haqqı verdi.
Şöhrətpərəst xan gənc hərəminə böyük varidat bağışlamaqla qarşı tərəfi
üstələməyə çalışmış və üstələmişdi.

Elə həmin il ruslar Cəfərqulu xanı Şəki xanı təyin etdilər. Səkkiz ildən
sonra  1814-cü ildə Cəfərqulu xan öldü. Gövhər ağa böyük varidatının
üstünə gəlmiş mehr haqqı ilə və rus hökumətinin Cəfərqulu xanın dul
xanımı kimi ona kəsdiyi illik iki min rubl təqaüdlə Şəkidən Şuşa qalasına
qayıtdı. Gövhər ağa çox zəngin idi. Hələ dünyaya gələndə atası İbrahim
xan tərəfindən böyük mülkiyyət payı – əkin sahələri, meşələr, çay
hissələri, bulaqlar, göllər, dəyirmanlar, dükanlar, karvansaralar, at ilxıları,
davar, icarə kotanları almış, elə həmin gündən də adına yazılan
mülkiyyətin bütün gəlirləri Gövhər ağanın hesabına yığılmışdı. Yeri
gəlmiş kən qeyd edək ki, Zəngəzur meşələrindən on min desyatin ərazi də
Gövhər ağanın mülkiyyətinə daxil idi.

Gövhər ağa Cəfərqulu xanın dul xanımı kimi Şuşa qalasına dönəndə
cəmi iyirmi dörd yaşı vardı. Çox gözəl və çox zəngin idi. Ətraf xanlar, İran
hakimləri onu alıb aparmağa can atır, elçilər qapısında sıralanır,  rus
hökumətinin təmsilçisi erməni general Madatov isə böyük varidata sahib
Gövhər ağanı nəzarətdə saxlamaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. 

Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın övladı yox idi. Xan sülaləsi – qohum-
əqrəba gözünü İbrahim xanın qızlarından doğulacaq varisə dikmişdi. Ailə
məşvərəti ilə Gövhər ağa əmisi oğlu Xankişi bəyə ərə verilir. Xankişi bəy
İbrahim xanın qardaşı Mehrəli bəyin oğlu, böyük sərkərdə Məhəmməd
bəyin kiçik qardaşı idi. O, ulu babası Pənah xanın adını daşıyırdı, lakin bu
əziz adı səsləndirməmək üçün dünyaya gələndən ona Xankişi bəy
demişdilər.  Xankişi bəy qaba, sevimsiz, lakin hədsiz zəngin idi. 1797-ci
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ildə  Şuşa qalasında qətlə yetirilmiş Ağaməhəmməd şah Qacarın xəzinəsi
Xankişi bəyin böyük qardaşı, hünərli sərkərdə, şah qətlinin təşkilatçısı
Məhəmməd bəy Cavanşirin əlinə keçmişdi. Şuşa qalasında hər kəs bilirdi
ki, Qacar xəzinəsindən Xankişi bəyin payına böyük  miqdar düşüb və
Gövhər ağa kimi o da Pənah xanın nəvəsidi, onların izdivacı, bu izdivacdan
doğulacaq varis  gələcəyə umud demək idi...

“Alinəsəb, gözəl, ağıllı Gövhər ağanın elmdən, mərifətdən uzaq bir
adama qismət olması” çoxlarını  məyus edir. Şuşa şairlərindən Heydər -
oğlunun yazdığı bir beyt  qalalıların dilinə, eləcə də tarixə düşür:

Xərmöhrəyə layiq olmayan xər,
Səd heyif, cahanda tapdı gövhər...

Lakin Gövhər ağanın Xankişi bəydən də övladı olmur, illər sonra
Xankişi bəy zəngin əmisi qızına böyük miras buraxaraq ölür. Xanqızı ikinci
dəfə dul qalanda otuz üç yaşı vardı. Yenə hədsiz gözəl idi, aşıb-daşan, misli,
miqdarı olmayan bir sərvətin sahibi idi. Yenə onu almaq istəyənlərin sayı-
hesabı yox idi... elçilərdən, görücülərdən, qohumlardan, yaxın-uzaq
vilayətlərdən “Gövhərnisə bəyim” deyə  gəlib-gedənlərdən  təngə gəlmiş -
di... 

Həmin günlərdə General Mədətov yenə əl çəkmir... tez-tez Gövhər
ağanın görüşünə gəlib yeni izdivacdan söhbət salır, yeni seçimi məsləhət -
ləşməyi, “düşünülməmiş qərar” verməməyi eyham edirdi. 

Həmin illərdə Qafqazda Şeyx Şamil hərəkatı yeni başlamışdı. Rus
işğalının gətirdiyi soyğunçu idarəetmə, ədalətsiz vergi qanunları,
mülkiyyət müsadirələri, zadəganların sürgünü böyük etiraz doğurmuş,
vilayətləri lokal qiyamlar bürümüşdü. Bu gedişatdan xan varislərinin də
ümidləri artmış, gizli təşkilatlanmalara başlamışdılar. Onlar  itirdiklərini
geri almaq üçün fürsət güdürdülər. Belə bir dönəmdə rus hökuməti xan
sülalərini daha sərt nəzarətə götürmüşdü. 

Gövhər ağa bir daha ərə getməyəcəyini, onu bir daha bu məsələ ilə
narahat etməməsini Madatova bildirir.  Eləcə də bütün ətrafına bu qərarını
bəyan edir. Yaxınları çox yalvarsalar da, Gövhər ağa  fikrini dəyişmir. Bütün
Qafqazın ən gözəl, ən zəngin, ən mərhəmətli, ən şəfqətli xanımı,  eləcə də
İbrahim xan ocağının bir gecədə qətlini gözləri ilə görmüş yeganə şahid
Gövhərnisə bəyim ağa Cavanşir 75 il ömür sürür, səadət görmədiyi bu
ömrün hər gününü xalqın maarifinə, tərəqqisinə, səadətinə həsr edir...

Baharlı “Əhvalati-Qarabağ” əsərində yazır: “Gövhər ağa hər gecə
yanıyca bir neçə  nökər götürüb kasıbların evini gəzər, onları pul və
baratla təmin edərdi. Durumu ağır olanlara vaxtaşırı bağlama göndərərdi.
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Getdiyi evin sahibinə onun gəlməsini gizli saxlamağı dönə-dönə tapşırardı.
Dövrünün elm adamlarını, yoxsul düşmüş nəcib adamları himayə edərdi”.
Gövhər ağa sadəcə Qarabağda deyil, bütün Qafqazda yaşayan, ehtiyacı olan
iyirmidən çox alimə və ədibə ömürlük maaş kəsmişdi. Bu kimi maaşlar
həmin adamların durumuna görə bəzən on illərlə, bəzən ömürboyu
davam edirdi.

Baharlı elə həmin əsərində yazır ki, Pənah xan Şuşa qalasını sal dıranda
burada nə axar su, nə də bulaqlar varmış. Xanın qala tikdirmək istəyin dən
agah olan ermənilər qalanın tikiləcəyi yerdəki bulaqların gözünü tıxayıb
qurutmuşdular. Həmin bulaqlar öz məcrasını üç dərə için dən axan üç
çaydan alırmış. Bəzi həyətlərdə quyu qazılsa da, suyu şor ol duğundan
içməyə yaramırmış. Qalada olan cəmi iki içməli su quyusundan birini
Gövhər ağa qazdırmışdı, həmin quyu  “Gövhər ağa quyu su” ad la nır dı.

İntizar illərində həsrətlə göz dikdiyimiz və Şuşanın rəmzinə çevrilmiş
“Gövhər ağa məscidi” Şuşa qalasının ən qədim ibadət ocağıdır. İlkin adı
“Cümə məscidi” olan bu tikili Qarabağ xanlığının qurucusu Pənah xan
tərəfindən 1750-ci ildə qarğıdan tikilmiş, 1769-da İbrahim xan tərəfindən
sökülüb ağ daşdan yapılmış, sonralar yenə uçulub dağılmış, 1832–34-cü
illərdə Gövhər ağa tərəfindən yenidən inşa edilmiş, ikinci minarə
ucaldılmış, tikiliyə mədrəsə, kitabxana binası əlavə edilmişdir. Elə o
vaxtlardan Qala camaatı bu ibadət evinə “Gövhər ağa məscidi” adını
vermişdir. 1880-ci illərdə Gövhər ağanın vəqfnaməsinə əsasən məscid və
yardımçı binaları yenidən təmir edilib indiki görkəminə salınmışdır.
Məsciddə fəaliyyət göstərən “Gövhəriyyə mədrəsəsi” Sovet hakimiyyətinə
qədər davam etmiş, dövrün tanınmış alimlərini yetirmişdir.

“Gövhər ağa məscidi”nin maraqlı bir ixtilaf tarixçəsi də var. Məlum
olduğu kimi, XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşa qalasında İslam dininin
oniki təriqəti öz ocağını qurmuşdu. “Gövhər ağa məscidi”nə sahib durmaq
üstündə məzhəblərin – xüsusilə sünnülərin və şiələrin davası vardı və bu
qorxunc qarşıdurma qalada hakim olan rus idarəetməsinin körükləməsi
ilə tez-tez alovlanır, əhalini düşmən düşərgələrə atırdı. 

Əlində heç bir hüquqi hakimiyyət olmayan, lakin mənəvi hakimiyyəti
və irsi məsuliyyəti yetərli olan Gövhər ağa bu ixtilafı aradan qaldırmağı
özünə borc sayır, 1832-ci ildə daha bir məscid-mədrəsə-pansion
kompleksi tikdirir. Hər iki məscid  – “Yuxarı Gövhər ağa məscidi” və “Aşağı
Gövhər ağa məscidi” Rastabazarla Bazarbaşı arasındakı Qapan meydanına
baxırdı. Gövhər ağanın tərtibatı olan bu xoş mənzərə... ətrafa yayılan qoşa
azan səsi... həm Qalanın görkəmini gözəlləşdirir, həm əski ixtilafı səngidir...
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Mənbələr Gövhər ağanın camaatın gediş-gəlişi rahatlasın deyə
Ağdama gedən daş yoldakı  çökmüş, uçulub dağılmış “Ağa körpüsü”nü də
bərpa etdiyindən, Qala meydanlarını, küçələri, dış yollarını, hamamları,
su quyularını, qala darvazalarını təmir etməsindən bəhs edir.

Gövhər ağanın böyük dəftərxanası – davamlı çalışan katibləri,
münşiləri, qəyyumları, vəkilləri vardı, nəhəng bir institut onun ucu-bucağı
olmayan mülkiyyətini idarə edirdi. Bu idarəetmənin başında isə özü
dururdu. Həmidə xanım Cavanşir yazır ki, atası Əhməd bəy bir müddət
Gövhər ağanın yanında katib işləmişdi. Bir gün Gövhər ağa Rusiyada
yüksək hərbi təhsil almış Əhməd bəydən soruşur:

– Ay Əhməd, de görüm, mən nə edim ki, bu qədər varidatımı xalqın
övladının tərəqqisinə, xoş güzəranına xərcləyim? 

Əhməd bəy cavab verir ki, ildə bir neçə cavanı Avropaya oxumağa
göndərsin. Qoy oxuyub qayıtsınlar, insanlara fayda versinlər, ölkəni
tərəqqiyə aparsınlar. Gövhər ağa bu sözə ucadan gülür:

– Əhməd, özün getdin oralarda urus oldun gəldin, indi deyirsən mən
öz pulumla müsəlmanın uşağını kafir edim?

Yüksək dünyəvi təhsili, geniş dünyagörüşü olan Gövhər ağa olduqca
dindar idi. O, “İslam qanunlarının inkişafı, dinin elmi nəzəriyyəsi, eləcə də
xalqın  tərəqqisi naminə” böyük əmlakının, demək olar ki, çoxunu –
Məqsudlu, Qaradağlı, Evoğlu, Şelli kəndlərini, Daruğəli malikanəsini,
adları çəkilən kəndlərin ətraf nahiyələrində yerləşən dağları, təpələri,
meşələri, su nahiyələrini, 11 qapı dükanı, “Divanxana qabağı”nda duran
böyük karvansarayı və bu karvansaraya aid dükanları, gəlir verə bilən əkin
sahələrini, meyvə bağlarını “ömürlük və həmişəlik bağışlanmış əmlak”
formasında “Yuxarı Gövhər ağa” və “Aşağı Gövhər ağa” məscidlərinin və
onların nəzdində olan mədrəsələrin hamiliyinə vermişdi. Etibarı və təmiz
ad ları ilə tanınan mühafizlər, qəyyumlar, vəkillər – “Gövhər ağanı əvəz edən -
lər” bu mülkiyyətləri idarə edir, əldə edilən gəlir məscid və məd rəsələrin
nəfinə, xeyriyyə işlərinə, təhsilə, elmə, tikintiyə, təmirə sərf edilirdi. 

Gövhər ağanın tərtib etdirdiyi və çoxsaylı şahidlərin möhürlədiyi
vəqfnamələrdə birinci dərəcəli iş kimi məscid və mədrəsələrin cari və
gələcək illərdə təmiri, mühafizlərin, müdərrislərin, xidmətçilərin, azan
çəkənlərin zəhmət haqqını ödəmək, məscid və mədrəsələri gecələr işıqla,
payız və qış aylarında kömürlə təmin etmək, məhərrəmin doqquzuncu
günü (tasua günü) məscidlərin həyətində şərbət paylamaq, onuncu günü
cənab Seyyidüşşühədanını təziyəsini keçirmək, Ramazan ayında, əhya
gecələrində məscid həyətində əhya tutanların yanacaq və buxur xərcini
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ödəmək, həmin günlərdə yetmiş nəfər yoxsula iftar vermək, Quran oxuyan
qarelərin haqqını ödəmək, qəriblərə, tələbələrə yemək vermək, hər
Qurban bayramında məscidlərin həyətində qurban kəsib kasıblara
paylamaq, məscidlərin birində qərib xəstələr üçün azarlıxana açmaq,
onlara xidmət göstərənlərin məvacibini vermək, dərman, müalicə və
nəhayət, dəfn xərcini azarlıxananın hesabına ödəmək göstərilirdi.

Gövhər ağa vəqfnaməsinin diqqət çəkən bəndlərindən biri gələn
gəlirlərin bir hissəsini ilbəil şəriət və təbiət elmlərinə – tarix, sərf-nəhv,
məntiq, fəlsəfə və s. kimi ictimai elmlərə aid kitablar alıb mədrəsələrin
kitabxanalarına daxil etmək idi. Mədrəsədə təhsil pulsuz idi. Yoxsul
tələbələrin geyimi və kecimi (məktəb ləvazimatı, təqaüdü, günlük yemək,
hücrələr üçün şam, odun, kömür və s.)  vəqfnamələrində bənd-bənd yerini
almışdı.

Gövhər ağa xanlığı əlindən alınmış xan idi... səltənət getsə də, nüfuz
əskilməmişdi. Taxt-tac olmadan belə xalq və hökumət yanında etibarı
yüksək idi. Onun hökumət adamlarına yazdığı məktublar, aldığı cavablar
“Qarabağ və şəxsiyyətlər” tariximizin qiymətli dəlilləridir. Bu dəyərli
sənədlər göstərir ki, o,  bütün ömrü boyu əhalinin vəkili kimi davranmış,
haqsızlığın önünə keçmiş, yoxsula əl tutmuş, xalqın rahatlığına – yoluna,
körpüsünə, içməli suyuna, məscidinə, mədrəsəsinə, kitabxanasına... sərvət
xərcləmiş, alimi, şairi, sənət adamlarını himayə etmişdir. Evində şeir-sənət
məclisləri qurmuş, söz adamlarını əziz tutmuş, özü də qəzəllər, fəxriyyələr
yazmışdır. Müasirlərindən çoxu onu şeirlərində vəsf edir, şair Mirzə
Haqverdi Səfa farsca yazdığı bir mədhiyyədə Gövhər ağanı  söz gülşəninin
şeyda bülbülü, ürək mülkünün tacidarı adlandırmışdı.  Qasım bəy Zakir
yazırdı:

Ey Gövhər – pakizeyidəryayilətafət,
Vey kanihəqayiq,
Öfsatü sifatin məniməddaliə nə hacət
Aləm sənə aşiq.

Şeyx Şamil hərəkatının bütün Qafqazı bürüyən zəncirvari davamı
olaraq 1841-ci ildə Şuşa qalasında rus-erməni idarəetməsinin ədalət -
sizliyinə qarşı qalxan üç günlük tətilə Gövhər ağanın oğulluğu Süleyman
xan rəhbərlik edirdi. Bu hadisədə Şuşa erməniləri bəyanat verib iğtişaşın
arxasında “Rusiya dövlətinə qarşı sui-qəsd hazırlayan sülalə nəsillərinin
nüfuzlu və zəngin nümayəndəsi” Gövhər ağanın durduğunu yaydılar.
Lakin Süleyman xanı həbs edib Voronejə sürgün etsələr də, hökumət
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Gövhər ağa ilə bağlı söhbətin üstünü vurmur, Xanqızının nüfuzu onu
sorğulamağa yol vermir. Hətta bir neçə il sonra Gövhər ağanın hökumətə
müraciəti ilə Süleyman xan Şuşaya dönür. 

Gövhər ağanın həyatı zəngin, təmtəraqlı, keşməkeşli, həm könül açan,
həm ürək sıxan, həm də qürur verən  bir Qarabağ dastanıdır. Bu dastan
dərindən öyrənilərsə, şəxsi həyatında səadət görməmiş, lakin ömrünü,
sərvətini milli səadətə həsr etmiş daha bir Qarabağ xanımına haqq etdiyi
dəyəri vermiş olarıq, eləcə də Qarabağ işğal siyasətinin yazdığı daha bir
amansız ömür hekayəsi ilə daha yaxından tanış olarıq. 

XURŞİDBANU NATƏVAN

Klassik ədəbiyyatımızın ən ünlü qadın təmsilçilərindən biri və
birincisi olan Xurşidbanu Natəvan 1832-ci ildə Şuşada dünyaya gəlib. O,
Qarabağın sonun cu xanı Mehdiqulu xan Cavan şirin qızıdır. Anası gəncəli
Cavad xan Ziya doğlunun nəvəsi Bədircahan bə yim dir. Xurşidbanu
Mehdiqulu xanın yega nə övladı, rəsmi “Xanqızı” statusu olan sonuncu
Qarabağ xanımıdır.

Bibiləri Ağabəyim ağa və Gövhər ağa kimi Xurşidbanu bəyimin də
taleyi Qarabağın tarixi, eləcə də siyasi
gün dəmi ilə uzlaşmaqdadır. Bu şərəfli,
bənzər siz və acı taleləri öyrənmək Qara -
 bağın tarixini vuran nəbzlərdə dinləmək
kimidir. Ünlü xan qızları rus işğalı ilə,
erməni köçləri ilə Qarabağın başına
gətirilmiş müsibətləri öz ömürlərində,
günlərində, gündəlik güzəranlarında
yaşamışlar...

Mehdiqulu xanın hakimiyyəti çox
acınacaqlı bir dövrə düşmüşdü. Qara -
bağın azadlığı və suverenliyi əldən get -
mişdi. Şuşa qalasında rus qarnizonu
vardı, xanlıq Rusiyaya illik xərac ödəyirdi,
xanın xarici dövlətlərlə münasibətləri,
ticari əlaqələri, hətta tarix boyu davam
etmiş siyasi izdivac ənənələri belə yasaq
idi. Araz üzərindən bir neçə post
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qurulmuş, səfərlər və ticarət karvanları nəzarətə götürülmüşdü. Xan
sarayının qonşu dövlətlərlə rəsmi və ya qeyri-rəsmi  məktublaşmalarını
öncə komandan oxuyurdu. Komandanlar  yüksək vəzifələrə erməniləri
təyin etməklə yerli əhalini “erməni əli ilə” əzir, yadellilər Qalada azğınlıq
edir, əski qaydaları, adət və etik davranışları çığnayırdılar.

Bütün bunlarla yanaşı, “Kürəkçay müqaviləsi” ilə xanların daxili
idarəetmədə və varislik məsələlərində bir sıra hüquqları saxlanmışdı.
Qarnizon komandanları məhz dövlətlərarası rəsmi müqavilə ilə xanlara
verilmiş səlahiyyətlərə müdaxilə etməkdə idilər. Bu vəziyyət işğalçı
qarnizon rəhbərliyi ilə yerli idarəetmə arasında qarşıdurma yaratmışdı.
Beləliklə, xanlıqların ləğvinə aparan siyasət yürüdülməkdə idi. 

Qafqaz canişini – qəddar idarəetməsi ilə ad çıxarmış, əzazilliyi ilə rus
poeziyasından belə sorağı gələn general Yermolov xanlıqları ləğv etmək
və mütləq hakimiyyət əldə etmək üçün davamlı olaraq çara hesabatlar
yazır, paralel idarəetməni bitirib, Qafqazın tam səlahiyyətli hökmdarı
olmaq üçün yerlərdə təxribatlar törədir, separatçı qüvvələr bəsləyirdi. 

İbrahim xanın qatili Lisaneviç 1806-cı ilin yayında Şuşa qarnizonun -
dan alınıb İmeretiyanı ram etməyə göndərilsə də, Qarabağda işğal siyasəti
dəyişməmişdi, xanların səlahiyyətinə müdaxilə öz fəsadlarını doğurmaq -
da davam edirdi...

Lisaneviçi əvəz edən Nebolsonun da erməni yavərləri Mehdiqulu xanı
da  atası İbrahim xan kimi gecələrin birində məhv edəcəkləri haqda
tədbirlər tökür, şayiələr yayır, xanı sıxışdırırdılar. 1822-ci ildə Mehdiqulu
xan artıq bir addımlığında olan ölüm təhlükəsindən yayınmaq üçün
yaxınlarını alıb İrana qaçdı. Rusiya bu fürsətdən istifadə edib Qarabağ
xanlığını ləğv etdi. 1826-cı ildə Mehdiqulu xan Qarabağa dönür. Lakin
Rusiya onun xanlıq hüququnu və böyük mülkiyyətini geri vermir, sadəcə,
Qarabağda yaşamaq izni verir və mülkiyyətinin az bir hissəsi üzərində
hüququnu tanıyır. 

1828-ci ildən sonra “Türkmənçay müqaviləsi” ilə ruslar və onların
erməni protejeləri Qarabağda daha da güclənir və idarəetməyə əl
qoyurlar. Bu müqavilə ilə İrandan Qarabağa erməni köçləri başlayır, xanlıq
torpaqları, etiraz bildirən bəylərin mülkiyyətləri əllərindən alınıb
ermənilərə verilir. Hökumət erməni köçünü  mülkiyyət torpaqlarında
yerləşdirmək üçün müxtəlif bəhanələrlə müsadirələrə və kütləvi
sürgünlərə  başlayır...

Mehdiqulu xan xanlığı əlindən alınmış ilk və son Qarabağ xanı idi,
lakin xanədanın böyük nüfuzu qalmaqda idi. İşğalın əzdiyi əhali get-gedə
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keçmiş hakimiyyətə yan almaqda və bu ictimai əhval, eləcə də  kütləvi
narazılıq hakimiyyət tərəfindən müşahidə edilməkdə idi.  

1832-ci ildə... Mehdiqulu xan 57 yaşında ikən... əldən çıxmış səltənəti
geri qaytarmaq ümidini hələ itirmədiyi bir dönəmdə... və uzun gözlən ti -
dən sonra... dünyaya ilk övladı gəlir...

İlk və yeganə...
Xurşidbanu bəyim – Mehdiqulu xanın qızı məhz belə pərişan ictimai-

siyasi dövrdə, maddi-mənəvi sarsıntı mühitində dünyaya göz açıb
böyümüşdü. Xan evinin tifağı dağılmış, səltənət əldən getmiş, ailə
diyarbadiyar olub Arazın gah o tayında, gah bu tayında yuvalanmış,
mülkiyyət müsadirə edilmiş, əski dönəmlərdən marığa yatmış qarı
düşmən ayaqlanmışdı. Lakin ümid diri idi... dünyaya varis gəlmişdi...
keçmiş səltənət, bağımsızlıq, dövlət suverenliyi ürəklərdə və fikirlərdə
yaşamaqda idi. 1830-cu illərdə Şeyx Şamil hərəkatının başlaması isə
bütün Qafqaz ellərində dirəniş gücünü dirçəltmiş və azadlıq istəklərini
körükləmişdi...

Bu kimi siyasi keşməkeşlərin içində Xanqızı dövrünün görkəmli
alimlərindən dərs almış, ərəb, fars, rus dillərini öyrənmiş, tarix, coğrafiya,
həndəsə, rəsm, musiqi, məntiq, fəlsəfə oxumuş, nəzm dəryasına dalmış...
yüksək saray təhsili almışdı. Klassik ədəbiyyatın bilicisi olan Xurşidbanu
bəyim hələ gənc yaşlarından Füzuli məktəbinin ən ünlü və tayı-bərabəri
olmayan qadın davamçısına, nəzmin ustadına çevrilmişdi.  Xurşidbanunun
təhsil və təlimi dövrün görkəmli ictimai xadimi, elm-təhsil hamisi,
xeyriyyəçi, maarifçi, Qafqazın ən zəngin, ən nüfuzlu, ən üstün  xanımı olan
bibisi Gövhər ağa Cavanşirin hamiliyində idi.

1840-cı illər Qarabağın siyasi baxımdan ən narahat dövrlərindən
biridir. Xalq azğın rus idarəetməsindən, yüksək vəzifələrin məqsədli
şəkildə – məhz yerli əhalini əzmək üçün qərəzli ermənilərə veril məsin -
dən, rüşvətxorluğun ayaq tutub yeriməsindən, səsini çıxaranların Sibirə
sürül məsindən, xalq arasında nüfuzu olan bəylərin əmlaklarının müsa -
dirəsindən təngə gəlmiş və ayaqlanmışdı. Qarabağda ədalətsizlik elə
həddə çatmışdı ki, üç erməni şahid dursaydı ki, bu torpaq və ya bu
mülkiyyət sahibinin deyil, hansısa bir gəlmə erməninindir, rus qanunları
o torpağı və ya mülkiyyəti sahibindən alıb erməniyə verməyi təmin edirdi.
İşğalçı idarəetmənin ədalətsizliyi ərşə dirənmişdi.

Diqqəti çəkən başqa bir mühüm məsələ İmam Şamil hərəkatının
Qafqaz xalqları arasında get-gedə daha geniş yayılması idi. Bu dövrdə
Qarabağın böyük şəhərləri Şuşa qalası, Əskəran qalası, Ağdam, Meğri
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dəfələrlə üsyan etmiş, karvan yolları bağlanmış, əhali sərt dirəniş
göstərmişdi. 

1844-cü ildə Şuşa  üsyanı baş verdi.  Üç günlük tətildə bütün yollar,
dükanlar, bazarlar bağlandı, əhali ayağa qaxdı. Hökumət etirazçılarla
danışığa gedib bəzi güzəştlər etməyə məcbur oldu. Bu dirənişin başında
Gövhər ağanın  oğulluğu Süleyman xan dururdu. Süleyman xan Şeyx
Şamilin təmsilçisi olan, dövrünün nüfuzlu şəxsiyyəti, İlisu sultanı Danyal
bəylə əlaqəyə girmiş, 1844-cü ildə baş verən Qarabağ üsyanlarını bəylər,
müftilər, şeyxlər və bir sıra nüfuzlu adamlarla  birgə hazırlamışdılar. O
nüfuzlu adamlardan biri də Xanqızı Gövhər ağa idi. Həmin günlərdə
ermənilər hərəkatın arxasında Gövhər ağanın durduğu barədə bəyanat
yaymışdılar.

1845-cı ildə Xurşidbanu 13 yaşda ikən Mehdiqulu xan vəfat edir.
Xanədanın yeganə varisi anası Bədircahan bəyimlə qohumların və
hökumətin çəkişmələri arasında qalır. Törələrə görə ərlik yaşına
çatmaqda olan Xanqızı taxt-taca haqqı çatan biri ilə, yəni əmizadələrindən
uyğun olanı ilə evlənməli idi. Dərbənddən Təbrizə kimi yayılmış qohum
xanədanlarda bu evliliyə müntəzir xeyli namizəd vardı. Qohumlar bu
yöndə məşvərət edir, hələ də ümidlərini üzmədikləri səltənətin gələcəyini
götür-qoy edir, dünyaya gələcək varislərə göz dikirdilər...

Rus hökuməti isə başqa tədbirlər tökməkdə idi... 
Əhalinin keçmiş xanədanlar ətrafında daha sıx birləşdiyini görən

hökumət  xanədan sülalələrini, varisləri daha ciddi nəzarətə götürmüşdü.
Qarabağın yeganə varisinin – Xanqızının evlilik yaşı məhz belə bir zamana
tuş gəlmişdi. Qohumlar hakimiyyəti bərpa etmək uğrunda ətrafında
birləşəcək varisi düşünür, rus idarəetməsi isə bu işi pozmaq üçün əlindən
gələni edirdi. 

Xanqızının evlilik məsələsi az müddətdə xan sülaləsi, ruhani zümrə
və hökumət arasında böyük gərginliyə və siyasi çəkişməyə çevrildi. Sonda
güclü tərəf qalib gəldi. Qafqaz canişini Voronsov iqtisadi təzyiqlər,
mülkiyyət müsadirələri və hədə-qorxu ilə Xanqızının öz yavərinə,  etibar
etdiyi dağıstan türkü – kumık knyaz Xasay xan Usmiyevə verilməsinə nail
oldu. 

Dövrün siyasəti daha bir Cavanşir övladının – Xurşidbanu bəyimin
taleyini yazdı... 

Yazılsa nöqtəbənöqtə, deyilsə hərfbəhərf...
Qurtarmaz həşrə qədər halimacərası gülün...
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Gerçəkdən də... bu günə kimi “hali-macərası” çox yazılmış Xurşid -
banunun həyat hekayəsi hələ söylənib bitməmişdir. Bu siyasiləşmiş
hekayənin “nöqtəbənöqtə, hərf bə hərf” söylənməsinə dövrlərin si yasət -
ləri əngəl törətmişdir. 

Xurşidbanu bəyim 1850-ci ildə, 18 yaşında ikən yaraşıqlı knyaz
Usmiyevlə izdivaca girir, 1855-ci ildə mərhum atasının adını verdiyi oğlu
Mehdiqulu xan, bir il sonra qızı Xan bikə bəyim doğulur.

Aleksandr Düma “Qafqaz” ki tabında Bakıda rast gəldiyi Xur şidbanu
və Bədircahan bəyimi belə təsvir edir: “İki tatar qadından biri Qarabağın
sonuncu xanı Meh diqulu xanın xanımı, o biri isə qızı idi. Anaya qırx, qızına
iyirmi yaş vermək olardı. Hər ikisi milli geyimdə idi. Qız zəngin olan milli
geyimdə füsunkar gö rünürdü, üç-dörd yaşlı, eynilə anası kimi geyinmiş
balaca qız uşağı iri, qara gözlərini təəccüblə bizə zilləyərkən, beş-altı
yaşında bir oğlan nənəsinin qucağına sığınmışdı və təsadüfən, yaxud
qeyri-iradi olaraq əli ilə xəncərinin dəstəyindən yapışmışdı. Tiyəsinin hər
iki tərəfi kəsən, ülgüc kimi iti, həqiqi bir xəncəri fransız qadını heç bir
zaman öz uşağının əlinə verməzdi, amma bu, bir tatar qadının öz uşağına
verdiyi ilk oyuncaq idi. Uşaqların atası Xasay xan Usmiyev Andreyova
kəndində doğulmuş, 35 yaşlı, yaraşıqlı, ciddi, fransızca əsl parisli kimi
danışan, əyninə qara kostyum geyinmiş bir kişi idi. Başında qızılı sapla
işlənmiş sivri uclu papaq vardı və belindən fil sümüyündən qəbzəsi, qızıla
tutulmuş qını olan xəncər asılmışdı. Etiraf edim ki fransız dilinin belə
gözəl və təmiz tələffüzünü eşidəndə diksindim...”

Ünlü fransızın 20 yaş verdiyi füsunkar Xanqızı həmin illərdə 30–32
yaşlarında idi. Bu  sətirlər Dümanın heyran olduğu Xurşidbanu bəyimin
gözəlliyi haqqında bizə maraqlı məlumat verir.

Xurşidbanu bəyim Xasay xanla 5–6 il Tiflisdə yaşamış, Vladiqafqaza,
Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana səfər etmişdir. Dövrünün
ən məşhur şəxsiyyətləri, dövlət adamları, alimlər, yazarlar həmin
şəhərlərdə Xanqızının görüşünə gəlmiş, Cavanşir xanədanının son varisini
ziyarət etmişlər. Geniş dünyagörüşü olan, üç dildə danışan, nəzmdə və
rəsmdə incilər düzən Xanqızı sənət və mərifət adamlarının sevimlisi idi.

Knyaz Usmiyev və Xurşidbanu Cavanşir bir müddət birlikdə yürüsələr
də, müəmmalı, hələ də üstü açılmayan bir səbəb üzündən ayrılırlar. Lakin
bu, rəsmi bir ayrılıq deyildi, nigah müqaviləsi pozulmasına dair heç bir
təşəbbüsə rast gəlinmir. İndiyə kimi  qəbul edilmiş rəy budur ki, Xanqızı
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Qarabağla bağlı irsi və mənəvi  mə -
suliyyət daşıyırdı, torpağa, elə, obaya,
xanədana bağlı bir varis idi. Xasay
xan isə yüksək təhsilli, geniş dünya -
görüşlü, fransız dilini ana dili kimi
bilən, yaraşıqlı, qədd-qamətli, kef
məclislərinin, aristokrat gözəlçələrin
sevimlisi... bir çar generalı idi... 

Yəni ayrılığa səbəb bu imiş...
lakin gerçəklər bumu? Xurşidbanu
bəyimlə Xasay xan sadəcə bu kimi
səbəblərə görə ayrıla bilərdilərmi?
Onların izdivacına səbəb olmuş döv -
rün siyasəti buna yol verərdimi?
Əmin deyiləm...

Qarabağın xan varislərini nəza -
rətdə saxlamaq üçün düzənlənmiş
bu izdivacın pozulması Tiflisdə otu -

ran canişini razı sala bilməzdi. Xasay xan qulluqda olan bir çar generalı
idisə və Mehdiqulu xanın qızı ilə evləndiyi vaxtlarda olduğu qədər dövlətə
sədaqətli idisə, belə bir addım atması şübhə doğurur. Ənənəvi tərəfdən
yanaşarsaq, bu ayrılıq heç mümkün deyildi, dövrün ictimai şüuru və
törələr yol vermirdi. Bəs səbəb nə oldu?

Bəzi məqalələrdə “qohumları Xasay xanı Qarabağlı qızını Dağıstana
gətirə bilməməkdə qınayırdılar” fikri keçir və ayrılığa səbəb kimi bunu
göstərirlər. Əlbəttə, bu da inandırıcı görünmür...

Bəzi mənbələr isə knyaz Usmiyevin gizlilərindən bəhs edir... lakin
xəsiscə... işarə vuraraq...

Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən... yollar ayrılmış... 1864-cü ildə Xasay xan
evi tərk etmiş... övladları 9 yaşlı Mehdiqulu, 8 yaşlı Xanbikə anaları ilə
Qarabağda qalmışdı... 

Bu ayrılığın üstündən bir il keçmədən Xasay xan həbs edilir...
Xasay Usmiyev gizlilərindən biri də budur: Xasay xanın Şeyx Şamillə

gizli əlaqələri olmuş, bunu erməni hərbçi Loris-Məlikov hökumətə xəbər
vermişdir. Xasay xanla bu erməninin ixtilafı varmış...

Məsələ “araşdırılır” və knyaz Usmiyevin paqonları sökülərək mühakimə
edilir. Cəza olaraq  Voronejə sürgün edilir. Bəzi mənbələr 1866-cı ildə knyaz
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Usmiyevin Voronejdə intihar etdiyini, bəziləri isə hökumətin sifarişi ilə
qətlə yetirildiyini, cinayətə “intihar” donu geydirildiyini yazır. 

Knyaz Usmiyev 43 il ömür sürür, sürgündə ölür, Voronejdə dəfn edilir. 
Bu erməni donosunun gerçək və ya iftira olduğu hələ də araş -

dırılmayıb.
Tarix müəmmalardan ibarət... lakin bəlli olan o ki... Xasay xan öldü və

ya öldürüldü. Xurşidbanu isə fəlakətlər içində ömrünü davam etməli oldu.
Həyat Xanqızını əzdikcə o, daha xeyirxahlaşdı, çəkdiyi müsibətlərdən
qəzəl üstdə incilər düzdü, sənətin və sənətkarın hamisi oldu, dostlarının
və düşmənlərinin sayı-hesabı olmadı... Bir qadının, ananın, böyük ictimai
xadimin, şairin çəkəcəyi hər cür müsibəti çəkdi... həyat onu tabdan,
təvandan elə saldı ki, 40 yaşından sonra özünə Natəvan, yəni gücsüz,
tabsız, təvansız adı verdi... Cavanşirlərin bu görkəmli qızı tarixdə özünün
özünə yaraşdırdığı adla qaldı...

Xurşidbanu Natəvanın yaradıcılığı Azərbaycan sovet ədəbiy yat -
şünaslığının diqqət mərkəzində olub. Əsərləri nəşr edilib, haqqında
monoqrafiyalar yazılıb. Lakin ideoloji səbəblər üzündən heç vaxt bu
görkəmli şəxsiyyətin bioqrafiyası Qafqazın işğal  xronologiyası – Qarabağ
tarixi üzərindən araşdırılmayıb. Halbuki buna dərin ehtiyac vardır, çünki
sonuncu Xanqızının taleyi Qarabağ xanlığının canlı tarixidir, bu ömrün hər
bir səhifəsi dövrün müəyyən bir siyasi hadisəsinin törəməsidir.

Elə şəxsiyyətlər vardır ki, onların taleyini vətənin siyasi tarixi yazır.
Xurşidbanu Natəvan da belələrindəndir. Onu olduğu kimi tanımaq Qa -
rabağ tarixini olduğu kimi bilməkdən keçir...

Bu yazıda Xanqızının 65 illik ömrünün 40 yaşa qədərki dövrünün bəzi
gizli məqamlarına toxunmağa çalışdıq. O məqamlar ki... üzərinə zamanın
dumanı yatıb... və bu dumanın  “gəl-get” vaxtı çoxdan çatıb...

Natəvan ömrünün daha iztirablı keçən sonrakı illəri, eləcə də klassik
ədəbiyyatımızın bu misilsiz təmsilçisinin bütün həyatı çağdaş, dərin və
müstəqil  araşdırmaya möhtac olaraq qalmaqdadır... 
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Natəvanın çəkdiyi şəkillər



HƏMİDƏ XANIM CAVANŞİR

Həmidə xanım Cavanşir (1873–1955)
Qarabağın şanlı-şöhrətli soylarından biri
olan Cavanşirlərin övladıdır. O, Qarabağ
xan lığının qurucusu, bacarıqlı dövlət ada mı
Sarıcalı Pənah Əli xan Cavanşirin beşin ci
qurşaq törəməsidir. Cavanşirlər Azər -
baycanın dövlətçilik, hərb, elm, təh sil,
sənət, mədəniyyət, milli mü qavimət, eləcə
də Cümhuriyyət tarixində dərin izlər
burax mış, böyük xidmətlər gös tərmişlər.

Həmidə xanım dövrünün tanınmış
ictimai xadimi, hərbçi, maarifçi, yazıçı,
Qarabağ namə müəllifi Əhməd bəy Cavan -
şirin qızıdır. Əhməd bəy Qarabağ hakim
ailəsinin təmsilçisi kimi rus impera to -
runun əmri ilə Peterburqa aparılmış, çar övladları ilə birgə təlim-tərbiyə
almış, Pavlov Kadet Korpusunu bitirmiş, 14 illik təhsil və hərbi qulluqdan
sonra Qarabağa qayıtmışdır. 

Avropa və Rusiya mədəniyyətinə vaqif olan Əhməd bəyə həyat tərzinə
və tətbiq etdiyi yeniliklərə görə Qarabağda “Urus Əhməd bəy” deyirdilər.

Mütərəqqi düşüncə sahibi olan Əhməd bəy qızının təhsili, təlimi,
tərbiyəsi ilə özü məşğul olmuşdu.  Həmidə xanım “Xatirələrim” adlı
memuar əsərində atasının dediklərini belə ifadə edir: “Aslanın erkəyi də
aslandı, dişisi də. Düzgün təlim-tərbiyə almış qız oğlandan əskik deyil.
Mənim qızım da heç kimdən əskik olmayacaq. Əgər nəslimizin bütün
kişiləri ölsə, qızım bizi şərəflə əvəz edəcək və heç zaman düşmənə təslim
olmayacaq. Mənim qızım Qarabağın ilk mədəni xanımı olacaq. Başqalarına
nümunə olacaq. Bu cəngəllikdən gələcək nəsillər üçün yol açacaq. Düzdür,
bu, çox çətin işdir, lakin kimsə birinci olmalıdır”.

“Qadına qarşı cahil münasibətdə olan müsəlman cəmiyyəti bir yarısı
iflic olmuş, yalnız o biri yarısı ilə çalışan bədənə bənzəyir”  deyən Əhməd
bəy  Cavanşir qızını arzuladığı zirvəyə qaldıra bildi. Həmidə xanımın ömür
hekayəsi və ictimai xidmətləri bir yazıya sığmayacaq qədər çoxdur.  Biz
bu yazıda Həmidə xanım Cavanşirin ən mühüm ictimai-mədəni
xidmətlərindən bəhs etməyə çalışacağıq. Öncə həyatının mühüm xro -
nikasından xülasə...  
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Həmidə xanım ilk təhsilini evdə – atasından, eləcə də  rus, fransız
dayələrdən almış, sonralar rus pedaqoq Qavrilovanın Ağdamda açdığı
pansionda oxumuşdur. Şəxsi biliklərini və dünyagörüşünü mütaliə yolu
ilə artırmış, tibb kitabları oxumuş, Brest, Qars qalalarında yaşayarkən özəl
dərslər almışdır.

Həmidə xanım gənc yaşlarında Qarabağın tanınmış familiyasından
olan polkovnik İbrahim bəy Davatdarovla ailə qurmuş və bir müddət
ərinin komendant olduğu Brest-Litovsk və Qars qalalarında yaşamışdır.
Məhz həmin dövrdə həndəsə, fəlsəfə və tibb öyrənmişdir. 

Həmin illərdə polkovnik İbrahim bəylə Həmidə xanımın iki övladı –
Mina xanım və Müzəffər bəy Davatdarovlar dünyaya gəlmişdir. 10 illik
evlilikdən sonra polkovnik Davatdarov ürək iflicindən vəfat etmiş və
Qarsda dəfn edilmişdir.  

Dul qalmış gənc xanım Avropaya getmək, ərinin təqaüdündən və
hərbçi imtiyazlarından həm özünün, həm də övladlarının təhsili üçün
faydalanmaq qərarına gəlmişdir. Bu barədə atasına yazmış, lakin atası
Əhməd bəy onun kəndə dönməyini israr etmişdir. 

Əhməd bəy qızının Avropa həyatından öncə də ali təhsili ilə bağlı
tərəddüdlü olmuş, etimad etdiyi dostları ilə məsləhətləşmişdir. Buna
səbəb onun Rusiya təhsil sisteminin zadəgan qızlara verdiyi təhsilə
tənqidi münasibəti idi.

Həmidə xanım “Xatirələrim”də yazır: “...atam deyirdi, o institutlardan
çıxmış qızlar adət-ənənələrdən, zəhmətdən, ictimai həyatdan uzaq
düşürlər. Həyat üçün yararlı yetişdirilmir, gözoxşayan bəzəkli kuklaya
çevrilirlər. Mənim qızım zəhmətə alışmalı, öz işlərini özü idarə etməli, öz
əməyi ilə yaşamalıdır, elə yetişməlidir ki... bizi şərəflə əvəz edə bilsin...”

Həmidə xanım atasının bu istəyinə görə ata mülkünə – Kəhrizliyə,
Qarabağa qayıtmalı olur. 

Bu dönüşdən bir neçə il sonra Əhməd bəy dünyasını dəyişir, Həmidə
xanım iki azyaşlı övladı ilə tək qalır, mülkiyyətini və təsərrüfatını özü idarə
etməli olur. Atasının başlatdığı aqrar reformaları, xeyriyyəçiliyi, maarif -
çiliyi davam etdirir. O, ağası olduğu Kəhrizli kəndində yoxsul ailələrdən
ərə gedən hər qıza özü cehiz verər, milli və dini bayramlarda – Ramazanda
hər evə qurban payı göndərər, Novruz bayramında bütün kəndə ev-ev
bayram sovqatı payladarmış. İlaxır çərşənbə və bayram günlərində
sazəndələri ilə məşhur Abdal-Gülablı kəndindən çalançı dəstəsi gətirdər,
kənd meydanında el şənlikləri düzənlər, kasıb camaatın könlünü açarmış.
Həmidə xanım zadəgan soyların daşıdığı maddi-mənəvi öhdəliyi ləyaqətlə
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yerinə yetirir, yoxsullara, xəstələrə, toy-düyün edən kəndlilərə, təhsil
almaq istəyən gənclərə yardım edirdi.  Bundan əlavə... Şuşa və Tiflis
ziyalıları ilə əl-ələ verib mədəni birliklər yaratmış, qiraət, teatr gecələri
keçir miş, təşkilat qurmuş, konfranslarda iştirak etmişdir. Həmidə xanım
Şuşa qalasının – Qarabağın, Bakının, Tiflis türk-müsəlman çevrəsinin,
eləcə də bütün Azərbaycan xalqının mədəni-ictimai həyatında yaxından
iştirak etmiş, Qafqaz mədəni mühitinin yüksək təmsilçisinə çevrilmişdir. 

Həmidə xanım atası Əhməd bəyin meliorasiya və aqronomluq islahat -
larını davam etdirərək kənddə suvarma işini yaxşılaşdırmaq üçün daha
iki kəhriz çəkdirmiş,  köhnə dəyirmanı təmir etdirmişdi. Kəndlilər yağışda,
çamurda əziyyət çəkməsinlər deyə dəyirmanı və kənd yollarını vaxtaşırı
təmir etdirirdi. 

Kəndin bütün ümumi işləri, camaatın güzəranı, sağlamlığı və
salamatlığı Həmidə xanımın nəzarətində idi. Qarabağda çətinə düşən,
darda qalan hər kəs Həmidə xanımın  qapısını döyərdi. 

Həmidə xanım atasının vəsiyyətinə görə onun əsərlərini nəşr
etdirmək üçün 1905-ci ildə Tiflisə yollanır. Rəfiqəsi Sofiya xanım
Şahtaxtinskinin məsləhəti ilə Cəlil Məmmədquluzadənin mətbəəsində
atasının kitabını çap etdirir. Bu görüşdən sonra Mirzə Cəlil Sofiya xanım
vasitəsi ilə Həmidə xanıma evlənmə təklif edir. Həmidə xanım kənddə
atasının işlərini davam etdirmək öhdəliyini səbəb gətirib imtina edir. Bir
müddət sonra Mirzə Cəlil söhbəti yenə təzələyir, məktub yazıb ona “yoldaş
və arxa” olmağı təmənna edir. Tanışlıqdan iki il sonra Həmidə xanımla
Mirzə Cəlil evlənirlər. Bu evlilikdən Həmidə xanımın iki oğlu – Midhət və
Ənvər Məmmədquluzadə dünyaya gəlir. 

Həmidə xanım Cavanşir Azərbaycan mətbuatında və ədəbiyyatında
misilsiz yeri olan “Molla Nəsrəddin” jurnalının varoluşunda mühüm rol
oynayır. 

Sovet dövründə Həmidə xanımın böyük mülkiyyəti əlindən alındı,
qurduğu qabaqcıl təsərrüfatı məhv edildi, dəyirmanı və kəhrizləri
baxımsızlıqdan çökdü. Bu Cavanşir övladı şəcərəsinə və zadəgan
mənşəyinə görə siyasi təqiblərə, təzyiqlərə məruz qaldı. Ona Kəhrizlidə
və Qarabağda yaşamaq yasaq edildi. 

Həmidə xanım atası Əhməd bəy Cavanşirin, Cəlil Məmməd -
quluzadənin tərcümeyi-hallarını və öz həyatını – xatirələrini yazmışdır.
Onun Əlyazmaları Fondunda “Xatirələrim” adı ilə yüzdən çox dəftərdə
rusca yazılmış memuar-xatirələr, hadisələr,  etnoqrafik qeydlər, folklor
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nümunələri, mifoloji hekayətlər, mətbuat çıxışları, özünə, atasına, Mirzə
Cəlilə aid çoxsaylı sənədlər vardır. 

Həmidə xanım 1955-ci ildə Bakıda vəfat etmiş, Cəlil Məmməd qulu -
zadə ilə yanaşı – Fəxri xiyabanda  dəfn edilmişdir. 

Həmidə xanım Cavanşirin tarixi əhəmiyyətli xidmətlərini aşağıdakı
kimi sıralamaq olar...

1. Çiçəyə qarşı ilk ümumxalq peyvəndi...

1903-cü ildə Qarabağda çiçək epidemiyası yayılır. Çiçək azyaşlı
uşaqları və yeniyetmələri kütləvi şəkildə tələf edir, xəstəlikdən sağ
çıxanlar eybəcərləşir, bəzən də gözləri tutulur, ömür boyu kor qalırdılar. 

Həmidə xanım yazır: “Hökumət heç bir ölçü götürmürdü. Yüz
kilometr ətrafda bir nəfər həkim və ya feldşer tapmaq mümkün deyildi.
Bu bəladan sadə bir peyvəndlə can qurtarmağın mümkün olduğunu əhali
hələ bilmirdi. Mən peyvənd etməyi öyrənmək qərarına gəldim. Bu
məqsədlə Tiflisə getdim, tanış həkim Aqapyevdən peyvənd etməyi
öyrəndim. Tatyanina küçəsindəki baytar Prozorovskidən külli-miqdarda
çiçək limfası aldım. Çox razı halda kəndə qayıtdım”. 

Lakin Həmidə xanım gözlədiyinin tam əksi ilə üzləşir, kəndlilər
övladlarını peyvənd etməyə qoymurlar. Xurafatçılar əhalini inandırmağa
çalışırlar ki, “qismət Allahdandır, müdaxilə etmək şeytan əməlidir”.
Nəhayət, Həmidə xanımın  xidmətçilərindən biri deyir: “Sənə inanıram,
al, bu da mənim qızım. Nə istəyirsən elə, ya ölümdən qurtar, ya öldür”. 

Həmidə xanım ilk peyvəndini edir. Kiçik qız sağalır. Bundan sonra
əhali yavaş-yavaş uşaqlarını peyvəndə gətirməyə başlayır. Hətta ətraf
kəndlərdən belə gəlirlər.

1918-ci ilə aid xatirələrindən bəlli olduğu kimi, Həmidə xanımın
1903-cü ildən başlayan əhaliyə  bu təmənnasız tibbi xidməti illərlə davam
etmiş və genişlənmişdir. O yazır: “Yay gəldi (1918). Biçin vaxtı yeni bir
bəla – vəba peyda oldu. Kiçik kəndimizdə bir günün içində altı nəfər bu
xəstəliyə yoluxdu və öldü. Təcili Ağdama getdim, həkim Bahadır bəy
Əliverdibəyovdan vəba üçün damcı və dezinfeksiya maddəsi alıb geri
qayıtdım. Heydərin (nökər–M.V.) köməyi ilə xəstələri müalicə etməyə
başladım. Bundan sonra vəbaya yoluxanların çoxu sağalmağa başladı”. 

Həmidə xanım Cavanşir 1903-cü ildən Qarabağda, eləcə də bütün
Cənubi Qafqazda çiçəyə qarşı ümumxalq peyvəndi həyata keçirmiş yeganə
qadındır. O, bu fədakarlığı ilə minlərlə fidanın canını qurtarmışdır. 
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2. İlk Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti...

Həmidə xanım Cavanşir rəfiqəsi Sofiya (Səkinə) xanım Şahtaxtinski
ilə birlikdə, 1905-ci ildə Tiflisdə təhsilli zadəgan qadınları bir araya
gətirərək Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətini yaratmışdır. Həmin
cəmiyyəti yaratmaq üçün bu iki fədakar xanım Tiflis ziyalı-zadəgan
mühitinin  45 tanınmış ailəsinə müraciət etmişdilər. Həmidə xanım yazır:
“...ertəsi gün mən saat hesabı fayton kiraladım, birlikdə ünvanlara
yollandıq. Əvvəlcə yaxınlıqdakı Krılov küçəsində yaşayan Mirzə Fətəli
Axundzadənin nəvəsi Mələksima xanımın evinə getdik. Ona təklif etdik ki,
bizim cəmiyyətimizdə iştirak etsin və özünün böyük salonunu ümumi
yığıncaqlar keçirmək üçün bizə versin. O, məmnuniyyətlə razılaşdı. Mən
onlarda onun mötəbər və xoşüzlü anası, sevimli dramaturqumuzun qızı
Nisə xanımla tanış oldum”. 

Bu, Qafqaz Türk-müsəlman qadınının ilk təşkilatlanma hadisəsi idi.
Həmin  cəmiyyət 1920-ci ilə – yəni rus-sovet işğalına kimi maarifçilik və
xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul oldu. 

3. Rus təhsil sistemində ilk türk dili müəllimi...

Rus imperiyası işğal etdiyi Qafqazda öz təhsil sistemini qurmuşdu.
Həmin dövrdə bütün dünyada olduğu kimi, Rusiyada da sırf zadəgan
zümrəyə aid ayrıca məktəblər vardı. Bu məktəblərə yalnız yerli aris tok -
ratların və yüksək çinli hərbçilərin övladları qəbul edilirdi.

Belə zadəgan təhsil təsisatlarından biri də Tiflisdə yerləşən Qafqaz
Nəcib Qızlar İnstitutu idi. Burada  Qafqaz əsilzadələrinin qızları dünyəvi
təhsil alır, təbiət elmləri, humanitar fənlər, sənət, musiqi, rəqs, xarici dillər
öyrənir, elitar həyat üçün hazırlanırdılar. İnstitutda erməni, gürcü və digər
xalqlarla yanaşı, türk-müsəlman zadəganlarının qızları da təhsil alırdılar.
Bütün millətlərdən olan qızların dövlətin ayırdığı ştat və maaşlı ana dili
müəllimi vardı. Yalnız azərbaycanlı türk-müsəlman tələbələri ana dili
müəllimi ilə təmin edilməmişdi. 

Həmidə xanımın qızı Mina xanım Davatdarova da Qafqaz Nəcib Qızlar
İnstitutunda təhsil alırdı. Həmidə xanım bu ayrı-seçkiliyi bildikdən sonra
problemi müzakirə etmək üçün institutun rəisi ilə görüşür. Rəisə xanım
türk dili müəllimi üçün ştat və vəsait olmadığını bildirir. Həmidə xanım
türk dili müəlliminin maaşını verəcəyini vəd edir. İnstitut binasının səkkiz
sinfinin təmirini, mebel təchizini və digər bir sıra yardım işlərini boynuna
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götürür. Yalnız bu öhdəliklərdən sonra rəisə xanım Həmidə xanıma Qafqaz
Şeyxülislamına müraciət etməyi tövsiyə edir. 

Şeyxin razılığından sonra Həmidə xanım Tiflisin təhsil idarələrinə
müraciət etmiş, bürokratik əngəlləri aşmış, Qafqaz Nəcib Qızlar
İnstitutunda türk-müsəlman qızların da digər qızlar kimi öz ana dillərində
dərs alması üçün izin ala bilmişdi. İşin rəsmi tərəfini həll etmiş, Türk dili
fənninin tədrisinə izin almış Həmidə xanım asan olmayan müəllim axtarışı
ilə də özü məşğul olmağa başlayır. O,  Peterburq, Leypsiq və Sorbon
universitetlərinin məzunu, “Şərqi-rus” qəzetinin redaktoru, görkəmli
ictimai xadim, professor Məhəmməd ağa Şahtaxtinskiyə müraciət edərək
bu mühüm işi boynuna götürməyi xahiş edir və razılıq alır.  

Beləliklə, Həmidə xanım ilk dəfə rus təhsil sistemində – Qafqaz Nəcib
Qızlar İnstitutunda  azərbaycanlı qızların da ana dili və mədəniyyəti
fənnindən dərs almaları üçün türk dili müəllimi ştatı alır, düz 10 il həmin
müəllimə hər ay öz cibindən – 30 manat  maaş verir. Həmidə xanımın bu
mühüm ictimai xidməti bolşevik inqilabı nəticəsində həmin institut
bağlanana kimi davam edir. 

4. Bakı qurultayı...

Qarabağda baş alıb gedən qırğınların və bu qırğınlardan törəyən
qıtlığın, aclığın, yoluxucu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün 1907-ci ildə
Bakıda Əhməd bəy Ağaoğlunun və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü
ilə qurultay çağırılır. Qurultayın məqsədi Qarabağda əhalinin ehtiyaclarını
öyrənmək, ianə toplamaq, aclıq çəkənlərə, zərərçəkmişlərə maddi yardım
etmək və Qarabağda yanaşı yaşayan türklərlə erməniləri barışdırmaq idi.  

Təşkilatçılar Bakıdan teleqram göndərib Həmidə xanımı da qurultaya
dəvət edir,  Qarabağda əhalinin vəziyyəti və ehtiyacları haqda məruzə
etməsini xahiş edirlər. Həmidə xanım məruzəsini yazır, kəndlilərin
hörmətli nümayəndəsi Kərbəlayi Cəfəri də yanına alıb Qarabağdan Bakıya
gəlir. 

Həmidə xanım yazır: “Bakıda böyük qurultay keçirilirdi, bütün
mehmanxanalar dolub daşmışdı. Çox çətinliklə Torqovı küçəsində özümə
bir nömrə tapa bildim. Ertəsi gün Əhməd bəy Ağaoğlu və Azad bəy Vəzirov
görüşümə gəldilər. Azad bəy mehmanxanada qalmağıma razı olmayıb
Karaulnıy küçəsindəki özünün quberniya evinə yerləşməyimi israr etdi.

Axşam toplantıya getməliydim. Qurultay iştirakçılarına gəlişim haqda
artıq məlumat verilmişdi. Orada məni gözləyirdilər. Qarabağda kəndlilərin
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ehtiyacları və ermənilərlə müsəlmanların barışığı haqda qeydlərimi,
təkliflərimi yazmış və çıxışa hazırlaşmışdım.

Axşam toplantıya getməyə hazırlaşarkən yığıncaqdan telefon zəngi
gəldi. Çox nəzakətlə bildirdilər ki, uzaq yoldan gəldiyiniz və yorulduğunuz
üçün məsləhət görürük bu gün dincəlin, sabah axşam iclasa buyurun. Bu
zəng və təklif mənə çox qəribə göründü. Mənim yorulub-yorulmamağımın
onlara nə dəxli vardı? Bu işin içində gizlin bir iş olduğunu hiss etdim. 

Ertəsi gün iclas nümayəndələrinin bir çoxu Azad bəy Vəzirovun  evinə
– mənim görüşümə gəldi, onların aralarında mənə nifrət edən iri bəylər
də vardı. Onların bu gəlişi çox qəribə göründü mənə. İşin içindəki sirri
yaxın adamlarımdan və tanışlarımdan öyrəndim. Sən demə, dünənki
iclasda ruhanilər və bəylərin bəziləri Bakıya gəlişimi, iclasda iştirak
edəcəyimi və çıxış edəcəyimi biləndə qeyzə gəliblər. Təşkilatçılara etiraz
edərək məni iclasa buraxmamağı tələb ediblər. “O qadın bu toplantıya
gələrsə, biz hamımız birlikdə nümayişkaranə şəkildə ayağa qalxıb iclası
tərk edəcəyik” deyə bəyan ediblər. Səbəb mənim qadın olmağım imiş.
Onlar qadının konfransda iştirakı, məruzə etməsi dinə və adətə ziddir,
demişlər.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Əhməd bəy Ağayev və məni dəvət etmiş
başqaları çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Onların bu etirazçılara etdikləri
hərə kətin, verdikləri bəyanatın ağılsızlıq olduğunu izah etməyə cəsarət -
ləri çatmayıb. Əllərindən yalnız bu gəlib:  konfransa gəlməyim deyə məni
xəbərdar ediblər”.

Beləliklə, təşkilatçılar çətin vəziyyətə düşürlər, bu yüksək qonağa
bildirmədən vəziyyəti idarə etməyə çalışırlar. Çünki Qarabağda vəziyyət
çox həssas idi, həm Qarabağın yüksək  təmsilçisi olan Həmidə xanımın,
həm də  etiraz edən bu adamların həmrəyliyi və maddi dəstəyi olduqca
vacib idi. Həmidə xanım vəziyyəti bilib toplantıya gəlmir. Mühafizəkarlar
onun qurultayda iştirakına mane ola bilirlər. 

Həmidə xanım həmin günlərin xatirələrini belə davam edir:
“Təşkilatçılar vəziyyətdən çıxmaq üçün ertəsi gün mənim iştirakımla

daha bir iclas təşkil etmək, ruhaniləri və etirazçı bəyləri o iclasa
çağırmamaq qərarına gəlirlər. Məni ertəsi gün keçirilən iclasa dəvət
etdilər. Belə bir dəvət məni hədsiz incitdi. Ən çox da məni əyalətdən
Bakıya, konfransa dəvət edən adamların qorxaqlığına qəzəbləndim: sizin
çağırışınızla Qarabağ camaatının dərdini danışmaq üçün o boyda yoldan
durub Bakıya gəlirəm və gəlib qapının ağzına çatanda deyirsiniz: qapıdan
içəri girmə, çünki qadınsan.
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Ev sahibi Azad bəy Vəzirov mənim görüşümə gələnlər üçün evində
böyük yemək süfrəsi açmışdı. O, hər kəsi yeməyə dəvət etdi. ...Ziyarətimə
gəlmiş o adamlar arasında mənə nifrət edən bəylər də vardı. Azad bəy
məni onlarla birgə yeməyə dəvət etdi. Etiraz etdim. Yenə gəlib rica etdilər
və məni az qala zorla çəkib yemək otağına apardılar. 

Hər kəs ayaq üstdə dayanıb mənim üçün ayrılmış fəxri yerdə, masa
başında yerimi tutmağımı gözləyirdi. O səmtə keçmədim və gözləri üzümə
dikilmiş bu adamlara bir-bir nəzər salıb kəskin şəkildə dedim: 

– Bəylər! İkisindən biridir: ya mən sizinlə bir çevrədə oturmağa layiq
deyiləm, ya da sizinlə eyni masada oturmağı mən özümə yaraşdırmıram.
Bütün hallarda burada yemək yemək istəmirəm. Ona görə evin xanımının
yanına gedirəm.

Sözümü deyib evin qadın səmtinə aid qapıya yönəldim.
Axşam yığıncağına qatılmaq üçün dəfələrlə adam göndərsələr də,

getmədim, bir daha onlarla işləmək istəmədim”.  
Beləliklə, 1907-ci ildə qadın haqq və hüquqlarını, qadın təmsilçiliyini,

qadın sözçülüyünü  tanımayan mühafizəkar kəsim Həmidə xanım
Cavanşirin Bakı qurultayında çıxışına yol vermədi. Lakin bu cəhdin özü –
Həmidə xanımın Bakı qurultayına Qarabağ təmsilçisi olaraq dəvət
edilməsi, qurultaya məruzə ilə gəlməsi artıq ciddi bir tərəqqi hadisəsi idi.
Azərbaycan qadınının nüfuzu, təmsilçiliyi, sözçülüyü ilə hesablaşmaq
dönəminin başlanğıcı idi.

Bu başlanğıcın ilk və çətin addımlarını Həmidə xanım Cavanşir atırdı...

5. Axına qarşı... evlilik...

1907-ci ildə Həmidə xanım “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru,
görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadə ilə ailə qurur. Lakin adı “Molla
Nəsrəddin”lə şöhrət tapmış və səs-küy salmış yazar əsilzadə deyildi.
Həmidə xanım isə zadəgan zümrənin ən yüksək təbəqəsinə – xanədana
mənsub bir xanım idi. Ovaxtkı ictimai düşüncəyə görə Həmidə xanım
Mirzə Cəlilə ərə getməklə çoxəsrlik zümrə törələrini pozmuş, adət-
ənənəyə qarşı çıxmışdı.  

Həmidə xanımın bu evliliyinin yüksək nəticəsi həm də “Molla
Nəsrəddin”in yaşamasına dəstək oldu. Qazanan milli mədəniyyətimiz
oldu. Həmidə xanım Cavanşir  “Molla Nəsrəddin” jurnalının ictimai əhə -
miy   yətini dərk etməklə yetinməyən, bu işdə böyük fədakarlıq edən,
dərgini yaşadanlardan biri idi. 
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Həmidə xanım mülkədar idi, lakin neftxuda deyildi, var-dövləti
başından aşıb-daşmırdı, özünün qurduğu təsərrüfatla keçinir, böyük ailəni
keçindirir, yoxsula, xəstəyə əl tutur, övladlarının və oxumaq istəyən
qohumların təhsil haqqını ödəyirdi, yəni xərci borcunu ancaq ödəyirdi.
Və bu məhdud imkanlar içində “Molla Nəsrəddin”in “işlərini yoluna
qoyurdu”. 

6. Milyonçu kişilərə rəğmən...

1910-cu ildə Həmidə xanım böyük şair Mirzə Ələkbər Sabirin ağır
xəstə olduğunu eşidir. Mirzə Cəlilə şairi evimizə gətirək, müalicəsi ilə ciddi
məşğul olaq, deyir. Elə də edirlər, Həmidə xanım şairin müalicəsi ilə bağlı
bütün xərcləri boynuna götürür, evində stasionar şərait yaradır, Mirzə
Ələkbər üçün həkim, tibb bacısı ayırır. 

Həmidə xanım yazır: “Sabir bizim evdə iki aya yaxın qaldı. Cərrahiyyə
əməliyyatına razı olmadı”.

Yaradıcı insana dəyər vermək kimi yüksək keyfiyyətə sahib olan
Həmidə xanım bu böyük şair üçün evində həm də xoş bir ailə mühiti
yaradır.

Mirzə Ələkbər Sabir həmin günlərdə yaxın dostu Abbas Səhhətə
göndərdiyi məktubunda yazırdı: “Bilmirəm Həmidə xanımla Mirzə Cəlil
cənablarına nə dil ilə təşəkkür edim. Məni xəstəxanaya buraxmadılar,
Tiflisdəki evlərində yerləşdirib bütün xidmətləri qarşıma gətirdilər”.

Böyük bəstəkar, publisist, ictimai xadim Üzeyir bəy Hacıbəyov Sabirin
ölümünə (1911) həsr etdiyi nekroloqda Həmidə xanıma minnətdarlıqla
yazırdı: “...qoy ədəbiyyat tarixinə yazılsın ki, Sabir kimi şairi diriliyində
təqdir edən bir kişi olmadısa da, bir nəfər arvad oldu ki, şairin iadei-
səhhəti üçün milyonçu kişilərə rəğmən öz varından keçəcək qədər böyük
bir himayət göstərdi”.

Üzeyir bəyin tarixi qeydlərinə qoşularaq acı bir təəssüflə qeyd edək
ki, həmin illər Azərbaycanda neft bumu dövrü idi. Bakı öz işgüzar mühiti
və milyonçu zənginləri ilə dünyanın iqtisadi mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdi. Qumar masalarına, eyş-işrətə, şəxsi imarətlərin, otel və
restoranların tikintisinə milyonlar sovrulurdu.

Sabir kimi böyük şairin qədir-qiymətini bilən isə şəxsi təsər -
rüfatından gələn az gəlirli, lakin böyük ürəkli Həmidə xanım Cavanşir idi.
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7. Tiflis qurultayı...

1912-ci ildə Tiflisdə Qafqaz pambıqçılarının 13-cü qurultayı keçirilir.
Həmidə xanım Cavanşir tanınmış ictimai xadim və pambıq plantasiyaları
olan bir mülkədar kimi Qarabağ nümayəndəsi olaraq Tiflis qurultayına
dəvət alır. O, öz əkin-biçin, suvarma təcrübələri və ümumiyyətlə,
Qarabağda pambıqçılığın vəziyyətinə dair məruzə hazırlayır. 

Həmidə xanım xatirələrində yazır: “Mirzə Cəlildən qurultay üçün
hazırladığım məruzəmi gözdən keçirməsini xahiş etdim. O, inamsız
yanaşdı, yarıciddi, yarızarafat dedi: “A kişi, arvad da doklad yazar?” Bu söz
xətrimə dəydi, amma üstünü vurmadım. Sonra... kefinin yaxşı vaxtında
məruzəmi alıb oxudu, redaktor vərdişlərinə uyğun olaraq xeyli qısalt -
malar etdi.

Qurultayda Pambıq Tədarükü İdarəsinin rəisi təklif etdi ki, ümumi
yığıncaqda  məruzəmi özüm oxuyum. Fasilə vaxtı cavan bəylərdən biri
mənə yaxınlaşıb dedi: “Doğrudanmı, bu məruzəni oxumaq qənaətin -
dəsiniz?” Onlar heç cür təsəvvür etmirdilər ki qadın, özü də müsəlman
qadın belə geniş və mötəbər yığıncaqda kürsüyə qalxıb məruzə etməyi
özünə rəva bilər.

Qurultay Tiflis Artistlər Cəmiyyətinin böyük zalında keçirilirdi. Bütün
məmur və mülkədar zümrəsi orada idi. İştirakçıların sayı 500 nəfərə
qədər olardı. Sıxılmadan məruzəmi oxudum, hamı məni alqışladı. Bu
barədə o vaxtlar nəşr olunan “Tiflisskiy listok” qəzetində də yazılmışdı.
...Bu qurultayın materialları 1912-ci ildə “Pambıqçıların 13-cü Qurultayı”
adlı 2 cildlik kitabda çap edilmişdir. Bu uğurlu hadisədən sonra, günlərin
birində Mirzə Cəlil yazdığım hesabatı qısaltmağına peşman olduğunu
söylədi”. 

Beləliklə, Həmidə xanım Cavanşir 1912-ci ildə Tiflisdə keçirilən
Qafqaz  Pambıqçılarının  XIII Qurultayında çıxış edən ilk Azərbaycan
qadını kimi tarixə düşür.  Bu, dövrün fövqəladə və parlaq hadisəsi – türk-
müsəlman qadının, eləcə də Qafqaz qadınının beynəlxalq konfransda ilk
çıxışı idi.

8. Qarabağın ilk icarəçi qadını... 

Qarabağda mülkədar xanımlara “xanım ağa”, “bəyim ağa” və ya şəxsin
adına sadəcə “ağa” sözü əlavə etməklə (Gövhər ağa, Ağabəyim ağa kimi)
statusunu vurğulayırdılar. Qarabağın mülkədar xanımları ən qədim
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vaxtlardan, bəlkə də, İslamın qadına verdiyi mülkiyyət hüququndan da
əvvəl və sonra öz böyük təsərrüfatlarını özləri idarə etmişlər. Lakin
Həmidə xanım öz mülkiyyətini idarə etməklə yetinməmişdi. O, qonşu
mülkədarlardan icarəyə torpaq götürən  ilk Qarabağ xanımıdır. Bu, bir ilk
olduğundan maneələr də çox olurdu.

Həmidə xanım yazır: “İlk illərdə mənə icarəyə torpaq vermədilər,
bəylər özləri əkib-biçə bilmir, lakin qadına torpaq icarəyə verməyi də
özlərinə sığışdırmırdılar. Lakin zaman keçdikcə fikirlər dəyişdi”.

Beləliklə, Həmidə xanım Cavanşir Qarabağın ilk icarəçi qadını olaraq
da tarixə düşür. 

9. Qadın işçi sinfinin yaranması... 

Şuşada hələ Nikolay dövründən qalma ortabab bir tikiş karxanası
varmış. Bu karxanada yun və pambıq parça toxunurmuş. Bolşevik çev -
rilişin dən sonra hər sahədə olduğu kimi, bu karxanada da iş dayanır,
xammal gəlmir, dəzgahlar işsiz qalıb paslanır, pozulur, işçilər dağılır. 

Vilayətdə baş verən işsizliyin, yoxsulluğun qarşısını almaq, “kasıb qız-
gəlini işlə təmin etmək üçün” Həmidə xanım həmin dəzgahlardan 4
dənəsini sifariş edib Tiflisdən gətirtmiş, dəzgahları öz eyvanında
yerləşdirmişdi. Qadınlar elə oradaca işləyirdilər. Həmidə xanım bir
müddət sonra daha 8 dəzgah sifariş edir və karxananın köhnə məscidin
ikinci mərtəbəsinə yerləşməsinə nail olur.

1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin hərbi naziri Səməd bəy
Mehmandarov Şuşaya gəlir, Həmidə xanımın qurduğu toxuculuq arteli ilə
də tanış olur. İş yerlərinin açılmasından, qadınların işləməsindən məmnun
qalan nazir, Həmidə xanıma dərin minnətdarlıqlarını bildirir və bu tikiş
artelinə ordu üçün geyim sifariş edəcəyinə söz verir. Əlbəttə, bu vəd yerinə
yetmir, rus-bolşevik istilası bu qurucu-yaradıcı əməyi də yarımçıq
durdurur. 

Yalnız 1923-cü ildə – bolşevik rejimi dövründə Həmidə xanım
toxuculuq işlərini yenidən canlandıra bilir. Jurnalın nəşri ilə bağlı gərgin
günlər keçirən Mirzə Cəlilin: “Hər şeyi burax, Bakıya gəl” yazmasına
baxmayaraq “...indi-indi qaydasına düşən işləri yarımçıq buraxmağa
heyfim gəlirdi. Çox həvəslə toxuculuq öyrənərək usta olacaqlarına və yaxşı
maaş alacaqlarına ümid bəsləyən qızları atıb getməyə insafım yol
vermirdi. ...Bu işdə uğur qazanacağımıza ümid edirdim. Bilirdim ki,
Hollandiyada, Belçikada və başqa ölkələrdə kəndlilər bu dəzgahların
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hesabına zənginləşiblər. Axı bizim qadınlar cecim, çadra zili, verni, xalça,
kilim kimi toxuma malların gözəl ustalarıdır”.

1924-cü ildə Mircəfər Bağırov xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar Qarabağa
gəlir. Həmidə xanım yazır: “Mircəfər Bağırov mənim də görüşümə
gəlmişdi. Bizim artelə də baş çəkdi. İşimiz Bağırovun çox xoşuna gəldi. O,
bizim artelə yardım edəcəyinə söz verdi...”

Əlbəttə, bu söz də yerinə yetirilmədi, sonrakı illərdə bütün SSRİ-də,
eləcə də Azərbaycanda başlayan iqtisadi terror, sahibkarların məhvi,
zadəgan zümrənin təqib edilməsi Həmidə xanımın bu fədakar əməyini
yenə yarımçıq qoyur. Bolşevizm zadəganların öz doğma yurdlarında
yaşamasını və sahibkarlıq fəaliyyətini yasaqlayır. Həmidə xanım minbir
əzabla qurduğu arteli, gözünü bu əməyin qazancına dikmiş işçi qadınları
məyus  buraxıb Şuşanı tərk etməli olur.

Qarabağda qadın sahibkarlığının, işçi qadın sinfinin yaranmasında
Həmidə xanım Cavanşirin fədakar, yaradıcı əməyi vardır. Bu təşəbbüskar
əməyin – qadın sahibkarlığının izləri tarix səhifəsində qalmaqdadır. 

Çağdaş dünyanın gündəmində olan qadın sahibkarlığının təməlini
hələ yüz il əvvəl Qarabağda Həmidə xanım Cavanşir atmışdı.

10. İlk oğlanqız məktəbi... 

Qarabağın Kəhrizli kəndində – öz dədə-baba mülkündə oğlan-qız
məktəbi açmaq Həmidə xanımın çoxdankı arzusu idi. Bu, həm də atası
Əhməd bəy Cavanşirin vəsiyyəti idi. Atasının vəsiyyətlərini həyata
keçirmək arzusunda olan  Həmidə xanım məktəb üçün ayrıca bina da
tikdirmişdi. Mirzə Cəlil usta Qriqorun köməyi ilə iyirmi dənə parta
düzəltmişdi, bu partaları yağlı boya ilə özü rəngləmişdi. 

Həmidə xanım məktəb üçün kitab, dəftər, gərəkən bütün ləvazimatı
alır. Hazırlıqlar başa çatdıqdan sonra kənd camaatının yığıncağını çağırır.
Kəndin kişilərini və onların arvadlarını öz uşaqlarını məktəbə vermək
üçün dilə tutur. Təhsilin bu uşaqların həyatında oynayacağı böyük
dəyişikliyi izah etməyə çalışır. 

Həmidə xanım məktəbə 30 oğlan, 10 qız toplaya bilir. İlk vaxtlar
məktəbdə Mirzə Cəlil də dərs keçir. Həmidə xanım Tiflisdən Kəhrizliyə
Xmalidze soyadlı rus dili müəllimi dəvət edir. Müəllimin aylıq maaşını,
yaşamaq üçün bütün ehtiyaclarını ödəyir. Türk dilindən dərs demək üçün
Mirzə Şəfi Axundovu dəvət edir. Sonrakı illərdə isə Qori seminariyasında
oxumuş, lakin inqilabi fəaliyyətinə görə qovulmuş, gizli bolşevik Salman
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bəy Əlibəyov Həmidə xanım tərəfindən Kəhrizli məktəbində müəllim
işləmək üçün dəvət alır. 

Həmidə xanım məktəbində oxutduğu bütün şagirdlərin məktəb
ehtiyaclarını qarşılayır, yoxsul şagirdlərə paltar və ayaqqabı pulu verirdi.

Kəhrizli məktəbi 1909-cu ildən 1918-ci ilə kimi – daşnak-bolşevik
dağıdıcılığına kimi davam etmişdir. Bu illər ərzində Kəhrizli kəndindən
yüzlərlə uşaq – oğlan və qız bu məktəbdə ibtidai təhsil almış, oxuma,
yazma, hesab öyrənmişdir. Bu məktəbin məzunları sonradan müxtəlif
peşə məktəblərinə, texnikumlara oxumağa getmiş, Həmidə xanım həmin
şagirdlərin təhsilinin davamına da xüsusi diqqət yetirmiş, təhsil almaq
istəyən yoxsulları himayə etmiş, Bakıda və Tiflisdə yerləşmələrinə yardım
etmişdir.

Həmidə xanım Cavanşir Qarabağda oğlanlarla qızların birgə təhsil
aldığı ilk məktəbin qurucusudur.

11. Xatirələrim – misilsiz mənbə...

Həmidə xanımın qələmindən çıxmış “Xatirələrim” XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəli – Azərbaycan mədəni, iqtisadi, siyasi tarixinin yeni bir
mərhələyə qədəm qoyduğu, yeni münasibətlərin formalaşdığı faciələr,
ziddiyyətlər, eləcə də tərəqqilər dolu bir dönəmi əhatə edir. Orijinalı rusca
olan, min beş yüz-iki min əlyazma vərəqə sığan “Xatirələrim” misilsiz bir
mədəniyyət faktıdır. Bu əlyazma həm dövrü, həm də bir sıra tanınmış
adamların həyatını öyrənmək baxımından əvəzolunmaz mənbədir. Eləcə
də mənbənin özünün ayrıca tədqiqata ehtiyacı vardır.

“Xatirələrim”i izlədikcə bəlli olur ki, dəftərlər sovet dövründə ciddi
təftiş edilmiş, səhifələrin bəziləri qoparılmış, mətnlər yarımçıq qalmışdır.
Xüsusilə Cümhuriyyət dövrünə aid illərin qeydləri yarımçıq kəsilir...
səhifələr cırılıb, kəsilib. Eləcə də sovet dövrünə aid mətnlərdə yarımçıqlıq
vardır. Bu və bu kimi digər müşahidələr  göstərir ki, bu əlyazmalar ciddi
ideoloji təftişə uğramışdır. 

“Xatirələrim” az qala əlli il boyunca qələmə alınmış bir ömür
salnaməsidir. Bu əlyazmalarda Həmidə xanım atası Əhməd bəy Cavanşirin,
ömür yoldaşı Cəlil Məmmədquluzadənin, görkəmli müasirlərinin, ən geniş
şəkildə isə öz həyatını və gündəlik ictimai hadisələri, eləcə də eşitdiyi
əhvalatları, atasının söylədiyi mifik və tarixi hekayələri qələmə almışdır. 

Yüksək arxiv kültürü olan Həmidə xanım Cavanşir yeganə Azərbaycan
qadınıdır ki, mədəniyyət tariximizə dövrün misilsiz aynası olan zəngin
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miras bağışlamışdır. Bu əlyazmaların içində qiymətli məktublara, maraqlı
sənədlərə, lətifələrə, atmacalara, bayatılara, ödəniş çeklərinə, evində
çalışan xidmətçilərlə bağladığı müqavilələrə belə rast gəlmək müm -
kündür. 

Həmidə xanıma atasından qalan kitabxana və arxiv dəfələrlə
yağmalanmışdır. Birinci yağma hələ Əhməd bəyin sağlığında baş
vermişdir. Popov familiyalı zabit yoldaşı Əhməd bəyin kitabxanasından
istifadə etmək üçün  Xankəndindəki evinin açarını istəmiş, Əhməd bəy
etibar edib açarı vermiş, lakin bu “oğru rus zabiti” kitabxananı dolabları
ilə birgə daşıyıb aparmışdır. Əhməd bəy bir çox ünvanlara müraciət etsə
də, kitabxanasını – bu qiymətli əmlakını geri qaytara bilməmişdir. 

Növbəti yağmalar “Molla Nəsrəddin” jurnalının təftişi ilə bağlıdır. Çox
mühüm sənədlər və kitablar “şübhəli” adı ilə jandarm tərəfindən
götürülmüş və geri verilməmişdir. Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Cəlil və
Həmidə xanım tərəfindən toplanan bu misilsiz  xəzinə – arxiv-kitabxana
ən böyük zərbəsini 1920-ci ildə almışdır. Kitabxana bolşeviklər tərəfindən
iki öküz arabası ilə Xankəndinə daşınmış və o vaxtdan itkin düşmüşdür. 

Əhməd bəyin qiymətli əlyazmaları, cildlənmiş kitabları, əmisi
Nəcəfqulu bəy Cavanşirin Qarabağ tarixi haqda yazdığı əlyazma–cild -
lənmiş kitab, hətta Məhəmməd bəy Cavanşir kimi tarixi bir qəhrəmanın
bəyazı belə həmin kitabxanada imiş. Həmidə xanımın qeyd lərindən
görünür ki, o, bu kitabxana-arxivin salamatlığına inanır, ağla gələn
ünvanları yada salır və ömrü boyu soraqlayırmış.

Beləliklə, vərəqləri cırılsa da, bəzi səhifələri yox edilsə də... qarşımız -
da misilsiz bir xəzinə durmaqdadır... Bu sərvəti topluma bağışlayan
Qarabağın ən görkəmli xanımlarından biri Həmidə xanım Cavanşirdir.
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Vətən adlı doğma yurddan
püşk olarmı?
Pay olarmı?!
Yüz bir şəhər adı çəkim,
Gözəllikdə
Biri sənə tay olarmı?!

RƏSUL RZA

Nisgil, ümid, 
zəfər ədəbiyyatı



Kamal ABDULLA
Xalq yazıçısı

MÜHARİBƏ VƏ ONUN ƏDƏBİBƏDİİ ƏKSSƏDASI

Ədəbiyyatın bir çox ilhamverici qaynaqları ola bilər. Sevgi, gözəllik,
hicran, xoşbəxtlik, firavanlıq, əzab, əziyyət… Onlardan biri də müharibədir.
Ən qədim zamanlardan üzü bu yana bütün savaşların, davaların, müha -
ribə lərin insan ürəyinə vurduğu yaralar nə zamansa cümlə, yaxud misra
şəklində cücərir və bu zaman ölməz əsərlər yaranır. “Bu, necə baş verir?”
sualına hələ ki, heç kim cavab tapa bilməyib. Bu, bəlkə, heç lazım da deyil.
Əsas olan odur ki, qılıncların, nizələrin, tüfənglərin, avtomatların, indi isə
topların ucunda bir tərəfdən ölüm gəlirsə, bir tərəfdən də ölüm süzlük və
məhəbbət gəlir.

Bəs bütün bunlar nə zaman sözə çevriləcək?! Nə zaman Ana Vətənin
ölməz igidlər himnini söz xiridarları silah hay-küyünün kakafoniyasından
arın dırıb sakit, təmkinli, ötkəm, sərrast sözə çevirəcəklər?! Bu qəhrə -
manların unudulmuş, simvollaşmamış halda qalmaları mümkün dürmü?!
Heç vədə! Heç bir zaman!
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Təpəgöz tək idi və o, Oğuz elinin
suyunun qabağını kəsib ona zülm edirdi. Müasir Təpəgözün ordusu var.
Topu var, müasir silahı var. Uzaq-uzaq ellərdə hayanı, “dostu” var.
Təpəgözlər dünyamızda çoxalıb. Böyük dahinin dedikləri düz çıxır. Səhra
böyüməkdədir.

Azərbaycan əsgəri canından keçməyə hazırdır. Bu gün bütün
Azərbaycan canından keçməyə hazırdır. Vətən torpağına mərmi
dəyməməsi üçün hər kəs öz bədənini irəli verib o mərmiyə sinə gərir. Təki
torpağa mərmi dəyməsin. Torpağın köksü yara görməsin.

Bəs bu, hər an qanımızla, canımızla taleyimizə yazılan qəhrə -
manlıqlar bizim yaddaşımızda nə cür qorunmalı və üzə çıxmalıdır?!
Zaman keçsə, bütün bunlar unudulmaz ki?! Öz ilkin təsirini itirməz ki?!
Müharibə mövzusu bu gün niyə həyatımızda öz yerini tuta bilmir?!

Tez-tez soruşurlar, niyə bizdə hələ də müharibə mövzusunda
mükəmməl əsər yazılmır, yaxud az yazılır?! Bu fikir hamını narahat edir.
Mənim aləmimdə bunun bir səbəbi var.

İndi bu mövzunu işləmək heç də asan deyil. Əsgər – Murovdağda, sən
burada. Əsgər – Qarabağda, sən burada. Amma hər şeyin öz vaxtı, öz
vədəsi var.

Gərəkdir ki, sən özün də əsgərin ardınca Murovdağa çıxasan.
Şuşada Cıdır düzündə gəzişəsən, yalın ayağın şehə bata. İsa bulağının

zümzüməsini dinləyəsən.
Ağdam bazarının uçqunları qarşısında durub nə zamansa “qədd

tutmuş” canlı bazarda səslənən, indi isə bu “bazar” adlı məzarın içində
gizlənmiş səsləri yerin dibindən çıxarasan, dinləyəsən.

Gərəkdir ki, Kəlbəcərin Ceyran bulağının dumanında itəsən, o duman
sənin canına cənnət buludu kimi yerisin.

Gərəkdir ki, Tuğ kəndinə üz tutasan, kəndə deyəsən ki, sən niyə məni
on illərlə aldatdın, mən axı sənə inanmışdım?!

Gərəkdir ki, Füzulidən ehtiyat etmədən, “Molla Nəsrəddin” yolu ilə
ayın-şayan baba evinə – Şuşa qalasına qalxasan.

Gərəkdir ki, Bərdədən üz tutub qalın meşənin içi ilə Ağdərədən keçib
Xankəndinə gələsən. Meşə də sənə minillik ağaclarının xışıltılı dərdini
danışa.

Gərəkdir ki, Xudafərin körpüsünün bu tərəfində durub onun
“pəncərələrini” dönə-dönə sayasan – Şimaldan Cənuba, Cənubdan Şimala.
Sayasan və yorulmayasan.



Gərəkdir ki, Laçında Zınqırovlu çeşmədə üzünü… yumayasan, üzünə
su çırpasan.

Gərəkdir ki, Xankəndindən Xocalıya gedən yolda sağa Malbəyliyə
dönəsən və o yoldan soruşasan: burdan keçən zavallı qəriblər nə oldu,
onların günahı nəydi – onların ah-naləsini o yol unutmuş ola bilməz.
Əlinlə, barmaqlarınla bu yollarda sənə rast gələn ağacların qabarını
sığallayasan, çiçəklərə, qarşına çıxsa “Xarıbülbülə” “salam” deyəsən.

Gərəkdir ki, əsgərin ardınca gedib bu yurdun qərib, hürkmüş künc-
bu cağını, dağılmış və dağılmamış evlərini, tikililərini baxışlarınla əziz -
ləyəsən, onun don vurmuş qəddini açasan. Bu zaman sən görəcəksən, yox,
sən hiss edəcəksən: odur, baxdığın yerdən sənin baxışına cavab gəldi. Səni
tanıdılar. Sənin üzünə gülümsədilər. Bu zaman sən eşidəcəksən. Yox, bu
eşitdiyin söz-filan olmayacaq. Sən torpağın ruhunu eşidəcəksən. Bu ruhun
səsi hıçqırıq dolu bir pıçıltı olacaq. Bax, o pıçıltını eşidəndən sonra sən
yaza biləcəksən.

Nə yazacaqsan sualını vermə. Hər kəs o pıçıltıda özünü eşidəcək. Hər
kəs o pıçıltını özü bildiyi kimi yazacaq. Kimi o pıçıltıda şeir eşidəcək, kimi
hekayə, kimi roman, pyes… Bax, bu olacaq bizim hər birimizin öz-
özlüyündə və hamımızın birgə yazdığımız Qarabağ əsəri. Bax, bu olacaq
müharibə ilə bağlı ürəyimizin qanı ilə yazılan şeirlər, hekayələr, romanlar,
musiqi parçaları, rəsm əsərləri…

Belə olmasa, alınmaz.
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Sabir RÜSTƏMXANLI
Xalq şairi

BİZ QAYITMIŞIQ

“Azad olunmuş yurdlarımıza qayıdırıq”... Bu sözü tez-tez eşidirik,
oxuyuruq və hərdən, doğrudan da, bizə elə gəlir ki, otuz il bundan öncə
gördüyümüz çinarlı-kəhrizli Cəbrayıla, qovaqları göyə dəyən Füzuliyə,
hasarları qızılgüllü Ağdama qayıdacağıq. 

Yenə gur meydanlar, adam əlindən tərpənmək mümkün olmayan
bazarlar, yazın bu çağında yaşıllığı göz alan zəmilər,  hər yerdə qarışqa
kimi çalışan insanlar, doğma simalar görəcəyik... Çünki Qarabağı o cür
görmüşük, gözümüzə, ürəyimizə o cür hopub və onu başqa cür təsəvvür
edə bilmirik. Düzdür, müharibə bitəndən sonra dağılmış şəhərlərin və
kəndlərin dəhşətli mənzərələrini televiziya ekranlarında və sosial
mediada ara-sıra görmüşük. Amma ürəyimizdə yenə bir ümid olub ki, o
boyda vilayətin bütün gözəllikləri, o cür abad və inkişaf etmiş şəhərlərin,
kəndlərin bütün tikililəri, yolları, bağları, bağçaları, qəbiristanları,
abidələri dağıdıla bilməz. Hardasa, hansı bir guşədəsə gözdən yayınıb
salamat qala bilər, yaxud evlər dağıdılsa da, küçələr, yollar dağıdılmaz. O
yollar bələdçilik edər, axtardığın ünvanı tapa bilərsən, hansısa nişanələr
sənə öz doğma ocağını, dağılmış evinin xarabalıqlarını tapmağa kömək
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edər. Buna görə də müharibədən sonra hər kəsin ürəyində bir istək var:
tez qayıdım, görüm ata-babamın izlərini qoruyan yurdlarımız nə
vəziyyətdədir? Bağımızdan-bağçamızdan salamat qalan bir şey varmı?

Erməni vəhşiliklərinin bütün murdar üzlərini görmüşük, haqqında
çox oxumuşuq, çox bilirik. Ancaq mart ayının 17-də siyasi partiya liderləri
ilə birlikdə Ağdama səfərdən sonra mən artıq erməni vəhşiliyi terminini
lüğətdən silmək istəyirəm. Vəhşilik sözünün yerinə nə isə onların bütün
murdarlıqlarını, insanlıqdan çox-çox uzaq olan iyrənc xislətlərini, insan
əli ilə yaradılan hər şeyi viran qoymaq  xasiyyətlərini ifadə edə bilən başqa
bir söz tapmaq istəyirəm. Bunların özlərini sata-sata dünyada fahişəliyin
təməlini qoyduqlarını, yəni qanlarının murdarlığını bilirik, ancaq
Ağdamda gördüklərimdən sonra onların bütün bunlardan daha mənfur
və alçaq bir yolla dünyaya rəzalət səpməyə gəlmiş bir şeytan törəməsi
olduqlarına bir daha əmin oldum.

...Təmas xəttindən başlayaraq yollar boyu hər tərəf qazılmış torpaq
təpələri, kanallar, yeraltı sığınacaqlar, lağımlar, ucu-bucağı olmayan
səngərlər... Bir sözlə, torpağın altını üstünə çeviriblər. Sanki iki milyonluq
Ermənistanın hamısı Ağdam çöllərinə tökülüb otuz ildə ancaq köstəbək
yuvaları qurmaqla məşğul olub. Azərbaycanın ən bərəkətli torpaqlarıdır
buralar. Yazın bu vaxtında bu düzlərin üstündə cənnət havası dolaşardı.
Erməni ayağı dəyəndən torpağın rəngi qaçıb, sular quruyub, ağacların
damarında qan donub, yol itib. Yerli adamlar olmasa, hansı istiqamətə
gedəcəyini bilməzsən. Vaxtilə gözəl evləri, bərəkətli bağ-bağçaları ilə

222

QARABAĞ DASTANI



insanı valeh edən kəndlərdən ancaq orada-burada sınıq dişə bənzər divar
qalıqları qalır. Elə bilirdim ki, nə qədər dağıdırlar, dağıtsınlar, Ağdam
şəhərinin içinə girən kimi hansı yolun Əsgərana, hansı yolun Xocəvəndə,
hansının Ağdərəyə apardığını  asanca müəyyənləşdirərəm. Ancaq Ağdam
məscidi və onun qoşa minarəsi, Ağdam teatrının sütunları qalmasa,
burada köhnə şəhərin heç bir istiqamətini müəyyənləşdirmək olmaz.
Bircə İmarət abidələrinin hamısını uçura bilməyiblər. Çünki biz bu
torpaqlara qayıda bilməsək, o möhtəşəm məqbərələri, yəqin ki, guya
eradan əvvəl yaşamış “tiqranların, aramların” adına çıxacaqdılar. Qoşa
minarəyə isə ona görə toxunmayıblar ki, minarələrin ucalığından ətrafa
nəzarət edə bilsinlər. Amma hər halda, şükür ki, bu minarələr qalır.
“Qarabağ Azərbaycandır” harayının sonuna qoyulan nida işarəsi kimi! Bu
şəhərin əhalisinin Allaha ucalan əlləri kimi, azan kimi... Ağdam möhtəşəm
bir şəhər idi. Bunu viran qalmış evlərdən nişanə qalan möhkəm daş
divarlar da göstərir. Bu evlər şəhərin skeletidir, şəhərin dünyanın
haqsızlığına və biganəliyinə gülən dişləridir. Dağıdılmış Ağdamın bənzəri
yer üzünün heç yerində tapılmaz. Buranı dünya müharibələrinin viran
qoyduğu şəhərlərlə də, hətta Vezuvi vulkanının külü altında qalmış
Pompeylə də, atomun ilk qurbanı Xirosima ilə də tutuşdurmaq olmaz.
Ağdam şəhərinin qalıqları insanlıq tarixinin görmədiyi ən ağlasığmaz bir
düşmənçilik, barbarlıq və qancıqlıqdır... Ətrafımdakı adamlar olmasa, elə
bilərəm, mən doğma planetimizin üstündə deyiləm; Ayda və ya başqa bir
planetdəyəm, gördüyüm bu divar qalıqları arasında heç vaxt canlı həyat
olmayıb, min illərdir, burda yalnız xəyalatlar dolaşır. Yalnız martın ortaları
üçün gözlənilməz istidə saçları yaşıllaşan söyüdlərə baxanda bilirsən ki,
bir azdan bu viran yurdlar yaşıllığa bürünəcək və təbiət də bizim
qayıdışımızı hiss edərək bu yaraları büküb gizləməyə çalışacaq!

Minalardan təmizlənərək gəlib-gedənlər və əsgərlər üçün açılmış
yollarla hərəkət edirik. Ağdamın rəmzlərindən olan çay evi, meydanın
ətrafındakı ikimərtəbəli binaların qalıqları, Ağdam teatrının əzəmətli
portalı, ön sütunları köhnə xatirələri sızıldadır.  1990-cı il  yanvar ayının
18-də bu teatrda mənim “Uzaq əsrlərin həqiqəti” adlı pyesim oynanıl -
mışdı. Bakıda 20 Yanvar faciəsinin soyuq yelləri əsirdi, şəhərdən çıxıb
Ağdama, intizarla gözlədiyim tamaşaya baxmağa gələ bilməmişdim. Bu,
ilk və son tamaşa, mənim pyesim də Ağdamda şəhid olmuşdu...

Yalnız ön divarlarının uçuqları üstündəki  fresko qalıqları xatırladır
ki, bura Ağdamın çörək muzeyidir. Bura dünyada analoqu, bənzəri
olmayan bir muzey idi. O vaxt Ağdamda raykom katibi işləyən rəhmətlik
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Sadıq Murtuzayevlə bu muzeyi gəzmiş və rayon haqqında yazdığım
oçerkdə bu muzeyə ayrıca yer vermişdim.

İmarətdə Qarabağa və bütün Azərbaycana şöhrət olan insanların
bəzisi uçurdulmuş, bəzisi toxunulmamış məqbərələrinə, qəbirlərinə baş
çəkdik. Sonra Əsgərana, ordan da Şuşaya uzanan yolla düşmən əlində
qaldığından eyni açılmamış, ilğımlı dağlara doğru üz tutduq. Erməni
vəhşiliyinin zirvəsi buradadır. Neçə min şəhidin məzarını dağıtmaqla
kifayətlənməyiblər, qəbirlərdən şəhidlərin bizim üçün müqəddəs olan
qalıqlarını, sümüklərini də çıxarıb aparıblar, yuxarı tərəfdəki qəbiristanı
şumlayıb taxıl əkiblər!  Və bu vəhşiliklər törədiləndə... Bakıda 30 min
erməni rahat yaşayıb, qohum-qardaşları burada arın-arxayın kef çəkiblər
və imkanlıları Bakıda da başımızda turp əkiblər.  Gəl baş aç bizdən! Əsgə -
ranla sərhəddən Şahbulağa döndük. Dağ ətəyində erməni kəndlərinin ağ
dəmir damları gün işığında parıldayır, hamısı dağıdılmış Ağdamın
hesabınadır, amma biz hələ onlarla hesabımızı çəkməmişik!

Bu da Pənah xanın ilk qalası! Sonra paytaxtını Şuşaya daşımışdı!
Qalaya toxunmayıblar. Restorana çeviriblər, gələnlərə öz abidələri kimi
təqdim ediblər, bütün bu torpaqları öz torpaqları olaraq tanıtmağa
çalışdıqları kimi! Yüzlərlə qonaq, Minsk qrupu... Biri də soruşmayıb ki,
buralar sənindirsə, niyə viran qoy musan? Ancaq, bəlkə, elə bu dağın tıları
da bizim ayağımıza yazıblar...
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Şahbulaq yenə əvvəlki gurluğu ilə
axır. Bir vaxt bu bulaqdan ilhamlanıb
görkəmli yazıçımız, dostum Fərman
Kərimzadə ilə “Ağdamın çörəyi, Şah -
bulağın suyu” adlı bir oçerk yazmışdıq.
Minadan ehtiyat edib Boyəhmədli
kəndinin yaxınındakı qəbiristana gedə
bilmədim. Oradakı Daş balbalların
taleyini düşünürdüm. Bütün Avro -
asiyanı bürüyən, “Türk qarıları”, “Daş
ba balar” kimi müxtəlif adlar daşıyan,
türkün pozulmaz damğası olan o daşları
da, yəqin, aparıb “erməni ləş diriblər”.

Şahbulağın suyu sanki bütün
sıxıntılarımı yuyub apardı. Suyun axıb
getdiyi sızra boyu uzanan bağ tala-tala
çiçəkləyir. Hər tərəf dağı dılıb, düzdür,
ancaq əsas budur ki, Biz Qayıtmışıq!
Biz düşməni əzmişik. Şəhidlərimizin
qisasını ‒ öcünü almışıq. Şükür, işləyən əlimiz, həvə simiz, ilhamımız,
gücümüz də yerin dədir.

Ölkənin müəyyən istisnalarla, bütün siyasi partiyalarının bir yerdə
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza bu səfəri son dərəcə əhəmiyyətli,
tarixi bir hadisədir. Bizi düşündürür. Bu birliyimiz olsaydı, yəqin, o vaxt
bu torpaqları itirməzdik... 

Bu birliyimiz  olmasa, Vətən müharibəsində qələbə qazana bilməzdik!
Bu birliklə bütün şəhər və kəndlərimizi yenidən quracağıq. Qədim
şəhərlərimizin yerinə gələcəyimizin şəhərlərini ucaldacağıq... Ancaq
dağıdılmış Ağdamın bir parçasını da erməni vəhşiliyinin örnəyi, muzey
kimi elə indiki kimi saxlamaq lazımdır.

Azad edilmiş səkkiz rayonumuzdan yalnız birini görməyimiz çalınan
qələbənin əhəmiyyətini və böyüklüyünü daha yaxşı dərk etməyə imkan
verir. Adama elə gəlir ki, o torpaqlar bu baharı da bizsiz qarşılasa, bizdən
həmişəlik üz döndərərdi.

Bir də qarşıda bizi nə boyda işlərin gözlədiyini düşünürsən. Bütün
torpaqların minalanması tələskənliyə imkan vermir. İlk növbədə, bu gizli
xəyanət cəbhəsini də zərərsizləşdirməliyik. Bu işə daha çox qüvvə və
texniki vasitə cəlb olunmalıdır.
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Ağdam rayonu Boyəhmədli kəndində
aşkar edilmiş Alban daş heykəli [220]



Ağdamın bu durumunu görəndən sonra bütün ayrılıqlar unudulur,
fikir fərqləri, siyasət meydanları mənasını itirir. Üç avtobus müxtəlif adlar
altında yadlaşan, uzaqlaşan adamlar bir səmimi ailəyə dönür  Elə bilirəm,
yaz havası və bizim söhbətlərimiz dağıdılmış şəhəri silkələyir. Hər
tərəfdən yorğun səslər  gəlir: “Hanı mənim övladlarım?”

17.03.2021

QARABAĞA DÖNÜŞ

1
Yaramızdan axan qan

qan deyil, qorxumuzdur,
Ağrılarla qovulan ətalət yuxumuzdur.
Dünən ağladığıma bu gün qəlbən gülürəm,
Ölüydüm yaşadıqca, dirilməyə ölürəm.
Nə bu ölüm yenidir, nə yarımcan dirilik,
Üzdə bütöv olsam da, ürəyim çilik-çilik.
Yad əllər parçaladı, bölündükcə bölündük,
Küləklərdə sovrulduq, ələklərdə ələndik.
Çökdü bir qara zülmət yurdumun üzərinə,
İşıqlı günlər dedik qara demək yerinə...
Doğrandı sərhədlərim, qayçılandı yollarım,
Başım kötük üstündə, kələfçədə qollarım...
Allahsız, dinsiz olan unutdurdu Allahı,
Allah sevgisi kimi yağmalandı silahım...
Unutduq ki, insanlıq çaylar kimi daşmaqdır,
Haqq-ədalət yolunda sonadək savaşmaqdır.
Sağalmaz yara olar boyun əymək düşmənə,
Ömrüm sığışa bilməz parçalanmış Vətənə.
Gözümüzdə bir əsrin axan nahaq qanları,
Kükrəyib dağ çayıtək doldurduq meydanları.
Meydan ana qucağı, bir ürəkdi, bir candı,
Həsrəti qırıb tökmüş bütöv Azərbaycandı.
Yan-yana dayanmışdı Bakı, Təbriz, Ərdəbil,
Araz da xəcalətdən qurtarmışdı elə bil!
Meydan yumruğa dönüb, hər yumruq bir qoşundu,
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Harayımız ildırım, sözlərimiz qurşundu.
Gəldi Sovet ordusu, dişinə vursun bizi,
Tanklar, toplar, mərmilər bükmədi dizimizi.
Xalqın iradəsindən çaşıb qorxuya düşən,
Kürsüsünə sarılıb tülkü kimi büzüşən
Millətin haqq sözünü gətirmədən dilinə,
Daş qoydu Baş Katiblə xəyanət təməlinə.
Yatıranda milləti yastığa dönən yalan
Soyuq yanvar günündə Bakıda axıtdı qan.
Ordu öz şəhərinə soxulur yağı kimi,
Cırır bayraqlarımı düşmən bayrağı kimi.
Gözündə vəhşi qəzəb çıxır neçə pusqudan,
Uçaqlar göyü tutur, gəmilər qalxır sudan.
Tanklar, raketlər gəlir dinc şəhərin üstünə,
Tuşlanır top lüləsi körpələrin üzünə.
Son silahla qırırlar silahsız insanları,
"Əl çək yurdumdan!" – deyən günahsız insanları.
İşğal ordusu durdu işğalçının yanında,
Boğdu öz şərəfini Xocalının qanında.
Dünyanın fitvasıyla coşur Hayın harayı,
Arxadan tankla gəlir – Sovetin son alayı.
Hüquq donub, haqq batıb, dünya eşitmir, kardı.
Qatilə dur deməyən özü də günahkardı.
Dərin siyasətlərin quruyacaq kökləri
Kəsib atmaq olmasa əl gəzən ətəkləri.
Axırda anladım ki, keçən ömür deyilmiş,
Göydə səsim boğulub, yerdə yolum əyilmiş.
Nəğməm ağıya dönüb, laylamız göz yaşına,
Matəm havası hopub yurdun hər qarışına.
Nə şeytan kimi şeytan, nə xilaskar mələyik,
Eləcə boşluqlarda üzən cansız lələyik.
Dünya özü də bilmir istəyi nədir bizdən,
Otuz il qara duman donubdur üstümüzdə.
Sanki görmür kor gözü – Vətənimdir burası,
O millətlər birliyi, bu dövlətlər şurası...
Hamısının ağzında eyni çürük saqqızdı,
Hamı siyasət qurdu, quzu yurdum yalqızdır...
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2
Ancaq birdən göylərdən bir şimşək çaxıb keçdi,
Həqiqət min yalanı yandırıb-yaxıb keçdi.
Savaş deyən sərkərdə milləti oyandırdı,
Hər ürəkdə ümiddən çilçıraqlar yandırdı.
Yol gözləyən yurdların harayı hər gün təzə,
On milyonun tək səsi yol açdı üzümüzə.
Qalxdı igid oğullar, oğul düşmən çəpəri,
Qalxdı əmrə müntəzir Azərbaycan əsgəri!
Nəfəsi yaz nəfəsi, səsi ildırım səsi,
Yurdun coşan ilhamı, qisas almaq həvəsi.

3    
Vur, qəhrəman əsgərim, "Xocalı" bağırıb vur,
Yad əllərdə inləyən torpağın xətrinə, vur.
Min-min evim dağılmış, kəndlər qalmış viranə,
Daşları buz bağlamış ocağın yerinə vur.
Köstəbək yuvasında gizlənməkdir əlacı,
Dağıt bu son deşiyi, mərmini dərinə vur!
Ziyarətgah zirvələr gözləyir gözü yolda,
Bu işğalı bitirib, zülmün məhvərinə vur!

Nəbinin yolu bağlı, Həcərin əli bağlı,
Xatırla bu torpaqda at oynadan kəsləri.
Düşmən top-tüfəngliydi, onun silahı qeyrət,
Hələ itib getməmiş Soltan bəyin izləri.
Düşmənə su vermədən çəkilsə də içinə,
Hər qayanın altından fışqırar kəhrizləri.
Sən aranda, o, dağda, sanır ələkeçməzdir,
Qayada yuva açsın poladlaşan dizlərin!..

Havalan zirvələrdə, mən də gəlim dalınca,
Daha kəsməz yolumu çovğunlu qar, nəmli sis.
Düşmən başı alovlu tərk edir cənnətimi,
Bilir çoxdan çatıbdır geri dönmək vədəmiz.
Tərtər yenə oxuyur Kəlbəcər nəğməsini,
Nə qədər qan yusa da, bizə baxır tərtəmiz.

228

QARABAĞ DASTANI



Gedənlərə qoşulub zirvəsindən enmədi
Murovdan, Dəlidağdan uca Şəmşir dədəmiz...

Yazılı daşlarıma mən də bir tarix yazım,
Daşlar da dil açacaq diri sözlə yazılsa,
Getdi şair dostlarım, bu yurdlardan nigaran,
Həsrətləri soyumaz hər qaya bir saz olsa.
Bəhmənlə Məmməd Aslan ilhamları tükənməz,
Bir ağız da mən deyim dedikləri az olsa.
Gözümdə bu dağların hər qayası altındı,
Qızıl nəyimə gərək insanları qızılsa.

Hələ də xatırlayır tənha Ceyran bulağı
Üstünə Şəmşirlə bir Vurğun gələn çağları.
Sücaət Dəlidağa bir də uçmaq istəyir,
"Quş yerinə olaydım!" – titrəyir dodaqları.
İmtahan bitməsini gözləyir Ənvər Rza,
Tez qayıtsın kəndinə, başında uşaqları!
Gəzsin xalq arasında sazından sözünəcən,
Qürbət olmuş Göyçənin Ələsgər soraqları.

Laçın düşmən əlində hələ dirənib durur,
İşıqlı dağlarım var, qalxır qəm dumanından.
Şair Ağa Laçınlı – Bakıdadır məzarı,
Ruhu ayrıla bilmir anasının yanından.
Mıxtökəndən atüstə aşsın Hüseyn Kürdoğlu,
Görsün nişan qalıbmı burda ilk ünvanından.
Yenə Turşsu üstündə qurulsun məclisimiz,
Görək hansı sözümüz çıxır saz tufanından!
Tələs, igid əsgərim, havalar soyuqlaşır,
Təpələr çallaşmada, bir azdan qış gələcək.
Süleyman Rəhimlidən hər il bir yeni roman,
Adına neçə eldən neçə alqış gələcək...
Qaraoğlu Əlinin qələmində "Qəhrəman"
Zəngəzurdan nə yazsa, millətə xoş gələcək...
Endirib Balayana tərs şapalaq şeirini,
Dilində lətifəsi Eldar Baxış gələcək.
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Azıx tarixə giriş – ağız açıb çağırır,
Hər kurqan sirrə pərdə, demə, adi təpədi.
Bu gücüm, bu ilhamım Füzuli yadigarı,
Diri dağlar ucalsın, diriliyi əbədi!
Bir Vətənim bu yanda, bir Vətənim o yanda,
Arada Xudafərin bütövlüyün məbədi.
Günahımız çox olub, savaşla təmizlənər
Haqq-ədalət yolunda ölmək də bir tövbədi...

Yüz min əl uzadacaq bizə çinar meşəsi,
Nə Oxçu quruyacaq, nə xatirə bitəndir!
Qayıdım Araz boyu Qarabağ düzlərinə,
Yüzillərin həsrəti ürəyimi didəndir...
Əl edir Qarabağa qaradağlı qardaşlar,
Qırx milyon insanıyla ora da bir Vətəndir.
Nə sərhəd çəkilməklə millətim ayrılacaq,
Nə birləşmək arzusu, nə də sevgi bitəndir.

Qoy torpağı titrətsin üfüqdən üfüqəcən
İlxı-ilxı şığıyan Qarabağın atları.
Ağdamı xəritədən silmək istədi düşmən,
Bilmədi açılacaq poladdan qanadlarım.
Yenə Xudu müəllim Mərzilidən yol başlar,
Dirilər naxış-naxış tariximin qatları.
Qarabağ ağrısını yenə Muğam diliylə
Yayar qitələr boyu Şuşanın övladları...

Cəbrayıldan keçirəm – fəxri vətəndaşıyam,
Dünyanı arşınlayan Sabirin yurdudur bu.
Molla Pənah Vaqifdən Bayatlı Vaqifəcən
Sözüylə, nəğməsiylə basılmaz ordudur bu.
Sona bülbül oxuyur yenə Qədir səsiylə,
Sanki fələkdən axan bir mübarək sudur bu.
İlahi, Qarabağım yenə öz yerindədir,
Nə müqəddəs ziyarət, nə böyük arzudur bu!
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Pənah xanın qalası Şahbulağın üstündə,
Düşmənin qanlı əli o suya dəyəndə, vur,
Tikiləcək kəndlərim, sonsuz cah-calalıyla,
Erməni dil uzadıb "Qarabağ" deyəndə, vur,
Dəmir quşlar uçuşsun qartallarla yanaşı,
İlanı yuvasında, bayquşu göyündə vur!
Boğazı əlindəykən rəhm edib buraxdığın
Barış deyib yalvaran sözünü əyəndə, vur!

4
...Mən sizə bu savaşda ölməyi əmr edirəm,
Siz ölümə gedəndə ölüm sizdən qaçacaq.
Bu şəhərin yolunu üzümüzə açsanız,
Allah da dərgahında sizə qucaq açacaq.

Mən sizə bu savaşda ölməyi əmr edirəm,
Ancaq ölüm gəlmədən düşməni öldürməyi.
Başqasının yurduna göz dikəni ağladıb,
30 il yas tutanın üzünü güldürməyi!

Mən sizə bu savaşda ölməyi əmr edirəm,
Ölümün qucağına dirilik sinməlidir.
Əmrim ölüm olsa da, ancaq bu son savaşdan
Əsgərim qələbəylə, sapsağlam dönməlidir!

Qarşıda sıldırımlar, dik qayalar baş-başa,
Gərək qartal olasan, gərək qanadın ola.
Ya da bu qayalardan səni alıb qaldıran
Bir uçuş ehtirasın, dəli inadın ola.

Daşlar soyuq, sürüşkən, altda dibsiz uçurum,
Qayaların başında düşmən əsgəri min-min.
Yağış ol, dumana dön, düşmən duyuq düşməsin
Gözündəki şimşəyi görənə kimi sənin.

Ölüm-dirim anında haqdan gələn bir nida
Kəlmeyi-şəhadəttək ürəklərdə bəslənir.
Bu əmrin ilk vətəni Çanaqqala olmuşdu,
Yüz ili adlayaraq Şuşada da səslənir.
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Əsgərin silahı yox, əmrin özü silahdır,
Bu əmr özü qanaddır, qaldırır uçurumdan.
Düşmən gözünü açıb görür bir körpə ruhu
30 yaşa dolaraq gəlibdir Xocalıdan.

Qarnı yarılan ana, döşü kəsilən ana
Cənnətdən süd verərək igid ərlər böyütdü.
O zorlanan qızların bakirə gözəlliyi
Qisasa könül verib min-min əsgər böyütdü...

5
Adına qurban olum, ey adsız qəhrəmanım!
Ruhundakı tilsimə heyran olub durmuşam.
Siz Vətən fədaisi! Qəlbimdə hərənizə
Neçə ləqəb düşünüb, neçə ad uydurmuşam.

Yürü, yürü, Mete xan, burda da sərkərdəsən,
Arxanca qanadlanıb Qazanla Beyrək gəlir.
Gürşad saraylar yıxır qırx igidi başında,
Özgürlük deyə-deyə Xürrəmi Babək gəlir!
Gəlir Oğuz, Bayandur, Alparslan, Qızıl Arslan,
Çağrı bəyin yoluna düzülüb neçə oğul,
Siz bu günün Çingizi, siz bu günün Timuru,
Sizlərin simasında dirilibdir Ərtoğrul!
Sizin adınız namus, qeyrət, şəhid, intiqam,
Milyon-milyon adlı var tüpürürlər adına.
Ata-ana ad verib böyütdülər sevgiylə,
Sonra da alışdılar pis övladın oduna.
Get, adsız qəhrəmanım, Qacar ala bilmədi,
Bu qalanı seyr etdi dediyi o şüşədən.
Qala – təxəllüsündür, Qaya – sənin ayaman,
Öz əsl adınısa alacaqsan Şuşadan...

Ya da ki, Dədəm Qorqud dilləndirib qopuzu
Türkün ölməz ruhundan verər sözə yeni can.
Deyər ki, ayırmıram sizi bir-birinizdən,
Şuşa fatehlərinin bir adı var: Qəhrəman!
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6
Əsgər boş əllə gedir Qalanı fəth etməyə,
Tək bircə bıçağı var, gizli tutur ovcunda.
Bıçağın tiyəsində gözlərinin işığı,
Neçə düşmən taleyi bir bıçağın ucunda.

Tankın yarsın sinəni, topun yuvana dəysin,
Namussuzun nə işi bu namus savaşında?
Bir ağzın var, bir qarnın, sanki yemək güc verir,
Dünyanın ərzağını əndərdilər başından.

Şuşada şırmandıqca sanırdın yenilməzsən.
Hələ Yallı da getdin qutsal Cıdır düzündə.
Ayaq qoyduğun torpaq bilmədin sənin deyil,
O şənliklər, o rəqslər gələcəkdir gözündən.

Vaqifin gözəlləri bu düzdə gəzən zaman
Sənin xalqın hardaydı. Sən özün harda idin?
Bu qala qayalarda bir qala da ucaldan
Pənah xanın dövründə sən hansı gorda idin.

Qalanın divarları – qayaların davamı,
Burda quş quşluğuyla qanad salıb qayıtmış.
Sərkərdələr, fatehlər ölkələr basa-basa
Əli çatmadığından qalaya dil uzatmış...

Bircə Qacar almışdı ikinci hücumunda,
Baxmaqdan yorulanda aylarla hayıl-mayıl.
Bəndəsi o dünyaya həsrət getməsin deyə,
Ona gizli yolları göstərmişdi Əzrayıl.

Şuşada ömür sürüb, Şuşada gün keçirmək
Gözəllərin qisməti, igidlərin bəxtiydi.
Neçə saray tiksə də, Pənah xan Qarabağda
Şuşa qızıl sarayı, Şuşa büllur taxtıydı.
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Şuşa Bülbülün səsi, Şuşa səsin bülbülü,
Sözün İsa bulağı, "Çahargah" zənguləsi.
Bəstəkar yetirməsə bundan sonra min il də,
Min il diri qalacaq Üzeyirin bəy səsi.

Havası bal, suyu bal, ağzının sözü də bal,
Onu arı əzmiylə qayalarda hörmüşük.
Hər qarış torpaq üçün ölmək necə olurmuş,
Ölüm sevinci nədir? Bu qalada görmüşük...

İki dostla yazmışdım qayasında adımı,
Qayadan silinsə də, qalacaq yaddaşlarda.
Şair adını yazdı, əsgərim zəfərini,
Tarixim yaşadıqca silinməz bu daşlardan.

7 
Qala zülmət içində, sabah günəş doğacaq,
Əsgər qurd gözü ilə gecə də görməlidir...
Diş ilə, dırnaq ilə yapışıb qayalardan
Düşmənin başı üstən qalaya girməlidir...

Qalaya girməlidir hava kimi, ruh kimi,
Tankın, topun üstünə boş əllə getməlidir.
Qonşusunun yurduna soxulmağın sonunu
Otuz il qanmayana bu gün öyrətməlidir...

Laçın, Xankəndi yolu – tanklar burun-buruna,
Canlı çəpər çəkibdi canilər hər köşədə.
Düşmən hardan bilsin ki, əsgərim qanadlıdır,
Bulud kölgəsi kimi sürüşür bu şüşədən.

Ona gülməli gəlir bizim son niyyətimiz,
Min-min gözdən yayınıb Şuşaya qalxa bilmək.
Ölkələrə əl açan erməni ümidiylə
Erməni ordusunu bir əllə boğa bilmək!

Azuqə aşıb-daşır, silahları tükənməz,
Yeyib-içir, əylənir, nə qorxu var, nə də qəm.
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Lap dünyanın ən güclü qoşunuyam, nə olsun,
Üstünə hansı yolla, ha yandan gedəcəyəm.

Qayaların dibiylə nəğməsiylə axır çay,
Nə qədər coşub-daşa, qalaya yetmir səsi.
Burda kəsib yolumu Şuşanın sinəsinə
Sağalmaz yara vuran Daşaltı faciəsi.

Yurdunun harayına qalxan igid dostlarım
Bu dərənin dibində xəyanətə yem oldu.
Görən, niyə soran yox, bu, kimin oyunuydu?
O şeytan tələsini orda quran kim oldu?

Hər yerindən duranın çiynində zər paqonu,
Millət ayıra bilmir fərarini qaziylə.
Onca nəfər əsgərin onbaşısı olmayan
Papağını yan qoyub sərkərdə ədasıyla.

Keçmiş olsun, Daşaltı, yenə gəlir əsgərim,
Bu ağlar dərələrə unutdursun yasını.
Şuşadan gedənlərin övladları gəlib ki,
Burda axan qanların alsınlar qisasını!

8
Əsgər qalxır qalaya,

çıxılmazdır daş-divar.
Ancaq əsgərimin də poladdan pəncəsi var.
Qartal dırnaqlarını daşlara çala bilir,
Uçurumun üstündən asılıb qala bilir.
Gecənin havasını doldurub ciyərinə,
Bilir ki, vuruşacaq yüz dostunun yerinə.
Bu qoyun sürüsünə qurd kimi saldırmalı,
Qoynundakı bayrağı Şuşada qaldırmalı!
Bayrağı qaldırmalı ala buludlarla tən,
Qoy onu hər tərəfdən görsün yaralı Vətən.
Şuşam uca olsa da, bayraq ondan da uca,
Altında keşik çəkib, mən də baxım doyunca.
Sonra düşmən gülləsi sinəmdə yanır, yansın,
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Təki Vətən göyündə bayrağım dalğalansın!
Qala divara möhtac, divar qalaya möhtac,
Komandir əmr eləyir:
– Şuşanın yolunu aç.
Gecə sisli, dumanlı, gecə –

hücum fürsəti
Əsgərin öz gücünü göstərmək qətiyyəti...
Qaya üzünə durur,
Qaya qəsdində durub.
Qaya deyil, nizədir,
Yaraları təzədir.
Daşaltıdan dikələn
Qaya deyil, bəladır,
Qayaların başında
Yol gözləyən qaladır.
Gecə zülmət pərdəsi,
Gözlərindən tük çəkir.
Üstdə qulaq-qulağa
Çaqqallar keşik çəkir.
Keşikçi projektor
Qaranlığı darayır.
Yayınmaz gözdən quş da,
Sübhə kimi arayır.
Ancaq əsgər dayanmır,
Yolu sözündən keçir.
Dumanın qanadından,
İynə gözündən keçir...
Nə ordu vecinədir,
Nə Qacar deyən "şüşə".
Bir həsrətli tələsir

aşiqiylə görüşə.
Gecə nəmli, divar yaş,
Oğlum, ehtiyatlı ol, ayağından qaçar daş.
Əsgər hərdən yan-yana, hərdən nəfəs-nəfəsə,
Hərdən qulaq kəsilir qaladan gələn səsə.
O, haqqın sorğuçusu, son hökmü verən Allah,
Görünməz bir tor hörüb, kim bacarar, ya pənah!
Əsgər asılıb tordan qalxır hörümçək kimi,
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Sarmaşıb qayalara yazağzı çiçək kimi.
Hər daşda bir kəpənək,
Buz daşları isidən, qəzəbdən yanan ürək...
Damarında dolaşır Xocalıda axan qan,
Ay doğa onbeşgünlük, yapışa işığından.
Göydən bir ulduz baxa, qollarına güc gələ,
Süd yoluna sarılıb bircə anlıq dincələ.
Qatılaşır qaranlıq,
Əsgər durmur bir anlıq.
Ona qalxmaq əmri var,
Düşmənin mövqeyini yaxıb-yıxmaq əmri var.
Maska üzünü örtür, gözlərini gizləməz,
Torpaqdan göyərəcək! Düşmən bunu gözləməz!..
İstehkam, səngərləri dağılacaq bu gecə,
Allahın köməyiylə, ədalətin hökmüncə.
Ölüm mələyi kimi qonsun düşmən bağrına,
Bir əsgər qələm çəksin yüzünün varlığına.
Qayalar da xəbərsiz, qarşısında dikəlib,
Ancaq doğma nəfəsdən onlara da can gəlib!
Dırmaşırlar divarla – silahı bıçaqları,
Savaşda ad çıxarmış Yaşmanın uşaqları.
Beynində neçə arzu, neçə görüş həsrəti...
Hamısını unutmuş,
Bir əli qaranlıqdan, biri buluddan tutmuş...
Düşməndən alacağı qisas qaldırır onu,
Ürəyinə güc verən yol gözləyən ellərdir.
Çatır qulaqlarına anaların ağısı,
Fələyə üsyanları davam edir illərdir.

Gözündə Xocalının, Gəncənin körpələri,
Tərtəmiz gözlərindən yaş yerinə qan axır.
Çox sevinmə bu yasa, dayan, uşaq qatili,
Barmağım gözlərini deşmək üçün darıxır.

Uzaq maviliklərdən baxır Polad Həşimli,
Mehriban bir səs ilə "Qalx!" deyir əsgərinə.
Silkələ qayaları, yol aç qaya döşünlə
Yürü, xeyir-duamla mən də köməyəm sənə.
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Şəhidlərin ruhları qaya üstə çıraqdı,
Mübariz də dumandan sıyrılıb gəlir birdən.
Fikrində son döyüşü özü gedir qabaqda
Qoruyur divar kimi əsgəri güllələrdən.

Nə qədər sərt olsa da, bu qayalar, bu daşlar
Övladını tanımış, yol verib qaldıracaq.
Duman görünməz edib, bu gecə əsgərlərim
Bir qoyun sürüsünə Qurd kimi saldıracaq.

Birdən sükut pozulur,
düşmən şübhəyə düşmüş,

Elə bilir canlıdır dumandan sıyrılan daş.
Qayaya baxa-baxa səngərində büzüşmüş,
Dərələrdən dumanla kim qalxır yavaş-yavaş?

Projektor işığı gözünü qamaşdırır,
Növbə çatsa sevinclə gedib bir az yatardı.
Bu dibsiz uçurumlar xəyalını çaşdırır,
Günəş çıxsa canından bu qorxunu atardı...

İşıqla bir gecəyə yağır güllə yağışı,
Əsgərim yaralandı, gücü yox dırmaşmağa.
Şuşanı öz gözüylə görmək arzusu vardı,
Öndə son maneədi, qanadı yox aşmağa!

Tez yaralı əsgəri dostu alır çiyninə,
Yox, burda dayanılmaz,

silahdaş buraxılmaz,
Daşlara sinə-sinə yuxarı qalxır yenə,
Bir əsgər yolda qalsa, bu qalaya çıxılmaz...

Qollarını boynuma bərk-bərk dola, buraxma,
Səni qaldıracağam, bu daşlar buz olsa da!
Yaran da sağalacaq Şuşanın havasından,
Bir yerdə gedəcəyik, bu yol sonsuz olsa da!
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Boynunu qucaqlayan dostu deyil, qanaddır,
Soyuq payız gecəsi əsgərim yanıb gedir.
Nə sınmaz bir dəyanət, 

nə sarsılmaz inaddır,
Yaralı dost yük deyil, yenə dırmanıb gedir!..

"Qardaş, sən burax məni,
ağıram, üzülmə, get!

Bax Şuşaya doyunca mənim də gözümlə, get!"

"Şuşaya öz gözünlə sapsağlam baxacaqsan!"
Belə deyir əsgərim yaralı qardaşına.
Allah ona güc verir, coşur damarında qan,
Hamıdan tez dırmanır qayaların başına!

Düşmənin əcəlidir qayadan qalxıb gələn,
Haraya qalxır-qalxsın, tapacaq endirəcək.
Neçə projektoru sübhün əsintisiylə,
Ya da öz nəfəsiylə şam kimi söndürəcək!

Üzeyirin "Cəngi"si birdən gəlmişdi dilə,
Xanın, Seyidin ruhu bir muğam çaldırırdı.
Şəhid qəhrəmanlarım öz ruh əlləri ilə
Adsız qəhrəmanları Qalaya qaldırırdı!

9
Arxada qaldı divar, öndə düşmən səngəri,
Səngərin o üzündə ruhumuzun şəhəri.
Pənah xanın, Vaqifin, Natəvanın şəhəri,
Zirvələrə köklənən tar-kamanın şəhəri.
Hər həyətdən yollara aşan qızılgülləri,
Canlı güllər eşqinə oxuyan Bülbülləri.
Nəcəf bəyin ocağı, Əhməd bəyin yuvası,
Hacıbəyli nəslinin bitməz vətən qovğası.
Gah tarixə əl atdı, gah bu günü dindirdi,
Gah da Koroğlu yazıb milləti sevindirdi.
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Həm bulaq zümzüməsi, həm okean səsiydi,
Üzeyir musiqisi – ruhun möcüzəsiydi...
Söz-söhbəti dillərdə, kefi daim çağ olan,
İşi – sənət, musiqi, yazıb-yaratmaq olan
Dağı, daşı, torpağı tarixdən bu yana sirr,
Bir qaraçı nəslinə qala bilərmi əsir...
Səsim, sözüm, musiqim bu qayanın üstündə,
Məni kim endirəcək bu qayanın üstündən?
Bu səngərdə yenilsən divardan enmək olmaz,
Şuşanı fəth etmədən geriyə dönmək olmaz...

Əsgər fürsət bilincə qaranlıq gecələri
Dumanla qatılaşıb bu bələdçi qaranlıq.
Səsindən işıqlanıb şəhərin küçələri,
Addımından oyanıb yatan ruhlar bir anlıq.

Mürgülü keşikçilər göz açıb-qırpanacan
İçirlər nuşi-canla ölümün şərbətini.
Nə anlaya biliblər hara uçub getdi can,
Nə sözə növbə çatıb anlada heyrətini.

Göyün dumanı kimi qondu düşmən başına
Yerdən, göydən gəldiyi bilinməyən bir əsgər.
Mərmi, güllə başına dolu kimi yağsa da,
Yürüşü pozulmayan, ələnməyən bir əsgər.

Səsi çıxmazdan qabaq ağzından çıxır canı,
On ölkədən gələnin əcəli burda çatır...
Düşmən bir də ayılır, yollarında Şuşanın
Məscidə doldurduğu donuz sürüsü yatır.

Döşünə döyən ordu qanqal kimi biçilib,
Leş leşin üstündədir, oyanmaz bu yuxudan.
Düşmən siçana dönüb, düşmən elə kiçilib,
Silahla bir-birinə saldırır qorxusundan.

Günahsız körpələrin qanı tutub gözünü,
Hesabat verməlidir bu qiyamət günündə.
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Qorxudan ağlı çaşıb, biçir özü-özünü,
Bir ordu qaçıb gedir yüz əsgərin önündən.

İntiqam səhnəsini qəsdən uzadır gecə,
Yalvarışlar qaçırır dağların yuxusunu.
Dumana çevrilərək yerə üz sürtüb keçən
Əsgər aslana dönüb, qovur it ilxısını.

Dabanına tüpürüb generalı, zabiti,
Tankın, topun üstündən tullanaraq qaçırlar.
Arvad-uşaq qatili dözmür ər döyüşünə,
Tülkü texnikasını qullanaraq qaçırlar.

Şuşanın dolayları dönüb şahmar ilana,
Sağ çıxanlar bu yolda ərisinlər, itsinlər.
Heç kim cəsarət edib boylanmasın dalına,
Açılıb Laçın yolu, qoy rədd olub getsinlər!

Şuşanın gecəsindən yad nəfəsi hayların
Sökülüb atılınca astaca sökülür dan.
İşığı qayıdıbdır Günəşlərin, Ayların
Müqəddəs bayrağımdır gecəni aydınladan!..

***
Bu gün türkün bayramı, işğalçının yasıydı,
Allahın hökmü ilə yazılmışdı bu yazı.
Onun "bəla" dediyi Allahın balasıydı,
Xocalı qırğınının alınmışdı qisası.

Ordum Cəbrayıldadır, Arazdan bir az bəri,
Arada sıx meşələr, neçə cəbhə xətti var.
Düşmən hələ bilmir ki, savaşın dahiləri
Adsız qəhrəmanlarım, Yaşma igidləri var.

Allahın hökmü ilə yazılmışdı bu yazı,
Millətimin zilləti axır çatmışdı sona.
30 illik həsrətin alınmışdı qisası,
Bir milyon göz baxırdı öz viranə yurduna!
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10
Murovun, Dəlidağın üstündən çəkilir çən,
Qəddini yavaş-yavaş dikəldir yorğun Vətən.
İntizarı dağılır yad olmuş sahillərin
Süsləndikcə üçrəngli bayraqla Xudafərin.
Otuz il ümid verib bizi susduran susur,
Ümidini qırdıqca Azərbaycan Ordusu.
Bayram havası gəzir şəhərləri, kəndləri
Paylandıqca hər axşam qələbə tvitləri.

Ax dünya, qəddar dünya, əsiridir yalanın,
Başını əzib keçmir bu zəhərli ilanın.
Köhnə Səlib havası dolaşdıqca başında,
Neçə ölkə səf tutur yenə din savaşında.
Tanrı da əsir düşüb siyasətə, sirr deyil,
O, özü bir olsa da, elçiləri bir deyil.
Şükür, yıxıb dağıdır bu çürüyən bütləri
Qanımdan qanad taxan qələbə tvitləri.

Şeytan üskük oynadır erməni kilsəsində,
Nə Allah sevgisi var, nə inanc hiyləsində.
Hər keçənə əl açır, hər tərəfdən pay umur,
Dosta xəyanət edib, kənardan haray umur.
İnsanlıqdan danışır, ancaq xəyalında qan,
Nə keşişdən əl çəkir, nə ayrılır molladan.
Pozur bu oyunları yurdumun igidləri
Yayıldıqca dünyaya qələbə tvitləri.

Qartal kimi açılır Şuşanın qanadları,
Yorur Cıdır düzünü Qarabağın atları.
Haqq tutur öz yerini, kökü kəsilir şərin,
Dağıdır matəmini səsimiz Kəlbəcərin.
Açır öz qollarını Kirs yolu, Laçın yolu,
Düzlənir ayağımda dağların qırçın yolu.
Aşıb keçir əsgərim divarları, sədləri,
Dilində nəğmə kimi qələbə tvitləri!
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Bu bizim haqq işimiz, ədalət savaşımız,
İntiqam ala-ala dikələcək başımız.
Vur, əsgərim, vur! – deyə əmr eləyir Komandan,
Qoy bir də yurdumuzda tökülməsin nahaq qan.

Qayıtsın Qarabağa yenə xoşbəxt çağımız,
Başımızın üstündə üçrəngli bayrağımız!..
Qovur öz yuvasına quduzlaşan itləri
Ali Baş Komandanın qələbə tvitləri!

11
Minadan təmizlənsə gedərdik Qarabağa,
Bəlkə, tövbə etməyə, bəlkə, üzr istəməyə.
Cığırları oyadıb, kəmənd atıb hər dağa,
Sizi çox gözlətmişik, bağışlayın, deməyə.

Düşünmə daş cansızdır, öz ömrü var daşın da, 
Soruşsan doğma dillə güzgü tutar min ilə.
Ancaq ölçü ayrıdır onun daş yaddaşında,
Onun vaxt sayğacının adı bilinmir hələ...

Hər qaya milyon ilin harkdiskidir elə bil,
Göyün bütün səsləri yazılıbdır o başdan.
Ulduzların dili də, bəlkə, ona yad deyil,
Bəlkə də, qopub qalır bir uzaylı uçuşdan.

Kağızlar yandırılır, papiruslar çürüyür,
Ancaq torpaq kitabın pozulmur yazıları.
Ağac kimi, ot kimi bu dağları bürüyür
Nəslimizin minillər yaşayan arzuları.

İndi otlar saralıb, evimiz külə dönüb,
Ölüm nəfəsi əsib hər cığırdan, hər izdən.
Biz də dirilik kimi dizin-dizin sürünüb,
Ayrılaq evimizdə qaçqın keçmişimizdən.
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Yaz gələ, ağac kimi çiçəklənə həvəsim,
Çatılan köçlərlə bir qayıdım Dəlidağa.
Bu şəhər tünlüyündə sıxılanda nəfəsim
Loğman dağlar yenidən yol açar yaşamağa.

İstisuyun başında susmaz sazın kafesi,
Yanıq divarlarda da bir ilham rüzgarı var.
Ala göllər üstündə coşar cıdır həvəsim,
At uçar, daşlardan da göylər məni çağırar.

Bu daş kitabələrdə dünya fərqli, vaxt ayrı,
Daşların güzgüsündə bir də boylan elinə.
Gör hansı gözəlliklə insan açar axtarır
Buludların şəklinə, ulduzların dilinə.

Görək adsız bulaqlar kimi qonaq gətirib
Şamil qardaşımızın Kürd-ovşarı səslənsin.
Bu dağlar əzəl gündən mərd oğullar qucağı,
Qoy yenə hər obada aşıqları bəslənsin.

Dağların da ruhu var – o, bizim ruhumuzdur,
O, insanın eşqidir, pirə, məbədə dönən.
Altaydan Qarabağa nizami ordumuzdur,
Qara dumanlarda da yenə uca görünən!
"Yar yarını istəsə!" – dağlardan bir qız səsi,
Əbədi bir gəncliklə sevgisini oxuyar.
Yenə hər gün Turşsuda bir Koroğlu nərəsi,
Yenə qızlar xalçada Nigar eşqi toxuyar.

Zirvələrə qalxınca gücümüz oyanacaq,
Bu güc tarixdən gələn ulu Turan gücüdür!
Savalandan Tanrıya, Ağrıdan Altaylara
Min illərlə var olan bir qəhrəman gücüdür.

Süfrəmdən pay umanlar bir deyil, iki deyil,
Elə ki qarnı doyur, unudur keçmişini.
Bu dağlar öz suyundan yolçuya da pay verər,
Harama əl uzatsa, sındıracaq dişini.
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Yolu Təbrizdən keçir Qarabağın demişdi
Bir ilkə qəhrəmanı çarəsizlik anında.
Sən demə, Qarabağdan keçirmiş Təbriz yolu,
Millət hökmünü verdi bu savaş meydanında.

12
Gözün aydın, Millətim, qurtardın sıxıntıdan,
Daha hədyan maşını üstünə gələ bilmir.
Ancaq erməni pulu dolaşdıqca ortada,
Dini, irqi pul olan yatıb dincələ bilmir...

Dünya boynunu büküb böyük güclər önündə
Çarəsiz, əli bağlı sonunu gözləyərkən.
Ayılara güvənən tülkünü boğmağınla
Məzlumların könlünə sən oldun ümid əkən.

O əllər ki, uzandı sənə çətin günündə
Qardaşların əlidir qızıla tutulmalı.
Üzdə bəradər deyib, düşmənə dayaq olan,
Dinimə ləkə olan şeytandan qurtulmalı.

13
Ey qoca Azərbaycan! Haqq nazilir, qırılmır,
Sənin Zəfər gününə yazıram yeni dastan.
İki bitməz nəğməsi olmalı bu dastanın
Birincisi Türkiyə, ikincisi Pakistan.

Ədalətdir yolumuz, bunu Allah görürdü,
Ədalətə söykənən verməz namərdlərə can!
Bu namus savaşında səsinə səs verirdi
Ankaradan Türkiyə, Kəraçidən Pakistan!

Üç bayraq dalğalanır üç qardaşın şəninə,
Silir göz yaşlarımı iki əl, çıxım yasdan.
Bir dua da artacaq duamın üzərinə,
Alqış sənə, Türkiyə, alqış sənə, Pakistan!
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14
Bir vaxt Nuru paşa da gəldi qardaş hayına,
Dirək oldu yurdumda min könül sarayına.
Ocağımız küllənib, ümidimiz sönəndə,
Bakı, Şuşa, Zəngəzur qan gölünə dönəndə.
Tiflisdən, Qarabağdan, Naxçıvandan keçmişdi,
Neçə gizli tələdən, neçə qandan keçmişdi.
Osmanlı zor durumda, qardaşın halı da pis,
Bir yanda rus daşnakla, bir tərəfdə ingilis.
Bütün oyunlar bitib, bütün yollar tutulmuş,
Bakı bunların olub, millətim unudulmuş.
Onda da öyünürdü düşmən silah-sursatla,
Bakı dəmir zirehdə, paşam tələsir atla.
Ancaq atı uçuran belindəki qeyrətdi,
Düşməni diz çökdürən gənc paşaya heyrətdi...
Aradan yüz il keçib, dünya köhnə dəyirman,
Üyüdülmək növbəsi – sırada biz, müsəlman!
Sırada biz – Ədalət! Haqq deyib, haqq istəyən,
Öz halal torpağına sahib çıxmaq istəyən!
Zaman deyir dağının, daşının qədrini bil,
O köməyə tələsən Paşanın qədrini bil!
Kökün, gövdən bir olub, budağın da bir olsun,
Qaldır bu sərhədləri, torpağın da bir olsun!
Mən bu yolun ağıyam,
Ağıyam, çırağıyam.
Sür gözünə nur gəlsin
Türküstan torpağıyam!
Torpağın bir olanda gözünə nur gələcək!
Sənin ədalətində millətlər dincələcək!
Turan deyib qorxurlar, sən də böyü Turan ol!
Bu nifrət əkənlərin ümidini qıran ol!..
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15
Yolüstü söhbət
və ya
Qələbədən 25 il öncə yazılmış nəticə

...Görən, yenə Şuşanın bal dadırmı havası,
Tərtərin nəğməsinə, görən, kim qulaq asır?
El gedəndən Həkəri necə boğur hirsini,
Yazılı daşlarımız kimə verir dərsini?
Bizləri unutdumu, görən, Göyçə, Zəngəzur,
Təbriz niyə danışmır, Ərdəbil niyə susur?
Bu ehkam dağılanda qatmazlar ki, aranı
Nə qədər vaxt gərəkdir sağaldaq bu yaranı?
...Hər sözün başı sual, hər sualın sonu qəm,
Bu qəmlərin ardında qəmsiz səhər görürəm.
Deyirsən bitəcəkmi bu ağrılar?
Deyirəm, hə, bitəcək!
Ömrümüz o illərə yetəcəkmi?
– Yetəcək!
Ovacağıq Şuşada düşmənlərin burnunu,
Erməni kimdir türkün sındıra qürurunu?
Bu da Qərbin fitvası, bu da bir sirdi olub,
Yoxsa o, bizi yensin?
Hansı əsrdə olub?
Bu köç geri dönəcək səfərdən dönən kimi,
Dağlar da dikələcək ruhumuz dinən kimi!
Qurulacaq Qarabağ əvvəlkindən daha şən,
Bərdədən Göyçəyəcən.
Sağalacaq yaralar olsa nə qədər dərin,
Belini dikəldəcək qocaman Xudafərin.
Ağdamın ağ damları,
Qızılgül hasarları,
Kəlbəcər yaylaqları,
Alagöllər üstündə sazın coşan çağları
Hər bulağın üstündə uzanan məclisimiz,
İşıqlı dağınacan işıq saçan izimiz.
Türbələr, qurbangahlar,
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Didərgin ruhlarımız,
Sərvətimiz, varımız,
On çadırlı obadan min evli kəndlərəcən,
Kağız üstə yarımçıq çəkilmiş bəndlərəcən,
İlxıların atından, sürünün itinəcən,
Həkəri balığından,
Murovun südünəcən.
Hər şey dönəcək geri,
Tutacaq öz yerini!
Elimiz unudacaq bu sınıq günlərini.
Dağlara ruh gələcək Şikəstədən, Muğamdan,
Düşmənlərin əlini üzəcəyəm yaxamdan.
Millətim dikələcək qırx milyon, əlli milyon.
Bu birlik mahnısını qitələr eşidəcək,
Gəncədən Naxçıvana, Naxçıvandan Qəzvinə
Əngəlsiz, maneəsiz yollarım çəkiləcək!
Sümüyə dirənibsə əsarət bıçaqları,
Qapımın ağzındadır, demək, xoşbəxt çağlarım.
Tarix qatarlarını saxlamaz öz yolundan
Kiminsə hədələri, kiminsə öləcəyi.
Azərbaycan içindən doğulur, diqqətlə bax,
Xalqın ruhu bütövsə, bütövdür gələcəyi!

* * *
Bu sözlər yazılanda hələ keçən əsrdi,
Hələ Qarabağımız erməniyə əsirdi.
Ölkə zəif, imkansız, halı pisdir millətin,
Arxalı köpəkləri silahla yenmək çətin...
İşğalçı göz yaşıyla əl atırdı hər yana,
Dünya bizi eşitmir, dünya ona inanan.
Ancaq türkün şərəfi taxtından enməmişdi,
İçimdəki ümidlər sozalıb sönməmişdi...

Noyabr, 2020
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Günel ANARQIZI

ATAYA...

Salam, əziz ata! Necəsən? Təzə nə var, nə yox? Mən əvvəlki kimiyəm.
Ancaq yaman üşüyürəm. Qış gəlib. Bir azdan qar da yağacaq. Lap çox
üşüyəcəm. Tənhalıqda...

11 il öncə ayrıldığımızdan bəri sənə çoxlu məktub yazmışam. Sənsə,
görünür, bu kağızları almamısan, ya da açıb oxumamısan. Yəqin ki, belə
daha yaxşıdır. Sonra halımı bilib dərdlənəcəkdin, bəlkə də, vicdan əzabı
çəkəcəkdin. Bunu başa düşüb səni heç də qınamıram, çətin vəziyyətdə
olduğunu anlayıb susuram. Çalışıram elə görünəm ki, guya hər şey
qaydasındadır... 

Əslində, hər şey yaxşıdır. Hər halda, kənardan elə görünə bilər...
Sən məni təslim etdikdən sonra onların dilini öyrənməyə məcbur

oldum. İnanmazsan, indi yalnız o dildə danışıram. Əvvəllər çox çətin idi.
Hərçənd ətrafımdakılar deyirdi ki, öyrəndiyim dil mənim doğma dilimdir
və beynimin dərinliklərində həmişə varmış. Sadəcə, sən onun kökünü
vəhşicəsinə kəsib məhv etmişdin. Amma ata, özün də bilirsən ki, bu,
yalandır. Yadımdadır, həmişə bizə – övladlarına deyərdin ki, çoxlu dil bilib
qonaqlarla onların dilində danışmaq lazımdır. Yoxsa inciyər, deyərlər ki,
qonaqpərvər deyilik... Düzünü desəm, sənin bu təkidlərini heç vaxt
anlamırdım. Axı nəyə görə biz qonağın dilində danışmalı, qonaqsa bizim
dili bilməməliydi? İndi anlayıram ki, sən utanırdın... Elə bilirdin qonaqlar
bizdən küsər, zənn edər ki, nəzakətsizik, qabayıq, dünyadan da xəbərimiz
yoxdur. Eh, ata...

Deyirdilər ki, gözələm... Özüm də bilirdim ki, hamıdan seçilirəm. Bunu
mənə deməsən də, anlayırdım ki, sevimliyəm, istedadlıyam, qeyri-adi
səsim var...

Yadındadır, kefinin duru vaxtı bircə dəfə mənə: "Dünya cənnətə
dönsə, sən yaddan çıxmazsan" demişdin?

İndi düşünürəm ki, bütün bunlar kimə lazımmış? Bu gözəlliklə kimin
qarşısında öyünəsiydim? Kimə meydan oxuyasıydım?

Anlayıram ki, demə, gözəllik də bədbəxtlik imiş... Ətrafdakıları
qıcıqlandırıb aləmi alt-üst edər, əvvəl-axır heç kimə qismət olmazmış.

Bizə də, görünür, belə lazımmış...
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Bilirsən, bu illər ərzində zəiflədim, xəstələndim, cazibəmi itirib
ciddiləşdim. Yəqin ki, mənə də elə bu hərbi ciddilik yaraşırmış. Artıq sərt
görünürəm. Düzünü desəm, heç özüm də anlamıram ki, bu sərtlik nəyimə
gərəkdir? Onunla öyünüb kimi qorxudasıyam? Qardaşlarımı? Səni?

...Bir yerdə olduğumuz günlər üçün yaman darıxıram. Ayrıl dı ğımız -
dan bəri qəribə yuxular görürəm. Bu yuxularda bir yerdəyik. Öz doğma
dilimizdə danışırıq. Mən də əvvəlki kimi rahatam, bəzəkliyəm...

Yaram, zədəm də yoxdur. Heç ağrımıram da... Bir də ki keçmişdəki
kimi oxuyuram, avazım doğma dağları aşıb havalanır, ətrafa yayılır, yayılır,
yayılır...
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Bilirsən, ata, adımı dəyişiblər. İndi mən A... Yox, bu adı dilə gətirməyə
belə utanıram. İstəmirəm onu eşidib əsəbiləşəsən...

Yəqin ki, elə bu məktub da mənim səhvimdir. Niyə axı sən vacib
işlərindən ayrılmalı, məni düşünməlisən? İnan ki, sənin əhvalını pozub
kefinə soğan doğramağı qarşıma məqsəd qoymamışdım. Nə isə, bağışla...
Amma... Ürəyim partlayır, ay ata! Ətrafım bomboşdur. Bir nəfər də olsun
doğma insan görmürəm. Hər yerdə ancaq onlar var. Məni dəyişmək,
özlərinə oxşatmaq, bədənimə damğa (nədi-nədi sonra desinlər ki, baxın,
burasında bizim anadangəlmə nişanəmiz var) vurmaq istəyən onlar var!

Ata, artıq dirənməyə gücüm qalmayıb... Susuram. Bütün təhqirlərə
dözüb yavaş-yavaş heç oluram...

Yəqin ki, kökləri yerli-dibli çıxarıb zibilliyə tullamaq üçün on bir il
kifayət etməyə də bilər... Amma bu köklərin yerində yeni nəsil yetişdirmək
üçün on bir il tamamilə kifayətdir.

Nə vaxtsa görüşsək, məni tanımazsan. Son illərin ağrı-acısı, haqsızlığı
və zülmü yaddaşımın dərinliklərinə işləyib, sifətimə silinməz iz qoyub.

Bunu isə ata, mən sənə heç zaman bağışlamayacağam...
P.S. Bir sualım var: məni qaytarmaq istəmirsən?

Oğlun  QARABAXT
2002ci il
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ARZU

“Vəssəlam... Hər şey bitdi. Bundan sonra həyatın heç bir mənası
qalmamışdır... Vaxtdır" – Səid bu sözləri yazıb nöqtə qoydu. Vəssəlam?
Yox, yox. Hələ bəzi təfərrüatları dəqiqləşdirmək, bir də əvvələ qayıtmaq
(Səid cib dəftərçəsinə baxdı), 27-ci fəslin sonluğunu, 33-cünün ortasını
işləmək, 44-cüyə bir-iki abzas əlavə etmək, sonra bir-iki gecəyə bütün ma-
teriala bir də baxmaq lazımdır (yəqin ki, çox düzəlişlər etmək gərək ola-
caq). Sonra da bir neçə saat Cavadla (onun daimi naşiriylə) çənə-boğaz
olub kitabın formatını, üz qabığını, şəkillərin sayını müəyyənləşdirməlidir
(görünür, təzə rəssam tapmalı olacaqlar, əvvəlki öz iddialarıyla təngə
gətirirdi). Sonra kitabın redaktoru və korrektoru işlərini tamam la ma -
lıdırlar. Və bir sıra başqa texniki detallar işlənməlidir... Bəs sonra? Nə
sonra? Səid masa çırağını söndürdü və kitab çıxandan sonra adətən baş
verənləri xəyalında canlandırdı: dəbdəbəli otellərin birində hay-küylü
təqdimat mərasimi, uzun qədəhlərdə bahalı şampan, ahəstə musiqi səda -
ları, özünün zövqlə çəkilmiş ağ-qara şəkilləri üstünə yazdığı avto qrafları,
bir yana qalaq-qalaq yığılmış kitabların şövq verən parlaq qapaqları...
Onun kitablarının... Ən çox çap edilən, oxunan və nə qədər qəribə olsa da,
hörmət qazanmış yazıçının, demək olar ki, bütün milli və beynəlxalq
mükafatları almış müəllifin kitablarının...

"Səid Saqi bizim yazıçılar arasında, bəlkə, nadir müəlliflərdəndir ki,
heyrətamiz zaman və məkan hissinə malikdir. O, bizim cəmiyyətin ab-
havasını dəqiq və ən kiçik ayrıntılarına qədər duya bilir, ən vacib
məsələləri müəyyənləşdirməyi, ən ağrılı problemləri üzə çıxarmağı, bu
məsələlərin ətrafında süjet qurmağı bacarır. Həm də bütün bunları çox
sərt şəkildə, ustalıqla, incə zövqlə edir. Adi, eyni zamanda amansız suallar
verir, sonra da ehmallıca, son cavabı guya oxucunun ixtiyarına buraxaraq
ona belə qənaət təlqin edir ki, ən çətin düyünlərin belə çözümü var, bu
çözüm lap yaxındadır, intəhası, əlverişli olmayıb heç kimə lazım deyil..."

Səid nədənsə onun yaman səs-küy qoparmış "Heç yana" romanına
yazılmış son resenziyadan bu parçanı xatırladı. Resenziyada xeyli şablon,
amma ümumən xeyirxah ifadələr də çoxdu, məsələn, belə: "Bu, ölüm
qarşısında həyat yanğısı haqqında realist əsərdir, hər yaşanılan günü
möcüzə kimi qavramağa çağırışdır". Yaxud: "Bu roman ümid, dözüm və
taleyin bütövlüyü haqqında dərslikdir. Əgər bundan sonra da dünya
mənəviyyatca zənginləşməsə, bu, çox kədərlidir" və i.a. Səid öz-özünə:
"Bəli", – dedi, – "doğrudan da, kədərlidir".
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Kədərlidir ki, 42 yaşındadır və artıq bu həyatda ona heç nə gərək
deyil – nə şöhrət, nə pul, nə sevgi, heç nə... Bax belə. Və arzulamağa da bir
şey qalmayıb. Əlbəttə, həyatda arzulamalı, istəməli, can atmalı çox şeylər
var. Amma bütün bunlar Səidin nail ola bildiyi ən əsas niyyətin insanı
bezikdirən təkrarlarıdır.

Saata baxdı. Səhər beşin yarısıydı. Noutbukunu cərəyandan çıxarıb
pəncərəyə yanaşdı. Hələ qaranlıq Abşeron səmasının fonunda tək bir
ulduz sayrışırdı. Uzun illər boyu Səid bu ulduzun işığını seyr edirdi,
həyatında bu ulduzun daimiliyinə alışmışdı. Bəzən heç onu axtarmırdı da,
çünki bilirdi: o özü olan yerdə həmişə bu ulduz da var, intəhası, onu çıraq
kimi yandırmaq, yəni ona baxmaq lazımdır. Bu səhər də ulduz yenə Səidi
salamladı və onlar uzun zaman bir-birlərinə tamaşa etdilər.

Uşaqlığı yadına düşdü. Şuşadakı evlərində yay axşamı, bağda
qoyulmuş və üstünə ala-bəzək süfrə salınmış masa, sarı və mavi rənglərə
boyanmış taxta skamyalar, cırcıramaların səsi, kəklikotu qoxusu, qızılgül
mürəb bəsi. Səid qüssələndi, eyvana çıxdı və siqaret yandırdı. Havada
nəmişlik duyulurdu. Dənizdən əsən sərin mehdən üşüdü. Əslində, Səidin
ömrü bu ulduz kimi aydın idi, gələcəyi neçə illərə, günlərəcən hesablanıb
plan laşdırılmışdı. İki gündən sonra romanı nəşriyyata təhvil verməliydi,
elə həmin gecə İstanbula, oradan da Madridə, çağdaş ədəbiyyatın
inkişafına verdiyi töhfələrə görə aldığı mükafatın təqdimat mərasiminə
uç malıydı. Həmin gün arvadı və uşaqları da Parisdən Madridə
gələcəkdilər. Onları iki aydı görmürdü və yalnız indi başa düşdü ki, heç
darıx mayıb da. Qəribə deyil. Son vaxtlar Səid hansısa hisslərdən məhrum
olduğuna təəccüblənmirdi. Sanki tamamilə ürəksiz, laqeyd və biganə bir
var lığa çevrilmişdi.

İki ay bundan qabaq internetdə insanın bioloji yaşı haqqında oxuduğu
məqaləni xatırladı. O vaxt düşünmüşdü: qəribədir, mənə elə gəlir ki,
səksən yaşındayam və uzun, yorucu bir ömür sürmüşəm. Axı nə üçün hər
şey bu sayaq mənasızlaşmalıydı? Maraqlı peşəm var, kitablarım bütün
dünyada satılır, adım-sanım, pulum, normal ailəm var, heç nəyə görə vic-
dan əzabı çəkməli deyiləm. Yox, görünür, səbəbləri orda axtarmır. Ailənin,
yara dıcılığın və vicdanın bura dəxli yoxdur. Səid yaxşı başa düşürdü ki,
həyatı uğurlu alınıb, nəyəsə təəssüflənmək, illah da nəyisə dəyişmək istəyi
mənasızdır. Hər halda, o, naşükür adam deyil. Siqaretini sümürdü,
tüstünün havada dağılıb-itməsini gözlədi və yenidən bir qüllab aldı. Əgər
bu fikirlərini arvadıyla bölüşsəydi, o, yəqin ki, bunun səbəblərini Səidin
yor ğunluğunda görərdi və əriyçün müəyyən bir rejim qurardı. Pioner
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düşərgəsindəymiş kimi: yuxudan oyanma, idman, duş, yaxşı nahar, axşam
isə yüngül şam yeməyi... Səid haçansa nədən xoşlandığını, ya heç olmasa,
onun başını qatıb fikrini yayındıracaq məqamları ağlında götür-qoy et -
məyə çalışdı. Yox. Heç nəyə sevinmirdi, hətta yuxu da imdadına çatmırdı.
Əgər həyatının axır illərində yuxuda yalnız əsərlərinin süjetlərini görürsə,
belə də istirahət olar?

Gözlərini yumdu və heç bir şey barəsində düşünməməyə cəhd etdi. Elə
həmin andaca yadına düşdü ki, xüsusi olaraq ondan müsahibə almağa gəlmiş
moskvalı jurnalist xanımla görüşü bu səhər 11-ə təyin olunub. Güman ki, bir
çox çağdaş jurnalistlərə xas olan ironik üslubda ona xeyli qəliz suallar
yağdıracaq, sonda isə söhbət bayağı bir soruyla nəti cə lə nə cək: xoşbəxtliyi
nədə görürsünüz və əlçatmaz arzunuz nədir? Uşaq anket lərin də olduğu
kimi. Bir fərqlə: uşaqlıqda belə sualları düzünəqulu, birbaşa verirlər, yaşlı
vaxtda isə fəlsəfi ifadələrin və sitatların bər-bəzəkli örtüyünə bükürlər.

Səid bütün bunları sakitcə dinləyəcək, sonra müxtəlif şəkildə olsa da,
axır 12 ildə deməyə vərdiş etdiyi fikirləri izhar edəcək: "Bilirsiniz, mən təm -
təraqlı sözlərdən çəkinməyəcəyəm, orijinal olmağa da çalış ma ya cağam. Tək
bir arzum var: Şuşada olmaq, evimizin həyətindəki skamyada oturmaq və
uşaqlığımın qoxularını duymaq. Bundan başqa mənə həyatda heç nə lazım
deyil". Bu sözlərdən sonra uzun müddət sükut çökəcək, kamera Səidin
barmaqları arasında közərən siqareti iri planda göstərəcək, sonra da diqqəti
o biri əlində çevirdiyi təsbehə yönəldəcək. Yəqin ki, bundan sonra jurnalist
xanım xoş bir təbəssümlə: "Çox sağ olun", – deyəcək, Səid gülümsəyəcək,
bununla da müsahibə bitəcək, jurnalist xanım telefonlarını, ünvanını
katibəyə verdiyini xatırladacaq, Səid onu qapıyacan ötürəcək, vidala şa caq -
lar və çox güman ki, bir də heç vaxt rastlaş maya caq lar.

Səid son dəfə bir qüllab aldı, siqaretini söndürdü və göyə baxdı. Hava
işıqlanırdı. Gecə dostu ulduz əvvəlkitək parlaq deyildi. Səid düşündü ki,
ulduzun da onun kimi dincəlmək vaxtı çatıb. Əlini ulduza uzatdı, sanki
onu söndürürmüştəkin şəhadət barmağını ona tuşladı və çevrilib otağa
girdi. Eyvanın qapısını örtərkən bir də göyə baxdı. Ulduz qeyb olmuşdu.
Səid birinci Nardaran xoruzunun banlamasını eşitdi, şirin-şirin əsnədi və
yatmağa getdi...

***
Operator kamerasını Səidin kəhrəba təsbehi çevirən barmaqlarına

tuşladı. Sarışın, yapışıqlı Larisa gülümsündü və yavaşca:
– Çox sağ olun – dedi.
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Səid də xəfifcə gülümsündü və rusca cavab verdi:
– Siz də sağ olun.
Larisa operatora:

– Stop, bitdi – dedi, amma gözünü Səiddən çəkmədi. Bütün söhbətləri
əsnasında Səid qadının sifətində müəmmalı bir ifadə görürdü – etibar
ifadəsiydimi bu, ya izahsız – səbəbsiz minnətdarlıq hissiydi? Hətta bir an
Səidə elə gəldi ki, jurnalist qız ona aşiqanə nəzərlərlə baxır. "Qəribədir,
mənə niyə belə baxır?" – deyə Səid özü-özündən soruşdu və dərhal
səbəbini tapdı: "Bəlkə, yalnız mənə belə baxmır, bəlkə, bu da peşəsinin
bir özəlliyidir. Hər halda, öz işidir".

Operator kamerasını çiyninə alıb vidalaşmadan otaqdan çıxdı. Larisa
tələsik:

– Biz burda təkik? – deyə xəbər aldı.
Səid masanın altına baxdı və zarafatla cavab verdi:
– Gərək ki, bizdən başqa burda kimsə yoxdur. 
Larisa zarafata məhəl qoymadı və sanki fikrinin dəyişəcəyindən

qorxaraq tələsik əlavə etdi:
– Siz indicə dediniz və həmişə də bunu deyirsiniz ki, həyatda sizə

daha heç nə lazım deyil...
O, sözünü bitirmədi və diqqətlə Səidə baxdı. Səid cavab vermədi. La -

risa sözünə davam etdi:
– Bilirsiniz, bayaq dedim ki, siz mənim ən çox sevdiyim yazıçısınız.

Bəzən mənə elə gəlir ki, siz məni özümdən daha yaxşı tanıyırsınız – mən
niyə yaşayıram, nə istəyirəm, nədən əzab, iztirab çəkirəm... Sizin
əsərlərinizdə hər şey çox mürəkkəbdir, həm də son dərəcə sadədir. Bəzən
mənə elə gəlir ki, siz peyğəmbərsiniz, Allah sizi göndərib ki, insanların
gözlərini açasınız, səhvlərini, günahlarını görsünlər, yollarını tapsınlar,
özlərini anlaya bilsinlər. Bəzən mən çıxılmazlıqdan və tənhalıqdan az qala
dəli oluram və onda sizin kitablarınız mənim imdadıma çatır.

Səid başa düşməyə çalışdı, ona verdiyi cavablardan savayı bu qız
ondan daha nə istəyir... "Yoxsa bu da növbəti dəlilərdəndir?" Yox, qız dəliyə
oxşamırdı. Qarşısında artıq ad qazanmış müxbir, çox yapışıqlı gənc qadın
əyləşmişdi. Bu dəqiqələrdə Səidə ürəyini açırdı, ona pərəstiş və etibarla
baxırdı. Əlini uzatmağa, dalğalı saçlarını oxşamağa, sifətini sifətinə
yaxınlaşdırmağa, ürəyinin şiddətlə döyünməsini duymağa nə vardı ki?
Amma Səid eləcə oturmuşdu, dinməzcə çox eşitdiyi, eşitməyə adət etdiyi
sözləri dinləyirdi və anlayırdı ki, bunlar kövrək, yəqin ki, arxasız gənc
qızın səmimi etiraflarıdır.
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– Bəzən başa düşürəm ki, tamamilə gücsüzəm. Həyatım dəli bir axın
kimi məni harasa aparır və mən heç bir şeyi dəyişmək iqtidarında
deyiləm.

Larisa susdu və yenə gülümsündü. Səid düşündü ki, belə etiraflar...
Amma fikrini axıra çatdıra bilmədi, qız qəflətən az qala yalvardı:

– İzin verin, mən də sizinçün nəsə edim. Bilirəm, mən sizinçün heç
kiməm. Amma axı özünüz bayaq dediniz ki, bir arzunuz var. Mən bu
arzunuzu... həyata keçirə bilərəm.

Səid gözlərini qıydı və siqaretin külünü külqabıya çırpdı.
Bəli, sabah biz sizin vətəninizə gedirik. Əvvəl Ağdama, sonra da

maşınla düz Şuşaya. Məxfi tapşırıq almışam, reportaj hazırlayıb...
Larisa fikrini tamamlamadan susdu, deyəsən, ağzından söz qaçırt -

mış dı. Sükut çökdü. Sükutu birinci Səid pozdu:
– Yaxşı başa düşmədim. Zarafat edirsiniz?
– Zarafat deyil, doğru sözümdür. Sizi aldatmıram, başa düşürsüz? –

qız hətta bir az inciyən kimi olmuşdu.
Səid: "Doğrudan da, aldadana oxşamır", – düşündü. – Nə təklif

edirsiniz?
– Təklif edirəm ki, bizimlə uçasınız. Bu işi icra edənlərlə danışmışam.

Əgər bilsəniz, bu, mənə nəyin bahasına başa gəlib. Amma əhəmiyyəti yox-
dur. Sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunacaq, kamuflyaj paltar geyəcək,
maska taxacaqsız. Heç kəs sizi tanıya bilməyəcək. Məndə bir vəsiqə var.
Çeçenistana getdiyim zaman məni müşayiət edən hərbçinin adınadır. Son-
ralar yazıq itkin düşdü, vəsiqəsi də məndə qaldı. Baxın.

İri sumkasından bir sənəd çıxarıb Səidə uzatdı. Səid vəsiqəni aldı,
baxdı, amma nə üzərindəki fotoşəkli, nə də yazıları aydın görə bildi. Hər
şey tünd-qırmızı rəngə boyanmışdı. Larisa:

– Qan ləkəsidir – dedi və sənədi geri götürdü. Səid susmuşdu.
– Mən sizi xüsusi cangüdənim kimi təqdim edəcəm. Səhər doqquzda

uçuruq. Bir qərara gəlsəniz, zəng edin.
Bunu deyib Larisa ayağa qalxdı, qapıya doğru getdi.
Həmin gecə səhərə kimi Səid iş otağından çıxmadı, telefonla danışıb

nələrisə aydınlaşdırdı. Sonra telefonlarını qapadıb şəxsi arxivini səliqə-
sahmana salmaqla məşğul oldu, kompüterinə nələrisə saldı, cib dəftərində
qeydlər etdi. Sübh obaşdan Larisaya zəng elədi və dedi ki, getməyi qərara
alıb. Larisa bir şey demədi, bir saatdan sonra paltar gətirdi.
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Sonrakı hadisələr becid cərəyan etdi. Olanlar Amerikan qaçdı-tutdu
filmlərini andırdı. 8:45-də artıq hava limanında idilər, 9:00-da balaca hərbi
təyyarə havaya qalxdı. Gərgin, yuxusuz gecə, fikrə dalmış qaşqabaqlı ope -
ratorun görkəmi Səiddə qeyri-real bir aləmə düşdüyü təsəvvürünü
yaradırdı. Əgər onu tanısaydılar, başına nələr gələcəyini təsəvvür etmək
çətin deyildi. Amma bu məqamda Səid yalnız öz duyğularını araşdırmaq
istəyirdi, 13 ildən sonra vətəninə dönməyin qorxusunu anlamağa çalışırdı.
Qəribədir ki, özüyçün qətiyyən qorxmurdu. Yalnız bir şey haqqında
düşünürdü: görəcəyi mənzərələr onun qəlbində necə əks olunacaq və
bütün bu yaddaşa həkk olunacaq səhnələrlə nə sayaq yaşaya biləcək?

Təqribən 40 dəqiqədən sonra Ağdama yaxınlaşdılar. Səid aşağı bax-
maq istəmirdi, Larisa sifətini illüminatora dayayıb gördüklərini ona təsvir
edirdi. Beş dəqiqədən sonra yerə endilər. Hamı ayağa durdu, əşyalarını
götürüb çıxışa tərəf getdi.

Hava limanında onları UAZ gözləyirdi. Sükan arxasında eynilə Səidin
geyimində və maskasında olan adam oturmuşdu. Larisa onunla nəsə
danışdı və hər üçü maşına minib yola çıxdılar. Bir saat ərzində heç biri
dinib-danışmadı. Maşın atılıb-düşürdü və görünür, heç kəs söhbət açmaq
ehtiyacını duymurdu. Səid kirli pəncərədən baxırdı – əkilməmiş çöllər,
qurumuş meynələr, hər tərəfdə boşluq, arabir gözə dəyən sınıq-salxaq
tikililər... Yol qırağında pas atmış lövhələrdəki yazıları oxumağa çalışdı.
Bir-iki dəfə maşını saxlayıb sənədləri yoxladılar. Əsasən rusca danışırdılar.
Onları növbəti məntəqədə saxlayanda Səid anladı ki, indi Şuşaya
girəcəklər. Ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Sənədlərə gözucu baxıb
onları asanca buraxdılar. Maşın irəlilədi. Səid inanmırdı ki, bir azdan
doğma torpağına düşəcək, uzun illər həsrətində olduğu uşaqlığının
rayihəsini duyacaq. Doğrudanmı, bütün bunlar həqiqətən baş verir? Adi
bir rus jurnalistinin köməkliyi ilə, tanınmaması və əsir düşməməsi üçün
maska taxıb, sadə qaydalara riayət edib bu əlçatmaz arzuya yetişmək, neçə
illərin intizarına son qoymaq mümkündürmü? Düşündü ki, bütün bu illər
ərzində soydaşlarının öz evlərinə qayıtmaları üçün nə qədər hədər
cəhdlər edilib. Amma demə, bir neçə saat ərzində bu on iki illik uzun
məsafəni qət etmək necə də asan imiş.

Elə belə də bilirdi – Şuşanı tanımaq olmurdu. Binaların çoxu yoxdu,
evlərin xeylisi taxta parçalarla mismarlanmışdı, bəziləri xaraba qalmışdı.
Elə bil ağaclar da azalmışdı, bir vaxtlar yol kənarlarında bitən ətirli gül
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kolları isə büsbütün yoxa çıxmışdı. Tikililərin çoxunun üstündə yad dildə
yazılar görünürdü. Amma əsas bu deyildi. Səidi ən çox mat qoyan
küçələrdə insanların olmaması idi. Elə təsəvvür yaranırdı ki, şəhərin
sakinləri vəba xəstəliyindən qırılıb qurtarıb. Amma axı Səid dəfələrlə
oxumuşdu ki, Şuşanı məqsədyönlü şəkildə adamla doldururlar, burada
məktəblər, dükanlar, idarələr açırlar. Hətta onu da deyirdilər ki, mehmanx-
anada qonaqlar qəbul olunur və yerləşdirilir.

Sanki onun fikirlərinə cavab olaraq, maşın qəflətən yerə mıxlanmış
kimi  həmin mehmanxananın qarşısında dayandı. Larisa və operator
maşından endilər, Səid də onların ardınca düşmək istəyirdi ki, operator
onun qabağını kəsdi. Larisa:

– Siz o yana gedəcəksiniz, – dedi.
– Hayana?
Larisa təəccübləndi:
– Necə yəni hayana? Nə üçün gəldiyinizi unutmusunuz?
Maşının qapısı çırpıldı. UAZ dönüb dağa tərəf üz tutdu. Az sonra Səid

anladı ki, evlərinə sarı gedirlər. Tanış darvazaya yaxınlaşanda başa düşdü
ki, yanılmayıb. UAZ həyətə girib dayandı. Səid düşdü və cığırla bağa tərəf
addımladı. Burda hər şey olduğu kimi idi. Sanki vaxtın və ümumi
tənəzzülün bura dəxli yox idi. Bağlarından, kölgəli guşədən, üstünə ala-
bəzək süfrə salınmış masadan yan keçmişdilər. Səid skamyaya oturub
evlərinə baxdı. Ev də, demək olar ki, heç dəyişməmişdi. Ancaq divarların
bəzi yerlərinin suvağı tökülmüşdü. Amma bir az qabaq gördükləriylə
müqayisədə bu nə idi ki? Qəribədir, ev yaddaşında necə qalmışdısa,
eləcəydi. Hətta pəncərələrdəki pərdələr də o vaxtkılardı. Bunu düşünəndə
Səidin birdən ağlına gəldi ki, yəqin, evdə kimsə yaşayır...

– Evdə mən yaşayıram.
Səid diksindi və səs gələn tərəfə çevrildi. Bu, Səidi gətirən sürücünün

səsi idi. Səid onu tamam unutmuşdu. İndi təəccüblə qənşərində dayanmış
maskalı adama baxdı və soruşdu:

– Kimsiz?
Sürücü yavaş-yavaş maskasını sıyırdı və astadan dedi:
– Bəs məni tanımadız?
O, maskasını çıxardıqca və sifəti aşkar olduqca Səidin üzünün ifadəsi

də dəyişirdi. Bir müddət heç nə deyə bilmədi, nəhayət, boğuq səslə:
– Rantik, sənsən? – deyə soruşdu.
– Bəli, xozeyin, mənəm.
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Sürücü başını aşağı saldı və günahkar kimi gözlərini torpağa zillədi.
– Mən bütün bu vaxt sizin evinizdə yaşayıb bağa qulluq eləmişəm.
Səid sarsıntı içində qarşısındakı insana baxdı. Bu yetim uşağı bir vaxt-

lar Səidin atası himayə etmişdi. Ötən günlərin xatirələri qəfil rüzgar kimi
Səidin xəyalından keçdi. Yaddaşında yavaş-yavaş uzaq səhnələr canlandı:
Rantik lap cavandır, qızılgülləri sulayır və "Sarı gəlin" mahnısını zümzümə
edir. Səidin anası sevdiyi mahnını eşidib eyvana çıxır və gülümsəyərək
soruşur: "Ay Rantik, sənin ermənilərin utanmırlar, deyirlər ki, bu, sizin
mahnınızdır?" Rantik gülümsünür və utana-utana həmişə dediyi sözləri
təkrar edir: "Ay xanım, nə fərqi var sizin, bizim? Biz ki bir ailəyik..."

Səidin valideynləri çoxdan rəhmətə gediblər, Rantik isə... Bax budur,
qarşısında durub, əynində də "xozeyininki" kimi kamuflyaj, əlləriylə
maskasını əzib-büzür.

Səid sanki yerindəcə quruyub qalmışdı. Gözləməyə səbri çatmayan
Rantik xozeynini fikirdən ayırmamaq üçün evdən qayçı götürüb gülləri
kəsməyə başladı, Səidin səsini eşidib dayandı.

– Niyə bizim evdə olursan?
Sanki bu sualı çoxdan gözləyirmiş kimi Rantik udqundu və yavaşdan

cavab verdi:
– Çünki bu evi özünüz qoyub getdiz...
Bunu deyib susdu, amma bir az da düşünüb əlavə etdi:
– Amma anamın canına and olsun bilirdim ki, bir gün bura hökmən

qayıdacaqsınız...
On birə on beş dəqiqə qalmış Səidi xidmətçi qadının zəngi oyatdı.

Qadın üzr istədi və dedi ki, rus jurnalisti gəlib, kabinetdə əyləşib gözləyir.
Səid gözlərini ovuşdurub saata baxdı və narazı tonla dilləndi:

– De ki, on beş dəqiqədən sonra, danışdığımız vaxtda gələcəm.
Kabinetə girəndə sarışın, yapışıqlı bir qız ayağa durdu, Səidə açıq

pərəstişlə baxaraq dedi:
– Sizin bütün kitablarınızı oxumuşam və haqqınızda hər şeyi bilirəm.

Düzünü deyim ki, bir az kələk gəlmişəm, sizinlə yalnız müsahibə almaq
xatirinə görüşmürəm. Əslində sizə bir təklifim var...

Qız bir an ara verdi, sonra təntənəli tonla əlavə etdi:
– Məsələ ondadır ki, sabah səhər biz uçuruq... Səid qızın çiyninin

üstündən harasa baxdı və birdən-birə yuxusu yadına düşdü. İndicə
yaranmış süjetin əsas məqamlarını ağlında saxlamağa çalışaraq jurnalistin
dediklərini heç dinləmirdi. O dedi:

– Bilirəm, amma mən təcili bir şey yazmalıyam. 
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Jurnalist özünü itirdi:
– Bəs mən elə bildim ki,... – sonra qəti şəkildə əlavə etdi, – cavabınızı

indi bilməliyəm.
Səid alnını qaşıdı və üzrxahlıq etdi:
– Başa düşürəm... Amma bu işi təxirə salmaq olmazmı?
Qız tamamilə məyus halda təkrar etdi:
– Mən elə bilirdim ki, bu, sizin arzunuzdur... 
Səid gülümsündü:
– Düzdür... Amma demə, arzuya çatmaq asan olanda insançün onun

dəyəri azalır.
Bunu deyib köksünü ötürdü və otaqdan çıxdı.

2004
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Bir millətik, iki dövlət,
Eyni arzu, eyni niyyət.
Hər ikisi Cümhuriyyət
Azərbaycan – Türkiyə.

BƏXTİYAR VAHABZADƏ

Qarabağ: 
dostlar və düşmənlər



Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi
önəmi var. Bu, Zəfər paradıdır. Bu, tarixi hadisədir. Paradların birində mən
demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyində qaldırılmış
bayraq gətiriləcək. Demişdim ki, gün gələcək və bu gün işğaldan azad
edilən torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı Azadlıq meydanına
gətiriləcək və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan
xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik.

Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim. Hər kəs bilir
ki, Ermənistan rəhbərliyi bir il bundan əvvəl demişdi ki, “Qarabağ
Ermənistandır və nöqtə”. Mən isə demişdim ki, “Qarabağ Azərbaycandır
və nida”. Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna!
Yaşasın Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! Yaşasın Azərbaycan
əsgəri!

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
10.12.2020
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Bu gün Azərbaycanın milli şairi, böyük mücahid Əhməd Cavad bəyin
ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün Nuru paşanın, Ənvər paşanın, Qafqaz
İslam Ordusunun igid əsgərlərinin ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün
Azərbaycan şəhidlərinin sərdarı Mübariz İbrahimovun ruhunun şad
olduğu gündür. Bu gün hamımız üçün, bütün türk dünyası üçün zəfər və
qürur günüdür.

Rəbbimə bizlərə bu günləri yaşatdığı üçün sonsuz şükür edirəm. Bu
gün burada bütün qəlbimlə bir daha təkrarlamaq istəyirəm: Qarabağ
Azərbaycandır! Qarabağ artıq Ana Vətəninə qovuşmuş, otuz illik həsrət
sona çatmışdır. Türkiyə və Azərbaycan olaraq bundan sonrakı hədəfimiz
bu torpaqları daha abad, daha inkişaf etmiş, uşaqlarımızın daha yaxşı
yaşayacağı bir yerə çevirmək üçün mübarizə aparmaqdır. Türkiyə və
Azərbaycan kürək-kürəyə verdikcə Allahın izni ilə çətinliklərin öhdəsin -
dən gəlməyə, uğurdan-uğura çatmağa davam edəcəkdir. Allah köməyimiz
olsun!

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
10.12.2020
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TÜRKİYƏDƏN DƏSTƏK

Türk dünyası yazarlarının 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı 

terror siyasətinin dayandırılmasına dair Bəyanatı

Bu ilin iyul ayının 12-dən başlayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri
atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla, Ermənistan–Azərbaycan dövlət
sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin
mövqelərini və sərhəd kəndlərini artilleriya qurğuları və minaatanlardan
atəşə tutmuş, bu təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusu şəhidlər vermiş,
yerli sakinlər həlak olmuş, evləri dağıntıya məruz qalmışdır. Otuz ilə
yaxındır, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonunu işğal altında
saxlayan Ermənistan Azərbaycanın mövqelərinə atəş açmaqla kifayət -
lənməmiş, müxtəlif vaxtlarda diversiya fəaliyyətləri və atəşkəs rejimini
kobud şəkildə pozmaqla mülki əhalini hədəf olaraq seçmişdir. 27 sentyabr
2020-ci il tarixindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı terror
siyasətinin nəticəsi olaraq, uşaqlar, qocalar da daxil olmaqla 205 nəfər
mülki şəxs yaralanmış, 41 nəfər isə həyatını itirmişdir. 4 oktyabr 2020-ci
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il tarixindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri,
dünya ədəbiyyat, mədəniyyət tarixində öz xüsusi yeri olan qədim Gəncə
şəhərinə raket hücumları təşkil olunmuş, 11 mülki şəxs həyatını itirmiş,
70 nəfərdən çox insan isə yaralanmışdır. Şəhərdə tarixi əhəmiyyət daşıyan
bir çox tikililərə zərər dəymişdir. İşğalçı ölkənin atəşkəs rejimini pozması
və Azərbaycanın dinc əhalisinə, mülki obyektlərinə artilleriya zərbələri
endirməsi bu ölkənin işğalçı mahiyyətini və beynəlxalq hüquqa məhəl
qoymamasını bir daha göstərmiş olur. İndiyə qədər Ermənistan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini yerinə
yetirməkdən imtina etməklə beynəlxalq hüquqa açıq şəkildə hörmətsizlik
etdiyini isbatlamışdır. Türk Dünyası yazarları olaraq işğalçı Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasətini qətiyyətlə pisləyir, dünya ictimaiyyətinə,
beynəlxalq təşkilatlara, Avropa Parlamenti, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədr ölkələrinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına səslənərək Azərbay -
canın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının vacibliyini və Ermənistanın
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı terror siyasətini bir an öncə dayandır -
masının vacibliyini ifadə edirik.

1. Dərya Akdəmir – yazar, "ANKA" başqanı, Türkiyə Cümhuriyyəti

2. Özgür Bacaqsız – yazar, Türkiyə Cümhuriyyəti 

3. Mirzohid Müzaffər – şair, Özbəkistan Respublikası

4. Muhammed Siddiq – şair, Özbəkistan Respublikası

5. Erkinbek Serikbay – "Türk xalqları arasında ədəbi əlaqələri inkişaf
etdirmə vəqfi" başqanı, Qazaxıstan Respublikası

6. Akberen Elgezek – Qazaxıstan Yazıçılar Birliyi sədrinin birinci
müavini, Qazaxıstan Respublikası

7. Çalğın Məhəmməd – şair, Təbriz

8. Həsən Ümidoğlu – şair, Təbriz

9. Kaliça Yaqubova – şair, Qırğız Respublikası

10. Çolpan Orozoliyeva – şair, Qırğız Respublikası

11. Fanil Gilaji – şair, Tatarıstan

12. Ayqız Baymuhammed – yazar, Başqırdıstan

13. Alla Böyük – yazar, Qaqauz eli
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Türkiyə Yazarlar Birliyindən 

Hörmətli Anar Rzayev
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
Bakı, Azərbaycan 
Haqsızlığa qarşı çıxmaq dostluğumuzu gücləndirir, bundan böyük

məmnuniyyət duyuruq. Çünki tariximiz, ədəbiyyatımız və mədəniyyətimiz
həqiqət və ədalət təməlində yüksəlir.

Ermənistanın son hücumları qarşısında Azərbaycan və Türkiyənin
yekvücud olması bütün türk dünyasına örnək olmalıdır.

Bölgədə sülhün önünü kəsən, ən böyük əngəl olan Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarına hücum edərək gənc-yaşlı demədən dinc əhalini
öldürməsi savaş suçudur və bütün bəşəriyyətə qarşı edilmiş haqsız
həmlədir. Bu insanlıq suçuna qarşı bütün yazıçıların yekdil olması
gözlənilən idi.

Beynəlxalq problemi hər zaman olduğu kimi, bu gün də danışıq yolu
ilə deyil, savaş və qətliamla həll edəcəyinə inanan, beynəlxalq haqq-
hüququ tanımayan işğalçı Ermənistan bunu bilməlidir ki, dinc əhaliyə
qarşı bu qətliam insanlıq suçudur və bunun hesabını Beynəlxalq Cəza
Məhkəməsində mütləq verəcəkdir.

Azərbaycan və Türkiyə dil, din, mədəniyyət ortaqlığı olan, həm yaxşı,
həm də pis gündə bir-birini dəstəkləyən bir millətin iki dövlətidir. Bu
gerçək qardaşlıq sonsuza qədər davam edəcəkdir. Türk milləti olaraq,
dünən olduğu kimi, bu gün və sabah da işğal altındakı Vətən torpaqlarını
qoruyan azərbaycanlı soydaşlarımızın yanında olacağıq. 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (Türkiyə Yazarlar Birliyi Başqanı),
21.10.2020

Əziz dostum Anar, 
Azərbaycanımızın gözəl şəhəri Tovuza qarşı xain erməni hücumlarını,

Qarsa, Ərzuruma edilmiş kimi qəbul edir və nifrətlə, şiddətlə qınayıram.
Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun düşmənlərimizə lazımi cavabı

verməsini böyük zövqlə izləyir, Vətən uğrunda şəhid olan qəhrəman zabit
və əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm.

Tarixin hər dövründə olduğu kimi, bu dövründə də yeni bir erməni
xəyanəti ilə qarşı-qarşıyayıq. Ancaq bu xaincəsinə hücumları edənlər
unutmasınlar ki, Azərbaycan əsla tək deyil! 83 milyonluq Türk millətinin
hər bir fərdi qəhrəman qardaşlarımızla çiyin-çiyinə savaşmağa hər an
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hazırdır. Türkiyə Cümhuriyyəti Dövləti isə maddi-mənəvi bütün ünsür -
ləriylə Azərbaycanın yanındadır.

Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun qısa müddətdə işğal altındakı
torpaqları azad edəcəyinə bütün qəlbimlə inanır, Türk Ədəbiyyat Vəqfi
olaraq, bu haqlı davada Azərbaycanın yanında olduğumuzu bildirirəm.

Yaşasın Azərbaycan və Türkiyənin əzəli-əbədi qardaşlığı! 
Sərhat Kabaklı (Türk Ədəbiyyatı Vəqfi İdarə Heyəti Başqanı)

Əziz ustadım Anar, 
Azadlığın bədəlini minlərcə şəhidin qanı ilə ödəmiş Azərbaycana –

müqəddəs Vətən torpaqlarına qarşı Ermənistan tərəfindən gerçəkləşən
xaincəsinə hücumları şiddətlə və nifrətlə qınayıram.

Əziz ustadım, əmin olun ki, Azərbaycanımızın qədim türk şəhəri
Tovuz, Türk millətinin hər bir fərdinin gözündə İstanbuldur, Ankaradır,
Kayseridir, Kırşəhərdir. 

Tovuzumuzda üç gündür davam edən döyüşlərdə Azərbaycan Ordu -
sunun qəhrəman zabit və əsgərlərinin düşmənə verdiyi layiqli cavab həm
Türk millətini qürurlandırmış, həm də təsəlli yerimiz olmuşdur. O qəh -
rəman oğulları böyüdən anaların əllərindən öpür, bu müharibələrdə
Vətəni qorumaq üçün canlarından keçən əziz şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət, Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirəm.

Azərbaycanın haqlı davasında sizə istənilən dəstəyi verməyə hazır
olduğumuzu bildirəm.

Yaşasın əsrlərə meydan oxuyan qardaşlığımız! 
İmdat Avşar (Türk Ədəbiyyatı Vəqfi Başqan yardımçısı)

Son günlərdə Azərbaycan torpaqlarına qarşı aparılan erməni əmə -
liyyatlarını şiddətlə qınayırıq. Ermənilərin Qarabağda, o cümlədən
Xocalıda gerçəkləşdirdikləri soyqırımı heç bir zaman unutmayacağıq.
Azərbaycana qarşı atılmış hər gülləni özümüzə qarşı atılmış kimi qəbul
edirik. Bu münaqişədə Azərbaycanın alacağı hər qərarı eynilə qəbul edir
və dəstəkləyirik. O torpaqlar bizim torpaqlarımızdır. Türk millətinin hər
bir fərdi, Anadolu torpaqları üçün olduğu kimi, Azərbaycan torpaqları
üçün də qanını son damlasına qədər axıtmağa hazırdır.

Torpaqlarımız üçün şəhid olanları hörmətlə anır, önlərində baş əyirik.
Azərbaycan suveren dövlətdir və elə də qalacaqdır. Qarabağ qısa müd dət -
də erməni işğalından azad olunmalıdır və bizim buna inamımız tamdır. 

Hörmətlə, Doç. Dr. Bəxtiyar Aslan (Türk Ədəbiyyatı Dərgisi Ümumi
Yayım Rejissoru)
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anara 
Əziz dost, əziz ustad Anar, 
Azərbaycana qarşı erməni hücumlarını şiddətlə qınayır, Vətən tor -

paq  larının müdafiəsi uğruna şəhid olan qəhrəman Azərbaycan əsgər -
lərinə rəhmət diləyirəm. 

Son erməni hücumlarına qarşı Azərbaycanın aldığı və alacağı bütün
təd bir ləri dəstəkləyir, istənilən şəraitdə Azərbaycanımızın yanında
olduğumuzu bəyan edirəm.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında sizin yanınızda
olduğumuzu və heç bir dəstəyi əsirgəməyəcəyimi bildirirəm. 

Şərif Aydəmir (Ədəbiyyat Sənət Kültür Araşdırmaları Dərnəyi Başqanı)

Qədərini qədərimiz, kədərini kədərimiz, ay-ulduzlu bayrağını bayra -
ğımız, dostdan o tərəfə, qardaş gördüyümüz can Azərbaycanın daima ya -
nın da olduğumuzu bildiririk. İşğal altındakı Qarabağın acısı ilə illərdir
sızıldayan ürəklərimiz bu dəfə Tovuz bölgəsindəki erməni hücumları
nəticəsində verdiyimiz qəhrəman şəhidlərimizə yandı.

Biz xəbərin belə çətinliklə alındığı bir dövrdə Azərbaycanın salamını
Huşəngin türküləri ilə aldıq, "Anadır arzulara Qarabağ" dedik. Şəhriyarın,
Vahabzadənin şeirləri ilə könül quşumuz Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana,
Şəkiyə qanad çaldı. Bu gün də şəhidlərimizin acısını bölüşür, qardaş
Azərbaycanın yanında olduğumuzu bildiririk. "Bir kərə yüksələn bayrağı
bir daha endirməyəcəyinizə" inancımız tamdır. Çox yaşa, Can Azərbaycan! 

Sinan Tərzi (Söyüd Türk Ədəbiyyatı Dərgisi Yayım Rejissoru)

Azərbaycan torpaqlarına qarşı Ermənistanın başlatdığı haqsız müha -
ribəni şiddətlə qınayır, can Azərbaycanımızın yanında olduğumuzu bütün
dünyaya hayqırırıq.

Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycanın müqəddəs torpağı Qarabağı
tərk etməsini tələb edirik. Əks təqdirdə, onları qaranlıq gecənin göz -
lədiyini bildiririk. Türkiyə türkləri dünyada istənilən haqsızlığa qarşı
mücadilə etmişdir. Ermənistan Qarabağ torpaqlarında aldığı canların
hesabını mütləq şəkildə bir gün verəcəkdir.

Türk milləti olaraq, azərbaycanlı qardaşlarımızın acılarını ürəyimizdə
hiss edir, hər cür kömək üçün könüllü olacağımızı qardaşlarımıza bildir -
mək istəyirik. 

Səlim Tunçbilək (Türkiyə Yazarlar Birliyi Kayseri Şöbəsi Başqanı)
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Günay ƏFƏNDİYEVA

QARABAĞ CAZİBƏSİ

1.
Erməni irqçiliyi 1990-cı illərin əvvəllərində  yaranmış əlverişli

şəraitdən istifadə edərək, havadarlarının köməyi ilə doğma Azərbaycan
torpaqlarını işğal etdi, ancaq Azərbaycan xalqının Qarabağ sevgisini və
əzmini sındıra bilmədi.

Erməni irqçiliyi bu işğalı əbədi hesab etdi, “Qarabağ – Ermənistandır
və nöqtə” – dedi. 

“Qarabağ – Azərbaycandır və nida işarəsi!” – sözlərindəki o nidanın
qüdrətini dərk etmədi.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi və digər beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi qərarlar Dağlıq Qarabağ separatçılığının, əslində
isə Ermənistan təcavüzünün nəticələrini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll etmək üçün hüquqi baza yaratdı. 

Ermənistan bunların heç birinə əməl etmirdi. 
BMT-nin işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi ilə bağlı qətnamələri

qulaq ardına vuruldu. ATƏT-in Minsk Qrupunun yarıtmaz fəaliyyəti
danışıqlar naminə danışıqlar aparmaqdan başqa bir şey olmadı. 

Otuz ildən artıq bir dövrdə dünya miqyaslı ayrı-seçkilik davam etdi.
Böyük dövlətlər ən yaxşı halda, yalnız susurdu. Azərbaycan xalqının səbri
isə sonsuz deyildi. Və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev qətiyyətlə öz  xalqının iradəsini ifadə edərək “Dəmir yumruğu”
ortaya qoydu. “Dəmir yumruq” az qala 30 il əsarətdə qalan doğma tor -
paqları 44 gündə azad etdi.

Bu 44 gün Azərbaycanla bərabər, bütün türk xalqlarının genetik Zəfər
bayramının mühüm bir hissəsinə çevrildi, qürur mənbəyi oldu.

2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan xalqı bir yumruq
kimi Ali Baş Komandanın ətrafında birləşdi.

Və Azərbaycan düşmənlə təkbətək döyüşdü, ancaq mənən tək olmadı.
Bu 44 günün hər birində doğma Türkiyəmiz mənən Azərbaycanla

bərabər oldu, mənəvi dəstək verdi. Türkiyə Respublikasının Prezidenti
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsini: “Biz Azərbaycanla bir yerdəyik!” –
bütün dünya eşitdi.
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Bu gün Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının qardaşlığını onların rəh -
bərlərinin də bir-birinə qardaş münasibətləri  ifadə edirsə – bu, yalnız hə -
min xalqlar üçün yox, bütün Türk dünyası üçün əlamətdar bir gerçəklikdir.

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu həmkarı
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında
dəfələrlə görüşlər keçirildi. Bakıda olduğu zaman nazir növbəti dəfə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-Aliləri İlham Əliyev
tərəfindən qəbul edilərkən, “Bütün dünyaya Türkün gücünü göstərdiniz.
Qürur duyuruq” – deyə, bu ifadələri işlətdi. 

Görkəmli türk dövlət xadimləri Hikmət Çətinin, yaxud Binəli Yıl -
dırımın və bir çox başqalarının cənab İlham Əliyevə ünvanladığı teleq -
ramlardakı “dualarımız sizinlədir” sözləri yalnız dövlət xadimlərinin,
ictimai xadimlərin yox, bütün türk xalqının hiss-həyəcanını ifadə edirdi.

Şuşa başda olmaqla Qarabağın mənəvi cazibə qüvvəsi bütün Türk
dünyasını özünə cəlb edirdi. 

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi bir-birinə müxalif Türkiyə
siyasi partiyalarını da bir araya gətirmişdi və onların mənəvi müdafiəsi
eyni vətəndaş təəssübkeşliyi ilə səslənirdi.

İki ulu türk adamının – 1920-ci illərdə Mustafa Kamal Paşa Atatürkün
“Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir!”, 1990-cı illərdə
isə  Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Biz bir millət, iki dövlətik!” sözləri bu 44
gündə özünün əyani təsdiqini tapdı.

2021-ci il martın 31-də Bakıda keçirilən Türkdilli  dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının videokonfrans formasında qeyri-formal Zirvə
görüşü Azərbaycan Vətən müharibəsi ilə bağlı Türk dünyasının nümayiş
etdirdiyi birlik baxımından əlamətdar oldu. 

Qazaxıstanın birinci Prezidenti, Türk Şurasının fəxri sədri cənab
Nursultan Nazarbayev Zirvə görüşündə çıxış edərək, cənab İlham Əliyevi
Qələbə münasibətiylə təbrik etdi və “ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi
məsələsində Türkiyənin önəmli rol oynadığını” xüsusi qeyd etdi. 

Özbəkistanın Prezidenti cənab Şavkat Mirziyoyev isə çıxışında
“Fürsətdən istifadə edərək bir daha Azərbaycan Respublikasının Pre -
zidenti İlham Heydər oğlu Əliyevi və Azərbaycan xalqını Dağlıq Qarabağın
qaytarılması və tarixi ədalətin bərpası münasibətiylə təbrik etmək
istəyirəm. Özbəkistan bu prosesə töhfə vermək üçün hazırdır” dedi. 

Ancaq Azərbaycanın haqq işinə dəstək verən yalnız dövlət rəhbərləri
deyildi. Böyük qazax şairi Oljas Süleymenovun, yaxud Özbəkistanın bir
qrup qadın şairlərinin, Qırğızıstanın Çingiz Aytmatov adına Beynəlxalq
İssık-Kul Forumu İctimai Birliyinin üzvlərinin və bir çox sənət adamlarının
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə göndərdikləri
teleqramlar bütün Türk dünyası sənətkarlarının həmrəyliyini göstərirdi. 

Bunlar bir daha sübut edir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə
müzəffər Azərbaycan əsgərinin böyük əzmkarlıq, şücaət və qeyrətlə öz
tarixi torpaqlarını işğaldan azad etməsi – böyük hərfli bu Qələbə yalnız
Azəbaycan tarixinin yox, bütün Türk dünyası müasir tarixinin ən işıqlı
səhifələrindən biridir.

Bir cəhəti də xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Tolerantlıq tarixən türk xalqlarının mühüm mənəvi xüsusiyyət lərin -

dən biri olmuşdur. Bunu görməyən, yaxud da görüb, özünü görməməzliyə
vuran qüvvələr şahid oldu ki, 44 günlük Zəfər döyüşündə azərbay -
canlılarla bərabər, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri
də iştirak etdi. Onların da qanı töküldü. Onlar da Vətən naminə şəhid oldu. 

Bu, türk tolerantlığının qarşılığı idi.
Qarşılıqlı ehtiramın və etimadın ifadəsi idi. 
Yalnız müsəlman xalqların yox, yəhudilərin də, xristianların da

arasında Qarabağ qaziləri var və mən bunu müasir ümumtürk tarixinin
bəşəri mənəvi dəyərlər baxımından mühüm hadisəsi hesab edirəm.

2.
Vətən insanın doğulub böyüdüyü yurdu-yuvası, tarixi, azadlığı, adət-

ənənəsidir. 
Mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, diplomat həmkarlarımla

birlikdə bir neçə dəfə işğaldan azad olunmuş Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam,
Qubadlı, Zəngilan, Laçın “şəhərlərinə” səfər etmişəm, bir çox “kəndləri”
gəzmişəm. Həmin yerlərə illər sonra səyahət etmək, əcdadlarının nəfəsini,
qoxusunu hiss etmək izah edilməyəcək dərəcədə möhtəşəm duyğudur. 

Ancaq mən bir ürəkağrısı ilə bu kontekstdə “şəhər”, “kənd” sözlərini
dırnağa alıram, çünki işğaldan əvvələ qədər bizim tarixi abidələrimizlə
zəngin, yüz minlərlə vətəndaşlarımıza xidmət edən infrastrukturlara
malik bu abad, yaraşıqlı, müasir şəhərlərimizdə, kəndlərimizdə bir dənə
də olsun bina salamat qalmayıb. Şəxsi mülklər də, məktəblər, xəstəxanalar,
muzeylər, məscidlər, alban kilsələri – nə varsa, hamısı, təkrar edirəm,
hamısı xarabaya çevrilib. Elə bil bütün bu ərazilərin üzərindən antik
əsatirlərdəki qorxunc varlıqlar sürüsü uçub və hər tərəfi viran qoyub. 

İnsanlığa sığmayan əməllər törədən ermənilər qədim Azərbaycan
qəbiristanlıqlarındakı əcdadlarımızın uyuduğu qəbirləri tamamilə dağıt -
mış, insan sümüklərini ətrafa atmışlar. Bir zamanlar gözəlliyi ilə hamını
valeh edən o yerləri gördükdə özünü sanki Yer kürəsində yox, hansısa
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qorxulu bir filmdə və yaxud tanımadığımız bir vahiməli məkanda zənn
edirsən. 

Bu, dəhşətli bir mənzərədir. Sanki insan əməli deyil.
Təsəvvür edin ki, Qarabağ torpağında hətta Daş dövrü insanlarının –

neandertalların yaşadığı Azıx mağarası – dünya tarixinin elmə məlum olan
ən qədim, ən nadir abidələrindən biri belə, bu vəhşi dağıntıdan kənarda
qalmayıb.

Mən uşaqlıqda məşhur rus kinorejissoru Mixail Rommun hələ keçən
əsrin 60-cı illərində çəkdiyi və dünya ictimai fikrində böyük rezonans do -
ğur muş “Adi faşizm” sənədli filminə baxmışdım. Film faşizmin işğal etdiyi
ərazilərdə törədilən cinayətlərdən, zəbt edilmiş şəhərlərin, kənd lə rin necə
vi ran qoyulmasından bəhs edir. Kamera həmin xarabalıqları əyani şəkildə
göstərir. 

Bu günlərdə yenidən seyr etdim və dəhşətli nəticəyə gəldim: otuz ilə
yaxın bir müddətdə işğal altında qalmış Azərbaycan ərazilərindəki xara -
balıq İkinci Dünya müharibəsi zamanı faşistlərin törətdiyi dağın tılardan
qat-qat artıqdır.

Bu, heç “adi faşizm” də deyil. 
Bu, qeyri-insani kinin, mifik əsatirlər dərəcəsində bir ədavətin nəti -

cəsidir.
Ancaq bütün bunlar artıq geridə qalıb.
Artıq quruculuq dövrü başlayıb. 
Bu, sadə quruculuq olmayacaq. Bu, böyük ümumxalq quruculuğu

olacaq. Bütün Qarabağ torpağı nəhəng bir tikinti meydanına çevriləcək.
Bir müddət öz xalqından ayrı düşmüş və yenidən doğma xalqı ilə
qovuşmuş Şuşa başda olmaqla bütün Qarabağ şəhərləri, kəndləri öz
gözəlliklərini bərpa edəcək. “Ağıllı şəhər” prinsipi ilə yenidən tikiləcək
XIX əsr Qarabağı yaxını da, uzağı da özünə cəlb edəcək.

44 günlük Vətən müharibəsindəki Zəfər bütün Türk dünyasındakı
quruculuğa da yeni bir nəfəs verəcək.  

Cənab İlham Əliyevin videokonfransda vurğuladığı yalnız elə bir bu
misal gələcəkdə görüləcək işlərin nəhəng və Türk dünyası üçün mühüm
miqyası barədə təsəvvür yaradır: “Qədim Azərbaycan torpağı olan
Zəngəzur indi Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri
bütün Türk dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda digər ölkələr üçün
əlavə imkanlar yaradacaq…”
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3.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu da Vətən müharibəsi

ərzində obyektiv həqiqətə söykənərək, irqçi erməni təxribatları, Qarabağ
ərazisindəki maddi-mədəni irsin dağıdılması ilə bağlı müxtəlif bəyanatlar
vermiş, tarixi həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə bəyan etmək məqsədiylə
kitablar nəşr etdirmişdir. 

Fondun, AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun və UNESCO üzrə
Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının birgə əməkdaşlığı ilə
F.İsma yılovun “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və
mədəniyyət abidələrinə vurulan ziyan” adlı kitab və fotoşəkillərdən ibarət
kataloq Azərbaycan, ingilis, rus, fransız dillərində çap olunmuşdur. 

Sənətşünaslıq doktoru E.Əliyevin ingilis dilində Azərbaycanın tarixi,
dini, mədəni abidələri ilə bağlı geniş məlumatlar verən “Magic
Monuments of Azerbaijan” adlı kitabı çap edilmişdir.  

Hüquq elmləri doktoru, professor N.Əliyevin “XIX–XX əsrlərdə Cənubi
Qafqaz üzrə beynəlxalq müqavilələr və ermənilərin köçürülməsi” adlı
kitab rus dilində işıq üzü görmüşdür ("Международные договоры по
Южному Кавказу в XIX-XX вв. и переселение армян"). Kitabın təq -
dimatı Dağlıq Qarabağda yerləşən maddi-mədəni irsin vəziyyəti ilə bağlı
Qazaxıstandan gələn politoloq və siyasi şərhçilərdən ibarət nümayəndə
heyətinin iştirakı ilə Fondda keçirilmişdir. Qazaxıstanlı dostlarımız
evlərinə döndükdən sonra gördüklərini, lentə aldıqlarını, Azərbaycanın
tanınmış simalarından götürdükləri müsahibələri, Qarabağın işğaldan
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azad olunmasına həsr olunan “Qarabağ – geri dönən xoşbəxtlik” adlı
sənədli filmdə işıqlandırdılar. 

Eyni zamanda Fond bu müddət ərzində Qarabağ və ətrafındakı rayon -
lar da yerləşən Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin, memarlıq nümu nə -
lərinin mövcud vəziyyətini əks etdirən təqdimat hazırlamış və digər
beynəlxalq təşkilatlara göndərmişdir. 

Tarixi Qələbədən sonra Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun və Türk Dünyası Mühəndislər və Memarlar Birliyinin birgə
əməkdaşlığı çərçivəsində “Qarabağın keçmişi, bu günü və gələcəyi”
mövzusunda konfrans təşkil olunmuş, Azərbaycanın və bütövlükdə Türk
dünyasının ayrılmaz parçası olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən
tarixi, mədəni, dini abidələrə, incəsənət nümunələrinə dəyən zərər, eləcə
də bu istiqamətdə görülə biləcək işlər müzakirə olunmuşdur. 

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, əlbəttə, bu işi daha artıq
bir əzm ilə davam etdirəcək.

Qarşıda Azərbaycanla birlikdə bütün Türk Dünyasını böyük Qarabağ
quruculuğu gözləyir.

Cəbhədə əldə edilmiş Qələbə, quruculuqda əldə ediləcək yeni-yeni
Qələbələrin başlanğıcı olacaq.     

Bakı, 2 aprel 2021
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ANAR
Xalq yazıçısı

NÖVBƏTİ SAYIQLAMALAR VƏ
BƏZİ BAŞQA MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA

Rusiya Prezidenti V.V.Putinə Zori Balayan tərəfindən ünvanlanan və
eyni zamanda müəllifin həm nökərçiliyindən, həm də təkəbbüründən
xəbər verən məktubu ilə iyrənə-iyrənə tanış oldum. Balayan öz məktu -
bunda gah müxtəlif vasitələrlə Putinə yaltaqlanaraq Azər baycandan,
Türkiyədən, Gürcüstandan Ermənistan üçün torpaq qopart maqdan ötrü
onu dilə tutur, gah başqa bir dövlətin başçısına Qarabağ probleminin həlli
barədə yekə-yekə məsləhətlər verir, gah da aşkarcasına onu hədələyir:
"Əgər Siz gələcək haqqında kəsərli düşünmürsünüzsə, onda o Sizin
olmayacaq".

Əvvəlcə mən uzun illər ərzində türk və Azərbaycan xofunu mani kal -
casına, naxoşluq kimi keçirən bu adamın sərsəmləmələrinə fikir vermək
istəmədim. Axı həm də bir zaman mən ona necə lazımdı cavab vermişdim,
onu üzünə fitnəkar adlandırmışdım. 5 sentyabr 1991-ci ildə SSRİ Xalq
deputatlarının növbəti qurultayında (Z.Balayan da burda nümayəndə
qismində iştirak edirdi) mən Kreml sarayının kürsüsündən dedim:

"Bu gün, bu çox mühüm qurultayda, İttifaqın yeni quruluşunun
əlamətləri müəyyən olunduğu bir vaxtda erməni separatçıları hələ
qərarlaşmamış barışığı pozmağa hazır olan qızışdırıcı rolunu oynayırlar.
SSRİ Ali Sovetinin çoxdan buraxdığı iyirminci çağırış DQMV Vilayət
Sovetinin qərarı məhz belə tədbirdir. O, Azərbaycan xəritəsini özbaşına
dəyişdirir, mövcud olmayan Şaumyan rayonunu öz tərkibinə daxil edir və
muxtar vilayətin əhalisinin azərbaycanlı hissəsinin iradəsinə etinasızlıq
göstərir.

Qarabağda qan tökülməsinin məlum ilhamçısı Zori Balayanın bu
qurultaydakı çıxışı növbəti fitnəkarlıq örnəyidir. İki xalqın – Azərbaycan
və erməni xalqlarının fəlakəti məhz onun qatı millətçi ideologiyasının
mayası ilə yoğrulmuşdur".

Mənim çıxışımın mətni 6 sentyabr 1991-ci ildə Moskvanın "İzvestiya"
qəzetində yayımlandı.
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İndi budur, terrorçu jurnalistin yeni sərsəmləmələriylə tanış olarkən,
bir daha əmin oldum ki, bizim qonşu xalqların illərdən bəri davam edən
faciəsi azərbaycanlıların və ermənilərin bu qəddar düşməninə dərs
olmayıb. Çünki yalnız ən qəddar düşmən özünün bütün ömrünü qonşu
ölkələr – xalqlar arasında münaqişə yaratmağa həsr edər və eyni zamanda
fərqinə də varmaz ki, məxsus olduğu millətə də sağalmaz yaralar vurur.
Balayanın məktubunda yenə ərazi iddiaları haqqında uydurmalar, yenə
də azərbaycanlılara və türklərə qarşı qəddar, zooloji kin (və eyni zamanda
onların müstəqilliyinə və törəyib artmasına paxıllıq), yenə də xəstə
düşüncələrin nəfinə tarixi faktların həyasızcasına saxtalaşdırılması baş
alıb gedir. Balayanın əsassız iddiaları sırasında yalnız bir neçəsinin
üzərində dayanmaq istəyirik. Hər hansı bir kəs, hətta bizim diyarın tarixi
ilə tanış olmayan adam da soruşa bilər ki, nə üçün Balayan bu əraziləri
əzəli erməni torpağı hesab eləyir, halbuki bu ərazinin adı belə ermənicə
yox, tərtəmiz türkcə-azərbaycancadır və bir zaman (SSRİ Yazıçılar
İttifaqının 1986-cı ildə çap olunmuş məlumat kitabında qeyd olunduğu
kimi) Balayan məhz Qarabağtsı (yəni qarabağlı) sözünü özünə təxəllüs
seçib. Balayan Rusiya prezidentinə məktubunda, bir qayda olaraq, Rus
imperiyası ilə İran arasında imzalanmış iki sənədə – Gülüstan və
Türkmənçay müqavilələrinə istinad edir.

Balayan həmçinin Gülüstan müqaviləsinə əsasən Rusiyanın tərkibinə
daxil olmuş xanlıqları adbaad sadalayır: Qarabağ, Şirvan, Dərbənd, Quba,
Bakı və Talış xanlıqları. Çox pakizə, bəyəm erməni dövləti tarixdə hardasa,
haçansa xanlıq kimi təqdim olunur? Və məlumdur ki, Balayanın sadaladığı
bu xanlıqların başında Karapet, Vartan və ya Ambartsum yox, Azərbaycan
türkləri – İbrahimxan, Hacı Çələbi xan, Mustafa xan, Cavad xan və
başqaları durub. Bu xanlıqların əhalisinin böyük əksəriyyəti Balayanın
həyasızcasına "köksüz" kimi qələmə verdiyi Azərbaycan türkləri idi.
Qarabağ xanlığının və onun paytaxtı Pənahabad (Şuşa) şəhərinin banisi
Pənah xan bu "köksüz" xalqa məxsusdur və onun oğlu İbrahim xanın
zamanında bu xanlıq Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Balayana görə
İbrahim xanın nəvəsi, şairə və rəssam Xurşidbanu Natəvan öz şeirlərini
bu "köksüz" xalqın dilində yazıb. Daha sonra Türkmənçay müqaviləsinə
əsasən Rusiya imperiyasının tərkibinə daha iki Azərbaycan xanlığı (məhz
Azərbaycan xanlığı) İrəvan və Naxçıvan xanlıqları daxil olur. Özü də əsla
Mıkırtıçın və ya Varjapetin başçılığı ilə yox, müvafiq olaraq Məhəmməd
xanın və Kəlbəli xanın başçılığı ilə. Doğrudanmı, Zori Balayan bu faktları
bilmir? Əlbəttə, bilir, amma bu faktlar nəyinə lazımdı? Ona gərək olan

276

QARABAĞ DASTANI



budur ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan türklərinin təbiətdə mövcud
olmadığını göstərsin və sübut etsin ki, Nuh əyyamında dənizdən dənizə
erməni dövləti olub, bəyan etsin ki, bu "dövlət" Azərbaycan, türk, gürcü
və hətta Rusiya əraziləri əsasında qurulacaq. Axı Balayan Rusiya ilə
ümumi sərhədləri olmamasına aşkarca təəssüflənir, arzulayır və ümid
edir ki, Azərbaycanın, Gürcüstanın, Şimali Qafqazın və Rusiyanın bir
hissəsini həzm edəndən sonra, ona doğma olan Ryazan vilayətinə qədər
Rusiya və Ermənistan arasında ümumi sərhəd yaransın. Sən bir iştaha bax
ha!.. Belə bir tikəni çətin uda bilə, boğazında qalar, çeçiyər və ola bilsin
boğular...

Balayanın əzəli erməni torpağı hesab etdiyi ərazilərdə əsrlər boyu bu
məkanın aborigenləri, o cümlədən qədim albanlar yaşayıblar, sonradan
bu yerə köçən və ya köçürülən ermənilər isə bu məkanda yalnız azlıq
təşkil ediblər.

Bu, mənim gəldiyim nəticə deyil, bu barədə erməni alimi B.İşxanyan
yazır: "Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin bir hissəsi qədim albanların
xələfləri olaraq aborigendilər, bir hissəsi isə Türkiyə və İran qaçqınlarıdı
ki, Azərbaycan torpağı onlar üçün təqiblərdən qorunmaqdan ötrü
sığınacaq yerinə çevrilib".

Bu inkarolunmaz fakt bir daha onunla öz təsdiqini tapır ki, artıq bizim
günlərdə – 1978-ci ildə Mardakertdə ermənilərin Azərbaycan rayonlarına
köçürülməsinin 150 illiyi şərəfinə abidə qoyulub. Bir qədər sonralar
Qarabağ qarşıdurması ərəfəsində abidənin üzərində 150 rəqəmini sildilər
və daha sonra abidəni tamam dağıtdılar. Və bu minvalla növbəti dəfə,
onların uydurmalarına və hədyanlarına uyğun gəlməyən nə varsa, öz
xeyirlərinə tarixdən silməyə cəhd etdilər.

Xülasə, "rus və erməni xalqlarının əsl dostlarının – Aleksandr
Qriboyedov və Xaçatur Abovyanın silahdaşlarının adlarını" hallan dı rar -
kən, görünür, Z.Balayan Qriboyedovun ermənilər haqqında son dərəcə
təhqiramiz sözlərini yadından çıxardıb. Ermənilərin heysiyyətinə toxun -
mamaq üçün bu ifadələri təkrar etmək istəmirik. Heç Puşkinin ermənilər
haqqında məşhur misralarını da yada salmaq niyyətim yoxdur.

Bununla belə, Qafqazın "erməniləşdirilməsi" prosesinin hələ Birinci
Pyotr zamanında başlandığını xatırlatmağa dəyər.

1724-cü ildə Pyotr son dərəcə açıq şəkildə general-mayor
Matyuşkinə yazırdı: "Erməniləri və digər xaçpərəstləri dirçəltmək, çağırıb
gətirmək üçün hər vəchlə çalışmalı, basurmanları isə (yəni müsəlmanları
– A.) ehmalca, heç kəsi duyuq salmadan seyrəldib azaltmalı".

277

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



XIX əsrin 20-ci, 30-cu illərində Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə
uyğun olaraq İrandan və Türkiyədən on minlərlə erməni Azərbaycana
axışdı. Tarixçi İqrar Əliyev "Dağlıq Qarabağ. Tarix, faktlar, hadisələr"
kitabında yazır: "Yalnız o illərdə Qafqaza, əsasən, Qarabağa ən dürüst
hesablamalara görə 130 min erməni köçürüldü. Başqa məlumatlara görə
isə köçürülənlərin sayı 200 mindən artıqdır".

Rus maraqları nöqteyi-nəzərindən bu prosesə toxunan bir sıra rus
tarixçiləri ehtiyatla qeyd edirlər ki, "yalançı şəhadətdən məharətlə istifadə
edən gəlmə ermənilər böyük ərazilərdə dövlət torpaqlarını zəbt etdilər".
(N.İ.Şavrov. Qafqaz ötəsində rus işləri üçün yeni təhlükə)

Dramaturq və diplomat A.S.Qriboyedov da buna bənzər həyəcan
qaldırmışdı: "Ermənilər böyük hissələrlə müsəlmanların mülkədar
torpaqlarına yerləşdirildilər". Köçürülənlər – Qriboyedovun ifadəsinə
görə "əsaslı narazılıqlarını bildirən müsəlmanları sıxışdırırlar".

Köçürüləndən sonra Qarabağ ərazilərində və indiki Ermənistanda
məskunlaşan ermənilər, dərhal bu ərazilərin yerli əhalisinə və eyni
zamanda ruslar da daxil olmaqla digər xalqlara düşmən münasibəti
bəsləməyə başladılar, Balayan ruslara sədaqətdən dəm vurur. Bu
proseslərin şahidi olan XIX əsr rus tarixçi-qafqazşünası olan V.L.Veliçko
isə problemə tamam başqa nöqteyi-nəzərdən yanaşır: "Yelizavetpol
quberniyasının Tərtər kəndində lazımi ehtiyat tədbirləri görülmədən
onlarla rus ailəsi yerləşdirilmişdi. Payız və qış pis keçmədi, bahar isə iki
fəlakətlə özünü göstərdi – malyariya və erməni intriqası. Qonşu kəndin
köçkün ermənilərinin rəhbəri aranı qarışdırdı və köçkün erməniləri
həvəsləndirdi ki, rusları sıxışdırsınlar. Bu sıxışdırılma vəhşicəsinə həyata
keçirilirdi. Xəncərlə silahlanmış erməni bandaları içməli suya-bulaqlara
gedən yolları kəsdilər, rusların istifadə etdikləri çayın suyunu isə vaxtaşırı
peyin və başqa çirkablarla zəhərləməyə başladılar. Nəticədə də rus
qəsəbəsində elə xəstəliklər yayılmağa başladı ki, azarlını görəndə adamın
tükləri biz-biz dururdu. İnsanlar diri-diri iy verib iylənirdi, üfunətli
xoradan əzab çəkirdilər. Bu dəhşətlər haqqında qubernatora xəbər
çatanda, Tərtərə erməni həkimi göndərdilər və o da ruslara dərman
əvəzinə dəhşətli məsləhətlər verdi: "Gedin burdan, ruslar, rədd olun rus
itləri, yox əgər getməsəniz, it kimi gəbərəcəksiniz". Bu kəndin əhalisinin
üçdə ikisi məhv oldu, qalanı pərən-pərən düşdü".

Azərbaycanlıların öz vətənlərindən faktiki olaraq qovulmasını Rusiya
prezidentindən yalvar-yaxarla xahiş edən Balayanın rus xalqına
məhəbbətindən dəm vurması hara, bu nümunə hara?
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Və ümumiyyətlə, məsələnin bu şəkildə qoyulması Balayanın kəşfi
deyil.

Hələ XIX əsrdə erməni qəzeti "Mşak"da "köksüz" (Balayanın fikrincə)
Azərbaycan türklərinə belə bir müraciət yayımlanmışdı: "Öz torpaq la -
rımızı bizə qaytarın, keçmişdə o torpaqları bizdən zorla almısınız, özünüz
isə gedin İslamın meydana gəldiyi Ərəbistan səhralarına və orda da öz
müsəlman birliyinizi yaradın, öz monqollarınızı birləşdirin" (?!–A.)

Bu günlərdə isə mən hansısa bir Qriqoriy Ayvazyanın ruhən "Mşak"
qəzetindəki mətnlə üst-üstə düşən fikirlərinə rast gəldim. Azərbaycanın
ərazisini sərsəmcəsinə parçalamağı və onun mühüm bir hissəsini
mənimsəyib Ermənistana birləşdirməyi bəyan edən Ayvazyan "sidq-
ürəklə" azərbaycanlılara təklif edir: "Qayıdın Altaya, ya da köçün qardaş
Türkiyənizə. Azərbaycanlı – bu adda millət yoxdur" – o bunu əminliklə
bəyan edir ("Exo" qəzeti, 18 yanvar 2012).

Yüz ildən artıq bir zaman kəsiyində erməni faşistlərinin şüurunda
çox az şey dəyişib. Yer üzündən başqa bir xalqı silməyə cəhd edən, ya ən
azı xalqı harasa uzaqlara köçürdüb onun məkanında firavan həyata nail
olmaq istəyənləri niyə də "faşist" adlandırmayasan?

Ancaq onda Ermənistanda və Qarabağda "kökü" olmayan xalqın
dilində bunca insan məskənlərinin, rayon, kənd, çay, dağ adlarının
mövcudluğunu (indi o adlar da erməniləşdirilib) anlamaq olmur. Bununla
yanaşı, böyük miqdarda erməni soyadları türk köklüdü: Dəmirçiyan,
Köçəryan, Dəlləkyan, Gümüşyan, elə Balayanın soyadı, hətta Allah ver -
diyan. Tariverdiyev soyadı isə tamamilə heyrət doğurur, çünki təmiz türk
dilində "Allahın verdiyi" mənasına gəlir.

Keçən əsrin əvvəllərində publisist Hüseyn Minasazov qeyd edirdi ki,
1905-ci ildə erməni–Azərbaycan toqquşmaları başlayanda və münaqişə
qanlı hadisələrlə əndazədən çıxanda ermənilər tərəfdən də, azər bay -
canlılar tərəfdən də fanatiklər müvafiq olaraq insan ovuna başlamışdılar,
amma o zaman milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev erməniləri öz evində
gizləmişdi. Bundan xəbər tutanlar onun yanına gəlirlər və tələb edirlər ki,
evində gizlətdiyi erməniləri onlara versin. Hacı cavab verir ki, onun evində
erməni yoxdur. Deyirlər ki, Qurana and içsin. Və Hacı belə də eləyir:
Qurana əl basıb and içir.

H.Z.Tağıyev heç ibtidai təhsil də almamışdı, amma özünün tərəqqi -
pərvər dünyagörüşünə, maarifpərvərliyinə görə ən öncül ziyalılar
sırasında idi. Onun atdığı addım isə həm də ona görə heyrət doğurur ki,
Hacı dinə dərindən inanan bir insandı və artıq Məkkə ziyarətinə də gedib

279

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



qayıtmışdı. Və məsələdən agah olan doğmaları soruşanda ki, Qurana əl
basıb yalan danışmasının səbəbi nədir, Hacı cavab verib ki, mən öz
ruhumu məhv etməklə, bir neçə canlını xilas etdim.

O zaman buna bənzər, ermənilərin azərbaycanlıları öz evində
gizləməsi kimi analoji hadisələr olubmu, məlum deyil, amma bir nəfər də
olsun erməni yazıçısı, ya jurnalisti bu barədə yazmayıb, ya yazmağa
cəsarət etməyib. Bu isə xalqın faciəsidir. Hər gün düşmənçiliyə, qisasçılığa
çağıran tarixi məhrumiyyətləri daima yada salan xalq yalnız mənəviyyatca
yox, demoqrafik cəhətdən qısırlaşır. İnsan sevgidən doğulur. Nifrətin
bəhəri olmur.

Rus publisisti Sergey Lezov "Rossiyskaya qazeta" da (28 mart 1989)
yazır:

"Erməni rəmzinin başlıca mifi – mədənilikdi. Erməni rəmzinin ikinci
mühüm elementi onların xristian xalqları arasında Şərqdə istehkam kimi
təqdim olunmasıdır. Üçüncü mif bu iki elementlə bağlıdır – ermənilərin
anlayışına görə – onlar özgə dinə tapınan, tərəqqidən geri qalmış xalqların
əbədi qurbanlarıdı. Erməni xalqı İsanın özü kimi haqsız işgəncələrə məruz
qalıb. Məhz bu sayaq təqdimat Azərbaycan yazıçısı Anara imkan verib ki,
"erməni mazoxizmi" barədə, erməni əzabları sitayişinin xüsusiyyətləri
haqqında söhbət açsın".

Görünür, S.Lezov mənim fransız qəzeti "Fiqaro"da bəzi məqamları
təhrif edilmiş şəkildə çap olunmuş müsahibəmi nəzərdə tutur. "Fiqaro"nun
müxbiri ilə mən Bakıda görüşəndə demişdim ki, Yerevandakı mitinqlərdə
bəzi çağırışlar, məsələn, "biz əsgərləri vadar edəcəyik ki, bizə atəş açsın"
kimi ifadələr mazoxistcəsinə səslənir. Qəzet isə mənim sözümü təhrif
edərək yazmışdı ki, guya mən bütün ermənilər mazoxistdir – demişəm.
Bütün xalqı alçaltmaq əxlaqıma yaddır və mən fransız qəzetinə təkzib
göndərdim, amma bununla belə erməni təbliğatı uzun illər ərzində bu
mövzunu çeynəyib çürütdü, məni bütün günahlarda suçladı, terrorist
təşkilatları isə mənim qətlimə fitva verdi və dərhal bu xəbəri mənə
çatdırdılar.

Əgər bütün tarixi qəddarlıqlara və uzun illər ərzində erməni
siyasətinin azərbaycanlılara vurduğu yaralara bir anlığa nəzər salsaq, nə
qədər qəribə səslənsə də, bu hadisələrin müsbət tərəfi də olub. Er məni -
lə rin düşmənçilik cəhdləri bizi arxayınçılıqdan qurtarıb və mürgülü duy -
ğu larımızı oyadıb. Nəhayət, biz də dərk etmişik ki, dostluq haqqında yalan
ifadələrin arxasında amansız və qəddar niyyətlər durur və bütün bunları
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dəf etmək üçün hazır olmaq lazımdır. Və məhz bu təməldə bizdə də siyasi
partiyalar, milli təşkilatlar yarandı.

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəllərində erməni–Azərbaycan
münasibətlərinin gərginləşməsi də əslində (inqilabi hərəkatı boğmaq
naminə) bu münaqişəni qanlı toqquşmalara çevirən Çar hökumətinin
xidmətidir. Amma bu zamana qədər ermənilər həm partiya-siyasi, həm də
iqtisadi cəhətdən təşkilatlanmışdılar və silahlı dəstələr yaratmışdılar.

Amerika tədqiqatçısı Odri Olştat yazır:
"Ruslarla xüsusi münasibətdə olan ermənilər etnik cəhətdən azlıq

təşkil etsələr də, varlı idilər. İmperiya qanunları azərbaycanlılarla müqa -
yisədə onlara üstün imtiyazlar verirdi. Belə ki, inzibati idarələrdə və
məhkəmə qurumlarında xeyli erməninin xidmət etdiyi halda, azərbay -
canlılara (və ümumiyyətlə, müsəlmanlara) dövlət işlərində vəzifə tutmaq
qadağan olunmuşdu".

"Armenekan" adlı ilk siyasi erməni partiyası və onun mətbu orqanı
"Ermənistan" hələ 1885-ci ildə Fransanın Marsel şəhərində meydana
gəlmişdi. 1887-ci ilin avqustunda Cenevrədə "Qnçaq" ("Zəng") partiyası
yaradılmışdı. 1890-cı ildə Tiflisdə "Daşnaksutyun" ("İttifaq". Tam adı isə
belədir: "Erməni inqilabçılarının ittifaqı") meydana gəldi. İlk iki partiyanın
Avropada, üçüncüsünün isə Tiflisdə yaranmasına baxmayaraq, o
partiyaların üçünün də Azərbaycan şəhərlərində – Bakıda, Yelizavetpolda
(Gəncədə), Şuşada və başqa şəhərlərdə şöbələri vardı. Daşnaklar öz
qurumlarını Avropada nüfuz qazanma naminə sosialist tipli partiya kimi
qələmə versələr də, əslində onun proqramında həmhüdud ölkələrə qarşı
ərazi iddiaları və bu məqsədi həyata keçirmək üçün terrorçu fəaliyyət
xüsusi yer tuturdu. "Daşnaksutyun"un strukturlarında "Özünümüdafiə",
"Vahiməyə salma təşkilatı", "Terrora hazırlıq komitəsi" kimi terrorçu
qurumlar vardı. Azərbaycanın şəhərlərində və Qafqazın azərbaycanlılar
yaşayan digər bölgələrində qanlı qırğınları da məhz onlar törətdilər.

İran əsilli Amerika alimi (atası fars, anası rusdur) Firuz Kazım zadənin
obyektivliyinə görə diqqət çəkən, "Qafqaz uğrunda mübarizə" (1917–
1921) kitabına nəzər salmaq istəyirəm.

"Yalnız türklərə qarşı yox, həm də pul qopartmaq naminə imkanlı
ermənilərə qarşı da terror əməliyyatları keçirən "Daşnaksutyun" bir çox
erməniləri də təngə gətirmişdi, – Kazımzadə belə yazır, – onlar bir çox
hallarda üzvlük haqqı verməkdən imtina edənləri öldürmüşdülər, – və
sonra haşiyə çıxır, – Daşnaksutyun partiya olaraq əsas məsuliyyəti öz
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çiyninə götürüb, belə ki, amansızcasına güc tətbiq etməkdə aparıcı
qüvvədir".

Çar hökumətinin və mətbuatın ikiüzlülüyünü nəzərə çarpdıran
Əhməd bəy Ağayev "Kaspi" qəzetində yazırdı ki, Peterburq qəzetlərində
müsəlmanların ünvanına böhtanlar baş alıb gedir, bir qayda olaraq,
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hadisələr birtərəfli işıqlandırılır, yalnız
ermənilərin öldürülməsi haqqında məlumatlar verilir, azərbaycanlılar
tərəfindən böyük sayda qurbanlar olsa da, bu barədə susurlar.

Bizim günlərdə bu sətirləri oxuyanda, mən bir daha bu qənaətə
gəldim ki, mərkəzi qəzet və jurnalların (indi televiziya da bu sıraya
qoşulub) bizə qarşı münasibətində və Azərbaycan–erməni qarşı dur -
malarının işıqlandırılmasında çox az şey dəyişib. Yenə də ikilistandartlı
siyasət, azərbaycanlıların faciələrinə qarşı biganəlik, sükut, "əzabkeş
erməni xalqına" isə canıyananlıq davam etməkdədir.

Ümumiyyətlə, F.Kazımzadənin kitabını oxuyanda hadisələrin bölgə -
dəki çağdaş vəziyyətlə üst-üstə düşməsi adamı heyrətə gətirir. Həmin
məxəzdən daha bir sitat:

"Katalikos açıq-aşkar Rusiyanı Türkiyəyə hücum etməyə səslədi,
amma Çar hökuməti hiss elədi ki, hələ bunun zamanı yetişməyib. Amma
bununla belə Vorontsov-Daşkov bəyan etdi ki, müharibə başlayan
təqdirdə o, ermənilərin onun göstərişinə əməl edəcəyinə ümid bəsləyir.
Rusiya ermənilərlə maraqlanmırdı, o hazırlaşırdı ki, öz ekspansionist
siyasətlərini həyata keçirmək üçün ermənilərdən silah qismində yarar -
lansın, vəssalam... Türkiyəyə kor-koranə kin bəsləyən ermənilər başa
düşmürdülər ki, gözlənilən müharibədə onlar üçün ən alçaq rol hazır -
lanıb".

Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək rütbəli çar məmurları arasında
ermənilərə qarşı tamamilə sinik münasibət bəsləyənlər də vardı. Məsələn,
məşhur rus diplomatı knyaz Lobakov-Rostovski yazırdı: "Ermənistan
Rusiyaya ermənisiz lazımdı".

"Daşnaksutyun"un Rusiya imperatoru II Nikolaya müraciətində
deyilirdi:

"Bizim qəlbimiz odlu istəklə dolub, bu istək ona görədir ki, bizim
boynumuza bu sınaqda düşən tale rus silahının yeni şöhrəti və Rusiyanın
Şərqdə tarixi vəzifəsinin həlli ilə yekunlaşsın.

Qoy rus bayrağı Bosforda və Dardaneldə dalğalansın. Böyük
hökmdar, qoy Sizin iradənizlə Türkiyənin boyunduruğu altında qalmış
xalqlar azadlıq qazansın".
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Zori Balayan bu gün bu sözlərin altından, sözsüz ki, imza ata bilər.
Bununla belə, erməni siyasətçiləri hərdən tarixin dolanbaclarında

tamamilə başqa cür bəyanatlar verirdilər. Belə ki, Qafqaz seymində
Ermənistanın nümayəndəsi kimi çıxış edən Aleksandr Xatisyan demişdir:
"Mən qəti surətdə bəyan edirəm ki, ermənilər Türkiyənin ən loyal
vətəndaşlarıdır və Osmanlı imperiyasının ərazi bütövlüyünə qarşı
yönəlmiş bütün iddiaları rədd edirlər".

Bu sitata istinad edən F.Kazımzadə yazır: "Otuz illik ənənədən sonra
erməni düşüncəsində bu sayaq dönüş sarsıdıcı idi və demək olar ki,
inandırıcı deyildi".

Əslində bu, inandırıcı deyildi, axı bir neçə ay qabaq ermənilər
Türkiyənin altı vilayətində erməni muxtariyyəti yaradılmasını tələb
etmişdilər və bu məqsədlə də terrora əl atmışdılar.

Siyasi məqsədləri və ərazi iddiaları uğrunda mübarizədə terroru
kəsərli üsul kimi qəbul edən "Daşnaksutyun" öz rəsmi proqramında,
Ermənistanda və eləcə də bütün dünyada digər terror təşkilatları üçün
presedent yaradıb. Bununla belə ən dəhşətlisi odur ki, əgər dünyadakı
digər terror təşkilatları məhz terrorçu adlandırılsa da, erməni siyasi
terroru, əsasən, sırf siyasi mübarizə forması kimi qəbul olunur. XIX əsrin
axırlarında türk siyasi xadimlərinə qarşı başlayan siyasi terror XX əsrdə
"Gənc türklər"in rəhbərləri – Tələt paşanın, Ənvər paşanın, Camal paşanın
(qatil lər məhkəmədə bəraət alıblar), müstəqil Azərbaycan Res publi -
kasının görkəmli xadimləri – baş nazir Fətəli xan Xoyskinin, parlament
spikerinin müavini Həsən bəy Ağayevin, nazir Behbud xan Cavanşirin
(onun da qatili bəraət alıb) və 50-ci illərdə türk diplomatlarının qətlləri
ilə sonuclandı.

Moskva metrosundakı və Parisin Orli aeroportundakı partlayışları da
bu məşhur siyahıya daxil etməliyik. Terrorun dadını bilən ekstremistlər
Ermənistanın özündə belə daxili siyasi çəkişmələrdə terrordan istifadə
edirlər, belə ki, Yerevanda parlament rəhbərlərinin parlament binasında
güllələnməsini yada salmaq yetər. Amma erməni qatilləri tərəfindən törə -
dilən bütün bu qanlı aksiyalar, sırf terror fəaliyyəti kimi dünya ictimaiyyəti
tərəfindən mühakimə olunmur, əksinə, bu aksiyaları törə dənlər məhkə -
mədə bəraət alırlar. Hətta hüquq müdafiəçiləri də müxtəlif arqumentlərin
köməyi ilə qatillərin qəyyumu kimi çıxış edirlər.

1988-ci ildə faciəli Sumqayıt hadisələrinin araşdırılması zamanı da
mahiyyətcə buna bənzər təhriflər baş verdi.
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3 mart 1988-ci ildə "Bakinski raboçi" qəzetində belə bir məlumat
yayımlanmışdı:

"Məlum olduğu kimi, fevral ayının 28-də bir qrup xuliqan elementlər
tərəfindən qanun pozuntularına yol verilib. Hüquqazidd hərəkətlərdə,
Dağlıq Qarabağ və Ermənistan hadisələri ətrafında yaranmış təhrikçi
şayiələrin təsiri altına düşmüş qeyri-yetkin insanlar iştirak ediblər. Bun -
dan istifadə edən qeyri-mütəşəkkil qüvvələr və hissiyyata qapılmış cina -
yətkar elementlər quldurçuluq hərəkətləri törədiblər. Faciəli hadisə lər
baş verib, qurbanlar var".

Dəqiqləşdirilmişdi ki, 32 insan həlak olub, 26 erməni, 6 azərbaycanlı.
Sumqayıtda baş vermiş zorakılıq hadisələri dərhal Azərbaycan ziya -
lılarının nümayəndələri, o cümlədən, yazıçılar tərəfindən kəskin şəkildə
qınanıldı.

"Dəhşətli Sumqayıt hadisələrinin günahkarlarını, cinayətkar
elementləri bağışlamaq olmaz. Biz bu faciənin baiskarlarını hiddətlə
qınayırıq" – Bizim 28 iyul 1988-ci ildə "Sovetskaya kultura" qəzetində
yayımlanmış məktubumuzda belə deyilir.

Bununla belə erməni kütləvi informasiya vasitələri, SSRİ-nin Ermə -
nistandan olan xalq deputatları, bir qayda olaraq, bizim ziyalıları guya
Sumqayıt faciəsinə biganə yanaşdığımıza görə suçlayırdılar.

Xalq deputatlarının ilk qurultayındaca Q.İgityan Sumqayıt hadisə -
lərinə görə kobud ifadələrlə Azərbaycan xalqının ünvanına təhqir yağ -
dırdı. Biz etirazımızı bildirdik və İgityan üzr istəməli oldu. Bu qurul tayda
mən də çıxış etdim:

"Biz Sumqayıt cinayətlərini sərt və qətiyyətlə dəfələrlə mühakimə
etdiyimiz kimi onu da tələb edirik ki, Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı
Sovet və dünya ictimaiyyətinə az məlum olan cinayət faktları da müha -
kimə olunsun. SSRİ Baş İstintaq idarəsi rəisinin 5 yanvar 1989-cu il
tarixdə "İzvestiya" qəzetində dərc olunmuş məlumatında deyilir: "Məhz
hüquq-mühafizə orqanlarının xidməti borclarına səhlənkarlığı ucbatın -
dan Ermənistanın Qukarq rayonunda asayiş nəzarətdən çıxıb və nəticədə
də 8 azərbaycanlı öldürülüb. Ümumiyyətlə isə milli zəmində Ermənistan
və Azərbaycandakı toqquşmalar zamanı 83 adam həlak olub ki, onların
da 48-i azərbaycanlı, 32-i erməni, üçü isə digər xalqların nümayən də -
ləridir ("Krasnaya zvezda" qəzeti, 24 fevral 1989-cu il). Nə üçün başqa -
larını vicdanlı olmağa səsləyən İgityan öz vicdanından soruşmur ki, əgər
Sumqayıt qatillərinin arasında erməni də varsa, Azərbaycan xalqı nə
dərəcədə müqəssir ola bilər?"
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Əlbəttə, Sumqayıt – bizim ağrımız və faciəmizdir. Heç bir siyasi
hesablamalar bu amansızlıqlara haqq qazandıra bilməz və bu, bizim
bütün həlak olanlara rəhmət diləməyimizə mane olmur. Amma diqqətlə,
qərəzsiz hazırlanmış və sonradan yayımlanmış sənədlərə nəzər salanda
gözlərimiz önündə bu hadisələrin başqa mənzərəsi canlanır.

Ermənistan Memarlar İttifaqının sədri deputat A.Q.Qriqoryan SSRİ
Xalq Deputatları Sovetinin həmin birinci qurultayında çıxış edərkən dedi:

"Biz onlardan (yəni bizdən – A.) bir kəlmə də olsun, səmimi,
mərhəmətli söz eşitmədik. Bununla yanaşı, Bakıdakı çoxsaylı mitinqlərdə
tələb edirlər: "Sumqayıt qəhrəmanlarına azadlıq", Azərbaycan SSR
Yazıçılar İttifaqının katibi Anar isə "Fiqaro" qəzetinə verdiyi müsahibədə
bəyan edib: "Əgər Sumqayıt olmasaydı, onsuz da ermənilər onu uydura -
caqdılar". Və sonra da öz fikrini əsaslandırmaq üçün erməni millətini
mazoxist adlandırıb. Bugünkü Azərbaycan ziyalılarının kifayət qədər par -
laq nümayəndəsi, SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi, SSRİ Xalq deputatı
Anarın mövqeyi budur. Bu mövqe faktiki olaraq 1895–1896-cı illərdə 300
min, 1915-ci ilin soyqırımı zamanı yarım milyon erməninin qətlinə haqq
qazandırır. Bu qətliamlar və eləcə də 1920-ci ildə Bakıda və Şuşada 60
min erməninin öldürülməsi və yandırılması hələ SSRİ-də mühakimə
olunmayıb və soyqırımı kimi tanınmayıb. Bu minvalla Sumqayıtda,
Azərbaycanın paytaxtı ilə yarım saatlıq məsafədə yerləşən bir şəhərdə üç
sutka ərzində davam edən faciəyə də haqq qazandırmaq olar".

Nəticədə isə məlum oldu ki, 1988-ci ilin talanları keçmiş SSRİ-nin
müəyyən "KQB" qurumları tərəfindən təşkil olunub, azərbaycanlı
narkomanlardan və cinayətkar ünsürlərdən istifadə edilib. Amma bu
cinayətkarları "KQB" ilə əlaqədə koordinatlaşdıran, onları müəyyən
ünvanlara tuşlayan təhrikçi Eduard Qriqoryan olub. Bu aksiya KQB
strukturlarına ona görə lazım idi ki, Qafqazda və eləcə də bütün ölkədə
milli zəmindəki situasiyaları guya nizamlasınlar. Ermənilərə isə bu, ona
görə sərfəli idi ki, bütün dünyaya bəyan etsinlər: bundan sonra biz azər -
baycanlılarla bir respublikada necə yaşaya bilərik?

Memar-deputat A.Qriqoryanın "soyqırımı" haqqında möhtəkir müha -
ki məsinin mənim fransız qəzetinə verdiyim müsahibəyə heç bir aidiyyatı
yoxdur. O ki qaldı Sumqayıt barədəki sözlərə, həqiqətən də, ermənilər bu
faciədən öz xain məqsədlərini həyata keçirmək üçün istifadə etdilər.

Talanlarda erməni Eduard Qriqoryanın həlledici təşkilatçılığı,
Sumqayıt hadisələrinin vacib mərhələsidir. Azərbaycanlı talançılara haqq
qazan dırmağa əsla cəhd etmədən, istər-istəməz özünə sual verirsən: bu
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etnik erməninin öz soydaşlarına bu dərəcədə dərin nifrətinə səbəb nədir
və bu kin hardandır? Bəyəm öz bandasının üzvlərinə ermənilərin
ünvanını o verməyibmi? Ən qəddar üsullarla amansızlıqlara o, başçılıq
etməyibmi? O ki qaldı Edik Qriqoryanın, necə deyərlər, "peşəkar cani"
olması, xuliqanlığa və quldurluğa görə mühakimə edilməsi, türmədə
yatması orda qəddarlaşıb rəhmsizləşməsinə səbəb olsa da, onun öz
doğma xalqının nümayəndələrinə xüsusi nifrətini bununla izah etmək əsla
mümkün deyil.

Məhkumların ifadələrinə görə, Edik o dəhşətli gündə onlara narkotik
həblər paylayıb, dəstəsini erməni məhlələrinə aparıb, cibindən erməni -
lərin ünvanlarının siyahısını çıxardıb, banda iştirakçılarını zavallı insan -
lara qarşı amansız hərəkətlərə qızışdırıb.

Z.Balayan bu məsələdə də saxtakarlığa yol verir. Sumqayıt hadisə -
lərinin iştirakçılarının və təşkilatçılarının məhkəməsinin Moskvada
keçiril diyini qeyd etsə də, yazır: “Ancaq hələ də aydın deyil ki, məhkə -
mənin dayandırılmasına kim sərəncam verib. İnanılmaz həyasızlıq onda -
dır ki, tezliklə qatilləri azadlığa buraxıblar və onları Azərbaycanda milli
qəhrəman mövqeyinə qaldırıblar".

Ağlagəlməz həyasızlıq, məhz Balayanın bu yalanıdır. Banda iştirak -
çılarının sıravi üzvlərindən biri olan azərbaycanlı Əhməd Əhmədovu
ölümə məhkum ediblər və dərhal da güllələyiblər, bandanın başçısı
Qriqoryana isə yalnız 12 il cəza verməklə kifayətləniblər, amma qısa bir
müd dət dən sonra onu Rusiyaya, ordan da Ermənistana göndəriblər. Onun
sonrakı taleyi məlum deyil. Erməni təbliğatının mahir təşkilatçılığı
sayəsində (bu məsələdə onlara haqq qazandırmaq lazımdır) Sumqayıt
talanları, 613 nəfər dinc sakinin, o cümlədən qocaların, uşaqların,
qadınların qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımı ilə müqayisədə dünyada daha
böyük rezonans doğurdu. Xocalı qətliamının günahkarları olan Ermənis -
tan rəhbərləri  isə həyasızcasına dünyaya bəyan etdilər: azərbay canlılar
elə bilirdilər ki, biz yalnız zarafat edirik, amma onlara göstərmək lazım
idi ki, biz dinc sakinləri qırmaqdan da çəkinməyəcəyik.

Erməni talançıları tərəfindən Azərbaycan xalqının soyqırımının əsl
tarixi XX əsrin əvvəlində başlanır və 1918-ci ilin mart hadisələrində öz
zirvə sinə çatır. Bakıda və başqa şəhərlərdə dinc Azərbaycan əhalisinin
kütləvi surətdə qırılması S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı kommuna -
sının qanlı fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Hələ 1917-ci ildə Bakıda yerli hakimiyyət, Fətəli xan Xoyskinin
sədrliyi ilə Bakı duması fəaliyyət göstərəndə S.Şaumyanın başçılığı ilə Bakı
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Soveti də mövcuddu və o, Bakı dumasını tanımaqdan imtina edərək
şəhərdə öz qurumunu yeganə hakimiyyət elan etmişdi. Şaumyanın
"kabinetini" əsasən milliyyətcə erməni olan insanlar təşkil edirdi, həmin
zaman Bakıda 1 yanvar 1916-cı il tarixə aid sənədlərə görə 75 min erməni,
185 min azərbaycanlı, Bakı quberniyasının uezdində 42 min erməni, 691
min azərbaycanlı yaşayırdı. Eyni zamanda bolşevik S.Şaumyan digər
partiyaların nümayəndələri ilə, əsasən, daşnaklarla yaxınlaşmağa başla -
yırdı.

Şaumyanın başçılıq etdiyi hakimiyyət mahiyyətcə anti-Azərbaycan
rejimi idi. Şaumyan istəyirdi ki, bütün Azərbaycanı özünə tabe etsin. Onun
məqsədi bu idi ki, şəhərin demoqrafik tərkibini – təbii, ermənilərin
xeyrinə – dəyişsin. Proletar və internasional şüarları altında fəaliyyət
göstərən Şaumyan, açıq-aşkar daşnak siyasəti yeridirdi və rişxəndlə
deyirdi: müsavatçılar o dərəcədə həyasızlaşıblar ki, Bakını Azərbaycan
xanlığının paytaxtına çevirmək niyyətinə düşüblər. Bakı Kommunasının
və şəxsən Şaumyanın Azərbaycana qarşı daha sərt hərəkəti 1918-ci ilin
martında meydana çıxdı. 30-u martda, səhər saat 6-dan Bakı əsl döyüş
meydanına çevrildi. O saatdan başlayaraq bolşeviklər daşnaklarla birlikdə
on minlərlə azərbaycanlını qətlə yetirdilər.

Solmaz Tohidinin (Rüstəmova) "Bakı şəhəri, 1918-ci ilin martı"
kitabında məxsusi təşkil olunmuş talanlar haqqında əsaslı faktlar
mövcuddur. Eyni zamanda bu kitabda S.Şaumyana məxsus olan və onun
əsl simasını – iç üzünü açan bir sıra maraqlı sitatlar verilib. Onların bir
neçəsini nəzərinizə çatdırıram:

"Azərbaycana muxtariyyət qazanmaq ümidində olan müsavatçılar,
son nəticədə xarabalığa sahib ola biləcəklər" – deyə Şaumyan hədələyir.
O, "Daşnaksutyun"un azərbaycanlılara qarşı mart talanlarında iştirakını
həyasızcasına açıqlayır. "Süvari dəstəmizə qarşı ilk hücum cəhdindən
bəhanə kimi istifadə edərək biz bütün cəbhə boyu hücuma başladıq. Artıq
bizim altı min nəfərlik silahlı dəstəmiz var idi. "Daşnaksutyun"un 3–4 min
nəfərlik milli dəstələri də bizim sərəncamımızda idi. Onların iştirakı
nəticəsində vətəndaş müharibəsi milli zəmində qırğın xarakteri aldı.
Amma daha bundan qaçmaq mümkün deyildi. Və biz şüurlu surətdə buna
doğru getdik... Onlar üstünlüyü ələ alsaydılar, şəhəri Azərbaycanın
paytaxtı elan edəcəkdilər". Və daha sonra S.Şaumyan belə yazır: "Əgər
onların siyasi məqsədini – Qafqazı Rusiyadan ayırıb türk protektoratına
vermək istəyini yada salsaq, onların Bakıda qələbəsi o demək olardı ki,
Rusiya Qafqazı itirdi".
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Z.Balayanın Rusiya prezidentinə analoji danosu türk protektoratı
barədə təhrikçi və əsassız bəyanatı ilə necə də səsləşir.

"Vladimir Vladimiroviç, ola bilərmi ki, – o, Putinə öyüd verir – Siz
Minsk Qrupundakı həmkarlarınızla birlikdə Qarabağı heç olmasa bir
anlığa Türkiyəyə verəsiniz?" – Azərbaycan torpağı Qarabağın Türkiyəyə
verilməsi yalnız Balayanın qızdırmalı  ağlına gələ bilər.

19 aprel 1918-ci ildə "kommunist-internasionalist" Şaumyan Sovetin
iclasında çıxışı zamanı öz əqidəsini belə ifadə etmişdi:

"Nəhayət ki, Bakıda nəyəsə bənzər intizam bərpa olunanda, küçələr
minlərlə cəsəddən təmizlənəndə, yanğınlar söndürüləndə Sovet nəhəng
bir qüvvə kimi şəhərdə baş qaldırdı. Müsəlmanlar məğlub oldular və
tamamilə tərki-silah olundular, bu zaman ermənilər də sakitləşdilər".

Kommunist-daşnakların anti-Azərbaycan hərəkatı yalnız Bakı ilə
məhdudlaşmırdı. Şaumyanın ifadəsilə söyləsək, kommunanın dəstələri
daşnaklarla birlikdə "bütün cəbhə boyu hücuma keçmişdilər". Bakıda,
Şamaxıda, Qubada 20 minə yaxın dinc insan öldürülmüşdü. Daşnak
komandirlərindən Amazasp qubalılara müraciət edərək demişdi:

"Mən erməni xalqının qəhrəmanı və onun maraqlarının müdafiə -
çisiyəm. Mən buraya cəzalandıran dəstə kimi (Şaumyan tərəfindən – A.)
göndərilmişəm və mənə əmr olunub ki, dəniz (Xəzər – A.) sahilindən
Şahdağa qədər bütün müsəlmanları qırım və Sizin yaşayış yerlərinizi yerlə
bir eləyim".

26 Bakı komissarlarından Tatevos Əmirovun və Stepan Lalayanın
başçılıq etdiyi dəstələr Şamaxının bütün müsəlman əhalisini qılıncdan
keçirtdilər və qırxa qədər kəndi yerlə-yeksan etdilər. Şamaxıda dinc
insanları, o cümlədən qadınları, uşaqları Cümə məscidinə toplayaraq diri-
diri yandırdılar. Sovet təbliğatı tərəfindən mifləşdirilmiş 26 Bakı
komissarları kimi mifləşdirilmiş Tatevos da silahlı dəstəsilə "İsmailliyə"
binasına (orda Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti yerləşir) daxil
olaraq binaya od vurmuşdu.

Azərbaycanlılara qarşı qanlı terror Azərbaycanın sərhədlərini
aşmışdı.

Qars vilayətində erməni quldurlarının dəhşətli vəhşilik faktları
Qafqaz Seyminin iclasında gündəmə gətirildi: "Erməni hərbi birləşmələri
və silahlı qaçqınları keçdikləri yollarda müsəlman kəndlərini yerlə-yeksan
edirdilər, evlərə od vurub yandırırdılar, insanları işgəncələrlə öldürür -
dülər. Qadınları lüt soyundurub, nizələrinə südəmər körpələr taxılmış
"qalib erməni ordusunun" keçəcəyi böyük yolların qırağında düzülməyə
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məcbur edirdilər. Bu və buna bənzər vəhşiliklərə təxmini hesablamalara
görə 82 kənd məruz qalıb".

"1918-ci ildə İrəvandan və digər yaşayış məskənlərindən azərbay -
canlıları qovmağa başladılar. Türklərdən qaçan Andronik Naxçıvanda və
Zəngəzurda 40 Azərbaycan kəndini yerlə bir elədi. Yalnız Zəngəzur
qəzasında 10 mindən çox (hər üçündən biri uşaqlar olmaqla) azərbaycanlı
öldürüldü. Bundan sonra Andronik Bakı Sovetinin sədri Stepan Şaumyana
teleqram vuraraq özünü Sovet hakimiyyətinin tərəfdarı elan etdi" – tarixçi
Qriqorii Valınski 30 aprel–6 may 1998-ci ildə Moskvanın "Obşaya qazeta"
qəzetində yayımlanmış "Azərbaycanlılar da soyqırıma məruz qalıblar"
məqaləsində belə yazır.

1918-ci ildə "Azərbaycan" qəzeti özünün birinci sayında qeyd edir:
"İrəvan quberniyasında müsəlmanların vəziyyətini yazı ilə ifadə etmək
çətindir. Ötən ilin axırında yerlə-yeksan edilmiş Azərbaycan kəndlərinin
sayı 199-a çatdı. Bu kəndlərdə 135 min dinc sakin ermənilər tərəfindən
öldürülüb, sağ qalanlar da sonradan aclıqdan həlak olublar, əhalinin bir
hissəsi isə türk ordusunun nəzarəti altında olan yerlərdə sığınacaq
tapıblar".

Bu qırğınlardan 80 il sonra bu hadisələrə münasibət bildirən
Prezident Heydər Əliyev "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərman
imzaladı.

Fərmanda deyilir: "XIX–XX əsrdə Azərbaycanın bütün faciələri torpaq
zəbti ilə nəticələnərək müxtəlif mərhələlərdə ermənilərin azərbaycan -
lılara qarşı düşünülmüş və planlaşdırılmış soyqırımı siyasəti ilə əlaqə dar -
dır".

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən vaxtında verilmiş bu fərmanı
Balayan ədəbsizcəsinə... karikatura adlandırır. Görünür, Azərbaycan
qadınlarının və uşaqlarının öldürülməsi Balayanda şən gülüş doğurur.

Balayanın məktubunda sonluqlar uzlaşmır. Əgər onun iddia etdiyi
kimi, ümumiyyətlə, təbiətdə Azərbaycan türkləri mövcud deyilsə, bəs
onda Balayanın sələfləri kimi öldürüb, kimi yandırıb, kimi doğrayıb, kimi
zorlayıb?

Maniakal Azərbaycan xoflu Balayanın dönə-dönə təkrar etdikləri
tamamilə məntiqdən uzaqdır və hər hansı bir tarixi gerçəkliyi tam inkar
edir.

Gah deyir ki, Oktyabr inqilabına qədər heç bir Azərbaycan mövcud
olmayıb, gah bəyan eləyir ki, Azərbaycanı Türkiyə (?–A.) Moskvada və
Qarsda yaradıb, gah yazır: Azərbaycan mahiyyətcə türk respublikasıdır,
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inqilab dalğası altında Stalin və Atatürk tərəfindən yaradılıb, gah da bir
zaman uydurduqlarını unudub yadına salır ki, yox, Qafqazda üç
respublikanın üçü də milli partiyalar – Gürcüstanda gürcü menşevikləri,
Ermənistanda "Daşnaksutyun" və türk (?–A.) partiyası "Müsavat"
tərəfindən yaradılıb.

Mustafa Kamal (Atatürk) hakimiyyətə 1923-cü ildə gəlib. Azərbaycan
Respublikası isə müsəlman dünyasında ilk respublika olaraq bu hadisə -
dən beş il qabaq elan edilmişdi. Və əlbəttə, nə Stalinin, nə Atatürkün bu
tarixi hadisə ilə heç bir əlaqələri olmayıb və ola da bilməzdi. Bakı isə
Azərbaycanın paytaxtına çevrilib. Yəqin ki, 1918-ci ildə digər komissar-
larla birgə güllələndiyi yazılan, amma indi bu da şübhə doğuran Şaumyan
bundan xəbər tutsaydı, tabutunu çevirərdi.

Bəyəm tarixi sənədləri öz şəxsi məqsədləri naminə əl-qolunu oynada-
oynada təhrif edən Balayana məlum deyilmi ki, 28 may 1918-ci ildə
müsəlman Milli sovetinin iclasında Şərqi və Cənubi Qafqazın hüdud-
larında Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılması elan olunub
və müstəqillik haqqında akt oxunub.

Həmin gün Ermənistan da öz müstəqilliyini bəyan edib. Azərbaycan
hökuməti nəcabət göstərərək, əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar olan
İrəvan xanlığının baş şəhəri İrəvanın Ermənistanın paytaxtı olması ilə
razılaşıb.

Tezliklə ermənilərin iştahı artıb və onlar digər Azərbaycan ərazilərinə
–Naxçıvana, Qarabağa, Zəngəzura tamah salıblar.

Üç Qafqaz respublikası müstəqilliyinin qısa zaman kəsiyində Ermə-
nistan respublikası yalnız Azərbaycanla yox, Gürcüstanla da müharibəyə
başlayıb.

Gürcüstanın erməni əhalisi üstünlük təşkil edən rayonlarında ermə -
ni ləri qiyam qaldırmağa təhrik edən Ermənistan F.Kazımzadənin ifadəsilə
söyləsək, Gürcüstana namərdcəsinə hücuma başladı". Gürcüstanın baş
naziri Noy Jordaniya parlamentdə çıxış edərək dedi: "Ermənistan əsrlər-
dən bəri mövcud olan qonşuluq əlaqələrini pozub. O, eyni zamanda həm
erməni, həm də gürcü xalqlarının tarixi ənənələrini dağıdıb".

Bizim günlərdə də Ermənistan yalnız Qarabağ və Naxçıvana yox,
Gürcüstanın Cavaxetiya rayonuna da iddia edir. Görünür, ermənilər
Qafqazda Rusiyanın hərbi forpostu kimi vəzifələrini hər şeydən öncə
təxribatçı rolunu oynamaqla müəyyənləşdirirlər.

Gənc Azərbaycan dövləti hər tərəfdən hədələrə və amansız siyasi
təzyiqə məruz qalmışdı. Cənub-Qərbdə ağlasığmaz erməni iddiaları,

290

QARABAĞ DASTANI



demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazisini əhatə edirdi. Heç bir dənizə,
ümumiyyətlə, çıxışı olmayan Ermənistanda ultra millətçilər iki dəniz
arasında  superdövlət yaratmaq xülyasına düşmüşdülər. "Dənizdən dənizə
Böyük Ermənistan" sayıqlamasına görə bu mifik superölkənin sınırları
yalnız Türkiyənin Qara dənizə yox, həm də Aralıq dənizinə çıxan
ərazilərini əhatə edirdi.

Hətta türklərə çətin ki, rəğbəti olan A.Mikoyan belə 1919-cu ildə
yazırdı:

"Erməni şovinistləri imperializmin və çar generalı Denikinin
dəstəyinə bel bağlayaraq hələ də Ermənistanın tarixi (?–A.) hüdudlarında
– Qara dənizdən Aralıq dənizinə qədər olan yeddi vilayətdə "Böyük
Ermənistan" yaratmaq xülyası ilə yaşayırlar. Bu ərazilərdə ermənilərin
yoxluğu və müsəlman əhalinin çoxluğu onları narahat etmir. "Böyük
Ermənistan" əhalinin böyük əksəriyyətinin iradəsini əks etdirməyəcək, o,
zorla imperialist alətinə çevriləcək və nəticədə də "Ermənistanı"
müsəlmanlardan təmizləmə adı ilə günahsız insanların qanı töküləcək,
xarabalıqlar meydana gələcək. Belə bir vəhşətin proqramı müttəfiq
imperialistlər tərəfindən uğurla dəstəklənir və onlar ermənilərin
simasında sadiq casuslar tapmağa ümid bəsləyirlər ki, Türkiyəni talan
etsinlər, müstəmləkəyə çevirsinlər, müttəfiqlərinin kapitalı üçün maliyyə
məkanına döndərsinlər".

Ay səni Mikoyan, əhsən sənə!
Nəriman Nərimanov "Qafqazın zəbt olunmasına bir nəzər" (1919-un

fevralı) məqaləsində yazır:
"Erməni silahlı bandaları tərəfindən müsəlman əhalinin vəhşicəsinə

qətlə yetirilməsini kim vətəndaş müharibəsi adlandıra bilər? Tutalım ki,
Bakıda mart hadisələri vətəndaş müharibəsi idi. Onda bəs daşnak Əmirov
və daşnak Stepan Lalayevin bu hadisələrdən sonra Şamaxıda törətdikləri
qırğınlara nə ad vermək olar?"

O, Şaumyanı bu sözlərinə görə günahlandırırdı: "...Hətta əgər vətən-
daş müharibəsi bir sıra yerlərdə milli çalar alarsa belə, əsl sosialist bu
təbii vəziyyətdən məyus olmamalı və ruhdan düşməməlidi".

Təbii ki, "əsl sosialist" Şaumyan Nərimanovun yazdığı kimi məyus
olmamışdı və ruhdan düşməmişdi, Qafqazda və Qafqazötəsində baş ver-
miş müharibədə məhv olanların 99 faizi müəyyən millətin nümayən-
dələri, daha doğrusu, müsəlmanlar idi...

İndi, kifayət qədər tarix duyğusu olmayan insanlar Nərimanovu bir
çox məsələlərdə günahlandıranda, onun böyük xidmətlərini, o cümlədən
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Azərbaycanı dövlət strukturu kimi Sovet imperiyasının tərkibində
qoruyub saxlamasını və Qarabağ məsələsində tutduğu qətiyyətli mövqeyi
unudurlar. Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasında ən
mühüm rolu məhz Nərimanov oynayıb.

Nərimanovun, Mdivaninin və Anostas Mikoyanın birlikdə imzaladıq -
ları mətndən sitat gətirirəm:

"Biz, Qızıl Ordunun himayəsində qalmış, əraziləri ermənilərə və
gürcülərə paylanmış Azərbaycanı rəzil vəziyyətə saldırmamaq naminə
Qarabağ və Zəngəzur məsələsində tərəddütdə bulunan Mərkəzi xəbərdar
edirik..."

4 iyul 1921-ci ildə RK (b) P MK Qafqaz bürosunun Qarabağ məsələsilə
bağlı iclası keçirildi.

“Protokoldan: a) Azərbaycanın hüdudlarında Qarabağı saxlamaq.
Lehinə səs verirlər: Nərimanov, Maxaradze, Nazaretyan. Əleyhinə:
Orconikidze, Myasnikov, Kirov, Fiqatner.

b) Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək. Lehinə səs
verirlər: Orconikidze, Myasnikov, Kirov, Fiqatner.

v) Yoldaş Nərimanovun bəyanatı: Qarabağ məsələsinin Azərbaycan
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, RK
(b) P MK-nın həlledici qərarı vacibdir.

Qətnamə: Dağlıq Qarabağ Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilsin.
Qarabağ məsələsi ciddi fikir ayrılığına səbəb olduğuna görə RK (b) P MK
Qafqaz bürosu bu məsələdə RK (b) P MK-nın həlledici qərarını vacib
sayır".

Nərimanov sərt şəkildə Stalinə və Orconikidzeyə müraciət edir: "Mən
Qarabağın bircə gün də erməni tapdağı altında qalmasına yol vermərəm.
Bu gecə mən ya Qarabağı qaytaracağam, ya da məsələni başqa yolla həll
edəcəyəm".

Belə görünür ki, "o gecə" Nərimanov Leninlə əlaqə yaratmağa
müyəssər olub və onun razılığını alıb, çünki ertəsi gün Qafqaz bürosu
başqa qərar çıxardır.

“Protokoldan: Dinlədilər: Yol. Orconikidze və Nazaretyan ötən
plenumda Qarabağ barədə çıxarılmış qərarın nəzərdən keçirilməsi
haqqında məsələ qaldırdılar və qərar çıxartdılar: Müsəlmanlar və
ermənilər arasında milli barışığın vacibliyini, Yuxarı və Aşağı Qarabağın
iqtisadi bağlılığını, onun Azərbaycanla daimi təmasını nəzərə alaraq
Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in hüdudlarında saxlanılsın, inzibati
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mərkəzi muxtar vilayətin tərkibindəki Şuşa şəhəri olmaqla ona geniş
vilayət muxtariyyəti verilsin.

Səs verdilər: Lehinə 4, bitərəf qaldılar 3".
XX əsrin axırlarında, 80-ci illərdə Qarabağ problemi ortaya çıxanda

bu protokola əsaslanıb iddia edirdilər ki, Qarabağı Azərbaycana Stalin
verib. Fırıldaqçı üsuluyla deyilmiş "saxlamaq" feilini "vermək" feili ilə
dəyişən Zori Balayan da daima bu qərarı Stalinin adıyla bağlayır. Qərarda
isə deyilir ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın, yəni o vaxta
qədər olduğu kimi. Orda əsla deyilmir ki, Qarabağ Azərbaycana verilsin.

Amma erməni millətçilərinin bununla sakitləşəcəyini güman etmək
sadəlövhlük olardı.

Üstündən 24 il keçəndən sonra, 28 noyabr 1945-ci ildə UK (b) P MK
katibi Q.Malenkov M.C.Bağırova məktubla müraciət edir:

"Ermənistan KP (b) MK katibi yol. Arutyunov hal-hazırda Azərbaycan
SSR-in tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistan SSR-in
tərkibinə daxil edilməsi məsələsinin nəzərdən keçirilməsini irəli sürüb".

Sonra Malenkov Arutyunovun arqumentlərini sadalayır ki, bu iddi -
alar da üstündən qırx ildən də artıq keçəndən sonra "Miatsum" unide -
oloqu Zori Balayanın təklif etdiyi arqumentlərlə iki damla su kimi
bir-birinə bənzəyir.

10 dekabr 1945-ci ildə Bağırov ətraflı məktubla Malenkova cavab
verir.

"Mərkəzi 1747-ci ildə qarabağlı Pənah xan tərəfindən inşa edilən
Pənahabad şəhəri olan Dağlıq-Qarabağ muxtar vilayəti qədim zaman-
lardan bəri Qarabağ xanlığının tərkibində olub".

DQMV-nin Azərbaycanın tərkibində qazandığı iqtisadi, mədəni,
inzibati üstünlüklərini sadalayan Bağırov gözlənilməz təklif irəli sürür:
"Biz Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə qatıl -
ma sına etiraz etmirik, amma əhalisi indi də, əsasən, azərbaycan lılardan
ibarət Şuşa rayonunun verilməsinə razı deyilik".

Sonra Bağırov daha əlamətdar bəyanat verir və onun nədən
Arutyunovun təklifi ilə guya ki, razılaşması aydınlaşır:

"MK(b) P MK-nın nəzərinə çatdırmağı vacib sayırıq ki, DQMV-nin
Ermənistan SSR-in tərkibinə qatılması müzakirə ediləndə əhalisi, əsasən,
azərbaycanlılar olan və Azərbaycan Respublikasına yapışıq Əzizbəyov,
Vedi və Qarabağlar rayonlarının da Azərbaycan SSR tərkibinə qatılması
məsələsinə baxılsın.

293

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



Yuxarıda göstərilən təkliflərlə yanaşı, UK (b) K MK-dan xahiş edirik
ki, aşağıdakı məsələləri də nəzərdən keçirsin: gürcüstanlı yoldaşlar
Azərbaycan SSR-in Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarının Gürcüstan SSR-ə
qatılması məsələsini gündəmə gətiriblər. Baxmayaraq ki, adları sadalanan
rayonların 79 min əhalisinin cəmi 9 mini inqiloy gürcüləridi, biz bu
məsələnin də nəzərdən keçirilməsinə etiraz etmirik, amma bununla
yanaşı, istəyirik ki, eyni zamanda əhalisini azərbaycanlılar təşkil edən və
Azərbaycan SSR-ə bitişik Borçalı rayonunun da Azərbaycan SSR-ə
qatılması məsələsinə də baxılsın. Və nəhayət, biz xahiş edirik ki, yaxın
keçmişə qədər Bakı quberniyasının tərkibinə daxil olmuş Dağıstan SSMR
Azərbaycana bitişik Dərbənd və Qasımkənd rayonlarının da Azərbaycan
SSR-ə qatılması məsələsi nəzərdən keçirilsin. Bu rayonların əhalisi,
əsasən, azərbaycanlılardan ibarətdir və eyni zamanda ilin çox hissəsini
Azərbaycan ərazisində keçirirlər".

Necə deyərlər, şərhə ehtiyac yoxdur. Bu məktubla Bağırov Qorbaçov
"yenidənqurması" başlayana qədər ermənilərin Qarabağ iddiaları ilə bağlı
mövzunu qapatmış oldu.

Bütün ölkə miqyasında Heydər Əliyevin gündən-günə yüksələn
populyarlığı, Siyasi Büroya namizəd və sonra üzv seçilməsi, iki dəfə Sosi -
alist Əməyi Qəhrəmanı ulduzu ilə təltif olunması qəddar qonşu la rımızı
hiddətləndirirdi.

Ermənilər xain niyyətləri yolunda Heydər Əliyevi başlıca maneə
sayırdılar.

Qarabağ separatizminin əsas ideoloqlarından biri keçmiş Ermənistan
prezidenti Levon Ter-Petrosyan bu barədə öz fikrini belə ifadə edirdi.

"Türklər XX əsrdə tarixə iki böyük insan veriblər – Kamal Atatürkü
və Heydər Əliyevi, nə qədər ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdədir, Qarabağ
barədə heç düşünməyin".

Qarabağın Ermənistana ilhaqı prosesinin gizli dövrünü aşkar
mərhələyə çıxarmaqdan ötrü bu yoldakı başlıca maneəni – Heydər Əliyevi
yüksək postdan götürmək vacib idi. Qorbaçovun bütün erməni ətrafı bu
məsələ üzərində yorulmadan işləyirdi. Axı Qorbaçov özü də Heydər
Əliyevə bir qədər ehtiyatla və hətta həsədlə yanaşırdı.

1987-ci ilin payızında Heydər Əliyev SSRİ-nin ali eşalonundakı
vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Heydər Əliyevin vəzifəsindən azad olun -
masından və Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından düz iyirmi gün sonra,
akademik A.Aqanbekyan Parisdə erməni diasporu qarşısında çıxış edər -
kən faktiki olaraq Qarabağ kampaniyasının açıq mərhələsinə start verdi,
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fitnəkarcasına bəyan etdi ki, onun fikrincə, Qarabağ Ermənistanın
tərkibinə daxil edilməlidir və bu təklif ölkə rəhbərliyi ilə razılaşdırılıb.

Mən əminəm ki, əgər H.Əliyev hətta Moskvada yox, Bakıda belə
hakimiyyətdə qalsaydı, Qarabağ məsələsi bu şəkildə ortaya qoyulmazdı.

Bəs ermənilərin H.Əliyevə qarşı başlıca narazılığı nə ilə bağlı idi? Zori
Balayanın açıq şəkildə mətbuatda "gillətdiklərindən" belə çıxır ki,
Naxçıvanı ermənilərdən H.Əliyev boşaldıb və indi də istəyir ki, Qarabağı
təmizləsin. Bu, əlbəttə, tamamilə uydurmadır. Ermənilər Naxçıvandan
yalnız Ermənistana yox, başqa diyarlara da köç ediblər və bu heç bir təzyiq
olmadan H.Əliyevin idarəçiliyi dövründən qabaq da dinc yolla baş verib
və təbii səbəblərlə bağlıdır. Dəfələrlə artıq sayda azərbaycanlıların
Ermənistandan köçürülməsi isə hüquq pozuntuları ilə ən qəddar şəkildə
baş verib. Məsələn, 40-cı illərin axırlarında və 50-ci illərin əvvəllərində
azərilər əsrlər boyu kütləvi surətdə yaşadıqları dağ rayonlarından Azər -
baycanın aran ərazilərinə köçürülüblər və onların çoxusu təbii şəraitə
uyğunlaşa bilmədiklərindən həlak olublar. Qarabağ ssenarisi meydana
çıxanda isə 200 minə qədər azəri zorla, dəhşətli hüquq pozuntuları ilə
Ermənistandan qovuldu. Özü də Spitak zəlzələsindən sonra yox,
zəlzələdən qabaq və zəlzələ ərəfəsində.

Jurnalist N.Kolkun "Bakinski raboçi" qəzetində yayımlanmış "Fəlakə -
timizin qatarları" məqaləsində yazır:

"Avtobus dayanacaqlarında, azərbaycanlılar yaşayan binaların giri -
şin də və çıxışında vərəqələr və plakatlar asılıb. Qaçqınlar tərəfindən
fotoya alınmış həmin plakatlardan biri də budur:

"Erməni xalqı! 1915-ci ilin qanlı günlərini heç vaxt unutma, Tələt
paşanın, Ənvər paşanın, Camal paşanın törətdikləri dəhşətləri unutma!
Yaşa və yada sal! Türkü öz torpağından qov! Erməni qadınının əli ilə
bişirilmiş çörəyi ona vermə! Türklər, rədd olun bizim şəhərdən!"

"Türklər, rədd olun" – və yüzlərlə, minlərlə insanı amansız fiziki
təzyiqlərlə Bakı istiqamətinə gedən qatarlara doldururdular. Vahiməyə
düşmüş günahsız insanlar, südəmər körpəsinə bir isti yorğança da
götürməyə macal tapmayan analar – kimisi nazik donda, kimisi otaq
çəkələyində, kimisi ayaqyalın, kimisi ev xalatında, alçaldılmış və
qorxudulmuş halda, qarlı, şaxtalı qış günündə öz evlərindən qovulub
taleyin ümidinə qaldılar. Fəlakət qatarları onları iki respublikanın sərhəd i -
nə doğru aparırdı".

Qaçqınlardan bir çoxu Yazıçılar İttifaqına kömək xahişi ilə gəlirdilər,
istəyirdilər ki, onları müdafiə edək, sığınacaq tapmaqda yardımçı olaq, biz
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də əlimizdən gələni edirdik, Mərdəkandakı Yaradıcılıq evini bütünlüklə
onların ixtiyarına verdik, amma bir saatın, bir günün içində bütün
varından-yoxundan olmuş insanları necə razı salmaq olardı?

Yenə münaqişənin əvvəlinə qayıdıram. Dekabrın ortalarında Aqan -
bekyanın Parisin "Humanitar" qəzetində yayımlanmış çıxışından xəbər
tutan kimi Yazıçılar İttifaqında toplaşdıq: qərara aldıq ki, Qorbaçova
müraciət edək.

Mənim hazırladığım 9 səhifəlik məktubda deyilirdi ki, Qarabağ qədim
Azərbaycan torpağıdır və hal-hazırda Azərbaycanın tərkibində olan
DQMV-nin siyasi, iqtisadi və mədəni hüquqlarına zəmanət verilib. Biz
tələb etdik ki, Sov.İKP MK Aqanbekyanın fitnəkar çıxışına qarşı öz
münasibətini bildirsin. Məktubu məndən başqa Mirzə İbrahimov,
Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, İsmayıl Şıxlı, Hüseyn
Abbaszadə, Elçin imzaladılar.

Bir neçə gündən sonra Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi
V.Konovalov mənə zəng vurdu və bildirdi ki, M.Qorbaçov bizim məktubu
alıb və Azərbaycan yazıçılarını inandırır ki, heç bir sərhəd dəyişikliyi
olmayacaq.

Bununla belə, 20 fevral 1988-ci ildə Stepanakertdə DQMV xalq depu -
tatları Sovetinin növbədənkənar sessiyası keçirildi. Sessiya aşağıdakı
məsələni müzakirəyə çıxartdı: “DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən
çıxarılması və Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi barədə
Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və Ermənistan SSR-ə xahiş haqqında”.

24 fevral 1988-ci ildə Bakıya gəlmiş Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd,
P.N.Demiçevin və Sov.İKP MK katibi Q.P.Razımovskinin iştirakı ilə MK-da
keçirilən müşavirədə mən də çıxış etdim.

Əgər konstitusiyaya uyğun muxtariyyət təsdiq olunubsa və Azər -
baycanın tərkibində Qarabağın bütün hüquqları təmin edilibsə, onda biz
də tələb edirik ki, Ermənistanda kompakt yaşayan, heç bir inzibati və
hüquqi təminatı olmayan 200 min azərbaycanlıya da muxtariyyət verilsin.

Təəssüf ki, bu məsələdə heç kim məni dəstəkləmədi, əksinə bizim
rəhbər funksionerlərimizdən biri məzəmmət etdi: “Biz hələ Qarabağ
problemini həll etməliyik, sən isə Zəngəzur məsələsini ortaya atırsan”.

O zaman Zəngəzur–Göyçə muxtariyyəti məsələsini qaldırsaydıq, onda
müdafiə yox, hücum mövqeyi tutardıq. Bir qədər sonra ermənilər bütün
azərbaycanlıları Ermənistandan qəddarcasına qovdular və bizim heç bir
paritet şansımız qalmadı.
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İndi o illərin sənədlərini oxuyanda, xüsusən Qorbaçova məxsus bir
sıra mətnlərlə tanış olanda mat qalırsan.

18 iyul 1988-ci ildə Kremldə A.A.Qromikonun sədrliyi ilə SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin iclası keçirildi. Çıxış edən M.Qorbaçov dedi:

– Burda tez-tez hay-küy salırlar ki, əhalinin tərkibi, demoqrafiya niyə
dəyişir. Məlumdur ki, Ermənistanda daha çox azərbaycanlı yaşayır, nəinki
Qarabağda erməni. Nə etməli, onda orda da muxtar vilayət yaradaq (nə
üçün də yox? – A.)

– Deyin görüm, – Qorbaçov S.Ambartsumyana müraciət edir, – əsrin
əvvəlində Yerevanda azərbaycanlı əhali nə qədər idi?

S.Ambartsumyan: – Deməyə çətinlik çəkirəm.
M.Qorbaçov: Siz bunu bilməyə borclusunuz. Mən Sizə xatırladıram –

əsrin əvvəlində Yerevanın əhalisinin 43 faizi azərbaycanlılar idi. İndi orda
azərbaycanlılar neçə faizdir?

S.Ambartsumyan: İndi çox azdı. Yəqin ki, bir faiz.
M.Qorbaçov: Mən bununla bağlı azərbaycanlıları sıxışdırdıqlarına

görə erməniləri günahlandırmaq istəmirəm (?! – A.)
Ermənistan Yazıçılar İttifaqının sədri Vardages Petrosyan Sumqayıt

hadisələrini soyqırımı adlandıranda Qorbaçov onun sözünü kəsir.
– Soyqırımı – kortəbii hərəkat deyil, təşkil edilmiş, irqçi siyasətdir.

Sumqayıtda cəmiyyətin tör-töküntüləri azğınlıq ediblər. Siz nə üçün
quldurların cəhdlərini bütün Azərbaycanın adına yazmaq istəyirsiniz?
Hansı soyqırımından söhbət gedə bilər? Siz ki, sözün çəkisini, sözün nə
olduğunu bilirsiniz. Elə böhtanlar atırsınız ki, sonra bütün ömrünüz boyu
buna təəssüflənəcəksiniz.

Qarabağ qarşıdurmasının başlanması ilə erməni millətçiləri paytaxt
mediasında və Moskva hakimiyyət strukturlarında ideoloji təxribatla
yanaşı, onlar üçün ənənəvi metoda – terrora da əl atdılar. 16 sentyabr
1988-ci ildə Tbilisidən Bakıya gedən “İkarus” avtobusunda saat mexa -
nizmi ilə işləyən bomba partlatdılar. Beş nəfər, o cümlədən südəmər
körpə həlak oldu, aralarında qadınlar və uşaqlar olan 27 nəfər ağır yara -
landı.

Bakı metrosunda partlayış törədən terroristləri Zori Balayan şəxsən
özü təlimatlandırıb. Metroda həlak olanların arasında məşhur cazmen
Rafiq Babayev də var idi. Bu yalnız erməni quldurlarının Azərbaycan
ərazisində törətdikləri çoxsaylı aksiyalardan iki nümunədir.

Müəyyən əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə Ali Sovetdəki çıxışlarımdan
bir neçə parça təqdim edirəm:
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“Ermənistan KP MK-nın orqanı “Kommunist” qəzetinin bu il 20
oktyabr tarixli nömrəsindən sitat gətirirəm: “Hər hansı sivilizasiyalı dövlət
öz ərazisində yığcam halda yaşayan millətlər və xalqlar üçün əlverişli
şərait, o cümlədən onlar üçün muxtariyyətin bu və ya digər formasını
vermək yolu ilə şərait yaratmağa çalışmalıdır”.

Gözəl sözlərdir. Azərbaycanda bu düzgün fikir DQMV-nin yaradılması
ilə həyata keçirilmişdi, bəs nə üçün arzu etməyək ki, Ermənistan qovduğu
azərbaycanlı vətəndaşlarını yenidən öz qoynuna alsın və sivilizasiyalı
dövlət kimi onlara milli muxtariyyətin bu və ya digər formasını yaratsın”.

18 noyabr 1989-cu il tarixli çıxışdan:
“DQMV ilə əlaqədar qəribə dəlil də gətirirlər: “Nə üçün bir xalq başqa

bir xalqın tabeçiliyində yaşamalıdır?” Bəs onda öz yerli respublikalarında
sakin olmayan 60 milyon sovet insanı necə olsun? “RSFSR-nin tərkibinə
daxil olan Muxtar respublikalar və vilayətlər tabeçilikdəmi yaşayır? Bütün
respublikalarda yaşayan ruslar və başqa respublikalarda yaşayan azərbay -
canlılar və nəhayət, Gürcüstanda kompakt halda, RSFSR-də, Orta Asiya
respublikalarında məskunlaşmış ermənilər muxtariyyətsiz necə yaşayır -
lar? Orda ayrılmaq məqsədiylə öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi
gündəmə gətirilmir, tabeçilikdən və sərhədlərin dəyişdiril məsindən
söhbət getmir. Maraqlıdır: muxtariyyətin yoxdursa, bu, başqa xalqa
tabeçilik sayılmır, ancaq muxtariyyətin varsa, partiya, siyasi-inzibati,
ictimai institutların varsa, öz mətbuatına və öz dilində televiziyaya, Ali
Sovetdə deputat kvotasına maliksənsə, bu, tabeçilik hesab olunur.
Düşünürəm ki, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda kompakt yaşayan,
heç yerdə, heç bir milli muxtariyyəti olmayan azərbaycanlılar belə
“tabeçilikdən” imtina etməzdilər”.

Erməni təbliğatının yaxşı düşünülmüş yalanları sayəsində, Ali
Sovetdə də, SSRİ Xalq Deputatları qurultaylarında da, xüsusilə də kütləvi
informasiya vasitələrində də bizim bədxahlarımız, vəziyyəti obyektiv
qiymətləndirən insanlardan daha çoxdular. Erməni təbliğatı ilə (və çox
vaxt pulla) ələ alınmış qəzet killerləri bütünlükdə bizim xalqa qarşı
amansız hücumlar edirdilər.

Publisist Andrey Nuykin hətta Azərbaycan xalqını cəllad, azərbay -
canlıları isə Türkiyənin casusları adlandırırdı. Görünür, Z.Balayan Moskva
həmkarlarının başını da türk xofu ilə yaman dumanlandırıb. Nuykinə
“Qoqolun şineli və Suslovun qaloşları” məqaləsi ilə cavab verməli oldum.
Məqa lədə deyilirdi:
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“...Bir sözlə, heç bir türk casusuna məlum olmayan şeylər, təkcə
Nuykinə əyandır. O, öz yazısında Türkiyənin ən məxfi planlarını “açır”.
Guya Türkiyə ermənilərin Qarabağda sıxışdırılması siyasətinin təşəb -
büskarı, ideoloqu və təşkilatçısıdır. Belə çıxır ki, Türkiyə bu məxfi
niyyətlərini həyata keçirmək naminə azərbaycanlıları Qarabağdan, hətta
Dağlıq Qarabağa daxil olmayan yeddi Azərbaycan rayonundan bütünlüklə,
təkrar edirəm BÜTÜNLÜKLƏ ermənilərin əliylə qovdurub. Nuykinin
fikrincə, bu hələ xırda şeylərdi, başlıca məsələ ondadır ki, azərbaycanlılar,
türklər və eləcə də digər türk xalqları məhz bu yolla Böyük Turan
yaratmaq qərarına gəliblər. 

Pantürkizm vahiməsi necə də uzunömürlü imiş, hər növ fitnəkarların
əlində necə də kəsərli silahmış.

Bununla əlaqədar olaraq nə üçünsə yadıma Dostoyevski düşür, əla
anlayıram ki, Dostoyevski ilə Nuykini müqayisə etmək günahdır. Bu
məqamda Dostoyevskini yox, onun qəhrəmanlarından birini yada salmaq
olar, məsələn Smerdyakovu.

Dostoyevski Qoqolun şinelindən, “Pravda”nın keçmiş əməkdaşı
Nuykin isə Suslovun qaloşundan çıxıb. Çıxıb ki, bu dəfə “demokratik” qaloş
geyinsin. Amma görünür, yoldaş Suslovun “aparatçılarının” düşüncə
tərzləri, üslub və leksikaları asanlıqla aşılan hədd deyil. Qoqolun
şinelindən çıxmaq mümkündür, Suslovun qaloşundan çıxmaq isə çox
çətinmiş. Hər halda, cənab Nuykin orda özünə əsaslı surətdə yer eləyib”.

1 mart 1995, “Exo”

BMT-nin üzvlüyünə daxil olması Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi -
ləşdirdi. Həbslərə, sürgünlərə, edamlara məruz qalan neçə-neçə
Azərbaycan nəsilləri bu müqəddəs amal naminə hər bir fədakarlığa
getdilər və istəklərini gerçəkləşdirdilər. Və dərhal da, dəfələrlə olduğu
kimi azadlığın sevinci və ruh yüksəkliyi yeni faciə ilə təlx oldu. 1990-cı
ilin məşum Qara Yanvar gecəsindən sonra 26 fevral 1992-ci ildə
Azərbaycan xalqı başqa bir dəhşətli faciə yaşadı – Xocalı şəhəri bütünlüklə
məhv edildi. “Xocalı haqqında həmişə hadisələri qabaqlayan ilk fitnəkar
xəbər Türkiyədə meydana gəldi” söyləyən Zori Balayan yenə də yalan
danışır. İlk dəfə bu faciə barəsində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
müraciəti dərc olundu, özü də Moskvanın “İzvestiya” qəzetində.
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“İzvestiya”ya bu günlərdə (26 fevralda) Azərbaycan yazıçılarının
Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən Xocalı şəhərinə edilən silahlı
basqınla əlaqədar keçmiş SSRİ-dəki həmkarlarına müraciəti daxil olub.

“...Bütün şəhər minlərlə sakini ilə birlikdə məhv edilib, – bu sənəddə
belə deyilir, – minlərlə insan həlak olub, minlərlə insan yaralanıb və
ömürlük şikəst olub, yerlə-yeksan olan evlərindən qovulan minlərlə insan
itkin düşüb.... Əgər erməni quldurları tərəfindən yandırılan Azərbaycan
kəndlərinə analoq olaraq Liditseni, Xatını, Sonqmini yada salırdıqsa,
Xocalı dəhşətini Xirosima faciəsi ilə müqayisə etmək yerinə düşür. Bəli,
yeddi milyonluq Azərbaycan üçün onminlik şəhərin məhv edilməsi elə bir
dərin yaradır ki, bunu yalnız çoxmilyonlu Yaponiya üçün ikiyüzminlik
Xirosimanın faciəsi ilə müqayisə etmək olar”.

“İzvestiya”, 4 mart 1992 

Mənim essem “Növbəti sayıqlamalar və bəzi başqa məsələlər
haqqında...” adlanır. İndi mən istəyirəm ki, “bəzi başqa məsələlər” mövzu -
suna aydınlıq gətirəm. Çünki Zori Balayan Azərbaycana nifrətpərəstlik
meydançasında tək deyil. Azərbaycana düşmənçilikdə Zori Balayana züy
tutanlardan biri də Yelena Şuvayeva – Petrosyan adlı birisidir.

2000-ci ildə İsveçrədə “OBSS”nin təşəbbüsü ilə ingilis, alman və rus
dillərində “Gələcək Qafqazın müdafiəsi. Barış axtarışında” kitabı nəşr
olunub. İsveçrə, AFR, Avstriya, Norveç, Lixtenşteyn hökumətləri bu kitabın
sponsorlarıdır. Təşəbbüskarların təklifi ilə kitabda Qafqazdan olan və ya
Qafqaz problemi mövzusu ilə məşğul olan 26 müəllifin bölgənin sabahına
aid yazıları toplanıb. Azərbaycan Məmməd İsmayılın “Qafqaz necə
olmalıdır” məqaləsi və mənim “Kamançanın saflaşdıran fəryadı” essemlə
təmsil olunub. Həmin mətndən bir neçə parçayla və erməni tərəfinin buna
qarşı “özünəməxsus” reaksiyası ilə Sizi tanış edirəm.

“Artıq hərbi döyüşlərə keçən bu qanlı toqquşmaların konseptual əsası
ondadır ki, beynəlxalq kodeksdə iki əsaslı prinsipə – ölkənin ərazi
bütövlüyü və onun sərhədlərinin toxunulmazlığına bir tərəfdən baxılır, bu
ölkələrdə yaşayan milli azlıqların özünütəyin etməsinə başqa bir tərəfdən.
Bu prinsiplərin hər ikisi, münaqişəyə cəlb olunmuş bölgələrin və
bütünlükdə sülhün stabilliyi üçün, şübhəsiz ki, son dərəcə vacibdir.
Sərhədlərin, onların hüdudlarının hər hansı bir şəkildə dəyişdirilməsi
yalnız həmin ölkə üçün yox, həm də digər dövlətlər üçün presedentin,
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nümunənin yaradılmasıdır. Zəncirvari reaksiya bütün dünyanı partlada
bilər. Digər tərəfdən, böyüklüyündən və ya kiçikliyindən asılı olmayaraq,
hər hansı bir millətin, öz adət-ənənələrini, özünəməxsusluğunu və öz
mədəniyyətini, dilini, iqtisadi quruluşunu, mentalitetini qorumaq
cəhdlərini də başa düşmək lazımdır.

Milli azlıqların kompakt yaşadığı ölkələrdə ən yüksək statuslu, geniş
hüquqlar verən muxtariyyət qanunauyğundur. Azərbaycan Dağlıq Qara -
bağa məhz belə bir status təklif edir və hər dəfə də rədd cavabı alır. Baş
vermiş fakta və kənar qüvvəyə arxalanan rədd cavabı. Yeri gəlmişkən,
Ermənistan ərazisində kompakt yaşamalarına baxmayaraq, ordan qovu -
lan 200 min azərbaycanlı hansısa formada muxtariyyəti heç ağıllarına da
gətirə bilməzlər”.

Daha sonra məqalədə C.Məmmədquluzadənin “Kamança” pyesi yada
salınır.

“Qarabağ fəlakətinin qanlı səhnələrinin dəhşətli təfərrüatı ilə tanış
olarkən, mən həmişə ümid yeri tapmışam ki, (bəlkə də, bu, son ümiddir)
haçansa hamı – ermənilər də, azərbaycanlılar da kamançanın səsini, onun
qəmli melodiyasını, onun fəryadını dinləyəcəklər və bir-birinin dərdini
anlamağa mane olan nə varsa hamısından təmizlənəcəklər. Və bununla
da kamançanın yanıqlı səsi, nəhayət ki, topların gurultusunu, tankların
nəriltisini batıracaq. Axı hər xalqın simləri daş ürəkləri titrətməyə qadir
belə bir aləti var. Birində o kamança adlana bilər, başqalarında Çexovun
Potşild skripkası”.

Demək istədiyim o idi ki, Çexovun məşhur hekayəsində ən qəddar
ürəkdə belə insani duyğular oyadan Potşild skripkası və ya nifrətdən,
qisasçılıqdan, zülmdən güclü olan Mirzə Cəlil kamançası barışıq
melodiyası səsləndirərək, müasirlərimizin qəlbinə rəhm gətirə bilər.
Amma mənim bu ümidlərimə baxmayaraq, nifrətdən o dərəcədə kor
olmuş insanlar meydana çıxdı ki, heç bir xoş niyyətlə onlara nə isə
anlatmaq mümkün deyil. Yelena Şuvayeva-Petrosyan elektron nəşrdə yer
almış “Azərbaycansayağı humanistlik” materialında mənim İsveçrədə üç
dildə yayımlanmış essemi “aşağı əyarlı” əsər adlandıraraq yazır: “Bu da
təəccüblü deyil, xüsusi istedadlara malik olmayan bu ölkədə, gah özgə
xalqların istedadlarını (Nizamini, Xaqanini, hətta türk dilində iki cüt bir
tək mahnısı olan Sayat Novanı)  mənimsəyirlər, ya da özlərinə məxsus zəif
yazılarla qürurlanırlar”.

“Gözəl Yelena”nın ağız köpüyü kimi fışqıran sözünü bir anlığa
saxlayaq və ən azı bu haşiyəyə görə onun yalanını açaq. Nizamini və
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Xaqanini rahat qoyaq, bizim vicdansız rəqiblərimizdən başqa bütün dünya
onları Azərbaycan şairi kimi tanıyır və əlbəttə, onlar öz xalqları üçün
madam Petrosyanın sübut etmək istədiyi kimi yad deyillər. Yeri gəlmişkən,
onu Marietta Şaqinyanın böyük Azərbaycan dahisi Nizami  Gəncəviyə həsr
edilmiş əsəri ilə tanış etmək pis olmazdı. O ki qaldı Sayat Novaya, burda
hər şey tam əksinədir. Belə ki, etnik erməni olan bu aşıq erməni dilində
yalnız bir neçə mahnı yazıb, onun yaradıcılığının əsasını Azərbaycan
dilində, bizim aşıqlarının təsiri ilə yazdığı qoşmalar, gəraylılar və bir qisim
də gürcü dilində yazdığı şeirlər təşkil edir. Tamamilə rasist (daha doğrusu,
faşist) mövqeyindən Şuvayeva-Petrosyan Azərbaycanı xüsusi istedadları
ilə seçilməyən ölkə adlandırır. Belə olan təqdirdə başa düşmək olmur, bəs
nə üçün ermənilər “xüsusi istedadları olmayan” xalqın musiqisini – Üzeyir
Hacıbəyovun məşhur “Arşın mal alan” operettasından tutmuş müasir
bəstəkarların əsərlərinə kimi – daima çırpışdırmaqla məşğul dur lar. Mən
hələ erməni musiqi bəstələyənlərinin əsərlərində səslənən Azərbaycan
xalq musiqisindən, muğamlardan danışmıram.

Şuvayeva-Petrosyan daha sonra yazır:
“Almanaxın mərkəzi yerini yazıçı Anarın çox müzakirə olunan, (bax

budur “Gözəl Yelena”nı cin atına mindirən, budur mətləb) Azərbaycan
xalqının humanistliyini göstərən “Kamançanın saflaşdıran fəryadı” essesi
tutur”.

Şuvayeva-Petrosyanın sırf erməni metodu ilə ağ yalan və saxta -
karlıqla dolu çuğullamasından iri parçalar gətirməyə məcburam. Beləliklə,
E.Şuvayeva-Petrosyan yazır:

“Əsərin əsasında (“Kamança” nəzərdə tutulur) Qarabağda müharibə
durur. Dəhşətli döyüş zamanı (?!–A.) Azərbaycan hərbçilərinin dəstəsi
erməni “azadmartiklərinin” bir qrupunu əsir alır ki, onların arasında bir
kamançaçalan var. (Bu “azadmartiklər” nə olan şeydi, onların qrupu
haqqında da, dəhşətli döyüş haqqında da, mətndə yazılmayıb və heç kim
də heç kəsi əsir almayıb – A.)

Müvəqqəti sakitlik zamanı komandir əmr edir ki, bütün əsirləri
güllələsinlər (deyilənlər ağ yalandır – A.), kamançaçalanı isə çağırır yanına
və xahiş edir ölümqabağı çalsın. Alətin son sədaları kəsiləndə, Azər baycan
dəstəsinin komandiri “mənim ürəyimi üzmə” (? – A.) sızla masıyla erməni
kamançaçalanını azad buraxır. Azərbaycan ədəbiy yatının boş çölündə
budur Azərbaycan “humanistliyi!” Görünür, beyinləri çatmır dərk etsinlər
ki, prinsipcə burda öyünməli bir şey yoxdur”.

302

QARABAĞ DASTANI



Üfunət qoxulu yazıdan ona görə belə iri parça təqdim etdim ki, bizim
opponentlərin internet istifadəçilərini və oxucuları aldatmaq üçün necə
yalan və saxtakarlıqlara əl atdıqları görünsün. Əlbəttə, Petrosyandan tələb
etmək olmaz ki, C.Məmmədquluzadənin dərin mənalı və son dərəcə insani
pyesi ilə tanış olsun. Savadı olsaydı, heç olmasa, öz doğma ədəbiyyatını
oxuyardı və bilərdi ki, Sayat Nova, əsasən, hansı dildə yazıb. Bununla
yanaşı, o, heç olmasa, qara qəlbinin bütün zəqqumunu kağıza tökməmiş -
dən qabaq mənim essemi diqqətlə oxusaydı, çalışardı ki, öz qərəzini bu
qədər açıq, yalan formasında ifadə etməsin, axı nə dəhşətli döyüş, nə
erməni dəstəsi pyesdə (və təbii ki, mənim yazımda da) yoxdur, heç bir
“azad martik” qrupu da əsir düşmür və Şuvayeva-Petrosyanın uydurduğu
kimi, heç kim də onları güllələmir. Pyesdə də, mənim ona verdiyim şərhdə
də yalnız bu kənddən o birinə gedən tək-tənha qoca kamançaçalan var.
Və o da azərbaycanlıların dağlardakı dəstəsinə rast gəlir. Dəstə üzvlərinin,
demək olar ki, hamısının ailə üzvləri “gözəl Yelenanın” humanizminə
aludə olan “azadmartiklər” tərəfindən amansızcasına məhv ediliblər.

Bütün ailəsi Petrosyanın “azadmatrik”ləri tərəfindən qətlə yetirilmiş
dəstə başçısının bir anda ürəyindən keçir ki, intiqamını bu qoca kaman -
ça çalandan alsın. Amma bu qəzəbi birdən-birə onun ifasını dinləmək
istəyi əvəz edir. Hər iki xalq üçün eyni dərəcədə yaxın olan musiqinin və
Şuvayeva-Petrosyanların daş qəlblərini tərpətməyən nəvaların ifası
zamanı dəstədəki döyüşçülərin yaddaşında ötən günlər canlanır və
dəstənin dərdlərindən qovrulan başçısı qocaya əmr edir ki, dərhal
kamançasını da götürsün və burdan itilsin, yoxsa o, onu da öldürər, özünü
də. Bəli, xanım Şuvayeva-Petrosyan, budur azərbaycansayağı humanizm.
Özü də dırnaq arasında yox, sözün birbaşa mənasında sizin qəddarlıqdan
qaxsımış beyninizə və nifrətdən mərhəmətsizləşmiş ürəyinizə yabançı
olan azərbaycansayağı humanizm, hətta sənə sağalmaz yaralar vurmuşları
da bağışlamaq bacarığı. Bu o deməkdir ki, insanlar Şuvayeva-Petrosyan
və Zori Balayan kimi fitnəkarları cəzalandıracaq, nəhayət ki, qonşu xalqlar
bütün sədləri aşaraq sülh və razılıq içində yaşamaq imkanı tapacaqlar.
İsveçrədə çap olunmuş beynəlxalq kitab da məhz bu ideyalardan
qaynaqlanıb. “Gözəl Yelena”nın nəzərinə onu da çatdıraq ki, Azərbaycan
ədəbiyyatının həyat verən tarlasına heç vaxt həsədin, yalanın, nifrətin
toxumları səpilməyib və səpilməyəcək. Və bizim beynimizdə xroniki
olaraq Şuvayeva-Petrosyanın və Zori Balayanın hədyanları kimi mələz
düşüncələr yaranmayacaq.
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Mənim balayanlarla və şuvayeva petrosyanlarla polemikam əsla
erməni xalqına münasibətimin göstəricisi deyil. Erməni millətçilərinin
ünvanına dediyim sərt sözlər də bütünlükdə erməni xalqına qarşı qərəz
kimi qəbul olunmamalıdır. Mənim əks-cavablarımın tonu Azərbaycana
qarşı hücumların tonuna, ruhuna, sərtliyinə uyğundur. Mən zəhmətsevər
er məni xalqını qiymətləndirirəm, mədəniyyət, elm sahəsində nailiyyət lə -
rini qəbul edirəm. Martiros Saryanın rəssamlıq əsərlərinə, Aram Xaça -
turyanın musiqisinə, Sergey Paracanovun filmlərinə, Qrant Matevosyanın
nəsrinə və “Sirun, sirun” xalq mahnısına rəğbətimi heç zaman gizlət -
məmişəm və indi də gizlətmirəm. Amma bununla belə, lap körpəlikdən
erməni düşüncəsinə yeridilən azərbaycanlılara və türklərə qarşı nifrətlə,
qisasçılıqla, böhtanla heç zaman barışmayacağam. Mən şübhə etmirəm
ki, Ermənistanda və dünyanın ermənilər yaşayan müxtəlif ölkələrində
kifayət qədər düşüncəli insanlar var ki, indiki siyasi kursun və balayan
ekstremizminin, hər şeydən öncə erməni xalqına qarşı olduğunu və nə
üçün hakimiyyətə məhz Qarabağ avantürasının təşkilatçılarının gətiril -
diyini dərk edirlər. Bu səbəbdən də öz hakimiyyətlərini saxlamaq üçün
onlar heç zaman bu məsələnin ədalətli və faydalı həlli ilə razılaş ma ya -
caqlar.

Amma bununla belə, mən ümid bəsləyirəm ki, tez, ya gec erməni milli
şüurunda belə bir fikir baş qaldıracaq ki, qonşularla əbədi münaqişədə
yaşamaq olmaz. Ermənilər harada yaşayıblarsa və ya o məkanda sığınacaq
tapıb larsa, oranı əzəli erməni torpağı adlandırmaq və o yerlərə ərazi
qamarlamaq iştahası ilə göz dikmək də olmaz. Yüz illər öncə qarşılıqlı
qəddarlıqlar olan yerdə, həqiqəti uydurmalardan ayıran arxivlərin açıl -
masın dan ehtiyatlanmaq, bütün cinayətlərdə daima qonşu xalqı günah -
landırmaq, ərazi iddialarından əl çəkməmək və eyni zamanda əlaqələrin
normallaşmasını təklif etmək məntiqsizdir. Allah erməni xalqını daşnak
mərəzindən xilas etsin.

Z.Balayan daima Türkmənçay müqaviləsinə istinad edir. Həmin
sənədə istinad edən ifrat İran şovinistləri də Azərbaycan xanlıqlarını, o
cümlədən İrəvan xanlığını İrana qatmağı tələb edirlər. Görəsən, Zori
Balayanın istədiyi nədir – Ermənistan elə indi olduğu kimi Rusiyanın hərbi
forpostu kimi qalsın və ya İranın bir vilayəti olsun?

Rusiyanın köməyi ilə Türkiyəni parçalamaq və onun ərazisində
erməni dövləti yaratmaq ideyasının ideoloqlarından və “Daşnaksutyun”un
liderlərindən biri olan Ov.Kaçaznuni bihudə eyforiyalardan sonra
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“Daşnaksutyunun artıq bir işi qalmayıb” adlı xarakterik başlığı olan
kitabında yazıb:

“1914-cü ildə könüllü erməni dəstələri yaradıldı və türklərə qarşı
hücumlara başladı... – Kaçaznuni belə yazır və əlavə edir. – Bu məsələyə
görə kimin məsuliyyət daşıdığını söyləmək əbəsdir. Əgər könüllü
dəstələrin meydana gəlməsi yanlış addım idisə, ən böyük yanlışlıq onun
nəticələri və siyasi istiqamətdə təbii davamı oldu ki, bunun da kökünü
uzaq keçmişdə axtarmaq lazımdır. Erməni xalqının gücünü, onun siyasi,
hərbi əhəmiyyətini və həm də bizə rus köməyini həddindən artıq
şişirtdilər. Ümidlərimizi və intizarımızı da təbii olaraq həddindən artıq
qabartdılar... Bütün bunlar erməni xalqına ölümcül zərbə vurdu”.

Bu acı və ayıq sözləri balayan–petrosyanların zaman-zaman yenidən
oxumaları pis olmazdı.

Noyabr, 2013
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Çingiz ABDULLAYEV
Xalq yazıçısı 

ZORİ BALAYANIN VLADİMİR PUTİNƏ
ÜNVANLANMIŞ

AÇIQ MƏKTUBUNA AİD QEYDLƏR

Yetərincə səciyyəvi “Açıq məktub” tarixin dərslərindən bixəbərlik
haqqında Klyuçevskinin fikrinə istinadən başlayır. Və yalnız buna görə də
epiqraf kimi başqa bir sitat gətirmək istərdik, Jül Lemetr, tarixin yara -
dılmasından bəhs edərək deyirdi ki, “Bütün insanlar bu prosesə qatılır,
deməli, hər kəs heç olmasa ən cüzi ölçüdə onun gözəlliyinə yardım
göstərməli və həddən ziyada eybəcər olmasına yol verməməlidir”.

İndi “Qarabağ problemi – Rusiyanın problemidir” adlanan məktubun
məğzi haqqında. Çox mübahisəli sərlövhədir, çoxları onu təkzib edə
bilərdi, axı beynəlxalq birlik artıq həmin problemi bir çərək əsrdir ki, ilk
növbədə, Azərbaycanın və Ermənistanın qənaətlərini nəzərə almaqla
çözməyə cəhd edir. Lakin nə qədər paradoksal və inanılmaz görünsə də,
mən problemi ilk növbədə Rusiyaya aid edən Balayanın qənaətilə
razılaşmaq istəyirəm. Məsələ ondadır ki, Dağlıq Qarabağda qarşıdurma
fəal mərhələsinə səksən səkkizinci ildə keçmişdi, məhz bu məqamdan bir
zaman vahid – bütöv ölkənin parçalanma problemləri ortaya çıxmışdır.
İndi artıq arxayınçılıqla unudulmuşdur ki, hələ o vaxt, səksən səkkizinci
ildə, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti bu məsələni nəzərdən keçirmiş və
sərhədlərin dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə birmənalı
qərara gəlmişdir.

İndi bu qərar rahatca unudulmuş, yada düşən bircə Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkibinə qatılması haqqında 5 iyul 1921-ci il tarixli guya
Stalinin “sırıdığı” qərardır. Amma Dağlıq Qarabağ problemi ondan ibarət
idi ki, məhz bundan etibarən böyük ölkənin və nəticədə Rusiyanın özünün
dağılması prosesi başlandı. Əgər müttəfiq respublikanın tərkibindəki
muxtar vilayətin ayrılmasına yol verilirsə, niyə də digər müttəfiq, ya
muxtar respublikalar, müxtəlif milli qurumlar öz müqəddəratını həll edə
bilməsin? Abxaziya, Osetiya, Dnestryanı bölgənin problemləri körükləndi.
Hətta İnquşetiya və Çeçenistan bir-birindən qopmağa girəvə tapdılar,
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hərçənd bunlar iki sıx qohum xalqlardı. Elə həmin vədələrdə Tatarıstanda,
Başqırdıstanda, Krımda separatist hərəkatlar baş qaldırdı. Orta Asiyada
qanlı iğtişaşlar baş verdi. Ən dəhşətlisi odur ki, Rusiya indiyədək Boris
Yeltsinin rus xalqına, onun dövlətçiliyinə bunca ziyan vurmuş siyasətinin
bəhrələrini biçməkdədir.

Yeltsinin “Nə qədər bağımsızlıq götürə bilirsiz – götürün” şüarı iki
Çeçenistan müharibəsinə gətirib çıxartdı və onlar hələ də sona yetməyib.
Volqoqradda baş vermiş son partlayışlar da Dağlıq Qarabağdan başlanmış
həmin qanlı parçalanmanın nəticəsidir. Ona görə də Balayan burada
haqlıdır. Bu bəla Rusiyanın ən dəhşətli və ən qanlı probleminə çevrilmişdir
ki, iyirmi ildən artıqdır həll edilməmiş qalır. Məhz Dağlıq Qarabağın öz
müqəddəratını həll etmək cəhdindən oxşar proseslər başqa müttəfiq
respublikalarda da başlanmış, Yuqoslaviyada başlanan faciəvi parçalanma
amansız vətəndaş müharibəsini alışdırmış, Rusiyanın milli-inzibati
subyektləri öz bağımsızlığını car çəkməyə çalışmış, müqəddəratını
müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmişlər. Bu məsələni Çeçenistanda hərbi
zor işlətməklə çözmək cəhdi indiyədək bitməmiş Qafqaz müharibəsinə
səbəb oldu. “Nord-Ost” faciəsi, Beslan, Budyonovsk və Kizlyar qırğınları –
həmin kütləvi qarşıdurmanın bilavasitə nəticələridir. Dağlıq Qarabağ bir
növ dünya məkanlarına siqnal oldu. Əgər kimlərəsə bu, rəvadırsa, niyə də
başqaları üçün yasaq olsun? Budur, baxın, artıq Şotlandiya və Kataloniya,
Şimali İtaliya və Korsika da öz müqəddəratlarını həll etməyi tələb edirlər.
Abxaziya, Cənubi Osetiya, Kosovo artıq öz müstəqilliyini elan etmişlər və
ilaxır. Axı bütün bu mərəkələr Dağlıq Qarabağ qarşıdurmasından dolayısı
nəşət tapmışdır. Bəlkə də, rəhmətlik Sobçak, Dağlıq Qarabağ problemi ən
əvvəl Rusiyanın problemidi – deyəndə haqlıymış, yəni beləliklə, bütün
qalan milli təsisatlar öz müqəddəratının müəyyənləşdirilməsini, ölkənin
tərkibindən çıxmasını tələb edəcəklər.

İndi Balayan yazdığı müqavilələr haqqında. O, ixtisasca həkimdir,
mənim ixtisasım beynəlxalq hüquqdur, odur ki, Balayanın sicilləmələrini
mənimçün yalnız oxumaq deyil, həm də diqqətlə incələmək maraqlıdır.

Gülüstan müqaviləsi Napoleonun Rusiyaya təcavüzündən dərhal
sonra imzalanmışdı, o zaman ingilislər Rusiyaya, onun öz qatı düşmən -
lərilə mübarizədə hər cürə dəstək göstərməyi qərara almışdılar. Məhz o
məqam idi ki, İngiltərənin İrandakı səfiri cənab Qor Ousli növbəti
müharibəni uduzmuş İran və Rusiya arasında həmin müqavilənin təcili
bağlanılması üzrə konkret göstərişlər almışdı. Çox maraqlıdır ki,
indiyədək heç kəs müqavilənin özünün yalnız beş il sonra – 1818-ci ildə
(!) üzə çıxarılmasını dilə gətirməmişdir.
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Bununla bağlı V.Bartold yazırdı: “Azərbaycan anlayışı məhz ona görə
qəbul edilmişdir ki, İran Azərbaycanı (Güney Azərbaycan) və bu ərazinin
(Quzey Azərbaycan) bütöv bir vəhdət təşkil edəcəkləri nəzərdə tutulurdu,
çünki onlar əhali tərkibi baxımından çox böyük oxşarlığa malikdirlər”.

Bununla yanaşı, müqavilədə aydınca qeyd olunmuşdu ki, Rusiya
tərkibinə Dağıstan, Kartli, Kaxeti, Menqreliya, İmeretiya, Quriya, Abxaziya
və aşağıdakı xanlıqlar – Bakı, Qarabağ, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Dərbənd, Quba
və qismən Talış xanlıqları qatılırdı. Həmçinin müqavilə mətnində guya
Rusiyaya verilən erməni torpaqları, ya Ermənistanın bir qisminin
verilməsi haqqında bir kəlmə də yoxdur, baxmayaraq ki, “əlində qələm bu
müqaviləni öyrənən” Balayan bu gün bunu israr edir.

Türkmənçay müqaviləsində isə erməni əhalisi haqqında xüsusi
maddə peyda olur – İran erməni əhalisinin Rusiya hüdudlarına köçürül -
məsinə MANEÇİLİK TÖRƏTMƏYƏCƏYİNİ vəd edir. Həmçinin bütün adı
çəkilən xanlıqların Rusiyaya qatılmasının təsdiqlənməsilə yanaşı, İrəvan
və Naxçıvan xanlıqları da buraya əlavə olunur. Əsas maddələrdən biri də
Rusiyanın Xəzər dənizində hərbi donanma saxlamağa müstəsna hüquqa
malik olmasının tanınması idi.

Bu müqavilələr Sovet İttifaqının lap dağılması məqamınadək qüvvədə
qalırdı; ardınca Xəzəryanı məkanda eyni zamanda beş müstəqil dövlət
yarandı və hər biri öz donanmasına malik olmaq, müstəqil dövlətin bey -
nəl xalq hüquqi statusuna uyğun olaraq öz dəniz sərhədlərini cizgi ləmək
haqqını qazandı. Bu fakt nahaq yerə Balayanı bunca narahat edir, axı məhz
SSRİ-nin dağılmasından sonra onun məkanında daban basma on beş
müstəqil dövlət yarandı və heç kim Estoniyanın, yaxud Latvi yanın Baltik
dənizində özlərinin hərbi-dəniz eskadralarını saxla masını danmır.

İndi Zori Balayanın yazdığı “həyasızcasına verilən Qarabağ” haqqında.
Bu qərar 1921-ci ilin 5 iyulunda qəbul olunmuşdu.

Qeyd edək ki, Balayan öz naməsində hər dəfə vurğulayır ki, bu əməli
Stalin törətmişdir. Bu gün Stalini “əcinnələşdirmək” xüsusi dəbə çevril -
mişdir, amma gəlin məsələni daha müfəssəl araşdıraq. Onu da nəzərə alaq
ki, milliyyətcə gürcü Stalin dəfələrlə Bakıda olmuş və sözügedən prob -
lemin önəmini yaxşıca təsəvvür edirdi.

Di gəl, bu məsələ barədə hər nə yazırlarsa, ağ yalandır. Sənədlər,
protokollar saxlanılır. İyulun 3-də, 4-də Dağlıq Qarabağı, həqiqətən də,
Ermənistana calamaq istəyirmişlər, lakin ayın 5-də Qafqaz bürosunun
iclasında çıxış edən ORCONİKİDZE və NAZARETYAN əvvəlki qərara
təzədən baxılması məsələsini qaldırırlar. Fikir verin, gürcü və erməni!
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Qərarda “müsəlmanlar və ermənilər arasında milli əmin-amanlığın
zəruriy yəti”, həmçinin “Yuxarı və Aşağı Qarabağın iqtisadi ilgiləri və onun
Azərbaycanla daimi əlaqəsi” vurğulanır. İclasda RK(b)P Mərkəzi Komitə -
sinin təmsilçisi Stalindən başqa, Kirov, Fiqatner, Oraxelaşvili, Orconikidze,
Maxaradze, Myasnikov, Nazaretyan, Nərimanov və dəvət olunmuş
Azərbaycanın xarici işlər xalq komissarı Hüseynov iştirak etmişlər.

Ən çox heyrət doğuran odur ki, Dağlıq Qarabağ haqqında məhz belə
məzmunlu qərarı vəcdlə Anastas Mikoyan da dəstəkləmişdir, onu da
qərəz çilikdə suçlamaq çətindir.

Diqqətəlayiqdir ki, 1922-ci ildən 1936-cı ilədək Azərbaycan da,
Ermənistan da Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikasının tərkibin dəy -
dilər. Və Ermənistan tərəfi bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağın Ermə nis -
ta na qatılması haqqında məsələ qaldırmamışdı. Axı formal baxımdan
Zaq federasiya vahid dövlət təsisatı idi.

Və iyirminci illərdə hələ bütün məsələlər üzrə polemikaya yol
verilirdi, buna da otuz yeddinci ildə son qoyuldu. Qeyd edim ki,
Zaqfederasiyaya Orconikidze (22–26), Oraxelaşvili (26–29), Krinitski
(29–30), Lominadze (30), Kartvelişvili (30–31), yenə də Oraxelaşvili
(31–32) və nəhayət, Beriya (32–36) rəhbərlik etmişlər. Bütün üç respub -
likanın hər birində sayca azərbaycanlılar, müsəlman əhalisi qat-qat gürcü,
erməni sakinlərdən artıq olsa da, lakin bircə müsəlman da federasiyanın
başçısı olmamış, bütün birinci katiblər də milli bölgünü düzgün saymış,
şübhə altına almamış, o cümlədən erməni rəhbərləri də.

“Azərbaycan” anlayışının guya yerli-dibli yox olduğu haqqında
söyləmələr də heyrət doğurur; halbuki eyni səpkili məfhumları hələ
Bartold dilə gətirirdi; 1918-ci ildə Şərqdə ilk Demokratik cümhuriyyət heç
də bolşeviklər tərəfindən qurulmamışdı. Və hələ o vaxtlarda Azərbaycanın
sərhədləri Dağlıq Qarabağ vilayəti və Zəngəzur qatılmaqla müəyyənləş -
dirilirdi. Bəs bu ərazidə az qala min il boyu yaranan müsəlman dövlətləri
necə olsun? Yoxsa bunlar da “pantürkist tədqiqatçıların” uydurmalarıdır?
Bəs bu yerlərin yetişdirdiyi ulu şairlər, musiqiçilər, memarlar, rəssamlar
naməlum müəlliflərin “qaravəlliləri” sayılırmı?

Və Şirvanşahlar, Səfəvilər, Atabəylər dövlətləri Azərbaycan tarixçi -
lərinin sadəcə təxəyyül məhsuludurmu? Maraqlıdır ki, həmin dövrü araş -
dıran Amerika tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, on beşinci yüzillikdə yalnız
Şirvan və Şəki xanlığı öz nisbi müstəqilliyini qoruyub saxlayırdılar; Qafqaz
ötəsinin qalan torpaqlarında “türk ordaları (“Orda” – burada “güruh”
məna sında işlədilmişdir – Ç.A.) şəriksiz meydan oxuyurdular. Qara -
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qoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinə “orda” kəlməsinin şamil edilməsi çox
da xoşuma gəlməsə də, tarixi gerçəkliklərdən xəbər verir. Mənşəcə azəri
türklərdən olan İran hökmdarları Nadirqulu xan Əfşarı (XVIII əsr) və Ağa
Məhəmməd şah Qacarı (XIX əsr) da qeyd etməliyik; onların türk soylu
olduğunu bu gün hətta Balayanın tərəfdarları da inkar etmir.

Amerikalı tarixçi Riçard Xorosanyan yazır ki, “Azərbaycan” adı fars
kəlməsinin ərəbləşdirilmiş şəklidir və eramızdan əvvəl 320-ci ildə yara -
dılmış müstəqil Atropatena dövlətilə bağlıdır; ardınca Mid-in-Atrupatkan,
yaxud Midiya Atropat şəklini almış, daha sonra “Azərbaycan”a çevrilmişdir.
Maraqlıdır, tədqiqatçı Atkin bildirir ki, “Azərbaycan” adı Şərqi Qafqazın
bütün müsəlman xanlıqlarına şamil edilirmiş. Gülüstan və Türkmənçay
müqavilələrini xatırlasaq, görərik ki, Rusiyanın tərkibinə məhz gürcü
torpaqları və müsəlman xanlıqları qatılmış və həmin sərhədlərdə Bala -
yanın göstərdiyi erməni knyazlıqları (məliklikləri) xatırlanmır.

“Açıq məktub” müəllifinin Azərbaycan haqqında, qonşuları barədə
yazdıqları qəribə təsir bağışlayır: “Bu gün İranı ən çox narahat edən”
Xəzər dənizindəki “Azərbaycan bayrağıdır”. Yaxud Azərbaycanın timsa -
lında guya Rusiyanın “əzəli-əbədi düşməni” olması haqqında tezisi. Dönük
keşiş Qaponun rolu həmişə ikrah hissi doğurmuşdur. Amma Balayanın
“pantürkist Türkiyə tərəfindən talan olunan” müsəlman Suriyasına
məhəb  bət bəsləməsi xüsusən əyanidir. Və burada tarixi Ermənistandan,
Qış sarayının alınmasına bir neçə gün qalmış Rusiya qoşunlarının çıxarıl -
masını (ermənilər öz müqəddəratını özləri həll etsinlər deyə) tələb edən
Leninin üstünə bütün günahları yıxmaq lazım deyil. Və Leninin günahı
deyil ki, talan edilmiş, az qala yarısı işğal altında qalmış Türkiyə öz
qüvvələrini səfərbər etməyi bacarmış, Ermənistanla savaşda zəfər çalmış,
bir sıra əraziləri – Qars, Ərdahan, Sarıqamış qatılmaqla qaytarmış,
Türkmənçay müqaviləsilə Rusiya tərkibinə verilmiş həmin torpaqları geri
almışdır.

Burada erməni xalqını milli fəlakət həddinə sürükləmiş daşnak
partiyasının tarixi günahından danışmaq daha vacib olardı; eləcə də
bolşevik partiyasının həqiqi xidmətlərindəndir ki, iyirminci illərdə faktiki
olaraq erməni dövlətçiliyini xilas və bərpa etmişdir. 

Türkiyənin Rusiyadakı səfiri general Əli Cəbisoyun söyləmələrinə
gəldikdə, burada da həqiqət tam deyilmir. Mustafa Kamal Türkiyəsi və
Sovet hökuməti arasında danışıqlar artıq elə şəraitdə aparılırdı ki,
Ermənistan Türkiyəyə qarşı savaşda tam məğlubiyyətdən XİLAS edilməli
idi və həqiqətən də, bolşeviklər bu ərazinin qalıqlarını Moskva müqavi -
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ləsini razılaşdırmaqla xilas edirdilər; Cəbisoy yazırdı ki, “bugünkü duru -
mun gerçəklikləri elə apaydınca göz qabağındadır ki, hər iki tərəf onlara
diqqət yetirməyə bilməz”. 

Məhz o zaman Naxçıvan Respublikasının yaradılması haqqında qərar
qəbul edilmiş, Rusiya və Türkiyə onun mövcudluğuna təminat vermişdilər.
Azərbaycanın ərazisi isə tərkibinə Dağlıq Qarabağ qatılması şərtilə
müəyyənləşdirilmişdi.

Balayan bu əraziyə ermənilərin tarixi hüquqları barədə yazır. At-
ropatenaya, yaxud Midiyaya istinad etməyək. Gəlin 1823-cü ildə general
Yermolovun sərəncamıyla həqiqi dövlət müşaviri Mogilevski tərəfindən
hazırlanmış Qarabağ əyalətinin vergi reyestrinə nəzər salaq.

Axı Balayan məhz on doqquzuncu əsrdə Rusiya–İran arasında
bağlanmış iki məlum müqavilə dövrünə istinad edir. Adıçəkilən sənəddə
göstərilir ki, həmin dövrdə Qarabağda bir Şuşa şəhəri, altı yüz kənd – on-
lardan dörd yüz əllisi (!) Azərbaycan, yüz əllisi erməni məskənləri idi.
Əhalinin sayı doxsan min nəfərmiş. Azərbaycan tatarları (o vaxt belə
adlanırmışlar) on beş min yeddi yüz iyirmi doqquz ailə, erməni ailələrinin
sayı dörd min üç yüz altmış altı nəfər idi. Şuşada o zaman min yüz on bir
azərbaycanlı ailəsi, dörd yüz bir erməni ailəsi yaşayırmış. 

Erməni mənşəli Amerika tədqiqatçısı Corc Burnutyan bildirir ki, 1836-cı
ildə Peterburqda dərc edilən rəsmi məlumata görə, Dağlıq Qara bağda on do-
qquz min erməni və otuz beş min türk yaşayırdı. Maraqlıdır ki, bir çox
tədqiqatçılar, o cümlədən erməni müəllifləri də əhalinin siyahıya alınmasının
qışda və yayda keçirilməsinin fərqinə varmağın vacibliyini vurğulayırdılar;
köçəri, yaxud yarıköçəri soydaş la rımızın dağlara, yaylaqlara köçməsinin
nəzərə alınmasını xatırladırdılar. Rusiya araşdırıcısı Yamskov göstərirdi ki,
Dağlıq Qarabağ əhalisi 1845-ci ildə otuz min nəfər erməni və altmış iki min
müsəlmanlardan ibarət idi, müsəlmanların səksən faizi köçəri həyat sürürdü.

Rusiyanın İrandakı səfiri Qriboyedov erməni arxiyepiskopu Nersesin
məlumatına əsaslanaraq Türkmənçay müqaviləsindən sonra Arazın bu
tayına səkkiz mindən artıq erməni ailəsinin köçürülməsini bildirirdi.

Olmaya arxiyepiskopun şəhadəti də cənab Balayan üçün əhəmiyyət
kəsb etmir? 

1888-ci ildə Tiflisdə nəşr edilmiş “Qafqaz diyarının etnoqrafik
oçerkləri”ndə bildirilirdi ki, “Qafqaz ermənilərinin hamısı diyarın yerli
sakinlərinə mənsub deyil. Qafqazda rus hakimiyyəti bərqərar olandan sonra
onun himayəsilə İran və Türkiyə erməniləri dəfələrlə (buraya) köçürül -
müşlər”.
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Qraf Paskeviçə göndərilən raportunda səfir Qriboyedov yazırdı: “Hər
şey mənasızcasına başdansovdu və bağışlanmaz şəkildə görülmüşdür.
Ermənilər əksər qismilə müsəlman mülkədarlarının torpaqlarında
məskunlaşdırılmışlar... Köçənlər özləri basırıqda ola-ola müsəlmanları
sıxışdırır, onlar da get-gedə əməlli-başlı hiddətlənirlər”.

Bu olaylar dərhal Türkmənçay sazişi bağlanandan sonra baş vermiş
və bu barədə qəsdən törədilmiş xalq qiyamı nəticəsində faciəvi tərzdə
həlak olmuş Qriboyedovun nəşr olunmuş qeydlərində oxumaq olar. 

İndi artıq yaxşı məlumdur ki, Rusiya səfirliyinə basqının səbəbi
erməni xadimlərinin fitnəkar hərəkətləri olmuşdur.

Siz fikir verdinizsə, mən Azərbaycan tarixçiləri, ya siyasətçilərinin
bircə söyləməsinə də istinad etmədim. Misal gətirdiklərim yalnız erməni,
Amerika və Rusiya araşdırmalarındandır. Amma bu da kifayətdir ki, Dağlıq
Qarabağ mövzusu ətrafında alver aparılmasın. Lakin bu gün bu keçmişə
üz tutmalar hər halda çox da məhsuldar görünmür. Kosovoda nəinki
serblərin tarixi məbədləri vardı, bu vilayət serblərin mədəniyyət beşiyi
sayılırdı. Bu gün isə bura alban əhalisi üstünlük təşkil edən müstəqil
dövlətdir. Yaxud Kordova əmirliyi – İstanbul (Konstantinopol) istisna ol-
maqla qalan Avropa mərkəzləri orta əsrlər zülmətində sıxıldığı əyyamda,
sivil dünyanın ən mötəbər dövlətlərindən sayılan Kordova...

Ərəb təsirindən orada yadigar qalan dəbdəbəli məscidlər və
imarətlər olsa da, nə ərəblərin, nə onların sivilizasiyasının izi, sorağı var.
Rekonkista təkcə dövlətin özünü darmadağın etməmiş, həm də ərəbləri
də Afrikaya sıxışdırmışdır. Zaman dəyişir, xalqlar qürbətə üz tutur, reallıq
başqalaşır.

Kifayətdir ki, bir dövlətə nəzər salıb, onun əhalisinin dəyişməsini,
mədəniyyətinin gəlişməsini, etnik tərkibinin başqalaşmasını, yerli sakin -
lərin gəlmələrlə qaynayıb-qarışmasını izləyəsən.

Bu gün belə araşdırmalara qatılmaq maraqlı olsa da, bunlardan öz
iddialarını təsdiqləmək niyyətilə faydalanmaq cəhdi sadəcə baş tutan deyil.

Qəribədir ki, bir çərək yüzillik ərzində qondarma Dağlıq Qarabağ qu-
rumunu heç bir dövlət tanımayıb. Heç bir ölkə, həmçinin Ermənistan özü
də. İyirmi beş ildir ki, Dağlıq Qarabağ vətəndaşları başqa ölkələrin
pasport larını almağa məcburdular ki, harasa müalicəyə, istirahətə, ya
ezamiyyətə yollana bilsinlər. Sülh yoluyla tənzimlənmənin heç olmasa
ağlabatan cizgiləri sezilən kimi, dərhal bu tünük körpüləri alt-üst edən
növbəti fitnəkar bir yazı meydana çıxır.
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Cənab Balayan! Ədəbiyyatın amalı dağıtmaq yox, yaratmaqdır. Biz
yüksək əxlaqi dəyərləri təlqin etməliyik, elə dəyərlər ki, onlar üçün bu
qədər ahu-zar edirsiniz. Belə pafosla vəsf etdiyiniz Xristian məzhəbinin
məğzinə varın. Mən hətta demirəm ki, öz düşmənlərinə məhəbbət bəslə
(Həzrət İsanın çağırışlarından – Ç.A.). Amma ən əvvəl özgə xalqına məhəb -
bətlə köklənin. Başa düşürəm öz qonşularınız türklərə, azərbaycanlılara
bunca nifrət bəsləməyinizin səbəbini. Lakin öz xalqınızı bunca sevmə -
diyinizi anlamıram. Dostoyevski hesab edirdi ki, bəşəriyyətin bütün
günahlarını Servantesin bircə “Don Kixot” kitabı yuya bilər. Siz isə öz epis-
tolyar və jurnalist sicilləmələrinizlə, var qüvvənizlə başqa bir həqiqəti
sübut etməyə can atırsınız. Bircə fitnəkar məqalə növbəti dəfə bir xalqı o
birisinə qarşı qənim edə bilər.

Haçanadək? Nə qədər olar? İyirmi beş il boyu qanlar axır, düşmən -
çilik, qarşıdurma davam edir. Bəlkə, dayanmaq vaxtıdır? Bəlkə, bəsdir? Öz
xalqınızın iqbalını necə görürsünüz? Doğma Qarabağın aqibətini? Qonşu -
larla əbədi, sonu bilinməyən müharibədəmi? 

Sizi əhatə edənlərin hamısına qarşı nifrət bəsləməkdəmi? Və bu, nə
qədər davam edəcək? Məhz sizin kimi “qələm sahibləri”nin sayəsində iki
xalq bir-birinə qarşı amansız cəngə qalxmışdır.

Bərəkallah xidmətlərinizə. Azərbaycanlılara, türklərə qarşı ardıcıl
nifrət körüklənməsində tayınız-bərabəriniz yoxdur. Lakin erməni xalqı öz
seçimini etməlidir. İyirmi birinci yüzillikdə əbədi qarşıdurmaya onun
haqqı yoxdur. İndi başqa zəmanədir, başqa əxlaqi davranış düşüncələrə
hakim olur. Mən hər cürə millətçilərə – istər özümüzünkü, istər özgəsi
olsun – nifrət bəsləyirəm. Hər hansı millətin balası qətlə yetirilirsə bu,
vəhşilikdir, heç cür bəraət qazandırılası olmayan vəhşilik!

Sizin çılğın çıxışlarınızın ardınca hər iki tərəfdən minlərlə uşaq, qadın,
ağsaqqal, ağbirçək qətlə yetirilmişdir. Soruşmaq istəmirəm – xəcil olmur-
sunuzmu? Bilirəm ki, haqlı olduğunuza şübhə etmirsiniz. Amma inanıram
ki, əvvəl-axır ölkələrimizdə, Qafqazda özümüzün bir Simon Vizentalı
qabağa çıxacaq və hər hansı millətdən olan qatilləri arayıb tapacaq, cina -
yətlərini faş edəcək. Onda nə siz, nə də başqa havadarlar və mərdi mazar -
lar məsuliyyətdən qaça bilməyəcəklər.

Və nəhayət, məktubunuz haqqında. Burada erməni xalqına nəsə
gözükölgəlik gətirən, alçaldıcı çalar var. Sanki tutaşmış, vuruşmuş iki
oğlan uşağının biri özgə dayını köməyə çağırır.
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Axı sizin prezidentiniz aləmə car çəkmişdi ki, Qarabağ artıq qonşu
res publikanın ərazisinin beşdə bir hissəsini zəbt etmiş, hərbi əməliyyat
davam edərsə, qalanını da basmarlaya bilər. 

Bir tərəfdən Serj Azatoviçin bu lovğalığı, digər tərəfdən də sizin “Açıq
məktub”unuz.

Bəlkə, qonşularla dalaşmaqdan, sonra da “dayını” haraylamaqdan
daha yaxşısı dinc oturmaqdır? Bəlkə, qonşularla sadəcə dil tapıb dostluq
etmək daha yaxşıdır? 

Yoxsa arası kəsilməyən kin-küdurət və düşmənçilik durumu sizə daha
xoşdur? 

Daha bir məqam. Sizin tərcümeyi-halınızda və Ermənistan preziden-
tinin tərcümeyi-halında Azərbaycan Respublikasında doğulduğunuz
göstərilir. Bunun sizin hamınızı necə haldan çıxardığını təsəvvür edirəm.
Amma neyləyəsən, tarixi həqiqət budur. Və bu həqiqət isə sizin nifrə -
tinizdən, yaxud qonşulara qərəzli münasibətinizdən asılı deyil.
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Sevindirsin milləti zəfərin şad xəbəri,
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!

QABİL

Şeir çələngi



Vaqif  Bayatlı ODƏR

QARABAĞDA İLAHİNİN NƏFƏSİ –
QƏLƏBƏLƏRİN ƏN ŞAHANƏSI

(Ön söz yerinə)

Qarabağ – bağlar bağı, səslər səsi, sevgilər sevgisi, göylər göyü, ilahilər
ilahisi. 

İlahidən gələn bir göy yurdudur Qarabağ!  
Qarabağ – dünyaya dünyanın ən gözəl səslərini hədiyyə etmiş, yenə

də edir. 
Tanrının bu səsləri Qarabağa yığmaqda istəyi nə imiş?
Tanrı Qarabağı dünyanın ən gözəl səsinə çevirməklə dünyanı daha da

gözəlləşdirmək, daha sevgili, daha üstün yeni bir dünya yaratmaq istəmiş.
Qarabağ – gözəl səslərin dünyanı ən çox sevdirən çiçək səsləri.
Qarabağ – daha gözəl, daha üstün dünya!
Qarabağ – səslərin yer-göy ərazisi – İlahi ərazi.
Biz Qarabağı dünyanın ən gözəl səsinə çevirmişik, indi də özümüz o

səsə çevrilirik. Biz dünyada İlahi səsə çevrilən tək millətik, tək xalqıq.
Sənin səsin göylərdədi, göylərdədi, Qarabağ, bütün dünya isə aşağı -

lar da. Sənin səsindən çox-çox aşağılarda!

İLAHİ QƏLƏBƏLƏRİN ƏN ŞAHANƏSİ

Dünya şahanəlik tarixində 
ilk dəfə İlahi döyüşlə bitdi 
düşmənin hər cürə bəhanəsi –
cəmisi qırx dörd gün çəkdi,
İlahi Tarixə keçdi
İlahi döyüşlərin,
İlahi uçuşların,
İlahi qələbələrin ən şahanəsi
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Tanrım! Tanrım! İlahi! 
Tanrım! Tanrım! İlahi!   
Bu göyləri bir zamanlar      
Göy üzünün son qatından 

aşağıya çəkdiyintək
Sən qalxan göyləri də, 
Hər an şəhid çiçəyi açan 
Şəhidləri də görməyə

bu göyü də aşağı çək.

AŞK AZƏRBAYCAN, EŞQ TÜRKİYƏ

Bir qılınc eşqdən doğulub, 
Ay-ulduzu da göydən alıb,
Göy üzündən də uca olub
Aşk Azərbaycan, eşq Türkiyə.

Min illərə də bir an deyib,
Eşqli qana da əsl qan deyib,
Şəhidə ən eşqli can deyib
Aşk Azərbaycan, eşq Türkiyə.

Ən eşqli ulduzdan alışan,
İki ürək, bir eşq, bir can,
Dünyanın sonsuz sonunacan
Aşk Azərbaycan, eşq Türkiyə.



Səməd VURĞUN

ŞUŞA

Qoynuna girməyə qalmışdır bir az, 
Könül fərəhlənib eylədi pərvaz. 
Ölməyib görəydim seyrini hər yaz, 
Səndə vardır başqa lətafət, Şuşa! 

Dağlarından qopar havalı yellər, 
Ah, o sərin yellər, səfalı yerlər. 
Dağıdıb huşumu divanə eylər, 
Vüsalın hər kəsə səadət, Şuşa! 

Xırdaca-xırdaca yağışın yağar, 
Çən-çisək içindən günəşin doğar, 
Bir ağız bir bulaq suyunu içər, 
Eyləyirsən yenə qiyamət, Şuşa! 

Bir əcəb gülşəndir torpağın, daşın, 
Dumanlı dağlardır həyat yoldaşın. 
Bir ağrı gördümü ömründə başın, 
Ey fitrən xəlq olmuş təbabət, Şuşa!

DAĞLAR

Binələri çadır-çadır
Çox gəzmişəm özüm, dağlar!
Qüdrətini sizdən aldı
Mənim sazım, sözüm, dağlar!

Maral gəzər asta-asta, 
Enib gələr çeşmə üstə. 
Gözüm yolda, könlüm səsdə,
Deyin, necə dözüm, dağlar?
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Hər obanın bir yaylağı, 
Hər tərlanın öz oylağı. 
Dolaylarda bahar çağı 
Bir doyunca gəzim, dağlar!

Qayaları baş-başadır, 
Güneyləri tamaşadır.
Gödək ömrü çox yaşadır 
Canım dağlar, gözüm dağlar!

Bir qonağam bu dünyada, 
Bir gün ömrüm gedər bada. 
Vurğunu da salar yada 
Düz ilqarlı bizim dağlar.

SƏMƏD VURĞUNUN AŞIQ ŞƏMŞİRLƏ DEYİŞMƏSİ

Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə 
Kəklikli daşlardan xəbər al məni. 
Ceyran bulağından qızlar içəndə, 
Saz tutub, söz qoşub, yada sal məni. 

AŞIQ ŞƏMŞİR 
Qoşqarla yanaşı duran başın var, 
Bizim el tanıyır uca dağ səni. 
Yanır yolumuzda sənət çırağın, 
Bilirik şeirdə bir mayak səni. 

SƏMƏD VURĞUN 
Hay vurub, qıy vurub, səs sal dağlara, 
Gözəllər oylağı göy yaylaqlara. 
Mənim bu dərdimi de oylaqlara, 
Sinəmdən oxladı bir maral məni. 

AŞIQ ŞƏMŞİR
Əzəldən başında cəm olub kamal, 
Səni oğul kimi sevir el, mahal. 
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Azad ölkəmizdə hər zaman ucal, 
İstəyir könlümüz bu sayaq səni. 

SƏMƏD VURĞUN
O ceyran baxışlı baxdı uzaqdan, 
Canımı odlara yaxdı nahaqdan. 
Yüz il də dolanıb keçsə o vaxtdan, 
Unutmaz aləmdə əhli-hal məni. 

AŞIQ ŞƏMŞİR
Sən kamil sərrafsan, göz ustadısan!
Fəhmin, fərasətin öz ustadısan! 
Qabil sənətkarsan, söz ustadısan,
Dəryasan, arzular min bulaq səni. 

SƏMƏD VURĞUN
Gəlmişəm, gəzməyə sizin dağları, 
Baxım yaylaqlara doyunca barı, 
Şairin bu yerə düşdü güzarı, 
Gözəl qarşıladı xoş iqbal məni. 

AŞIQ ŞƏMŞİR
Günbəgün gül açır Vaqifin bağı,
Bir çox şairlərin ana torpağı.
Səmədin məskəni, şeirin ocağı, 
Kamala yetirib o Qazax səni. 

SƏMƏD VURĞUN
Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi,
Gedirəm, yamandı ayrılıq dərdi.
Demə Səməd Vurğun gəldi-gedərdi, 
Unutmaz bu oba, bu mahal məni. 

AŞIQ ŞƏMŞİR
Şəmşirlə görüşün qaldı yadigar, 
Unutmaz nə qədər canında can var. 
Səndən dərs almağa diyarbadiyar – 
Gəzirəm əlimdə şam-çıraq səni. 
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Süleyman RÜSTƏM

CANLARA CANDIR QARABAĞ 

Şöhrətin yer üzünə çoxdan əyandır, Qarabağ,
Vurğunam hüsnünə mən xeyli zamandır, Qarabağ.

Dostlarından eşidirsən bu sözü nəğmə kimi –
"Şux gözəllər yeridir, yaxşı məkandır Qarabağ".

Vaqifin, Natəvanın səndə ayaq izləri var,
Məncə, şairlər üçün başqa cahandır Qarabağ!

Hər bahar fəsli bu könlümdə adın qönçələnir,
Səni mən görməmişəm gör ki, haçandır Qarabağ!

Sən bilirsən ki, mənim təkcə Cənub dərdim var,
Ayrılıq dərdi ölümdən də yamandır, Qarabağ!

Sən canımsan, ciyərimsən, ürəyimsən, ürəyim,
Deyirəm, car çəkirəm canlara candır Qarabağ.

Sənə övlad kimi sadiq bu Süleymanını sən
Ana qəlbindən uzaq bilmə, amandır, Qarabağ!

YADIMA DÜŞDÜ

Xatirat dəftərim durur qarşımda, 
Dolaşır bir ölməz sevda başımda. 
Gözəl Qarabağda, cavan yaşımda 
Bir gözəl sevdiyim yadıma düşdü.

Gəzdik Qarabağı qolum qolunda, 
Varımı, yoxumu görürdüm onda, 
Bu şair qəlbimlə onun yolunda 
Min dərdə düşdüyüm yadıma düşdü.
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Könlümün arzusu, diləyiydi o, 
Nazlı mələklərin mələyiydi o,
Gözümdə göyçəklər göyçəyiydi o, 
Buna and içdiyim yadıma düşdü.

O məndən xəbərsiz köçdü yaylağa, 
Bəxtimdən nigaran, soraq-sorağa – 
Qəlbimdə ilk yara, yar köçən dağa 
Yığışıb köçdüyüm yadıma düşdü.

Uçdu bir sonatək eşqin gölündən, 
Adı bu aşiqin düşməz dilindən. 
İsa bulağında onun əlindən 
Su alıb içdiyim yadıma düşdü.

Məndən uzaq gəzdi nədənsə, aman, 
Ayrılıq ölümdən yamanmış, yaman. 
Hər gün evlərinin lap qabağından 
Titrəyib keçdiyim yadıma düşdü.
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Rəsul  RZA

Qarabağ – baba yurdum

SƏNİN ADIN

Sənə Qarabağ dedilər, 
Bəlkə, "qara bax!" dedilər, 
dağlarında 
yaylayan qarına görə, 
Bəlkə, "Qara bağ" dedilər, 
kölgəli bulaqlarına görə. 
Bəlkə,
dodaqları susuzluqdan 
cadar-cadar yolçu, 
ətəyində duman sürünən, 
ağ zirvəsi arandan görünən 
Kirsə baxıb, 
həsrətlə, ümidlə 
dedi: – Qara bax! 
Qara bax!
O gündən adın qaldı
Qarabağ.
Adın qədimdir,
xalqımın mübarizə tarixi kimi.
Nəğmələrin
qürurla doldurur qəlbimi.
Ömrün yollarında arzuları yağır olmuş,
möhnətdən, dözümdən
qarabağır olmuş,
alnıaçıq, üzüağ yaşayan,
Səksəkəli ürəyində
arzusunu, ümidini daşıyan
insanlar dedilər:
"Silinsin tarixdən
nəsillərin qara baxtı!"
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Gözəllər gözəli, 
Qarabağım mənim! 
Nənəmin köçəri yolları, 
babamın çirməkli qolları,
elin neçə igid oğlu, qızı 
səndə olub,
yenə neçə qəhrəmanı səndədir. 
Neçə şirin nəğmənin dadı, duzu, 
göy ulduzu, yer ulduzu 
sinəndədir.
Qranitə dönmüş qoşası da, 
Tək-tək qızılı da, 
Tanıyır adam 
qanadlı şahini də, 
adı nəğməyə dönmüş qızını da. 
Qəlbimdəsən, gözümdəsən, 
hara gedim, hara baxım, 
Mənim doğma Qarabağım! 
Qarabağım!

1970

DAŞ ÜSTÜ

Bir yanı uçurum qaya,
bir yanı çəmənlik – saya.
Gündüzlər günəşə tamaşa,
gecələr – aya.
Qaya daşlarında
dırnaq yeri
köhlən atların,
Dərələrində sərin mehi
yelkən budaqlı
bağ-bağatların.
Daş divarlarında
igid nərəsindən qopan
qəlpələrin yeri,
Kölgələrində
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Üzeyirin nəğməsi
Vaqifin, Natəvanın şeiri.
Kim sənin bir çimdik torpağına,
bir üskük suyuna,
bir ovuciçi yarpağına qıyar,
Doğma diyar!

1970

BULAQ SUYU

"Varımdı sinədə
dərdi-qəmi-nəhan,
ölürəm".
Həzin bir qadın səsi 
məclisi heyran qoydu.
Bir qəm tişəsi 
ürəkləri oydu, oydu. 
Məclis qalxdı ayağa 
qocalı, cavanlı. 
Sinəsi ürək döyüntülü, 
sükutu həyəcanlı. 
Pəncərə qabağında 
fəvvarə su dağılır 
çıldır-çıldır. 
Hələ Muğan düzündə 
yanır torpaq,
Mil düzü quraqlıqdır.
"Fəda olum sənə, 

gəl, eylə imtəhan, 
ölürəm".
Axır gəlir adamlar 
Xan qızının bulağına. 
Axır gəlir ürəklər 
Natəvan şeirinin sorağına. 
Artıq olmaz bu gün də desək: 
– Ürəklər, qızının!
Sözlərinin hərarətində Xan qızının.

Aprel, 1970
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NƏĞMƏLƏR DOĞULANDA

Nə "Koroğlu" vardı, 
Nə "Arşın mal alan", 
ahəngə düzülmüş 
quşların nəğməsi,
bulaqların səsi vardı. 
Bir qaragözlü uşaq
söykənib qaya daşına, 
dinləyirdi tütək səsini 
və ara-sıra gələn 
qırıq kəlmələri tək-tək: 
"Kərə, tayın gördüm, 
Kürə, tayın görmək gərək".
Bir "Kəsmə şikəstə" 
"Yandım" – deyib, 
enirdi yamaclara 
Üzeyir adlı
Bir qaragözlü uşaq, 
heyran-heyran baxırdı 
quş nəğməli ağaclara. 
Beşik başından 
axırdı ana laylaları
axşam-səhər, 
Bir qaragözlü uşaq 
dinləyirdi, dodağında
körpə zümzümələr. 
Hələ nə "Koroğlu" vardı, 
nə "Arşın mal alan". 
Bir qaragözlü uşaq vardı. 
Bir könlü nəğməli insan. 
Bir gün gəldi
"Arşın mal alan"da var oldu, 
"Koroğlu"da, "Sənsiz"də 
Bir də acı bir duyğu, 
yanıqlı bir həsrət qəlbimizdə.

1970
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TONQAL YERİNDƏ ÇİÇƏK
"Kabab yanar köz üstdə!"

Burda torpaq yanmışdı 
qapqara.
Tonqal tüstüsü yayılmışdı 
yaxınlara, uzaqlara. 
Havadan asılmışdı 
yanmış ət qoxusu. 
Gözlərdə közərmişdi 
qurbanlıq olmaq qorxusu.
Torpaq dözdü 
atəşin ağrısına, 
inciyinə. 
Yanıq qalıqları
qalmışdı ikinci günə. 
Üçüncü gün yağış yağdı,
dənəvər, gurşad 
Yudu tonqalın külünü, 
Nə ah qaldı, nə fəryad. 
Keçdi bir neçə gün, 
Tonqal yerində çiçək əkdilər. 
Ancaq deyən olmadı, burda 
qırmızı qərənfillər 
tonqaldan qabaq gərəkdilər, 
yanıq ət qoxusundan qabaq, 
qurbanlıq qoxusundan qabaq. 
Soruşan olmadı, 
tonqalı kimlər qaladı, 
çiçəkləri kimlər əkdi?
Bu işin yaxşı tərəfi nə, 
pis tərəfi nədir.
Yoxsa bu qan rəngli qərənfillər 
sallaqların şərəfinədir?

(Bu şeir Stepanakertdə "məhkəmədən" sonra vəhşicəsinə diridiri
yandırılmış üç nəfər azərbaycanlıya həsr olunmuşdur.)

1968
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PİRİ BABANIN BAĞI

Piri babanın yaşını bilən yoxdur.
Kirs dağının dumanlı başı vardı,
Piri babanın neçə yaşı vardı.
Hamı onu burda görüb,
qoca, cavan.
Burda onun səpdiyi
toxumlar cücərib.
Burda cığırları yol eləyib,
burda bağ-bostan becərib
Piri baba-bağban.
Burda ilk ağac əkən,
burda ilk ev tikən,
burda sevişən, dərd çəkən
Piri baba olub.
Qabarlı əllərindən
çöllərə, düzlərə
bahar verib,
Bağından meyvə dərib,
yolçulara nübar verib.
Yaşını bilən yoxdur onun,
Kimi deyir neçə yüz,
kimi deyir neçə min ildir,
Keçmişdən könlündə qalan
həsrət, arzu, nisgildir.
Bu günü – ümid dolu,
Bu günü – qoca torpağın
gənclik yolu.
Burda anadan olub,
burda ata olub,
burda baba olub
Piri baba.
Ölüm yoxdur ona,
torpağa ölüm olmayan kimi.
Zirvəsi buludlarda gizlənən
dağa ölüm olmayan kimi.
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Dünən də vardı Piri baba,
bu gün də var,
sabah da olacaq.
Nə qolu girdən düşmüş,
nə bir gün naçaq.
Hər çimdik torpaqda,
hər damcı suda,
hər aydın havada,
hər gün
yenidən doğulur
Piri baba.
Dost gözləri görəsi
çəmən-çəmən düzləri var,
Nəğməli gecələri,
işıqlı gündüzləri var
Piri babanın.
Dost əlləri dərməli
meyvələri çeşid-çeşid,
rəng-rəng,
dad-dad.
Qulaqları oxşayan 
nəğmələri var, 
qanad-qanad. 
Əlindəki dostluq camı, 
süfrəsi açıq,
Onu tanıyır hamı.
Tanımayanlar varsa,
aşıq demiş:
"Dalınca qara palçıq!"
Piri babanın hörməti
doyum-doyumdur.
Qəzəbinə dözmək zor olar.
Piri babaya dost gözüylə baxanlar
mehribanlıq, ülfət görər.
Bəd nəzərlə baxanlar
kor olar.
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NƏSİLDƏNNƏSLƏ

Anam Qaradolaq obasındandı,
Kürün sağ sahilindən.
Yaşayırdıq Göyçayın
çinarlı bir küçəsində.
Hələ uşaq idim mən.
Hərdən yazbaşı
aranın yumşaq gecəsində
babam gözlərini yumar,
xəyala dalardı.
Bir müddət belə qalardı.
Sonra deyərdi:
– İgid oğlum!
Atlar içində
döl seçməli olsan,
o yerlərə get!
Göllər içində
göl seçməli olsan,
o yerlərə get!
Bağları–bağlar bağı,
Dağları–dağlar dağı.
Qalasının hər divar daşı 
düşmən gülləsinə qalxan olub. 
Gümüş-gümüş ulduzları
dan sökəndə axan olub. 
Dərələrin dərini ordadır,
Bulaqların sərini ordadır.
Ovlaqları geniş-geniş,
İstəsən ovla, quşla,
istəsən çaylağa en.
Yolun eniş.
İstəsən buludlara qalx
ilan-cığır yoxuşuyla.
Üç ay sürüləri başıyuxarı gedir,
İki ay başıaşağı,
Yamacları əlvan xalı!
Şırranları – nənə qurşağı
Çörəyi az olsun, ya çox,
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süfrəsi dost üzünə açıq olur.
Orda ürəklər
mərd sözünə açıq olur.
Nəğmələr nəğməsi
ordadır.
Cabbarın, Seyidin səsi ordadır.
Çox vurğundu baba yurduna 
babam, nənəm. 
İndi nəvəmin babası mənəm.

1970

ŞUŞAM MƏNİM

Sinəsi qabarıq, 
nağıllardan gəlmiş 
pəhləvandır
Şuşam mənim; 
Mərdliklə, gözəlliklə 
qoşam mənim. 
Azərbaycan torpağının
nur parçası.
İncə mahnılar yuvası,
Pənahların yadigarı,
Alagözlü, 
qarasaçlılar diyarı. 
Səndə Cabbarın, Seyidin,
Nəvvabın, Üzeyirin, Bülbülün, 
neçə-neçə nəğməkarın, 
qoç igidin 
nəğməsi var, 
nərəsi var. 
Könüllərdə 
neçə-neçə mahnıların
zümzüməsi,
sözü qalıb,
Sənin doğma torpağında
neçələrin gözü qalıb.
Vətən adlı doğma yurddan
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püşk olarmı?!
Pay olarmı?!
Yüz bir şəhər adı çəkim,
Gözəllikdə
biri sənə tay olarmı?!
Hər qarışın şair qızın 
Natəvandan xəbər verir. 
Sən nəğmələr beşiyisən, 
sən muğamlar keşiyisən. 
Bəd əməllərin kükrətdiyi 
alovlardan diri çıxdım. 
Ey Səməndər – Həyat quşu! 
Tarixindən səhifədir
hər enişin, hər yoxuşun! 
Torpağın da, 
ləçək-ləçək çiçəyin də, 
pıçıl-pıçıl yarpağın da
xəbər verir ibrət dərsi bu olmuşu. 
Tarixdə baş əyməmisən 
bir fatehə, müxənnətə. 
Bir qonşunun, bir qonağın
könlünə də dəyməmisən. 
Alqış sənə! 
Bu qüdrətə! 
Doğma yurdum, 
gözəl Şuşam. 
Fəsil-fəsil görüb səni, 
Doyum-doyum gəzib 
dağı, göy çəməni 
yenə səndən doymamışam. 
Haqqım vardır 
şeir, əmək diyarına 
bəstə-bəstə mahnı qoşam. 
Tarix sənin
torpağında, daşındadır, 
hər yan-yörən,
hər dolayın, 
hər cığırın
Azərbaycan – Vətən dadır. 
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Dost gözüylə sənə baxan 
hər kəs əziz qonağındır. 
Sənə əyri baxanları
qəzəbinlə külə döndər, 
yaxıb-yandır. 
Dünənində
Qəhrəmanlıq zirvəsi var, 
Bu günündə
dostluq, ülfət havası var. 
Bu gün aləm səndən alır 
Vaqiflərin sorağını. 
Sən yandırdın neçə-neçə
milli sənət çırağını. 
Cıdır düzü şəfəqlərə 
boyananda səhər-səhər, 
Qoynundakı
hündür qatlı binalarda 
çiçəklənir pəncərələr. 
Öyünürəm tarixinlə, 
bu gününlə. 
Vətənimin şəfa yurdu,
məni dinlə! 
Səni bircə dəfə görən 
bir könüldən, min könülə 
sənə aşiq, bənd olmuşdur, 
Qarabağın yaraşığı! 
Sənə saysız nəğmə qoşub
neçə-neçə el ozanı,
el aşığı.
Yüz bir tərif desəm, 
azdır bu gününə;
qoynundakı toy-düyünə. 
Nəğmələrin qanad çalır 
Bakıya da, Şirvana da, 
qədim əziz Gəncəyə də. 
"Nankor" dedim 
bu gününə xor baxana, 
səndən küsüb inciyənə. 
Üz tuturam sizə sarı
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Vətənimin allı-güllü, 
əlvan-əlvan çiçək xallı
göy dağları! 
Kirsin sərin mehi gəlir, 
sığallanır Cıdır düzü. 
Dan yerindən qalxan günəş 
xəbər verir
zəfər dolu bir gündüzü. 
Danış-danış, Cıdır düzü, 
Nə zamandan qalıb səndə, 
sərt qayalı daş sinəndə 
ağ köpüklü köhlənlərin 
qaynar, iti 
nal imzası! 
İgidlərin ağır izi.
Sən mətanət,
mərd dostluğun 
səngəri, həm qalasısan. 
Kim nə deyir, desin, 
Sən beləsən, 
bu adla da qalasısan. 
Köhlənlərin su içdimi
şair qızın bulağından? 
Maral, cüyür ürküşdümü
tərlanların qıy vuranda 
sürülərin oylağından? 
Tarixinlə öyünürəm, 
Bu gününlə sevinirəm,
Fərəhinlə fərəhliyəm. 
Yorulmaram, 
gəlhagəlli,
incə telli
büsatından yüz gün deyəm. 
Şuşam mənim! 
Mətanətlə, dəyanətlə, 
səxavətlə qoşam mənim!

Avqust, 1980
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Bəxtiyar VAHABZADƏ

“MUĞAM” POEMASINDAN parça

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam, 
Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam.

Nə güman eyləmisən ondakı tilsimləri sən? 
"Kürü ahıyla qurutdu", "Salı yandırdı" muğam.

Onun hər guşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, 
Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam.

Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, 
Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam.

O, ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, 
Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam.

Dəfn edin siz məni “Zabul segah”ın mayəsinə, 
Deyirəm, bəlkə, məni bir gün oyandırdı muğam.

Çox kitablar oxudum, zənn elədim, bəxtiyaram, 
Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.
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AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ

Bir millətik, iki dövlət,
Eyni arzu, eyni niyyət,
Hər ikisi Cümhuriyyət,
Azərbaycan – Türkiyə.

Bir ananın iki oğlu,
Bir ağacın iki qolu,
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan – Türkiyə.

Ana yurdda yuva qurdum,
Ata yurda könül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum,
Azərbaycan – Türkiyə.

Birdir bizim hər halımız,
Diləyimiz, amalımız,
Bayraqlarda hilalımız,
Azərbaycan – Türkiyə.

Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir,
Azərbaycan – Türkiyə!
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Hüseyn ARİF

GÖYÇƏLİLƏR, DAĞILMAYIN GÖYÇƏDƏN

Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən,
Göyçə qədim, Göyçə ulu Göyçədi.
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən,
Var-dövlətli, mal-qoyunlu Göyçədir,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.

Dədə Qorqud nəfəs alıb bu yerdə,
Bərkə-boşa sinə gərib bu yerdə,
Nəsillərə öyüd verib bu yerdə,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.

Toxulcada axdı bulud, ötdü çən,
Xəbər tutdum durnaların köçündən,
Atla keçdim Ağbulağın içindən,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.

Göyçə eli, şöhrətlidir ellərin,
“Göyçə gülü” əzbəridir dillərin,
Göyçə gölü göyçəyidir göllərin,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.

Xoş ləhcəni, şirin dili saxlayın,
Həm sevinci, həm nisgili saxlayın,
Zodda zodu, Cildə cili saxlayın,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.

Aləm bilir, hər hörmətim sizədir,
Dədə-baba məhəbbətim sizədir,
Mən Arifəm, vəsiyyətim sizədir,
Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən.
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QABİL

AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ

Uzanır danışıqlar, imzalanır sənədlər, 
Xəritədə aləmə göstərilir sərhədlər…. 
Səsimizə səs verir dünya başbilənləri; 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 
Dəyirmi masalarda izi var dirsəklərin… 
Ağlasığan söhbəti, sözü var dəstəklərin, 
Yardım bağlamasında özü var dəstəklərin 
Lap ləl-cavahir olsun hər yardımın dəyəri… 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 

Diplomat cənabların hər biri hörmətlidir, 
Bu məqamda ölkəmə təşrifi qiymətlidir. 
Rəyi təqdirəlayiq, rəyi ədalətlidir. 
Gözdən-nəzərdən salan kimdir ki, bu işləri? 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 
İşğal altında qalır torpağımız-daşımız, 
Nələr görmür gözümüz, nələr çəkmir başımız. 
Qarışıb bir-birinə baharımız-qışımız. 
Çadır göstərmək olub hər çatana peşəmiz… 
Sərgi olmasın deyə bu Mil-Muğan düzləri 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 

Ali qonaqlar gəlir dünyanın hər yerindən, 
Ürək yanır, göz dolur şəhid qəbirlərindən… 
Düşünüb-daşınıram özlüyümdə dərindən: 
İntiqam ala bilməz, qana qan ola bilməz 
Məzarları bəzəyən ehtiram çiçəkləri… 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 
Söhbətlər çözələnir, bir şey görünmür hələ, 
Heyətlər təzələnir, bir şey görünmür hələ. 
Müddətlər təzələnir, bir şey görünmür hələ. 
Açılmır ki, açılmır düyünü bu torpağın, 
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Qov alışa bilərmi od saçmasa çaxmağın? 
İldırımlardan belə umma bu zərrələri, 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri! 

Sülhə qurban kəsərəm, mən də qan istəmirəm! 
Təzə-tər qərənfilli xiyaban istəmirəm! 
Tükənir səbrim fəqət, sazişlər, 
Qətnamələr, bəyanatlar kifayət! 
Ziyafətlər kifayət! 
Ziyafət dumanında nəzakətlər kifayət! 
Yurdsuzlara yurd olan biyaban istəmirəm! 
Yellənsin sülh bayrağı! 
Bu bayrağa kəm baxan, 
Həm baxmayan, həm baxan 
Bədgüman istəmirəm! 
Sevindirsin milləti qoy sülhün şad xəbəri, 
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!

ÇADIRLARA ALIŞMAYIN

Cərgə-cərgə, düzüm-düzüm, 
Görüb qan ağlayır gözüm... 
Millətimə budur sözüm: 
Çadırlara alışmayın!

Nə gen-bolu, nə də darı, 
Nə qırışı, nə hamarı... 
Yığışdırın bu bazarı, 
Çadırlara alışmayın!

Vurun, deşin dolu kimi, 
Qırın tikan kolu kimi, 
Uzaqlaşın dəli kimi... 
Çadırlara alışmayın!

Əski-üskü dam-daşımız?! 
Burda xeyir-şər aşımız?! 
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Qaraçı da yoldaşımız?! 
Çadırlara alışmayın!

Burda tapmayın rahatlıq, 
Bir dəqiqə, bir saatlıq. 
Aman günü! El-elatlıq... 
Çadırlara alışmayın!

İmarətə tən olsa da, 
Pəncərəsi gen olsa da, 
Dövrəsi gülşən olsa da, 
Çadırlara alışmayın!

Tayfa deyil, millətik Biz, 
Bir evik, bir külfətik Biz, 
Saraylara şöhrətik Biz,
Çadırlara alışmayın!

Burum-burum qalxır tüstü, 
Deməyiniz bu da bəsdi. 
Məst etməsin sizi isti,
Çadırlara alışmayın!

Sən ey xalqım, ey diyarım, 
Ey cavanım, ixtiyarım, 
Ey didərgin balalarım, 
Çadırlara alışmayın!

Barışqanlıq cinayətdir, 
Lap bir anlıq–cinayətdir, 
Alışqanlıq–cinayətdir, 
Çadırlara alışmayın!
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Nəbi  XƏZRİ

ÇƏKİN  QARABAĞDAN  QARA  ƏLLƏRİ

Sinəmdə döyünür bu yerin qəlbi,
Əyilməz dağlara bir də baş əyim.
Vaqifin ürəyi, Üzeyirin qəlbi
Mənim ürəyimdir, mənim taleyim.
Əsməsin hicranın qara yelləri,  
Çəkin Qarabağdan qara əlləri!

Quzeydən çaylara göz yaşı sızır,
Qəzəb dalğaları axır yollara.
Yurdumun xan qızı, mehriban qızı
Natəvan nigaran baxır yollara.
Axmasın vadinin qara selləri,
Çəkin Qarabağdan qara əlləri!

Dar gündə sınanar nəslin qüruru,
Qeyrət həqiqətin müqəddəsidir.
Fikrətin xəyalı – zirvələr nuru,
Bülbülün nəğməsi dağlar səsidir.
Bir də mən görməyim qara əlləri,
Çəkin Qarabağdan qara əlləri!

Kükrəyib qəzəbdən od tökər qışım,
Qolumdan bərk tutsun qardaşım gərək.
Qarışsa yad elə bircə qarışım,
Özüm də torpağa qarışım gərək.
Çəkin bu torpaqdan qara əlləri!
Çəkin Qarabağdan qara əlləri! 
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ŞUŞANIN YOLLARI

Hər yanda bir məclis qurulub gedir, 
Buz kimi bulaqlar durulub, gedir.
Dağların döşüylə burulub gedir, 
Gör necə qovuşur yollara yollar, 
Siz nə gözəlsiniz, yollar, a yollar!

Dağın ətəyinə qədəm qoyunca 
Qarqar uğuldayır dərə boyunca. 
Durub hüsnünüzə baxım doyunca, 
Dalım heyran-heyran mən sizə, yollar! 
İlk dəfə gəlmişik üz-üzə, yollar!

Sərin bulaqlardan ellər su içmiş, 
Dostunu düşməndən yaxşıca seçmiş. 
Burdan Vaqif ötmüş, Vidadi keçmiş, 
Gərək ki, onları tanıya yollar, 
Onların ləpiri hanı, a yollar?

Sevirəm çeşməli, sulu dağları, 
Vüqarlı dağları, ulu dağları. 
Döysə də qar, yağış, dolu dağları, 
Dolanıb aparır dağlara yollar,
Bağçalara yollar, bağlara yollar.

Dağların zirvəsi ağa bürünür, 
Yaşıl quzeylərdən duman sürünür. 
Qəlbimdən bu yerə yollar görünür,
Gör necə qovuşur yollara yollar,
Siz nə gözəlsiniz, yollar, a yollar!
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Qasım QASIMZADƏ

ZÜMRÜD  TAC

Qarabağ… Nə zaman çəkilsə bu ad,
Gözümün önündə bir qız dayanır:
Hörüyünün kökü buz tutub qat-qat,
Atlas paltarının  ətəyi yanır…
Qarabağ – Mehriban, gözəl, vüqarlı
Yurdumun qızıdır, kamalı dərin.
Qarabağ – sinəsi şeirli, tarlı,
Döşü havalıdır, ləhcəsi şirin.
Yer üzü dinləyir zənguləsini,
Ağır yığnaqlıdır, söz-söhbətlidir.
Görənlər o qızın saf çöhrəsini
Deyir nə həyalı, nə ismətlidir.
Mərdlik zirehiylə döşü sipərli,
Nüşabə idraklı, Həcər təpərli.
Əli buludlarda, ayağı Kürdə,
Açıq süfrəsinin qonağı saysız.
Kim əsir istəyib onu bu yerdə
Boynunu qılıncdan keçirib o qız!
Bədxahı boğmaqçün qəsdinə duran
Xaçın, Qarqar onun qoşa sazıdır.
Başının üstündə yanıb bərq vuran
Şuşa Qarabağın zümrüd tacıdır.

343

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



Nəriman HƏSƏNZADƏ

GÖRƏSƏN, AĞDAMA YAĞIŞ YAĞDIMI

Gülablı – cənnətdi, səsdi, sədadı,
təbiət çiçəkdən xalı toxuyur.
Şahbulaq Ağdamda şah abidədi,
fəhlə əllərinə nəğmə oxuyur.

Görəsən, Ağdama yağış yağdımı,
yollarda sel tutdu bizi qəfildən.
Yoncaya,
taxıla heç su çıxdımı,

bir damcı düşdümü orda, görəsən?

Yenicə girmişdi hələ may  ayı,
katib düşünürdü fikri qarışıq.
Kiminsə – tələsik içdiyi çayı,
kiminsə – söhbəti qaldı yarımçıq.

Od tutub yanırdı laləli otlar,
biz suya dönsəydik, düzə axardıq.
Ağ yelin kimiydi dolu buludlar,
əlimiz çatsaydı –

bir-bir sağardıq.

Sıxırdı mənim də söz ürəyimi,
susmaq çətin imiş, danışmaq asan.
Su ver, çörək verim –
Deyirdi zəmi,

imtahan verirdi çörəyə insan.

Göy yerin dərdini duyacaqdımı,
bəlkə də, şimşəkdir buludda gəzən!
Görəsən, Ağdama yağış yağdımı,
bir damcı düşdümü orda, görəsən...

1985
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TARİXİN GÖR HANSI MƏRHƏLƏSİNDƏ

Mənim tariximə yüz ağa çıxıb, 
"Maşallah!" – keçiblər bütün sədləri. 
Xalqlar yarışında qabağa çıxıb 
xalqların rəhmsiz yolkəsənləri.

Daşları yazırlar, tez ötürürlər, 
yerə basdırırlar – niyyətdir deyə. 
Sonra qalxan tutub, ox götürürlər – 
tapdığım tarixi sənəddir, – deyə.

Sitat gətirirlər, tarix yazırlar 
keçib Kürümüzü, Arazımızı. 
Alban dövlətinə sahib çıxırlar, 
danıb Azərbaycan ərazimizi.

Yaşayaq, yaşadaq gərək tarixi,
tapmaca deyil ki – 
tarix yozulmaz.
Qanıyla yazıbdı Babək tarixi, 
qan yuyula bilər, qan yerdə qalmaz.

Sahildən sahilə yan alır qayıq, 
onu hər əsən yel yolundan əyməz. 
Biz od qonşusuyduq, kor qonşusuyduq. 
od da müqəddəsdi, kor da müqəddəs.

Qonşu – biz görmüşük qohumluq eylər, 
bir imdada çatar, ya qulluq eylər. 
Qonşu qonşusuna xəyanət etməz, 
sən öz torpağını mənə ver! – deməz.

Ara qarışdırır ortada kimsə, 
kimdi tanıyırıq, o guya bilmir. 
Bayquş radiolar verib səs-səsə, 
bülbül bağçamızda oxuya bilmir.
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Tarix avam deyil, torpaq səbirsiz.
soyutma tərini yad kölgəsində.
Bizə düşmən çıxıb dost dediyimiz
tarixin gör hansı mərhələsində.
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Xəli̇l Rza ULUTÜRK

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram, 
Qolumdakı zəncirləri qıram gərək, 

Qıram! 
Qıram!

Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi, 
İstəyirəm səma kimi,

Günəş kimi! 
Cahan kimi!

Çəkil!
Çəkil, ey qəsbkar! 
Mən bu əsrin gur səsiyəm. 
Gərək deyil sısqa bulaq, 
Mən ümmanlar təşnəsiyəm.

“APARDI SELLƏR SARANI” POEMASINDAN

Kəsildi bağlarda bülbülün səsi, 
Yad atlar tapdadı bağı, bostanı. 
Yazıldı "Gülüstan müqaviləsi", 
Pozuldu yurdumun min gülüstanı.

Bir yanda şahənşah, bir yanda da çar, 
Qan ilə yazdılar sülh qərarını. 
Tikanlı məftillə sarıdı onlar 
Böyük bir millətin yaralarını.

Gürşad tökdü, tufan oldu, 
Araz daşdı, ümman oldu. 
Qayaları al-qan oldu 
O sahildə, bu sahildə.
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Ölkə yandı, Vətən yandı, 
Qızıl pultək xırdalandı. 
Dövlət getdi, var talandı 
O sahildə, bu sahildə.

Bir-birindən cüda düşdük, 
Diri gözlü oda düşdük.
Biz yadlara neyləmişdik 
O sahildə, bu sahildə?

Füzulim bir qəmli neydi,
O bir dəmi qara geydi? 
Yarasına kimlər dəydi 
O sahildə, bu sahildə?

"Şəbi-hicran yanar canım, 
Tökər qan çeşmi-giryanım, 
Oyadar xəlqi əfqanım" 
O sahildə, bu sahildə!

Ürək dustaq, Vətən məhbəs, 
Hanı Babək, Cavanşir bəs? 
Həyat bu cür qala bilməz 
O sahildə, bu sahildə!

1960
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Məmməd  ARAZ

ŞUŞADA  BİR  GECƏ

Bu gecə gecənin son qatındayam,
Bu gecə bir qəndil qanadındayam.
Sağımda bir dərə – qara hörükdür,
Solumda bir dərə – qara hörükdür.
Dövrəmdə buludlar bölük-bölükdür,
Dünyanın damına çıxmışam, nədir?
Dünya qaranlığı harda gizlədib?
Dünya toranlığı harda gizlədib?
Gecə ağ yağışda durulanıbdır,
Gecə dağ mehində qurulanıbdır.
Daranıb, bələnib işıqlarına,
Taxıb qarmağını göy tağlarına
Bir çilçıraq şəhər,

bir qəndil şəhər.
Hər evi bir qızıl qərənfil şəhər.
Uzaqdan – bir ulduz topası kimi

göy üzündədi.
Yaxından – bir qaya lampası kimi 

yer   üstündədi.
Gecənin qoynunda yanır dağ şəhər,
Fəzadan asılı çilçıraq şəhər.
Dağlar öz ovcunda yandırıb onu,
Ulduzlar qoynuna qaldırıb onu.
Bu dağlar vüqarı, bu dağlar gücü.
Bu gecə kəşf etdim bir Şuşa bürcü,
Bir Şuşa bürcü, 
Tamaşa bürcü.
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ƏLVİDA, DAĞLAR

Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim, 
Duman, salamat qal, dağ, salamat qal! 
Dalımca su səpir, yoxsa buludlar? – 
Leysan, salamat qal, yağ, salamat qal!

Qıy vuran qartallar yox oldu çəndə, 
Nərgizlər saraldı şehli çəməndə. 
Ey qaragöz pəri, dalımca sən də 
Boylan, salamat qal, bax, salamat qal!

Gəldim, qarşıladı güllər-çiçəklər, 
Gedirəm, əl edir boz biçənəklər. 
Nidamı çaylara dedi küləklər: 
Bulan, salamat qal, ax, salamat qal!

Dağların pələngi, şiri də sənsən, 
Şairi də sənsən, şeiri də sənsən. 
Varı, bərəkəti, xeyri də sənsən – 
Çoban, salamat qal, sağ-salamat qal...

TARİXÇİ ALİMƏ

Çox da tərifləmə bu qalaçanı, 
Babalar adından danışma çox da. 
Kimin əlindəydi onun açarı? – 
Yazanı qalmayıb, biləni yoxdu.

Zaman nə zamandı, kimdi qorunan? 
Hər daşda hənir var – ayağa qaldır. 
O kərpic qocanın yapış qolundan, 
Bəlkə, hər divarın özülü qandır?

Tarix əlifbası daşdan başlanır, 
Əl dəydi: yumşalır, göyərir indi. 
Başdı – daş olubdu, daşdı – baş olub, 
Bunları seçmək də hünərdir indi.
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Tarixə dəyməsin yalan barmağı, 
Haqqım yox quşun da haqqını danam. 
Mən öz keçmişinə heykəl yonmağı 
Alnına yazdıran oğullardanam...

Bir daşa tarixim yazılıbdısa, 
Düz oxu, qoy olsun ikicə kəlmə. 
Genişdi – geniş yaz, qısadı – qısa,
Üstündən götürmə, üstünə gəlmə.

Dilimin ətrindən dili kallaşan,
Təzə dil axtaran dillərdən qorun. 
Dünənki tarixi bugünkü daşa 
Yamayıb, basdıran əllərdən qorun!
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Cabir NOVRUZ

ÖZÜNÜ QORU, XALQIM...

Müqəddəs, ulu xalqım, 
Gözümün nuru, xalqım... 
Ən dəhşətli zamandır, 
Özünü qoru, xalqım... 
Bir tora ilişmisən, 
Caynaqları dərində... 
Bir oyuna düşmüsən, 
Oyuncaqlar əlində... 
Üzərində əsirlər, 
Qara yellər görürəm. 
Sənə quyu qazırlar, 
Mənfur əllər görürəm... 
Təklənmisən yenə də, 
Yenilməz, ulu xalqım... 
Oğul, sözüm sənədir, 
Özünü qoru, xalqım... 
Kimin bəd əməli var, 
Tarix özü söyləsin. 
Burda iblis əli var,
Burda şeytan hiyləsi... 
Əzir torpaqlarını 
Yenə dəmir çəkmələr. 
Müstəmləkə qanunu,
Böl, parçala, hökm elə. 
Bölürlər bilə-bilə, 
Dağ çəkirlər sinənə... 
Beləcə, bölə-bölə, 
İstəyirlər bu yurdu
Yer üzündən silələr... 
Yalvarıram, amandır, 
Allah sözü dilimdə, 
Sən belə dar məqamda, 
İçəridən bölünmə, 
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İçəridən talanma... 
Bizim, sizin elliyə, 
Əqrəbaya, yerliyə, 
Amandır, parçalanma... 
Ayırmayaq bu xalqı 
Doğma, ögey kəslərə... 
Ən betəri odur ki, 
Xalq özünə qəsd edə... 
Özünün əli ilə 
Öz-özünü öldürə... 
Ostanlara böldülər, 
Küçələrə böldülər, 
Dalanlara böldülər... 
Min cür fəndlər gəziblər, 
Yüz cür qanun yazıblar... 
O sahildə asıblar, 
Bu sahildə kəsiblər.
Amma ki, iradəni
Sındıra bilməyiblər,
Heç ölümlə də səni
Öldürə bilməyiblər...
Yenə göylər dumandır,
Qəhrəman, ulu xalqım...
Ən dəhşətli zamandır,
Özünü qoru, xalqım...
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Fikrət QOCA

ŞUŞA MƏNİM RUHUMDADI

Bu yaşımda...
Dünyanın o başında
Könlümdə, gözümdə
Xatirə yandı.
Ruhum Qarabağa da
Burdan boylandı...
Bir qərib axşamda
Göyün üzündə
Bir səs havalandı,
Cıdır düzündə,
Yanıqlı bir səs.
Bir Qədir səsi
Səsin lap zilindən,
Son zənguləsi
Özünü qayadan
Uçuruma atdı.
Mürgülü dağları,
Lal qayaları
Yuxudan oyatdı,
Aləmi qatdı,
Geri qayıtdı.
Dəli ürəyimi
Çaldı, oynatdı.
Daşaltı çayının
Səsi oyandı
Sanki asimanda.
Dünyada hər şey
O səsin hökmüylə
İndi yarandı.
Hər yan öz rənginə
İndi boyandı.
Dedim şükür sənə,
Dünya oyandı.
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Yarəb, məni geri
Qaytarma, atma.
Allah, bu xəyaldan
Məni oyatma!

ABŞ, İndianapolis şəhəri
02.08.2018

QAÇQIN GƏLİNƏ

Yayda yaylağa gedərlər,
Səni sürdülər arana.
Yayın cırcırama çağı
Mən də duz basdım yarana.
Xəyalın dağlar qoynunda,
Yarpızlı dovğa bulayır.
Dağda sənsiz qalan yurdun
Axşam qurd olub ulayır.
Evi viran qalan bacım,
Gözü-könlü talan bacım.
Ala gözə bulud qonur,
Göz yaşın qəlbinə axır.
Sinəni yandırır, yaxır,
Yuxarıdan Tanrı baxır,
“Yaxan düymələ, düymələ”.

***
Yollar uzun, dağlar uzaq,
Bu dərd varaqlara sığmaz,
Bu dərdi yollara yazaq.
Eyvanda qalan kitabı
İndi külək varaqlayır.
Siz dərəyə qaçan yerdə
Hələ də bulaq ağlayır.
Məhlədə qalan yürüyü
Hansı xəyal yırğalayır?
Ağzı açıq qalan evlər
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Axşam qurd olub ulayır.
Xəyal zəncir qırar qaçar,
O səsdən ürək çapalar,
Ürəyin sinəndən uçar,
“Yaxan düymələ, düymələ”.

***
Bir gün köçün dönər geri,
Gözündə inam işığı,
Ürəyində yanıq yeri...
Yurd üçün susuz dodağın,
“Oxqay “ – deyib öpər yeri.
Darvazasız məhlələrin,
Divarı, daşı kövrələr.
Ürəyimdə daşa dönmüş,
Gözümün yaşı kövrələr,
Susub qəlbimdə inlərəm:
“Bəndləri uçuq ellərim,
Yaxası açıq evlərim,
Yaxan düymələ, düymələ”.
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Vaqif SƏMƏDOĞLU

FÜZULİYƏ

Bir gün dənizi siləndə 
Gilavarın yaylığı. 
Yenə dindi təkliyimin 
Yorğun söz azadlığı...

Sən, bəlkə də, sevinərdin 
Baxıb dənizə sarı. 
Axı yuxuna girməzdi 
Rus çarının tankları...

Bilirsənmi, vaxt dəyişib, 
Məcnun fit çalır tində. 
Özbəklər xələt paylayır 
Sənin yubileyində...

Bilirsənmi, artıq kəsib 
Ümid keçən yolları, 
Tikilməmiş türmələrin 
hörülməmiş hasarı...

Gecəyarı, ay sapsarı, 
Nə yapışmışam səndən? 
Yəhərlənməmiş dünyanın
Yıxılıram belindən...
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***
Sən mənim
doğma anamsan, Azadlıq, 
mən sənin
yad qapısında böyümüş balan...

Sən son ümidimin qaldırdığı 
ağ bayraqsan, Azadlıq, 
mən səni
yellədən külək...

***

İndi gileydən, güzardan 
Baş alıb qaçmaq vaxtıdır. 
Qapıları döyülməmiş 
Taybatay açmaq vaxtıdır...

İndi hər səsdən, hər küydən 
Sükuta dönmək vaxtıdır. 
Millət, dövlət zirvəsindən
İnsana enmək vaxtıdır...

İndi nə dua, nə qarğış, 
Nə nəzir demək vaxtıdır.
Dünya susmalıdır artıq,
Allaha kömək vaxtıdır...
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İsa İSMAYILZADƏ

GÜLLƏLƏR DEMƏDİ...
(Davadan qayıtmayan cavanlara)

Getdilər... getdilər fit çala-çala, 
Getdilər atları çimizdirməyə 
bizi aparmadılar, 
Qulançar yığmağa, moruq dərməyə 
bizi aparmadılar.

Yalvarıb-yaxarıb dil tökəndə biz 
Onlar üstümüzə od ələdilər. 
Qışqırıb, təpinib hədələdilər: 
"Hələ uşaqsınız, nə yaşınız var..."

Bir gün xəbər gəldi: dava başlanıb. 
Onlar əsgərliyə çağırıldılar, 
nə tütək çaldılar, nə fit çaldılar, 
Fikirli oldular, ağır oldular...

Yola salanlara qoşulanda biz 
Yalvarıb-yaxarıb dil tökdü onlar: 
"Qayıdın... qayıdın, geri qayıdın, 
Qayıdın atları çimizdirməyə, 
qulançar yığmağa, moruq dərməyə..."

Kəndimiz yamanca aralanmışdı, 
Yaman korun-korun yanırdı ocaq. 
Bir ağzıgöyçək də qaralanmışdı: 
"Deyəsən... gedənlər qayıtmayacaq..."
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Mərmilər, güllələr fit çala-çala 
Cuvar Cavad kimi qovdu onları, 
Kətmən vura-vura, ot çala-çala 
baxdıq yollara...

Getdilər, getdilər Berlinə sarı, 
Getdilər... getdilər ölümə sarı... 
Qəlpələr demədi: geri qayıdın, 
Lülələr demədi: geri qayıdın, 
Güllələr demədi: geri qayıdın, 
hələ uşaqsınız, nə yaşınız var...
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Vahid ƏZİZ
BAĞIŞLA MƏNİ, VƏTƏN...

Oğulluq etmədim sənə, bağışla, 
Vətən, günahımdan keç, keçə bilsən. 
Bütün boyaları yudu yağışlar – 
Gəl, ağı qaradan seç, seçə bilsən.

Gör, nələr əkmişdim, nələr göyərdi? 
Gör, kimlər ömrümün barını dərdi? 
Hər yanda boy atıb tikan cücərdi – 
İndi bu "zəmini" biç, biçə bilsən.

Yad mənəm! Özgələr qədir biləndi! 
Namərdlik üstünə hardan ələndi? 
Dilim də, ağlım da Tanrı verəndi – 
Bir qurtum zəhərəm, iç, içə bilsən.

İllərlə qapımı döyən olmadı, 
Körpətək hönkürdüm – öyən olmadı. 
heç yanda sözümü deyən olmadı –
Necə dayaq durdu küt gicə – bilsən?!

Nə var ki, mənsiz də dözə bilərsən, 
Azmıdır dünyada didərgin gəzən? 
Yurdundan uzaqda gözəl gün gəzən – 
Nə çoxdur qürbətdə yol, küçə – bilsən?

Hara üz tutacam, indi nə fərqi? 
Gileyim xalıtək yolları sərdi, 
Torpaqdan ayrıldım – dizim titrədi – 
İndi, Vahid Əziz, köç, köçə bilsən?! 
Vətən, günahımdan keç, keçə bilsən...
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Ramiz RÖVŞƏN
İLAN BALASI

Böyüyür bir körpə ilan balası,
gah o başa, gah bu başa sürünür.

Sevinir udduğu havaya, suya,
torpağa sevinir, daşa sevinir.

Bir sevgi həvəsi dolur canına, 
Gecələr gözünün itir yuxusu.
Çiçəyin qoxusu, 

otun qoxusu, 
Küləyin nəfəsi dolur canına. 
...Özündən xəbərsiz,

səssiz-səmirsiz
Zəhərə çevrilir canında hər şey... 
Bu ilan balası bir vaxt

canında
Gizlənən zəhərdən xəbər tutacaq. 
Bəlkə, qarğıyacaq

baxtını onda, 
Bəlkə, boğazını

qəhər tutacaq. 
Ağlama, ağlama, ilan balası, 
Baxtını qarğıma, ilan balası! 
Bu da bir ömürdü,

dözəsən gərək, 
Beləymiş taleyin əmri, buyruğu; 
Döşünün altında – 

sevən bir ürək, 
Dişinin altında, –

zəhər tuluğu. 
Görənlər çığırır:

–  İlan var, ilan!.. 
Qovduqca qovarlar səni dünyada. 
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Hər yandan kəsilər 
yolun-yolağın, 

Tək bircə yol qalar sənə dünyada; 
Başından

quyruğunacan,
Zəhərli dişindən quyruğunacan 
Tək bircə yol qalar, –

o yol özünsən, 
Özün öz yolunsan, ilan balası. 
Özün bu dünyada

öz əzizinsən, 
Özün öz balansan, ilan balası. 
Hara qaçacaqsan

göz qabağından, 
Bu zalım dünyayla neyləyəcəksən? 
Yüz yol çıxacaqsan 

öz qabığından,
Özündən ayrıla bilməyəcəksən. 
Öyrən,

yavaş-yavaş özünə öyrən, 
Dünyanın hər cürə üzünə öyrən. 
Barış canındakı zəhərli dərdlə, 

iyrənmə özündən, ilan balası. 
Bəlkə də, ən acı həqiqət elə

sənsən yer üzündə, ilan balası. 
Sənsən haqqın yolu bu yer üzündə,

tanrı özü seçib bu yolu, bəlkə. 
Yüz cür sifətiylə, yüz cür üzüylə 
Dünya səndən keçib burulur, bəlkə...
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Nüsrət KƏSƏMƏNLİ

Ağacın altında kölgə, 
Kölgənin altında torpaq, 
Torpağın altında ölülərimiz... 
Ağac öləndə

kölgəsini aparacaq, 
Kölgə öləndə günəşi, 
Günəş öləndə 
Ölülərə qoşulacağıq biz...

Buludun üstündə ay, 
Dənizin üstündə ay işığı, 
Ay işığında

ulu bir soyuq. 
Ayı bulud udacaq, 
Ay işığını dəniz, 
Gecəyə qovuşacağıq biz.

Köksümüzün altında ürək, 
Ürəyimizin altında arzu,
Arzumuzun altında biz. 
Əvvəl biz susacağıq, 
Sonra qəlbimiz, 
Arzumuz yaşayacaq. 
Ağac bitirəcək

günəşin altında, 
Kölgə sərəcək

yarpağın altında. 
Çəkib torpağı üstümüzə
Güləcəyik torpağın altında...
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Zəlimxan YAQUB

İŞIQLAN KƏBƏNİN NURUNDA, KÖNLÜM

Bu da bir fürsətdi baxtına düşüb, 
Baxtın ucalığın taxtına düşüb. 
Zamanına düşüb, vaxtına düşüb,
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!

Sirdaş ol ulduzla, Günəşlə, Ayla, 
Yoldaş ol çəmənlə, çeşməylə, çayla. 
Aldığın işığı dünyaya payla, 
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!

Amandı çəkməsin sis ürəklərə, 
Qaranlıq gətirir his ürəklərə. 
Allah, nuru payla pis ürəklərə, 
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!

İmanı olanlar dumandan çıxar, 
Şübhədən sıyrılar, gümandan çıxar. 
Nə çıxsa yenə də imandan çıxar, 
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!

Sığın bu dünyanın yaraşığına,
Peyğəmbər nuruna, haqq işığına. 
Çevril sevə-sevə haqq aşığına, 
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!

Tanrı işığında hamı nurlanır, 
Dünyanın sarayı, damı nurlanır. 
Yanar ürəklərin şamı nurlanır, 
İşıqlan Kəbənin nurunda, könlüm!
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Məmməd İSMAYIL

BU QAN YERDƏ QALAN DEYİL

Dayanma, nə dayansa da 
Gələn vaxt-vədə yansa da, 
Zülüm ərşə dayansa da, 
Bu qan yerdə qalan deyil.

Yoxsa bu sönən od-ocaq, 
Kim söndürüb, unudacaq? 
Hələ çoxunu tutacaq, – 
Bu qan yerdə qalan deyil.

Çətin yata, coşub bu qan, 
Haqqı haqqa qoşub bu qan. 
Yəqin, küydən düşüb bu qan, – 
Bu qan yerdə qalan deyil.

Bu nə görüm, nə gərəcək, 
ha yaxanı kənara çək. 
Toxum kimi göyərəcək – 
Bu qan yerdə qalan deyil. 

Uca zirvə çəndə qalmaz,
Dərd dərdi çəkəndə qalmaz, 
Nahaq qan tökəndə qalmaz, – 
Bu qan yerdə qalan deyil. 
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Bu nə cəza, bu nə günah,
Bizə verdin, Allah, Allah?! 
Göyə bülənd olan bu ah, 
Aman, yerdə qalan deyil, 
Bu qan yerdə qalan deyil.

Bir ay adı, bir gün adı
Tapındığım görkün adı, 
Yerdə qalmaz yurdun adı, 
Yerdə qalmaz Türkün adı, 
Bu qan yerdə qalan deyil.
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Musa YAQUB

DƏLİDAĞ
(Şair Əli Qurbanova və Kəlbəcərli dostlarıma)

Babadağın salamını yetirim,
Bu salamı alasıdır Dəlidağ.
Taxt-tacını xəyalıma gətirim,
Qalaçalar qalasıdır Dəlidağ.

Mən duymadım, mən baxmadım desələr,
İnanmayın, bir baxışım bəs elər
Ürəyimdə qayaları səs elər,
Canımda can qalasıdır Dəlidağ.

Ayağı od, sinəsi gül, başı qar,
Od bulağı damarını oynadar,
Tale özü qazanını qaynadar,
Min boşalıb-dolasıdır Dəlidağ.

Şair Əli, o ocaqlar sönərmi?
Bu nə sözdü, könlüm sizdən dönərmi?
İnsan olan xırdalığa enərmi?
Bizlərə görk olasıdır Dəlidağ.

Karvan gələ qapısını bağlamaz,
Hər ötəni yaddaşında saxlamaz.
Taxtdan enib keçidini yoxlamaz,
Şah oğlu, şah balasıdır Dəlidağ.
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Məmiş bildi, arzuladım Bəhməni,
Bir yol görüb kəsmədim xoş kəlməni.
Sücaətdən soruşmadı bəs məni?
Saçımızı yolasıdır Dəlidağ.

Sizdən dedi daşdan xəbər alınca,

O diyarda şeir uca, söz uca.

Aranacan Tərtər gəldi dalımca,

Yanar qəlbə axar sudur Dəlidağ.
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Famil MEHDİ

QARABAĞIN QOCALARI

Heç birinin ürəyinə
Kin-küdurət yaxın gəlməz.
Böyük-kiçik məclislərdə
Bir yol yersiz deyib-gülməz.
Dalda qeybət qıranları,
Gizlin ara vuranları
İnsan sanıb, kişi bilməz
Bu torpağın ucaları,
Qarabağın qocaları.

Dünyadakı insanları
Özlərinə qardaş bilər.
Əlindəki tikəsini
Başqasıyla yarı bölər.
Nizamini tərifləyər,
Füzulini əzbər deyər.
Oxuyar da dodaqaltı,
Söhbətləri baldan şirin.
Hər sözündə bir rəvayət,
Bir haşiyə, bir bayatı.
Gah arvadı tərifləyər,
Gah boz atı.
Gah adını bilmədiyi
Kosmonavtı.
Uzaq-uzaq babaların
Bizə əziz yadigarı,
Qarabağın qocaları.

Tər töksə də dönə-dönə
Kömək ummaz başqasından.
Namərdlərin süfrəsinə
Əl uzatmaz heç bir zaman.
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Yamanlığın cavabını
Yaxşılıqla vermək istər.
Qarşısında düşməni də
Daima mərd görmək istər.
Murov dağın dostu, yarı
Qarabağın qocaları.

Yetmişində, səksənində
Saçına dən düşənləri.
Yüz yaşında gileylənib,
Dizi heydən düşənləri
Beyməzləyib, zarafatla
Top-tüfəngə tutar hərdən.
Mərcləşərək kəhər atın
Yalmanına yatar hərdən.
Çapar Qırxqızdan yuxarı,
Qarabağın qocaları.

Duz-çörək ilk qanunları,
Sınayarlar dostu-yarı.
Bəlkə, çörəkdən, sudan da
Çox sevərlər muğamları.
Başlarından bəzən qara
Yellər əsər, əyilməzlər.
Yollarını ölüm kəsər,
Əyilməzlər.
Yalnız, yalnız bu Vətənə, 
Bu torpağa baş əyərlər.
Azərbaycan ürəyində
Qarabağa baş əyərlər.
Cavanların dağ vüqarı,
Qarabağın qocaları.

1967
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Xudu MƏMMƏDOV

QARABAĞ

Hüsnünə göz dikən çaşar, Qarabağ,
Gördüm qeyrətini – daşar, Qarabağ!
Sənsiz diriliyi neynər övladın?!
Ölər, torpağında yaşar, Qarabağ!
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Məmməd ASLAN

KƏLBƏCƏRİM

Bu, körpəlik beşiyim,
Mənim dağım-dərəmdi.
Zirvəsinə baş əyim,
Uludu, möhtərəmdi.

Bir tifildim, aləmdim,
Çiçəyinə bələndim,
Bulağından bal əmdim,
Mənim şəhdim-şirəmdi.

Ürəyim axar çayda
Uyuyar bu laylayda,
Dəlidağ özü boyda
Kəkotumdu, zirəmdi.

Yasəmənlər, süsənlər 
Əsim-əsim əsərlər...
Ay xəzinə gəzənlər,
Xəzinə yan-yörəmdi.

Yamac gəzdim, döş endim,
Qaya dindi, üşəndim.
Ayağına döşəndim:
Ovlağımdı, bərəmdi.

Ən qəlbi dağa çatdım,
Kəhkəşana ip atdım,
Topa ulduz qopartdım,
Çəmən-çiçək zər əmdi.
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Bir daşına qıysalar
Laçınları qıy salar.
Laçın qaya hay salar,
Harayımdı, nərəmdi.

Göydə gurlar təbillər,
Kim çalar – kim nə bilər?
Koroğlular, Nəbilər
Bu dağlarda şir əmdi.

Nə gözəl avazıydı!
Xəyalım avazıdı.
Tərtər – Şəmşir sazıdı,
Bulaq mənim cürəmdi.

Yenə çiçək fəslidi,
Hava gül nəfəslidi,
Bu dağlar Xan Əslidi,
Məmməd Yanıq Kərəmdi.
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Ənvər RZA

NƏ YAXŞI GÖRÜŞDÜK...

Kəndin hər nemətdən yenə var payı –
Qayanın kəkotu, dağın qar payı...
Uzanıb yatdığım çəmən “çarpayı”,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

Xəyalım buludtək burdan ötəndir,
Soruş: “Saçındakı bu dən nədəndir?”
Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

Hər yan cənnət olar, qəşəng baxsalar,
Bağban can yandırsa, qəşəng bağ salar.
Ay qəşəng həyətlər, qəşəng bağçalar,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

Bu da “yəhərləyib” mindiyim boz daş...
Kövrəlmə, ürəyim, tab gətir, tablaş.
Ömrümün ləzzəti, a köhnə dam-daş,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

Vurğundur bu yala, yamaca Ənvər;
Meyl edər yarpıza, umaca Ənvər!
Ay quzu otaran balaca Ənvər,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!
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Çingiz ƏLİOĞLU

AND

Yaylıqları bayraq olan Vətənim,
Anaların pak südünə and olsun!
Bayraqları torpaq olan Vətənim,
Torpağının boz külünə and olsun!

Hər qarış yerinçün candan keçərik,
Qaniçən deyilik, düşmən qanını
Su yerinə şərbət sanıb içərik!
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!

O ağaran dan yerindən hərəmiz
Əynimizə ağ bir kəfən biçərik!
Anaların göz yaşına and olsun!
Bellərini kədər bükmüş o azman
Babaların ağ başına and olsun!

Yerdə qalmaz bu al-qanın ləkəsi,
Qalsa əgər, tutsun bizi qoy sənin
Verdiyin o duz-çörəyin tikəsi,
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!

Sən ağlama, sən ağlasan, yanacaq,
Qovrulacaq bax bu canım, bu tənim!
Oğulların divar-divar, min-mindir,
Lazım gəlsə, bundan belə damarda
Axan qanın hər giləsi sənindir.

Sənindir bax bu döyünən ürəklər,
Amal da sən, arzu da sən, şərəf sən,
Səninkidir bu muradlar, diləklər!
Biz getsək də, bu dünyada sən yaşa,
Adımız adınla çəkilsin qoşa.
Yaylıqları bayraq olan Vətənim,
Bayraqları torpaq olan Vətənim…
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Ramiz MƏMMƏDZADƏ

AĞDAM, MƏNİM VARLIĞIMSAN

Ağdam, mənim varlığımsan,
Həyatımın əzəlisən!
Sən bizim Xan Qarabağın
Sevgili ağ gözəlisən!
Qucağında qatar-qatar
Gümüşpapaq ağ damların,
İstiqanlı, sədaqətli,
Səxavətli adamların...
Ədəbiylə, ədasıyla
Kişilərin xandı, bəydi.
Gözü çıxsın erməninin,
Ağdam, sənə gözü dəydi...
Sən necə də bəxtəvərdin,
Yox etmişdin qəmi, dərdi.
Torpağına düşən daşlar
Sünbül kimi göyərərdi...
Şahbulağın, Gülablının
Bizimlədir yarıcanı...
Sən – müqəddəs son beşiyi
Pənah xanın, Natəvanın...
Sənə dəyən güllələrdən
Sinəm güllə-güllədi, bax...
Məscidlərin nə gündədir,
Fəryadını görmür Allah?!
Ağdam, sənə salam olsun
Türkün böyük ellərindən!
Gözlə, gəlib öpəcəyəm
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Güllə dəymiş əllərindən!
Bu döyüşlər – taleyimiz!
Cəngdə pələng balasıyıq!
Allah haqqı!
Ağdam haqqı!
Ağdam! Sənin
Qisasını alasıyıq!
Ağdam!
Ağdam!
Allah haqqı, Adın haqqı,
Gəlirik eyy!!!

15 oktyabr 2020ci il 
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Hüseyn KÜRDOĞLU

DÖRDLÜKLƏR

Dəlidağ başında bu göy dayanar,
Nəbini bu yer də, bu göy də anar.
Bozatın nalından uçan qığılcım
Dönüb ulduzlara bu göydə yanar.

Dağlarında naxış-naxış qara bax,
Gül soldurmaz nə yay, nə qış Qarabağ.
Odlar yurdu bir sehrkar xalıdır,
Üstündəki gözəl naxış – Qarabağ!

Yenə də baş çəkim Ağdama gərək,
Qarqarın suları Ağdama gərək.
Bu yerin qədrini bilməyənlərin
Qara gözlərinə ağ dama gərək.

Sən də bir yadına sal qayaları,
Gəmi qayaları, sal qayaları.
Toy xonçası kimi başında tutub
Şuşanı dağların sal qayaları.

Nə gözəldir dağ vadisi, dağ yazıları,
Zəngilanın, Qubadlının ağ yazıları.
Namərd əli bu yerlərə nə qanlar töküb,
Sinəmdədir çalın-çarpaz dağ yazıları.

Dizim altda qart yağılar eşənəm,
Fərhad kimi qaya bağrı deşənəm.
Gec gəlmişəm, anam Laçın, əfv elə,
Gəlmişəm ki, ayağına döşənəm.
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Əzab görməmişdim hələ bunca mən,
Ayıldım tanrıdan mehr umduqca mən.
Qeyri daş qoymayın məzarım üstə,
Laçın alınmasa göz yumunca mən.

Mən şairəm, gözümdə min diləyim,
Gözəl Şuşa dustaq olmuş mələyim.
Xəyalımdır o dağların qartalı,
Düşmənlərə ölüm yazır lələyim.

Yayda dağ deyənlər qara üz tutar,
Həsrətli könüllər yara üz tutar.
Laçının intiqam xəbəri gəlsə,
O gün ürəyimdə yara üz tutar.

Yağar ağ saçıma – qar, qara düşər,
Hicran qarğa kimi qar-qara düşər.
Səni Qarabağda gəzən xəyalım
Xaçına, Tərtərə, Qarqara düşər.
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Firuzə MƏMMƏDLİ

HAQQIM QARABAĞ

A yurdum, a yuvam, haqqım Qarabağ,
A köçkün, didərgin, qaçqın Qarabağ,
Bəxtində dərd adlı daşqın Qarabağ,
Bitsin əsir ömrü sürməyin daha.

Ağrıdan, əzabdan yordum özümü,
Sındırdım özümü, qırdım özümü,
Mən çox arsızlığa vurdum özümü,
İndi “qisas” deyib kükrəyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyim daha.

Elə için-için xiffətim oyaq,
Sərim yumruqlanıb, hiddətim oyaq,
Xainə, düşmənə nifrətim oyaq,
Ömrü qələbəyə kökləyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyim daha.

Dırnağım, dişimlə qaytarım səni,
Sözümlə, işimlə qaytarım səni,
Ulu keçmişimlə qaytarım səni,
Sabahın üstündə titrəyim daha,
Bitsin əsir ömrü sürməyim daha.
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Nurəngiz GÜN

KİM ÖLDÜRDÜ, KÖRPƏ, SƏNİ

Kim öldürdü, körpə, səni,
Doğulmayan əllərini?
Kim öldürdü gözlərini?
Kipriklərin uzundumu,
Tellərin nə rəngindəydi,
Qaramı, qızılıydımı?
Ananınkı ipək kimi, qara şəvə, cilvəliydi,
Anan cilvələr içindən, dəli haraylar çəkirdi,
Yox, yox, körpə! Anan dəli deyildi!
Öldürdülər.
Şər vaxtımı, sübh çağımı?
Ananı çağırdınmı,
Bildinmi onun adını?
Kim eşitdi qığıltını,
bircə ağız ağladınmı?
Amma anan ağlamışdı... Sübh çağıydı, deyəsən,
Bir erməni gülləsinə fəğan edib yalvarmışdı.
“Çiçək Fatimə”ydi adı, zahılığı aha bulandı!
Paramparçaydı qolların,
Şəhid etdilər səni!
Göy müşəmbənin içindən
bir yol əl-qol da atmadın,
Doğulmayan əllərini
bir yol atıb oynatmadın.
Necə gözəl oynayardı, amma anan!
Qolları qu lələyiydi, kirpikləri yelpik idi,
Bildinmi ki, körpəcik, anan necə gözəldi!
Vücudun yuxularda!..
Sən anana qısılmadın,
Eşitmədin laylasını,
Yellənmədin nənnisində.
Sən Günəşdən asılmadın,
Əylənmədin hanasında.

382

QARABAĞ DASTANI



Amma anan... sarınmışdı Günəşə...
Əllərini, gözlərini, səni əmanət deyib
Doğulmayan ürəyini... tapşırmışdı Günəşə.
Barmaqların qan içində.
Cıqqanacıq o barmaqlar
Ana döşü aramadı,
titrəmədi sinəsində,
Ana qoxusu dadmadın, 
qızınmadın istisinə.
Amma anan... göylərin ətəyində gözlərini,
əllərini görmüşdü. O ətcə barmaqlarını
sübhə qədər... bircə-bircə öpmüşdü!..
Böyümədi əllərin,
Böyümədi gözlərin,
Çiçəklərə, güllərə
bulaşmadı tellərin.
Aman körpə!
Doğum günün, ölüm günündü! Sənin...
Anan... on səkkizinin içində...
Əlləri böyümüşdü, gözləri böyümüşdü,
Telləri teyxa ... yaş su... Anan çoxdan ölmüşdü!..
.
…“Fatimə məscid”ində yuyurlar Fatiməni.
Zahılıqdan azad oldu Fatimə...
Qanla dolu astana! 
Yuyurlar, körpə, yuyurlar, səni də!
Nə səsin, nə səmirin.
Dünyanın gözü doydu!
İç, qatil, iç! Ana qanıdır! İç, İç!
O ananın allahı bil, səni də bir gecə
yaman qandıracaqdır!!!
...Dikilib göylərə o qara gözlər,
Qüssəli baxırlar göydən ulduzlar.
Qan aparır Fatimənin
qara şəvə, cilvəli tellərini...
Kərəm ol sən, o gözəlin allahı,
Fatimənin sinəsi üstə qoydular
Körpənin paramparça əllərini...

Bakı, 1992
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XOCALI SİMFONİYASI
(Poemadan hissələr)

İlahi! Sən Onlara rahatlıq ver…   
İlahi! Təskin et!..
Sən onlara səma nəğmələri göndər,
təsəlli səp…

***
Yox, Rüzgar! O cürə əsmə sən!
Torpağın altında  dipdiri ölülər var!
Diksinə bilər Onlar…
Alt-üst etmə torpağı, ey Rüzgar,
Onlar onsuz da yazıq! Tələf olubdur Onlar! 

***
Onların sümük xatirəsində, 
indi yalnız diri-diri
torpağa əndərilmiş Böyük Hürkü,
şaşqın qışqırıqlarının yaddaşı yaşayır!
Bir də ki… “Lənət sənə Faşizm!”
“Lənət sənə…lənət sənə!..” – hayqırıqları yaşayır!..

***
İndi Onlar dərin uğultularda
Simvolik Marsilyoza vıyıltısı oxuyur…
Sivil dünya bir şey anlasın deyə!
Xor oxuyurlar Onlar 

Vəhşətə!!!
Dünya bir şey eşidə bilsin deyə!

***
Hə, Rüzgar! Al Onların Güclü Faciəsini,
qarışdır fırtınalı hirsinə, Səsləri…
apar ötür onlara da –
O tay, bu tay Okeanı zəbt edib oturmuş,
Zorunlara! Atları Əflatun Fironlara da!
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***
Bəli, cahan! O torpağın adı Məlul Xocalı!
Çəpəri qalın çəkilib…
Hərdən soruşuram Ondan xəyalən:
“Xocam!.. Məğlubum!. Necəsən?
Yoxsa dağ çəkdi sinənə, tarixi dilənçi –
Bəd Qonşu? – Dramatik “Yazıq Erməni” ilə 
Məşhur Qırmızı Qospodin?” 
O! Qospodi! Nə “incə” “təlaş” etmişdir
Köhnə Sovet humanisti? – Motoatıcı daşıyan
kütləvi qırğın maşını? –  “Möhtəşəm” bir Alay!!!

***
Ah, mənhus düşüncə! 
Necə yəni, Allah yaradanı sən,
Bir gecədə yox edəsən?!
Əhsən, ey İnsan, əhsən,
Sən bu antik işinlə
Xirosima dəhşəti, Xatın faciəsini 
Çox-çox arxada qoydun!

***
Bəs əsir-yesirlər? Bir deyil, on deyil,
min-mindir, yüz mindir əsirlər!
Sarsılan, əzilən həyatlar –
yüz min, yüz min,
yüz min, yüz min…yüz mindir!

***
Məryəm Anaaa! Müqəddəs!..
Mən səni çox sevirəm…
Bəlkə, sən cavab verəsən,
nədir bu? Nə demək “Xof və İnsan?” -
Hardan axır axı kilsə zəngləri?
Zor edir, zorunluqla soxulur
müsəlman obasına.
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***
Ah! Boğulur çocuqlar,
Yorulur torpağın altında,                         
Əlləri, qolları yorulur…
Ana məməsi istəyir 
körpələr torpağın altında!
Heç bir şey anlamır inqalı səslər!..
İnqalar ana döşü əvəzinə 
İndicə torpağı əməcəklər!..

***
Səslərə ürpəşirəm,
Şum edilmiş insanların Kütləvi Qırğınını

sinəmə çəkə bilmirəm… 
Günahsız uşaqların parçalanmış bağrını

qəlbimdən sökə bilmirəm
Bax, ona ağlayıram, Məryəm Anaa!..
Axı Dünya özbaşına! Axı Dünya çox məşğul!

***
Ah Rüzgar! Bəs o Nəhəng Ananı-
Ən Nəhəng Qüssəni gördünmü?
O sənə heç bir söz demədiii?
Demədimi, bütün Oyaq Kölgələr 
naləyə çevriliblər?!.
***
Çün, indicə Dünya  üçün
himn oxuyub qalxacaq,
O Məğrur, Əsrarəngiz o Yek Ana-
Mübarizə Simvolu Vətən qızı! O Fosfor!..
“İnsan!”ı hayqıracaq,
o məsum tifilləri,
Yer üzünün bütün həlaklarını 
Zilləti hayqıracaq!
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***
Kilsə zəngləri çalxanır beynində yenə…
Nədən bu? Güc edir bu səs ona.
Gic edir…
İlahi! Sən Onu sakit et! Gözlərində alov var,
Alov alışır Onun, bu ilahi Fosforun…
Bütün sümüklərində;
Xocalı yanırmış, Xocalı alovda… 
Of, allah, allah, allah,
Xəritənin göbəyi – qədim Mesopotamiya-
Bağdad da yanırmış!.. 

Onun göz çuxurlarında…
Bir yandan da çəkic döyür beynində,
Ağır qalay kimi basır,
yorur Onu yeknəsəq yad ahənglər!

O bunu istəmir!
Onun qulaqlarında yerlə-yeksan olub qalmış
uşaqlarının səsi, yiyəsiz avazlar,
toz kimi, qum kimi ələnən

azan səsləri yaşayır!
Yox! Kəllə Kəlisanın ona yad notlarını
O eşitmək istəmir!
Bütün Allah Evləri – Allah məbədlərindən
yüksələn sədaları O eşitmək istəmir!!!

***
İlahi! Kömək ol! O, təkdir!.. Anadır…
Tək qalıb… torpağın üstündə… 
Biçarədir…elə cür köməksiz, elə cür müti ki!..
O, Ruhdur!.. Güc gəlib torpağa…
Lağımlar, yarğanlar incidib...
Necə də sinirli, sehrli gəlibdir…
Gəlib ki, oxusun laylasın üst qatda!..
Gəlib ki, duysun onu Dünya, üst qatda!..
Axı qalın yorğan çəkir,
Nəhəng faciə üstünə
Üst Qatlar!
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***
Cızdağı çıxır Onun,
qəsbkar cəng səslərini
O eşitmək istəmir!..
Adamlarsız pəncərələr, evlər, küçələr
yetim baxan yuvaların başı üstdən ələnən 
Zorunlu səs selini O eşitmək istəmir!
Boşuna sağa-sola humanizm yelləyən
sədanı O istəmir!
Külə dönən Obasından, 
Məskənindən közərən
Yad kölgələr – yalan titrəmələrə
Sümük qəfəsində O,
Qətrə qədər ehtiram da bəsləmir!!!

Yox! İSTEHZA istəmir!!!
Və təcəlla edib ki, 
batqın arzularını yonub töksün Torpağa,
Və elə Torpaq üçün
həzin…bir layla desin…dua tərənnüm etsin…
Və ən son nəqərat, son epiloqtək,
elə hey hayqırsın: Cavabdehsiz! 
Cavabdehsiz, Cavabdehsiz,
Cavabdehsiz, belində hərb gəzdirən
Cahanşümul Şümürlər!
Müntəzirsiz cavaba, Cahan Goreşənləri!
Dünyanı bazar bilən
Müstəsna “Alış-veriş Əmiləri!”…

***
Ah, göyərçin balaları neylədiz? 
Neylədiz Nəfəsləri? Əmilər!.. 
Hanı Səslərrr?!!
Heç girirmi yuxunuza sönən işıqlar, həyatlar,
lal baxan ləpirlər…
Üşüdürmü Sizləri hərdənbir

xərək-xərək Ölülər?
Təbəssümü qəfil kirimiş olan
Uşaqların məzlum pıçıltıları?
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***
Ah, yetim baxır nəbatat…
O küknar hələ də ağlayır…
Yonur-tökür saçlarını yoncalar,
o balaca qız üçün.
Çöl boyu qaçışan
“can, gülüm, can” oynayan uşaqlarçün
darıxır yoncalar… ağaclar!
Bu ayrılıq felinə Sizsiniz günahkar,
Bəşəri Zalımlar!

***
Əl çəkin! Qırın hərbin belini!
Dağıdın təbilini siz onun!
Doğrayın müharibə sözünü,

Siliniz lüğətlərdən!
İnsanı düşünün! Ürəksiz Məliklər!
Dünya Kələkbazları!

Dü-şü-nünn!!!
Dünya yalnız sizin deyil! 

Düşünün!!!!!!
Düşünməyə çox dəyər!

***
Ah, yetim baxır o bağça-bağ…
O qızın qıvırcıq tellərindəki
yaş danəciklərini…

parıltını…
danələri… axtarır… Bağça-bağ!..
Ah, nə yazıq!

***
İlahi! Sən Onları rahat et…

Bakı, 1992
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Ələkbər SALAHZADƏ

XOCALI XƏCİLLƏRİ
(poemadan bir parça)

XX əsrin xronikası 
“X” ilində,
“X” ayında,
“X” günündə,
“X” elində
Xocalı adında yer
Xəbis, xudbin,
Xain yağı əlilə
Xarabalığa döndü.
Xunxar xoxanlardan qorxan uşaqlar
Xıncım-xıncım oldu
Xallı-xoralı,
Xaki geyimli
Xalçıların tankları altda.
Xürrəm xamlar
Xorna çəkib
Xorul-xorul yatanda – 
Xalis xəbis
Xroniki torpaq xəstələri,
Xaki geyimli,
Xrom çəkməlilərlə
Xışladı xəcil-xəcil
Xışmaladı Xocalını.
Xocalıda
Xirosimanı
Xatırlatdı hətta.
Xam xəyallara, xülyalara qapılan
Xain, xoflu, xaçlı xəcillər
Xaki geyimli,
Xrom çəkməlilərlə
Xosunlaşa-xosunlaşa
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Xainə xas
Xətt-hərəkətlə
Xəlvət, xəfə gecədə
Xəritələrdən xəbərsiz
Xətt çəkdilər guya Xocalı üstdən,
Xır-xır xırıldadı, susdu o gecənin səhəri
Xar oldu, xəlayiq
Xor baxanda
Xocalı xarabalıqlarına – 
Xatın – Xocalıya 
Xirosima – Xocalıya...

I
...Qanqarışıq qarlı düzdə  

baş daş üstdə, 
daş baş üstdə,

qol bir yanda,
qıç bir yanda,

lent bir yanda,
saç bir yanda.

Axıb körpə dodağından
donub qalıb süd döş üstdə.

Hələ də yol çəkə-çəkə
necə düşüb göz qaş üstə?

Qoca nə vaxt qaxac olub nəvəsini qucan 
yerdə,

bu qarını kim gömüb, kim mərmi çuxur
açan yerdə?

Buz bağlayan bacı-qardaş sanki siam 
əkizləri,

qıpqırmızı çiçək açıb südtək bəyaz
köksləri.

Ana ayrı,
bala ayrı,

bala yarı,
ana yarı,
yarı ana, yarı bala,
qarı qoca, yarı qarı...
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Boz sərçələr civildəşə-civildəşə –
Bir məzarlıq sükutunu eşə-eşə.
Qanqarışıq
Qar qışqırır pörtə-pörtə.
“Qar-qar!” qarğa qarıltısı
Qan gölünü pərdə-pərdə örtə-örtə...
...Göy altında közərirdi
Qanlı bir gün mənzərəsi.
Ekranlarda gördükləri üstdə enib
tabut kimi örtülmüşdü susanların göz

qapağı,
qaralmışdı, kor olmuşdu dünyanın çox

pəncərəsi.

XXI əsrin “X” ilinin xronikası
Qəribə geyimli canlılar
qaza-qaza eşirdilər torpağı,
yan-yörəyə baxa-baxa
lay-lay düşürdülər torpağı.
Arayıb-axtarırdılar
elə bil,

yurdu yurda vuran,
Ayı Yerdən hədələyən Barmağı,
tapıb

yerdən üzməyə,
doğram-doğram kəsməyə,

və sonra da əmin-arxayın
çəkilmək istəyirdilər göyə...

Aydan gələn arxeoloqlar
yeri qazıb oydular.
Barmaq arayan yerdə
qəribə iy duydular.
Ay aman,
neft qoxusu gəlirdi yerdən!
Bir qata da çataçatda
barmaqlarını   dişlədilər birdən...

Yanvar, 2003–fevral, 2004
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Şahmar ƏKBƏRZADƏ

LAÇIN DAĞLARINA MƏKTUB
Şəlvəli Şahverdi dədəyə 

Laçından tərpəndim söküləndə dan, 
Titrədim keçəndə İlan qayadan. 
Kəsdi bənd-bərəni Talış vurulan 
Heyrət muzeyidir dağlarım mənim. 

Çalbayır, Uzunyal, Çilgəz, Muxtökən, 
Sizi gözlərimdən oğurladı çən. 
Elə zənn elədi bədnəzərəm mən, 
Tutuldu qarşımda yollarım mənim. 

İmanlar yurdunda gəldim imana, 
Zorkeşiş, Qovuşuq qonağa ana. 
Deyirəm ya qismət bir də o yana 
Görən, düşəcəkmi güzarım mənim.

Qorqud yadigarı Şahverdi dədə 
Sözlə əfsunlayıb məni o vədə. 
Perikmiş bülbüləm qalıb Şəlvədə 
Şehli gülüm mənim, gülzarım mənim. 

Behiştdən gözəlmiş Cəhənnəmdərə, 
Cənnət deyəydilər gərək o yerə. 
Nərdivan dağıyla qalxdım göylərə, 
Dünyaya sığmadı vüqarım mənim. 

Yadımdan çıxarmı o çörək, o duz, 
Ellər səxavətli, çeşmələr bumbuz. 
Başyurda baxaram yüz il ac-susuz, 
Tükənməz səbirim, qərarım mənim. 
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Toyuqtöküləndən ehmallı keçdim, 
Qantəpər çinlədim, qırxbuğum biçdim. 
Sütül baldırğanla qaynar süd içdim, 
Dağlarda dağlandı dağlarım mənim. 

Çiçəklər loğmanı Raziyə nənə 
Çəməni çəmənə qatıbmı yenə. 
Çilədağ, kəkotu yığıbmı mənə, 
Dururmu çaşırım, lilparım mənim. 

Mən Leyli demişdim Laçın güneyə, 
Vəfasız bilməsin gəlmirəm deyə. 
Ürəyim o gündən dönüb kəkliyə, 
Başlayıb Məcnunluq çağlarım mənim. 

Xeyli var həsrətəm Qəbirliyala, 
Ölməyə nə var ki, belə yer ola. 
Qorxdum ölüb qalam, anam hay sala, 
Car çəkə: hardadır Şahmarım mənim 

1972
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Səyavuş MƏMMƏDZADƏ

ŞUŞANI QAR GÖRDÜM

Şuşanı qar gördüm, qar gördüm,
Elimi var gördüm, var gördüm,
Səslədim ötən günləri,
Daşları kar gördüm, kar gördüm.

Yazıma gəl dedim, gəl dedim,
Üzümə gül dedim, gül dedim,
Haçandan sönən ocağın
Külünə gül dedim, gül dedim.

Dağları dağ gördüm, dağ gördüm,
Həmişə şax gördüm, şax gördüm,
Bir bulaq aynasında
Saçımı ağ gördüm, ağ gördüm.

Şuşadan yol getdim, yol getdim,
Dedilər, qal, getdim, qal, getdim,
Ürəyim dilə gəldi,
Dinmədim, lal getdim, lal getdim.
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Ağa LAÇINLI
ÇAĞIR MƏNİ

Ayrı düşdüm, uzaq oldum,
Doğma yurdum, çağır məni.
Yad ellərdə yazıq oldum,
Doğma yurdum, çağır məni.

Qoyma səndən uzaqlaşım,
Hayıma çat bu çağımda.
Çağır gəlim, uşaqlaşım,
Quzulaşım qucağında.

Çağır gəlim görüşünə,
At oynadım sağa-sola.
Yenə qonum dağ döşünə
Çətən neyi çala-çala.

Doğma yurdum, suçumdan keç,
Dolaşsam da dərə-dərə,
Ta mən cələ qurmaram heç
Yem axtaran sərçələrə.

Ta gözümü qıyıb-qıyıb
Yuvalara daş atmaram.
Ta sapandı qolazlayıb
Qız-gəlini qorxutmaram.

Çağır gəlim – çıxsın adım,
Dəliqanlı cavan olum.
Bərə kəsim, bulaq güdüm,
Dəli ceyran qovan olum.

Yenə o qız naz eləsin,
Məni görcək dönsün yana.
Hörüyünü kökələsin,
Sancaqlasın ağ boynuna.
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Yenə işə gedə-gedə
“Segah” deyim arabada.
Yenə axır çərşənbədə
Məktub atım boş torbada.

Yenə gəzim
çatım-çatım

Baldırğanlı dərələri,
Kovuşlara qovum qatım
Dəymə-düşər dələləri.

Doğma yurdum, ulu binəm,
Özün çağır, apar məni.
Sən itirsən, ay bircənəm,
Kim axtarıb tapar məni?

Demə oğlun küsüb gedib,
Darıxmışam bu təklikdə.
Əllərimi balınc edib
Bir yataydım çiçəklikdə.

Bir yayılıb yastılara,
Deyəydim ki: oxay-oxay!
Bir cumaydım saf sulara,
Qolum üstə oğlum Oqtay.

Çağır gəlim, doğma yurdum,
Mən ki səni arxa saydım!
Bir diləklə dözüb-durdum:
Kaş qoynunda uyuyaydım!

1972
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Ənvər ƏHMƏD

BU QILINC  QININDA  PAS ATA  BİLMƏZ

Əgər qıyma-qıyma Vaqif yandısa,
Əgər Ələsgərin ruhu qandısa,
Əgər namərd düşmən səni dandısa, 
Əgər bir fəlakət veribsə elə,
Bu qılınc qınında pas ata bilməz!

Əgər əsirdirsə ağsaçlı anan,
Bağrının başında fısqırırsa qan,
Əgər çəkildinsə gözündən dara,
Əgər sağalmırsa aldığın yara,
Bu qılınc qınında pas ata bilməz!

Əgər döyüş cəngin çalınmayıbsa,
Əgər qəsri-Şuşan alınmayıbsa,
Azad olmayıbsa əsir qız-gəlin,
Əgər ucalmırsa qeyrət heykəlin,
Bu qılınc qınında pas ata bilməz.
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Əşrəf VEYSƏLLİ

LƏLƏTƏPƏ

Vallah, bu millətə zəfər yaraşır,
İlk zəfər müjdəsi Lələtəpədir.
Ağzıgöyçəklərin başının daşı,
Ağzının silləsi Lələtəpədir.

Zəfər dərmanıdır xəstə olanın,
Hər gün qulaqları səsdə olanın.
Çörəyi dizinin üstə olanın
Alnının gülləsi Lələtəpədir.

Aprel döyüşlərim olmasa mənim,
Kim idi tanıyan Lələtəpəni?!
İndi ana yurdun, doğma Vətənin
Qələbə nəğməsi Lələtəpədir.

Yarğanlar sızlayan yaramdır mənim,
Ormanlar anamdır, balamdır mənim,
O Cocuq Mərcanlı qalamdır mənim,

Üstünün qülləsi Lələtəpədir.

Baxıb buludların köçünə dağlar,
Taxıb şimşəkləri saçına dağlar.
Yönüm Laçınadır, Laçına, dağlar,
Kərəmin lələsi Lələtəpədir.

Şeirlə iş bitmir, ey şeir yazan,
Bu gözüm o gözdən nigarandısa...
Dağlar Şuşamıza nərdivandısa,
Birinci pilləsi Lələtəpədir.
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Zahid XƏLİL 

LAÇIN

Gözün aydın, ay Laçın,
Gözün aydın, Həkəri!
Bəzən geri dönürmüş
Tarixin də təkəri.
Otuz il əsir qaldın
Namərdlərin əlində.
Quşların oxumadı
Azərbaycan dilində.
Gedəndə yandırdılar,
Erməni kələyidi.
Yox, yanan evlər deyil,
Düşmənin ürəyidi!
Onlar itilən kimi
Təbiət cilvələndi.
Göy meşələr oyandı,
Günəşdən nur ələndi.
Dağkeçisi tullandı
Ən hündür qayalıqdan.
Tülkü çöl xoruzunu
Marıtlayıb bayaqdan.
Yenə də sığışmadı
Yatağına Həkəri.
Min ildi beləcədi
Hayqırtısı, ləngəri!
O alp çəmənliyində
Vələslər qırçın kimi.
Evlərin dağ başına
Qonubdu Laçın kimi.
Külək zümzümə deyir,
Rəqs eləyir ağaclar.
Elə bil bir-birinə
Nəsə deyir ağaclar.
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Deyəsən, Məhəbbətdi,
Pəsdən, zildən oxuyur.
Ona görə çəmənlər
Belə gözəl qoxuyur.
Qızılboğaz zirvəsi
Bir çələngə bənzəyir.
Sinəsində binələr
Çərpələngə bənzəyir.
Gözün aydın, gözəlim!
Gözəlliyin qayıtdı.
O sıldırım dağların,
Düzənliyin qayıtdı.
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Eldar BAXIŞ

“OCAQ” kitabının müəllifi Zori Balayana məktub 

O nədir yazmısan, Zori Balayan?
Kür-Araz deyirsən–kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub,
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqların böyük qolu var,
O qolun önündə qol dura bilməz.
Atandan, dədəndən, babandan soruş,
Hər adam hər daşı qaldıra bilməz.

Daş daşa söykənib, qaya qayaya,
Söz şeirə bu daşdan, qayadan gəlir.
Azar var, adamın öz azarıdı,
Azar var, toxumdan, mayadan gəlir.

Tamam unutmusan vaxtı, zamanı,
Bir də görmüsən ki, iş işdən keçib.
Bu azar tək sənin azarın deyil,
Bu azar hampadan, keşişdən keçib.

Nə isə,
Sənə bir qarmaq atıblar,
Nə isə,
Sənə bir yanaşan olub,
Yazıq Araz çayı nə vaxtdan axı
Erməni dilində danışan olub?

Suyun su dili var, adamın adam,
Tənək yaranıb ki, qora yaranıb.
Adamın ki dili suyun dilindən,
Küləyin dilindən sonra yaranıb.
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Hələ biz doğulub dil açmamışdan,
Ayaq açmamışdan, qol açmamışdan,
Xetlər dənizlərə, Hunlar dağlara,
Şumerlər düzlərə yol açmamışdan.

Ağaclar küləklə danışırdılar,
Arılar çiçəklə danışırdılar,
Durnalar lələklə danışırdılar,
Qartallar fələklə danışırdılar...

...O nədir yazmısan, Zori Balayan,
Kür-Araz deyirsən – kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub,
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqları silkələməklə
Könlün istəyəni ala bilməzsən.
Bircə qanadımı, bircə çöpümü,
Bircə yarpağımı sala bilməzsən.

Böyüyün dünyada böyük dərdi var,
Xırda gərək dura xırda yerində.
Dəniz gərək dura dəniz yerində,
Ada gərək dura ada yerində.

Dəniz qala-qala dənizliyində,
Adalar döyməyə döşünə gərək.
Heç vaxt qarışmaya xırda budaqlar
Böyük budaqların işinə gərək.

Böyük budaqların böyük işi var,
Bu dünya bu saat od içindədi.
Silah düzəldirlər silah dalınca,
Azot içindədi, yod içindədi.
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Bu dünya bu saat hər həftəsinin,
Gününün, ayının dərdini çəkir,
Kökünün, soyunun dərdini çəkir,
Qışının, yayının dərdini çəkir,
Otunun, suyunun dərdini çəkir...

Dünya nə haydadı, sən nə haydasan,
A köhnə palazı sırıyan oğlan.
İrəvan dilində xoruzlanırsan,
Moskva dilində zarıyan oğlan.

Havayı axıtma göz yaşlarını,
Yaş görən adamlar yaşı tanıyır.
Moskva min ilin Moskvasıdır,
Səni də, məni də yaxşı tanıyır.

Sən Zori Balayan,
Mən Eldar Baxış,
Baxıram eləcə zoğallayırsan.
Keşiş zurna çalır, sən də keşişin

Qara zurnasını sığallayırsan.
Sığalla, sığalla – qara zurnalar,
Yastı balabanlar yatır sığala.
Deyəsən, bir azca qolun ağrıdı,
Allahın altında kərə yağ ola.

Günah məndədi ki, “Kiçiyim” – deyib,
Durub oynayıram hər havana mən.
Sevan söyləyirəm Göyçə gölünə,
Yerevan deyirəm İrəvana mən.

Qaxdan İrəvana, Qaxdan Qafana
Fındıq göndərirəm, qoz göndərirəm.
Mənim kəndlərim var, odun yandırır,
Sənin kəndlərinə qaz göndərirəm.

405

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



Hələ yüzdən biri, mindən biridi
Bu mənim dərdimin, mənim sərimin.
Samvel Azərbaycan xalq şairidir,
Ancaq adı yoxdu Əli Kərimin.

Bax bir ürəyimin genişliyinə,
De, kimə lazımdı bu haray-həşir?..
Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,
Mənim ürəyimə dünya yerləşir.

O nədir yazmısan, Zori Balayan,
“Bala” da bizimdi,
“zor” da bizimdi.
Ölmək istəyirsən, gəl Qarabağa,
Kəfən də bizimdir, gor da bizimdir.

Ordan apararam öz kəndimizə,
Tutub apararam göyə çıxasan.
Ancaq qorxuram ki, gedəsən ora,
Mənim kəndimə də yiyə çıxasan.
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Zakir FƏXRİ

QARABAĞSIZ

Dostlar, bağışlayın, əliboş gəldim,
Gəldim qapınıza mən Qarabağsız.
Vallah, gözlərimdən çəkilib getmir
Duman Qarabağsız, çən Qarabağsız. 

Ələ qələm aldım, əlim göynədi,
Hər adı gələndə dilim göynədi.
Çiçəyim göynədi, gülüm göynədi,
Bölündüm ortadan tən Qarabağsız.

Sel də yox Saranı gəlib aparsın,
Bu dərdi, bəlanı bölüb aparsın.
Qoymayın süpürüb, silib aparsın,
Qara saçlarımı dən Qarabağsız.

Könül sevdan vətən adlı bu bağa,
Söz aç bir gör bağban kim oldu dağa,
Dəmyə taleyinə min yağış yağa,
Bitirməz bir sünbül, dən, Qarabağsız.

“Qalmaz belə, qalmaz dünya” yazanda,
Ümid közərərdi könül sazında.
Zakir Fəxri hər üzünə yozandı,
Anasız yetimsən sən, Qarabağsız.
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Vaqif BƏHMƏNLİ

BƏHMƏNLİ HİMNİ

Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın da mənsub olduğu Bəhmənli
elləri –  Arazqırağı obaların tarixən güvənc yeri sayılan Böyük və Bala
Bəhmənli kəndləri hələ 1994cü ildə Horadiz istiqamətində aparılan hərbi
əməliyyatlar zamanı azad edildiyindən, qaynar döyüşlərdən nisbətən
aralıda qalsa da,  44 günlük Vətən müharibəsi zamanı müqəddəs yurd
andına sadiq bir şəkildə sarsılmaz arxa cəbhə rolunu oynamış, yaralı
əsgərlərə şəfalı məlhəm olmuş, neçəneçə igid övladını səngərə yollamış,
şəhidlər vermişdir. Şeir bu iki kəndin timsalında külliQarabağ əhlinə xas
mərdanəliyin, yenilməzliyin sirri haqqındadır.

Adlıq halda:
Araz qəm ağacıdı, meyvəsi sulu, acıdı,
Qoşa ləpə cüt bacıdı – uca suların tacıdı,
Otu peyğəmbər saçıdı, min bir dərdin əlacıdı –
Bizim Bala Bəhmənli,

bizim Böyük Bəhmənli.

Yiyəlik halda: 
Zəhmətdi işi, peşəsi, xırmanlar dinclik köşəsi,
Sevgisi büllur şüşəsi, qəzəbi qaya deşəsi,  
Tərpən, ölünə döşəsin – döyüşkən qoçdu kişisi
bizim Bala Bəhmənlinin,

bizim Böyük Bəhmənlinin!

Yönlük halda:
Qapıların yox kilidi, qonaq evin hakimidi,
Yolunu gözlər kəl igid; demə ki, dünya gididi...
Gələn dedi, gedən dedi: cənnətə getmək kimidi
bizim Bala Bəhmənliyə,

bizim Böyük Bəhmənliyə...
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Təsirlik halda:
Əgər düzünü bilsəniz, min afərin deyərsiniz,
Gecələri qara kəniz, günəşlər saçan sübh əziz!
Hər qarışda tanrıdan iz; qoruyanı var, şübhəsiz,
bizim Bala Bəhmənlini,

bizim Böyük Bəhmənlini!

Yerlik halda:
Kəndim xoşbəxt, mən də xoşbəxt,

durur anam qurduğu taxt!
Kərə yağı çörəyə yax, qaymaq üçün oyan sərvaxt...
Gülümsəyib üzümə baxt, at oynatdım mən də bir vaxt
bizim Bala Bəhmənlidə,

bizim Böyük Bəhmənlidə.

Çıxışlıq halda:
Bəhmənli Vaqifdi adım, bir azcana qalıb odum,
Yad yerdəndi acı ödüm, yurdumdandı şirin dadım,
Nahaq qınımdan sıyrıldım,

ağlım olmadı ayrıldım
bizim Bala Bəhmənlidən,

bizim Böyük Bəhmənlidən!..
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Nəsib NƏBİOĞLU

HARAYA ÇAĞIRIR KƏLBƏCƏR SƏNİ
Oğlum Nəbiyə

Mənə divan tutur dərdi dağların,
Qoy boğub üzməsin bu qəhər səni.
Buralar bizlərin yurdu deyilmiş,
Haraya çağırır Kəlbəcər səni.

Yurdumuz-yuvamız qaldı yadlara,
Düşmən at oynadır belədən-belə.
Yağılar əlində talanır dağlar,
Düşmən divan tutur çiçəyə-gülə.

Qürbətin bəzəyi başqa bəzəkdi,
Bu, kədər yuvası, dərd yuvasıdır.
Sənin də, mənim də bu aldığımız
Özgə havasıdır, yad havasıdır.

Gecələr yuxumdan əl çəkmirlər ki,
Şəhid qanlarıyla sulandı dağlar.
Sahibsiz dağların səbri tükəndi,
Yad əldə qovruldu, talandı dağlar!

Qan ilə sulandı ata yurdumuz,
Sinəmizi sipər edə bilmədik.
Qoruya bilmədik dağları, oğlum,
Dağlar harayına gedə bilmədik.

Hər gecə bu dağlar gözümə dolur,
Həsrət içindəyəm o vaxtdan bəri.
Görməsəm rahatlıq tapa bilmərəm,
Bağrıma basmasam hər qarış yeri.

410

QARABAĞ DASTANI



Bu dərd baxtımıza yazılan qədər,
Ağrıdı, acıdı, kədərdi, oğlum!
Qürbətdə yaşamaq ömür deyil ki,
Qürbətdə yaşamaq hədərdi, oğlum!

Dağlara birlikdə gedəsiyik biz,
Ay oğul, sən mənim yaşıma baxma.
Qürbətin verdiyi hədiyyələrdi,
Nisgildən ağarmış başıma baxma.

Hələ təpərim var, hələ gücüm var,
Hələ canımdadır dağlar havası.
Çətində əlini üzmə əlimdən,
Qalıb Kəlbəcərin qisas davası.

Səni elə-belə böyütmədim ki,
Axı elə-belə yetmədin ərsə.
Dağlar əsirlikdən qurtarar, oğlum,
Atalar, oğullar əl-ələ versə.

Qəlbində boy atdı vətən sevgisi,
Öpüb əzizlədim hər səhər səni.
Qisas zamanası gəlibdi, oğlum,
Haraya çağırır Kəlbəcər səni.

Kar olub dünyanın qulağı çoxdan,
Sözümün sorğusu, niyəsi yoxdur.
Gedək yurdumuza sahib çıxaq ki,
Sonra deməsinlər yiyəsi yoxdur.

Qoy vətən yolunda, dağlar yolunda
Doğrayıb torpağa töksünlər bizi.
Kəfəni, tabutu neynirik, oğlum,
Üçrəngli bayrağa büksünlər bizi.
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BİR GÜN GEDƏCƏYİK DAĞLARA SARI
Yusif  Hüseynin doğum günü münasibətiylə

Ümidini kəsmə, üzmə, ay Yusif,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.
Aşıb sərhədləri, keçib sədləri,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.

Həsrətə, nisgilə tablaşsın ürək,
Bağrımıza yaman dağ çəkdi fələk,
Yaman seyrəlmişik, bir az döz görək,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.

İstək pərvazlanar, qalmaz yerində,
Əlacı, dərmanı hələ dərində,
Çıxıb gedəcəyik günün birində,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.

Gəlib çağıraram o üzdən səni,
Qurtarram alovdan, o közdən səni,
Çıxım haraylayım Kəpəzdən səni,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.

Alov yolundasan, köz yolundasan,
Sən nəğmə, sən şeir, söz yolundasan,
Çiçəkli yolun var, öz yolundasan,
Bir gün gedəcəyik dağlara sarı.
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Gülhüseyn KAZIMLI

ŞUŞAYA O QƏDƏR YAĞIŞ YAĞMIŞDI...

Təzə açılırdı düzlərdə səhər,
Duman asılmışdı yolların üstə.
Qalaya atılmış qədim bir şəhər
Yatırdı dağların qolları üstə.

Zirvələr alışır, qara od düşüb,
Çaylar necə yanır, dərə dibində.
Bu səhər günəşdən hara od düşüb?
Ovçu da yuxulayır bərə dibində. 

Bu səhər dağ yolu elə hamar ki, 
Hər qaya gözümdə kəhərə döndü. 
Bu yollar, cığırlar dolanıb axır, 
Bir qaya ovcunda şəhərə döndü. 

Qəfil günəş doğdu, gözüm qamaşdı,
Yolları yoxuşdu, enişdi Şuşa. 
Şuşaya o qədər yağış yağmışdı, 
Yuyulub şüşəyə dönmüşdü Şuşa.
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Şahin MUSAOĞLU

ŞUŞA, MƏN SƏNƏ QAYITDIM

"Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq"
Ali Baş Komandan

İlham Əliyev

Dilimin şirin hecası,
Hər cümləmin mübtədası...
Sevdamın xeyir-duası
Şuşam, mən sənə qayıtdım!

Sənsən savaşımın adı,
Əzmi, qüdrəti, inadı.
Ey ruhumun qol-qanadı,
Qayıtdım, sənə qayıtdım.

Gözümdən yaş dama-dama
Süvar oldum bu inama.
Qoşulub gedən axşama,
Açan sabaha qayıtdım.

Qayıtdım, səcdəyə qayıtdım...
Borcu verməyə qayıtdım.
Qəbul eylə, dərgahına
Ölüb-dirilməyə qayıtdım!
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Elçin MİRZƏBƏYLİ

KABUS QATAR

I hissə

2011ci ildə yazdığım bu şeirin qəhrəmanlarının arzularının bir
addımlığında ola biləcəyini təsəvvür belə edə bilməzdim.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yenidən bərpasının 20 illiyinə həsr
olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün, Gəncəyə getmişdik. “525ci qəzet”in
baş redaktoru Rəşad Məcidlə “Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı
qatarla gəlməli olmuşdular. Onlar qaldığımız otelə çatanda Rəşadı heç vaxt
görmədiyim ovqatda gördüm. Rəngi qaralmışdı. Hiss olunurdu ki, bütün
gecəni yatmayıb. Mən adətən onun zarafatlarına alışmışam. Harda olursa,
ora pozitiv enerji ötürür. Bu dəfə isə fərqli mənzərə ilə qarşılaşmışdım.
Soruşdum ki, nə olub? Dedi, sonuncu dəfə qatarla 25 il öncə Ağdama
getmişdim. İndi qatarla gəlmək məni o illərə apardı, yenidən o hissləri
yaşadım. Bura çatana qədər əzab çəkdim. 25 ildir Ağdama gedə bilmirəm.
Hər dəfə qatar görəndə bu hala düşürəm. Sonra da dedi ki, istəyirəm, sən
bu barədə şeir yazasan. Qəribə də olsa, mən özümü Rəşad Məcidin yerinə
qoydum və “Ağdam qatarı” (Kabus qatar) adlı şeir yazdım. Şeir populyarlaşdı,
Rəşad şeiri oxuyandan sonra dedi ki, elə bil qatarda mənimlə birlikdə olmu
san. O hissləri olduğu kimi, ən xırda detallarına qədər yazmısan.

Beləliklə, “Kabus qatar” şeiri belə yarandı və mən ilk dəfə idi ki, başqa
bir adamın təəssüratlarını, yaşantılarını öz təəssüratlarım, yaşantım kimi
qələmə alırdım. Özümü o qatarın içində hiss edirdim...

Nisgil var gecənin qaranlığında,
Sükuta bürünüb Bakı vağzalı…
Gözlərim yol çəkir yol ayrıcında…
İçim başdan-başa gözləmə zalı…

Uyuyur saçımda izi illərin –
Bir kövrək baxışa, sığala möhtac.
Dolaşıb kələfi xatirələrin –
Üfüqlər dolanbac, yollar dolanbac…
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Dünənə aparan yollar uzaqda,
Qapısı bağlıdır hələ yolların…
Dayanıb sakitcə dayanacaqda
Yolunu pusuram ayrılıqların…

Sükuta bürünüb vağzal,
Sükuta…
Bir dil istəyirəm dindirə məni…
Bir əl istəyirəm əlimdən tuta
Ağdam qatarına mindirə məni…

…Saata baxıram:
“Hələ vaxta var…”,
Bələdçi perronda kölgə tək susur...
Gözümdə yol gəlir bir kabus-qatar
İçimdə yol gəlir həsrət kabusu…

“Bələdçi, bələdçi!
Niyə donmusan?
Danış!
Din!
Cavab ver!
Açılsın səsin!
De, “qatar Ağdama gedir…”
De, qardaş…
De, “yanlış yazılıb “Gəncə” lövhəsi”.

…Bələdçi biletə baxır sakitcə,
…Bələdçi nə bilsin içimdə nə var?
Lövhədə “Gəncə”di,
biletdə “Gəncə”,
Gözümdə…
“Ağdama gedir bu qatar”.
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…Bu qatar Gəncəyə gedir…
Gəncəyə…
Bəlkə də, Ağdama gedib nə vaxtsa.
Bəlkə, bir iz tapdım, “təsəlli”, – deyə
Dəhlizə boylansam, kupeyə baxsam…

...Kupe də bənzəyir həmin kupeyə,
Dəhliz də bənzəyir, pəncərələr də...
Elə bu qatarla, elə bu yolla...
Qaçmaq istəyərdim xatirələrdən.

Kupedə sükut var...
Bu dəli sükut
Bir yetim təsəlli yoğura bilmir...
Kirpiyim altında titrəyən bulud
Bir damla göz yaşı doğura bilmir.

Xatirə qoxuyur aldığım nəfəs...
Hayqırır geri dön, geri dön, Rəşad!
Mənə divan tutur içimdəki səs:
“Bu qatar Ağdama getmir, en, Rəşad!”

...Siqaret tüstüsü dolur gözümə,
Dumana bürünür xatirələrim.
Hardasan, ey mənim itkin qatarım?!
Hardasan, ey mənim qərib şəhərim?!

…Hər gecə Ağdama bir qatar gedir
Ayrılıq daşıyır…
Qayıtmır geri…
Hər gecə Ağdamdan bir qatar gəlir –
Didərgin ruhlardı sərnişinləri…
Didərgin ruhlardı sərnişinləri….

Gəncə–Bakı, 2011ci il
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II hissə

Ümid var gecənin qaranlığında,
İşıq var...
Seçilmir gecə səhərdən.
Tanrının ən gözəl çilçırağından
Nur yağır...
süslənir minarələr də...

Bu payız geriyə qayıdıb bahar –
Qürub da görünür bizə dan kimi.
Yurda addım-addım dönür dualar –
Tanrı dərgahına qayıdan kimi...

Səhər də açılır azan səsiylə –
Hopur yurd yerinə əsgər nəfəsi.
Ağdama xalqımın iradəsiylə
Dəmirdən yol çəkir əsgər çəkməsi...

***

Qarabağ...
Qara bax Murov dağında...
Elə bir zirvədə qar çiçəkləyir –
Min şaxə ayrılır hər budağından,
Kəlbəcər yolunda nar çiçəkləyir.

İndi bütöv elim – bütöv taleyim,
Dünyanın ən gözəl ölkəsindəyəm.
Ən uca zirvəyə könül bağlayan
Üçrəngli bayrağın kölgəsindəyəm.

Gəlir azan səsi minarələrdən,
Kimsə ahəngini pozmasın, Vətən!
Bayraq pıçıltısı, azan sədası
Başımın üstündə...
Susmasın, Vətən!
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***

Sən bizi ümidsiz qoymadın, Allah,
Bilirdik...
Ayrılıq bitəcək bir gün.
Didərgin ruhların keşik çəkdiyi
Ağdama qatar da gedəcək bir gün...

Bakı, 25 noyabr 2020ci il
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Nəriman QASIMOĞLU

ŞUŞA
Qarabağ döyüşlərinin qəhrəman şəhidlərinə və qazilərinə ithaf

(prelyüd)

Bu da bir taledir payıma düşüb -
Şuşasız günləri yaşamaqdayam,
özüm öz dərdimin hayına düşüb
hüceyrə-hüceyrə aşınmaqdayam.

Ağzım dualıdır, ürəyim dolu,
zillənib gözlərim o uca taxta.
Tanrı dərgahına uzanan yolu
onsuz necə gedim bu qara baxtla?

Baxışı cığıra, yola dikili
Şuşam səni bəklər bozqurdum mənim,
di atıl qabağa cumaq irəli,
itirib səmtini başsız bədənim.

Şuşasız qalmışam mən günüqara,
nə yaxşı susmayır, sızlayır yaram.
Qoymaram ürəyim dönə məzara,
qoymaram bu dərdi ölə basdıram.

Bu yanğı sönməz də köz olub qalar
içimdə, bu dərddir məni isidən.
Şuşa bir xitabət kürsüsü olar,
söylərəm son sözü həmin kürsüdən.

1993
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(postlüd)

Közərdi, sönmədi bu dərd, ölmədi
küllənən könlümdə illərdən bəri.
Üfürdün, alışdı, yaxdı zülməti,
ilıq nəfəsinlə açdım səhəri.

İlahi, həmd olsun, danışan məndim,
məndəydi o kürsü, bu mənə şükür.
Ayəti-kürsünə qarışan məndim,
enmişdim Şuşaya, kəlmənə şükür.

Dan yeri nuruna qarışdı haləm,
məsh çəkdi gözlərdə yazılan himnə.
Müdhiş bir mənzərə... zilləndi aləm
hüceyrə-hüceyrə hərflənən mənə.

Yazıydım, duaydım... bilmədim necə
qəfil havalandı söz güllələrim,
durduğum kürsüdə məni müstəcəb
eylədi avtomat zəngulələri.

...Hər hərfim qayıtmış indi özümə,
hüzur içindəyəm, şükür Allaha.
Şuşalı çağımdır, o son sözümə
nə yaxşı ehtiyac yoxdur, yox daha!
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Ələmdar QULUZADƏ

QADAN MƏNƏ, QARABAĞ

Araz üstə bir zaman od tutub buz yanardı,
Səsini kökləyəndə tarında söz yanardı,
İçində qış donanda əlində yaz yanardı,
Baş girlədik başına dönə-dönə, Qarabağ!
Qadan mənə, Qarabağ!

Niyə buludun ötmür, niyə göyün açılmır?
Gərdəyinmi tutulub, toy-düyünün açılmır,
Falçının əli ilə kor düyünün açılmır,
Fələyin əli dəyib bu düyünə, Qarabağ!
Qadan mənə, Qarabağ!

Əkildiyin torpaqda cücərmişəm, bitmişəm,
İtirdiyin dağların göylərində ötmüşəm,
Ad çəkib kişilərin ruhunu incitmişəm,
Piyadayıq  kəhərə minə-minə, Qarabağ!
Qadan mənə, Qarabağ!

Azərbaycan yad olub  tavalarda əridi,  
Nə ölməyin vədəsi, nə gülməyin yeridi,
Sabahkı qisasımız evimizin sirridi,
Nə gedənə söz denən, nə gələnə, Qarabağ!
Qadan mənə, Qarabağ!
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Əjdər OL

QIRX DÖRD GÜNƏ

İyirminci ildir bu il, on noyabr…
İşğal altda qaldığımız son noyabr.
Şah noyabr, bəy noyabr, xan noyabr,
Millətimiz tarix yazdı qırx dörd günə!
Yağılara bu da azdı qırx dörd günə!

Bayraq tutdum, bayrağımın sapı özüm,
Qapı-qapı niyə gəzim? Qapı özüm,
Qələm özüm, sənəd özüm, tapu özüm,
Baş komandan imza atdı qırx dörd günə,
Qələbəyə üç rəng qatdı qırx dörd günə.

Cığır açdıq şəhidlərin qanı ilə,
Qürrələndik qazilərin sanı ilə,
Addım-addım, qarış-qarış Tanrı ilə,
Qırx dörd illik bir yol keçdik qırx dörd günə,
Oğul kimi zor yol keçdik qırx dörd günə.

Öyünürdü, “Bəs nə oldu, Paşinyan? Hey!”,
Qənşərində buza dönüb aşın, yan, hey!
Kürkünə ac birə düşüb, daşın, yan, hey!
Soyadını get dəyişdir qırx dörd günə!
Adın ağır bir söyüşdür qırx dörd günə.

Qırx dörd günün şər saatı, adı nida,
“Azərbaycandır Qarabağ!”, sonu nida.
Balıqlar da qürrələndi üzdü suda,
Qırx dörd misram səs-sədadır qırx dörd günə,
Əjdər OL da bir nidadır qırx dörd günə!
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Əbülfət MƏDƏTOĞLU

DAĞLARA

çoxmu boynubükük duraq
baxaq ağlayan dağlara?
əlimizlə sığal vuraq
sinə dağlayan dağlara

udaq dəli hönkürtünü
çıxaq yağı söndürdüyü –
ocaqdakı son kötüyü
girov saxlayan dağlara.

gəzək, tapaq izimizi
vuraq yerə dizimizi
qurban deyək özümüzü
qara bağlayan dağlara

alovlanaq, oda dönək,
kola, kosa, ota dönək
ölək, amma ora dönək –
bizi haylayan dağlara.
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Adil CƏMİL

KƏLBƏCƏR

Səni itirəndə bildik qədrini,
Ey anam Kəlbəcər, atam Kəlbəcər.
Dünya cənnət ola, verməz ətrini,
Qayıtmaz süfrəmə o tam, Kəlbəcər.

Dilim yox mən səni dindirmək üçün,
Leysanam, bu dərdi hönkürmək üçün,
Həsrət yanğısını söndürmək üçün
Zirvəndə bir ocaq çatam, Kəlbəcər.

Keçəm o dağların kəsə yolundan,
Üzümə iz düşə moruq kolundan.
Cökə budağından, palıd qolundan
Yıxılsam əl atıb tutam, Kəlbəcər.

Elim obasından köç eyləyən gün
Sən mənim köksümdə alışdın, söndün.
Axırda bir şirin yuxuya döndün –
Yuxuda gördüyüm butam Kəlbəcər.

Adiləm, qoy sənə deyim sözümü:
Ürəyin tabı yox, qəlbin dözümü.
Gəzən torpağınam, bir gün özümü,
Sənin torpağına qatam, Kəlbəcər.
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Rəşad MƏCİD

CIDIR DÜZÜ

Dərədə möcüzə, dağda möcüzə, 
Torpağa bu qədər vurulmamışdım. 
Gözəllik önündə heç vaxt, heç vədə 
Belə təzələnib durulmamışdım. 

Dili tutulubmu torpağın, daşın? 
Görən, niyə belə səssizdi bu yer? 
Haçansa Üzeyir ayağı dəyib, 
Yəqin, ona görə əzizdi bu yer. 

Sükuta bürünüb Cıdır düzümüz
Bülbülün səsinə dalandan bəri.
Torpaq dərd əlindən qayalaşıbdır,
Ellər Natəvansız qalandan bəri.

Göz dikib bu yerə yağılar, yadlar,
Su olub düzündə axa bilməyib.
Nə qədər zirvələr fəth edib Qacar,
Amma bu zirvəyə qalxa bilməyib.

…Burda daşları da qoruyaq gəlin, 
Hansı bir daşdasa Vaqif qanı var. 
Bura yaddaşıdır obanın, elin, 
Burda hər bir nəslin öz ünvanı var…

Deyirəm, dünyada sevgi tapılmaz,
Övladın torpağa sevgisi kimi.
Bu yurd yaddaşımda qalacaq mənim – 
Tarixin möcüzə sərgisi kimi.

1979
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Ələmdar CABBARLI

QARŞIDA

İstəyirəm bir tərəfə üz tutum,
Çəpər durur, hasar durur qarşıda.
Həsrət məni yaman vaxtsız qocaltdı,
İnanmışdım vüsal durur qarşıda.

Yavaş-yavaş haqlıyıram əllini,
O da ola, ya olmaya bəllimi?
Bilirəm ki, tapmayacam həllini,
Yaman çətin misal durur qarşıda.

Hələ kefimizin çağ vaxtlarıdı,
Hələ üzümüzün ağ vaxtlarıdı,
Hələ canımızın sağ vaxtlarıdı,
Ağrı durur, azar durur qarşıda.

Hələ bəxtimizin xoş günləridi,
Bir də gördün, o xoş günlər əridi.
Hələ ömrümüzdə iş günləridi,
Şənbə durur, bazar durur qarşıda.

Yavaş-yavaş ömrün, günün dadı yox,
Bir də gördün, bu ocağın odu yox,
Yekə-yekə danışmağın adı yox,
Ölüm durur, məzar durur qarşıda.

Ölüm sözü hardan düşdü dilimə?
Neçə dəfə əli dəyib əlimə.
"Qürbət yerdə can vermərəm ölümə",
Kəlbəcərə güzar durur qarşıda.
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İlham QƏHRƏMAN

YURD SƏSİ
Dostum Şahin Allahverdiyevə

And olsun
Sürünən Seyidin
dizin-dizin
süründüyü torpağa,
And olsun
Laçında yıxılan
keşiksiz bayrağa
getmir qulağımdan
gecələr göyə millənən
qurd səsi,
yurd səsi.
Səslər kəndimizin
dəlləyi qədər
mənə tanışdır...
Eşidirəm –
Fığara Kərbalayı
dağdağan kölgəsində
Kərbaladan danışır.
Qulağımdadı
arvadların “şaxsey”i
məzar üstə,
Şəkil xalanın hay-küyü
bazar üstə.
Kor Temirin
əlindən tutan
çəliyin taqqıltısı,
Çəpər dibində
cücəli toyuğun
qaqqıltısı.
Qulağımdadı
Quru Kərimin
bir şahıya
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uşaqlar oynaşan
tütəyinin rəqs havası,
Mıxa düşən
çoban atının
ahəngi pozan
axsaması.
Ayaz gecədə
bəyaz qarın
xarıltısı,
Mikayıl dayının
sarı köpəyinin
mırıltısı.
Qızılcadan havalanan
toyun,
Turşsuda qaba süzülən
suyun 
zümzüməsindən belə
qulağımdadı.
Sevinib əl çalması –
suların Suqovuşanda,
“Yay klubu”nda
tərs şillənin açılması –
qız üstündə
dava düşəndə.
Yazda gecəni 
dəniz kimi çalxayan 
göy gurultusu,
geriyə tələsən
Həkərinin şırıltısı.
Örüşdə doğulan 
quzunun siftə səsi,
Qapımızın cəftə səsi.
Öləm, qəbirdə də 
yadımdan çıxmaz 
gecələr göyə millənən 
qurd səsi –
Yurd səsi...

İyun, 2003
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Rəfail TAĞIZADƏ

QARABAĞ

Ruhuma ruhun gətirən,
qanıma qanın ötürən,
məni bütöv mən yetirən
Qarabağ.

Sevincim halına bağlı,
nəfəsim havana bağlı,
sabahın çabama bağlı,
Qarabağ.

Bir yolun min adı olan,
yoxluğun min çatı olan,
qovuşmağın dadı olan
Qarabağ.

Ocağın işığım mənim,
bağın yaraşığım mənim,
tozun qarışığım mənim,
Qarabağ.

14.03.2021
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Nazim ƏHMƏDLİ

LAÇINA MƏKTUB

Laçınım, otuz ildi
dilimdə bir söz qalıb;
bir az da döz, əzizim,
gəlirəm, lap az qalıb;

yuxum qaçıb gözümdən,
çox küsmüşəm özümdən;
bilirəm, dərd üzündən
dağlar üzbəüz qalıb;

həsrət duydum üzümə,
yollar dondu gözümdə;
könlümün göy üzündə
buludlar bəyaz qalıb;

gəlim qapını açım,
çəkilsin ağrım-acım;
baxma ki, qardı saçım,
canımda bir yaz qalıb;

tək sevgidi var olan,
gəlləm, sənə sarılam;
yurd yerində qaralan
ocağımda köz qalıb.
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Elşən ƏZİM

YUXU DANIŞIRAM

Dəlidağ, nə yaxşı görüşdük yenə,
Sinəndə hər dərddən uzaq olmuşam.
Havanı özümdə yaşadım deyə,
Aranda bir əsim sazaq olmuşam.

Xəyal cilovlayıb boz atı mindi,
Qəlbimdən qəm adlı yük atım indi.
Gəlmişəm köksündə kök atım indi,
Ta Palıd olmuşam, Qovaq olmuşam.

Demirəm ün salıb hayqırıb getdim,
Dumantək sakitcə sıyrılıb getdim.
Uşaqkən dağlardan ayrılıb getdim,
Yenə qayıtmışam, uşaq olmuşam.

Bu da nur baxışlı oyaq dan yeri,
Hələ mürgülüydü bayaq dan yeri.
Yuxu danışıram bayaqdan bəri,
Bu gecə dağlarda qonaq olmuşam.

07.09.2002
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Bəhmən VƏTƏNOĞLU

DARIXDIM

Axşam da qəribdi, mən də qəribəm,
Nələr xəyalımdan keçdi, darıxdım.
Zalım ayrılığın kamil ovçusu
Ox atdı, sinəmi deşdi, darıxdım.

Nə kövrək saatdı, nə kövrək andı,
Nəfəsim təngidi, ürəyim yandı.
Kəpəzdən bir çəngə bulud boylandı,
Xəyal uzaqlara uçdu, darıxdım.

Qoy yazım varağı, qalmasın ağı,
Kim çəkər həsrəti Bəhmən sayağı.
Çox da müqəddəsdir Gəncə torpağı,
Kəlbəcər yadıma düşdü, darıxdım.
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SÜCAƏT

KƏLBƏCƏR

Mənim ürəyimdi, mənim canımdı
Düşmən süngüsünə keçən Kəlbəcər.
İndi ondan-bundan qiymət gözləyir
Aqili nadandan seçən Kəlbəcər.

Tərtər qəmli-qəmli axar, sızıldar,
Dağlar ürəyini sıxar, sızıldar.
Dağılmış evlərə baxar, sızıldar
Ağı yeyib zəhər içən Kəlbəcər.

Sücaət, neyləyək, baxt belə baxtdı,
Tələsmə, hər şeyi həll edən vaxtdı.
Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdı
Ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər.
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Həyat ŞƏMİ

SALAM, ƏSGƏR

Gün cəbhədən doğdu bu gün, qanadlı
Bir müjdə gətirdi çaparaq atlı.
Səmanın bağrını odun qanatdı,
Dan yeri söküldü sənlə bir səhər,
Salam, əsgər!
Xankəndi xan kimi durub seyrində,
Başı ucadadır, dərdi dərində…
Mən ola bilmirəm sənin yerində,
Sən də bilmirsən ki, nə çəkir qədər…
Salam, əsgər.

Əsgəran gəl deyir, gəl, əsgərim, gəl,
Məni dardan qurtar, Allah kərim, gəl,
Düşmənin nəfəsi bizə ölüm, gəl,
Gör nələr görmüşük 30 il, nələr,
Salam, əsgər!

Candan usanıbdır, Füzuli xəstə,
Nəfəsi get-gəlli, səsi ahəstə.
Qaldır Bayrağını Ərgünəş üstə,
Göz yaşıyla islat, sonra günə ver,
Salam, əsgər!

Qaməti əyilmiş qoca Xocalı,
28 ildir əsir qocaldı…
Qəddini qaldırdı, göyə ucaldı,
Sənin əlindədir bu gün – Göy və Yer,
Salam, əsgər!

Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı adlı,
O torpaq gözləyir səni inadla
Qır düşməni, qov əlindəki odla,
Ey Odlar Yurdunun böyütdüyü ər,
Salam, əsgər!
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Qulu AĞSƏS

AĞAM!.. ADAM!.. AĞDAM!..

"Sən öl"ü, "sağ ol"u bəlli,
yaranandan üzü bəri
yasında yasin oxunan,
toyunda tüfəng atılan 
şəhərim!
Dünyanı bazara çıxaran,
dünya bazarında satılan 
şəhərim!
Yuxarı başına keçən kafirə
yuxarıdan aşağı baxan,
Allahdan da çəkinməyən,
bircə əsarətdən qorxan!
Ağ alınlı qızılı atların vətəni,
seyid cəddinə içilən andların vətəni!
Sən dar gündə
Şuşaya arxa,
Xocalıya ümid oldun.
Son nəfəsəcən döyüşdün,
son nəfərəcən şəhid oldun...
Ağam şəhərim!
Adam şəhərim!
Ağdam şəhərim!
Şükür külünə,
şükür qayıdış gününə!
Sevincdən ağlımız çaşıb,
yüz min dəliynən gəlirik.
Bir "Uzundərə" havası çal,
çıx Bərdə yoluna –
Uzundərəynən gəlirik!..
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Xəyal RZA

EVSİZ QAPI

Salam, yaşıl qapı,
Salam, ağ qapı,
Köhnə dəmirlərdən
Cağbacağ qapı.
Hələ qırmızısı,
Sarısı da var,
Yarını gözləyən, yarısı da var.
Sökülmüş, uçulmuş, köhnə evlərdə
Xəstə, əldən düşmüş qarısı da var... 
Salam, evli qapı,
Salam, dul qapı,
Salam, ağa qapı,
Salam, qul qapı,
Atılsan kimsənin vecinə olmaz..
Satılsan, yox yerdən dolar pulqabı.
Salam, həyət qapı,
Salam, yol qapı,
Salam, qabaq qapı,
Salam, dal qapı,
Nəzərdən, fitnədən
Uzaq ol deyə 
Boynundan sallanan
Qara nal qapı.
Salam, otuz doqquz,
Salam, qırx qapı,
Salam, söyülməkdən 
Üzü tökülmüş,
Hər gün min təpiyə 
Qonaq edilən
Səbirli, təmkinli, 
Ay qırıq qapı.
Salam, yaxşı qapı,
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Salam, pis qapı,
Salam, paslı qapı,
Salam, his qapı,
Salam, qızıl qapı,
Salam, mis qapı,
Salam, qara qapı,
Avara qapı
Salam, köçkün qapı...
Tərtəmiz qapı.
Salam, evsiz qapı,
Ən əziz qapı!

ZƏHRAM

Üzündə qan ləkəsi – Zəhra...
Dərdlərin ən yekəsi  – Zəhra...
Körpələr mələkdilər, Zəhra...
Sənə silah çəkdilər, Zəhra...
Mələyə qıyılarmı, Zəhra...
Göz yaşım quruyarmı, Zəhra...
Qanadların gözəldir, Zəhra...
Onlar sənə özəldir, Zəhra...
Uçub getdin göylərə, Zəhra...
Yerim fəryad eyləyər, Zəhra...
Bəndə Tanrı quludur, Zəhra...
Qulun haqqı uludur, Zəhra...
Dünya göz yaşı boyda, Zəhra...
Ömür başdaşın boyda, Zəhra...
Ürək boyda kəfəni – Zəhra...
İki yaşlı VƏTƏNİM – ZƏHRAM!
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Qəşəm NƏCƏFZADƏ

AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİNƏ

Sənin surətinlə öldü metoforalar,
Gözlərinin yanında soldu qafiyələr.
Addımınla, səsinlə bölündü hecalar,
Ən böyük romandı içində yüyürdüyün hadisələr...

İndi qucağın səngərdi vətənə,
Səngəri qucağında daşıyan başına dönüm.
Ən gözəl şeiri sən yazdın vətənə,
Şeirimizi təzə sətrdən başlayan
Başına dönüm,
Vətən aşiqdi sənə.

Yüyürürsən  ürəyindəki fikrin  dalınca,
Qolların, əllərin,
Gözlərin qafiyədi çölün düzündə.
Heç vaxt pozulmasın qafiyələrin
Başına dönüm,
Eşq olsun səni  torpağa yazana...

Yeni başladığın sətirlə
Sən indi  Şuşada elsən, obasan.
İndi qələmimin ucunda ən gözəl şeirsən,
Ən böyük nidasan!

Hərdən məni xatırla –
Məni düşün,
Səni necə gözlədiyimi...
Soruş,
Çiçəklərinin kökündə susmuş
Qara torpaqdan...
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Hərdən mərmi torpağı dişləyən zaman
Bir çimdik torpaq ah kimi
Göyə sıçrayanda,
Hər əsgərdən sonra bunu
Vergül kimi başa düş, anla
Yəni
Ardı var...
Elə bu şeirin də...
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İmir MƏMMƏDLİ

PASLANMAZ AÇAR

Dörd bir yandan al şimşəklər çaxdılar,
Səs yayıldı, el-obadan qaçan var.
Qapıları qapadılar çıxdılar,
Qapı yoxdur, qıfıl yoxdur, açar var.

Ünvanına çatammadı hoydular,
Gec bilindi, neçə-neçə naçar var.
Açarları ciblərinə qoydular,
Qapı yoxdu, qıfıl yoxdu, açar var.

Yarı dünya yağılaşdı qəflətən,
Vaxt yox oldu, bircə anlıq macal var...
Darvaza yox, ev-eşik yox, ey vətən,
Qapı yoxdu, qıfıl yoxdu, açar var.

Qapıların beşdə biri bağlıdı,
Son mənzildə bir zəfər, bir acal var...
Məmləkətim, sinən yaman dağlıdı,
Qapı yoxdu, qıfıl yoxdu, açar var.

Yox, türk qaçmaz, o hücumçün çəkilər,
Qan yaddaşda Koroğlu var, Qacar var...
Cibimizdə Qarabağda hər evə,
Hər qapıya düşəcək bir açar var.

Bu qovğadan çıxış yolu tapılar,
Ağılınla, hünərinlə bacar, var!
Açılacaq o bağlanan qapılar,
Hər kişidə bir ümidlik açar var!
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* * *

...Ümid birdən atəş kimi açıldı!
Qıfıl həmən, açar həmin açardı,
Bağlı qalan o qapılar açıldı,
Ər ərənlər dar macaldan bac aldı!

Köhnə kilid açarını tanıdı,
Neçə ildi həsrətini çəkirdi.
Qapıları açan ulu Tanrıdı,
Bizi daim doğma yurda çəkirdi.

Oğurlanmış gün işığı qayıtdı,
Şuşanın öz yaraşığı qayıtdı,
Azad oldu, qəm əsiri qayıtdı.
Aralıydı, yaralıydı yurdumuz,
Məmləkətin beşdə biri qayıtdı!

Bax, kəfən-qar əynimizdə əridi,
Zəhmimizdən dağ da, daş da yeridi!
Bayraqda ay kaman kimi gərildi,
əsl yazın gəlişini duyaraq
Solan lalə, ölən Lalə dirildi!

...Ümid birdən atəş kimi açıldı!
Qıfıl həmən, açar həmin açardı,
Bağlı qalan o qapılar açıldı,
Azərbaycan dar macaldan bac aldı!
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Ruslan DOST ƏLİ

MƏNİM ŞEİRLƏRİM QARABAĞLIDIR

Daha sözlərimdə ləzzət gəzməyin,
daha sözlərimin tamı da yoxdu.
İndi dadlı yemək hər evdə bişmir,
indi dadlı söz də hamıda yoxdu...

Nə gəzir gül ətri, çiçək qoxusu,
özün bil, istərsən oxuma daha...
Sözdən dəstə tutur baxma çoxusu,
bir ləçək də girmir yuxuma daha.

Sözləri nəzərə, gözə tez gəlir
Qəlb döyüntüsünü duyan kəslərin...
Sizin ağlınıza təzə söz gəlir,
mənim qulağıma güllə səsləri...

O... “iyirmi faiz” nə boydadırsa,
Bu xalqın o boyda davası çatmır!
Biz dağa qaçırıq hava almağa,
Şuşada dağların havası çatmır!

Əli çənəsində qalan şairə
yurdunun tənəsi, gileyi gəlsin!
Torpağı işğalda olan şairin
gərək sözlərindən qan iyi gəlsin!

İndi təbim belə xoşuma gəlməz,
indi misralarım belə, zəlildi...
Mənim şeirlərim yeriyə bilməz,
hamısı “ikinci qrup əlil”di...

443

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ



Tək adam adamla yaşıd olmurmuş,
eyni yaşdakılar gör nə qədərdi;
Ay mən yaşdakılar, bir dövrdənik,
bizimlə yaşıtdı Xocalı dərdi...

Daralan ürəyin darvazasına
hələ də əl boyda qara bağlıdı...
Oxucum, bilmirəm, sən haralısan,
mənim şeirlərim Qarabağlıdı!!!
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Ramil ƏHMƏD

MÜHARİBƏDƏN SONRA

Müharibədə ayağını, qolunu
itirmiş kişilərdən qorxub qaçardıq həmişə...
Hərdən yuxuma girirdi Qədim kişinin itkin əlləri,
tutub boğurdu məni.
Böyük uşaqlar
ölümün nə demək olduğunu bildiyindən
başa düşürdülər atalarının öldüyünü.
Analarından gizlədərdilər
küçədə döyüldüklərini.
Taxtadan tapança düzəldərdilər
atalarının qisasını almağa...
Canavarlar Qarabağda qaldı,
hərə əlində bir ovuc torpaq,
ağzında bir qurtum su,
ciyərlərində bir udum hava gətirdi ordan.
Sözlü qızlar sevgilərini qaçaqaçda
salıb itirdilər.
Hər şəhid bir ananın ümidiydi,
məryəm qızların toppuş çocuqlarının atasıydı...
Hər evə böyüdülmüş bir əsgər şəkli qaldı və qızlar bu şəkillərə baxıb
doğdular...
Bu şəkil çocuqlar öz atalarının ögey balalarıydı...
Nə qonşulardan bir havar vardı,
nə qohumlardan.
Neçə gündü tifilləri ac qalan dul Sürəyya
pəncərə önündə çarmıxa çəkilmişdi,
yardım maşınını gözləyirdi...
Qurdlu ciyər, qaralmış ət,
iylənmiş ürək satan qəssab Qulam deyirdi:
“Bu üç yetimi necə dolandırır,
bəlkə, ürəyini satır xəbərimiz yoxdu?”...
Balaca qızcığaz
gizlənqaç oynayırdı ki,
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gözlərini açanda atasını tapsın...
Sürəyya deyirdi:
“Boyu uzun buray qızım,
saçı uzun suray qızım,
üç gecə yatandan sonra atan gələcək”.
O üç gün gəlib çıxmadı –
qızcığaz saymağı bacarmırdı…

2013

TANRININ BALALARI

Biz köynəklərimizi,
ayaqqabılarımızı,
pencəklərimizi 
bir ölçü böyük alardıq ki,
böyüyəndə də geyinək...

Gəlmədi, gəlmədi...
Niyə gözləyirdik ki?
Bilmirdikmi öldüyünü?
Qardaşımla qəzetdən oxumamışdıqmı?
Divardan bizə göz qoyan kişi deyildimi
şəklinin altına 
“qəhrəmancasına şəhid oldu” yazılan?

Vərdişmiydi, ümidmiydi anamın
hər dəfə süfrəyə dördüncü boşqabı qoymağı,
bir pay artıq yemək bişirməyi –
mənə, qardaşıma, özünə və...
sonra o boşqabları göz yaşlarıyla yumağı...

Biz atamızın
ayaqqabısına,
köynəklərinə,
dolabda tozlanan
siqaret qoxulu 
boz pencəyinə baxıb böyüdük...
“Ata!” dedik divardan baxan şəklə,
Şəkil kimi yaraşıqlıydı atamız,
şəkil atamız!..
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Azdıq atasızlıq dolanbacında.
Uşağının əlindən tutan ataları görəndə
əllərimiz cibimizdə üşüyürdü.
Elə bilirdik ki, heç vaxt ata ola bilməyəcəyik.
Harda görmüşdük, nə bilirdik, nə deməkdi ata?
Kinolarda gördük,
filmlərdən bildik 
atanın nə olduğunu...
Atanın O olduğunu sonralar anladıq.
O uşaqlar kimi
atamızın əlləri ilə ölçə bilmədik əllərimizi...
Elə buna görə heç vaxt 
böyümədi əllərimiz,
əllərimiz də yetim qaldı atadan...
Biz Tanrının balalarıydıq,
Onun isə əlləri yoxuydu,
yoxuydu əlləri,
hər şeyi yoxdan yaratmışdı axı.

Anamız qocaldı,
biz  böyüdük...
Bircə o şəkildəki gənc əsgər
heç dəyişmədi –
bükülmədi beli,
ağarmadı saçı,
tökülmədi dişləri,
gözlərinə eynək taxmadı,
qocalmadı, qocalmadı...

Qapıya söykənib
anamızın göz yaşlarına qulaq asırdıq...
Hardan tapdı axı o qəzeti?
Necə xəbər tutdu?
Elə həmin gün boşqabı qırdı,
daha bir pay artıq yemək bişirmədi,
O da bilirdi,
O da bilirdi:
Gəlməyəcək,
gəlməyəcək,
gəlməyəcək...

2013
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Nilufər ŞIXLI

SALAM OLSUN!
Azadlıq günün mübarək olsun, Ağdam!

Salam olsun,
mənim Şəhid,
mənim Qazi torpağım!
Ər qeyrətli,
qız ismətli,
mütəvazi torpağım!

Salam olsun,
Pir dediyim Şıxbabalı türbəsi!
Salam olsun,
sərt baxışlı Gavurqala kilsəsi!

Salam olsun,
Qarahacı, Çıraqtəpə, Göytəpə,
Böyüktəpə, Xırmantəpə,
Töyrətəpə, Gültəpə!

Salam olsun,
Gül Baharlı, Şıxbabalı, Mərzili,
Muradbəyli, Şükürbəyli,
Paşabəyli, Məlikli!

Salam olsun,
Cəvahirli, Çullu, Abdal Gülablı,
Bəybabalar, Şişpapaqlar,
Şelli, Şıxlar, Poladlı!

Salam olsun,
Bu zəfərə canlı şahid torpağım!
Sırxavəndli, Bozavəndli –
Şanlı vahid torpağım!
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Nadir RZALI

LAÇIN  

Taxtından düşən şəhər
Tacın əlində olub.
Ağalığın həmindi.
Vüqarın, cəsarətin,
Şah təpərin həmindi.
Laçın oğlun, xatın qızın
Ümidi sönməmişdi.
“Laçın oğullar sarı
Tel-tel yolunan saçın”
Ağrısı dinməmişdi.
Sözü-söhbəti şirin şəhər,
Dillərdə söz olmuşdun.
Bu gün qəhrəmanlığın
Görk oldu bu cahana.
"Laçın qalası" Kəlbəcərdən,
"Laçınlar" Şuşadan əl uzatmışdı sənə sarı.
Neçə qızın şümşad boylu yarı
Yol gəlirdi sənə tərəf qucmağa,
Gəlirdi hökmünü, bayrağını sancmağa...
Ayaq altdan götürüldü tacın, şəhər...
Əzəlim, əbədim laçın şəhər...
Sorağınla açacam səhəri,
Yurdumun, elimin, obamın Laçın şəhəri...
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QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ

83-cü ilin bir iyul günü – Bakının istisinə, tüstüsünə, ağcaqanadlarına
dözməyə daha taqətimiz qalmayanda qərara gəldik ki, Şuşaya gedək...

Yolların tozu-bürküsü – odlu bir nəfəs kimi – maşınımızın açıq
pəncərələrindən sifətimizi qarsırdı. Maşını saxlayıb düşən kimi şaqqama
gün çəkic mismarı döyən təkin təpəmizdən vururdu. Kilometrlər ötürdü,
yol uzandıqca uzanırdı, adama elə gəlirdi ki, nə bu yol qurtaracaq, nə bu
isti. Dünyada narın yellər əsən, günəşi mülayim, kölgəlikləri sərin yerlərin
olduğuna inanmağımız gəlmirdi daha...

Az getdik, üz getdik, dərə-təpə düz getdik, gəlib Bakıdan da isti bir yerə
– Yevlaxa çatdıq (Bir nəfər haqqında danışırdılar ki, ömründə ilk dəfə
gördüyü dəmiryol stansiyası Yevlax olub, bundan sonra Rusətə gedib və
qatar harda dayanırmışsa: Eto kakoy Evlax? – deyə xəbər alırmış. Bakıya
getmək üçün dağlardan Yevlaxa düşmüş iki nəfər haqqında da lətifə var.
Dəmir yolunu təzə çəkiblərmiş. Biləndə ki, iki dost Bakıya getmək istəyir,
– "Daha faytonla niyə – deyiblər, – dəmir yoluynan gedin də". Məsləhətə
qulaq asıb hərəsi bir relsin üstünə çıxıb. Bir qədər gedəndən sonra biri o
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birisinə: cijisi ağlar qalsın bu dəmir yolunun – deyib, – ondansa gəl düşək
piyada gedək). 

Nə isə... İlin o cəhənnəm günündə, cəhənnəm saatında Yevlaxa çatanda
yadımıza nə məzəli lətifələr düşürdü, nə də gülüb-danışmağa heyimiz
qalmışdı. Canımızı qoymağa az-çox kölgəli bir yer axtarırdıq.

Sərin yeri Yevlaxda da tapmaq olarmış. Şəhərin kənarında təzə tikilmiş
"Qarabağ" istirahət zonasına gəldik. Şırıltısı qulağı dincəldən arx, yüngül
titrəyişilə ətrafa sərinlik çiləyən salxım söyüdlər, zövqlə tikilmiş əlvan köşk...

Qurumuş dodaqların, boğazların məlhəmi çaydır. Burda dayanıb bir
çay içək – dedik... Çay, nə çay. Ömrümdə belə ləzzətli çay içməmişdim. Çaya
kəkotu qatmaq axır vaxtlar çox yerdə dəb düşüb. Bu çayın içində kəkotusu
olsa da, təmi tamam başqa idi...

Çayçı Məmməd masamıza yanaşır, tanış çıxırıq. Məmməd ədəbiyyat
həvəskarıdır, şairlərimizin, yazıçılarımızın son əsərlərindən həvəslə danışır.
Dəmlədiyi ətirli çayın sirrini xəbər alıram: – Kəkotudan başqa qantəpər,
çobanyastığı, romaşka da qatıram.

(Romaşkanın dilimizdə gözəl adı var – Ağ kiprik) Bu çiçəklərin, otların
hamısını özüm dağlardan yığıb gətirirəm.

Məmməd özü Kəlbəcərdəndir. Birdən-birə susur, danışmır, gözləri elə
bil yol çəkir. Baxışları harasa, başımızın üstündən o yana, çox uzaqlara,
üfüqləri halaylamış dağlara dikilir. Başıqarlı zirvələrin soyuğuna üşüyür,
dişləri gizildədən buz bulaqların suyunu içir, ətrafa min rayihə yayan
otların, çiçəklərin ətrini duyur sanki. Elə bil ki, bürkü Yevlax gündüzündə
bu sərinliyi birdən mən də hiss edirəm. Bəlkə, doğrudan da, bu an uzaq,
qəlbi dağlardan zərif bir  meh, yüngül bir əsənək uçub gəldi bura. Bəlkə,
çayın dəminə qatılmış şehli otların, çiçəklərin qoxusundan canımıza xoş
bir sərinlik yayıldı...

Bəlkə də, səbəb musiqi sədalarıydı. Ətrafa baxırdıq – göz işlədikcə
uzanan dümdüz aran, ucsuz-bucaqsız pambıq çölləri... Amma hardasa,
kimsə dağlar nəğməsini – "Qarabağ şikəstəsi"ni oxuyurdu. Bu şikəstə
dərələrin, uçurumların, yarğanların üstündən, bu dağdan o dağa haray-
lanan, boğazda qaynaya-qaynaya uzaqdan uzağı səsləyən, yamacdan-ya-
maca, qayadan-qayaya çatıb əks-sədayla qayıdan bir Qarabağ havasıydı.
"Hava" sözünün hər iki mənasında. Nəğmə mənasında da, iqlim mənasında
da. Yəni elə bu iki məna da bir-biriylə sıx bağlı deyilmi? Şuşanın gözəl
səsləri bu dağların məcun havasından yaranmırmı?

Seyid Şuşinski deyərmiş: Şuşanın yuxarısında bir gədik var, səhər saat
beşdən altıya qədər ordan bir meh əsir. Əgər adam o vaxt orda dayanıb o
mehi sinəsinə alsa, hökmən səsi olacaq.
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"Qarabağ şikəstəsi" davam edir. Səs cavan adam səsidir.
Qarabağ burdan başlanır – Yevlaxın "Qarabağ" istirahət köşkündən,

Məmmədin şeirə, ədəbiyyata həvəsindən, dağ ətri gələn çayından, uzaq, sə -
rin zirvələrə həsrətlə baxmasından. Yanıq haraylı "Qarabağ şikəs -
təsi"ndən...

* * *
Özüm də bilmirəm Şuşanı niyə bu qədər sevirəm. Burda doğul ma mı -

şam, burda böyüməmişəm, əslim-nəslim bu şəhərdən deyil, qohum-əqrə -
bam burda yaşamır. Söz yox, vətənin hər qarışı, hər bucağı əzizdir,
mü qəd dəsdir, amma Şuşa elə bir yerdir ki, imkanım olsaydı bütün ömrü -
mü burda keçirərdim və vəsiyyət də edərdim ki, öləndə məni burda
basdırsınlar.

Şahanə bir vüqarı var Şuşanın. Elə bil o, ömrümüzü bütün adiliklərdən,
xırdaçılıqlardan təmizləyir, ayırır, içəri dünyamızı arıtlayır, duruldur, bizi
gündəlik həyatımızın, tanış dünyamızın fövqünə qaldırır.

Şuşanın ülviyyəti onun təkrarsız təbiətiylə, tarixiylə, taleyilə bağlıdır.

* * *
Azərbaycan təbiətinin, tarixinin və sənətinin nadir incisidir Şuşa.

Təbiət, tarix, sənət bu şəhərdən heç nəyi əsirgəməyib. Füsunkar
mənzərələr, səfalı ab-hava, şəfalı sular təbiətin dağ şəhərinə ərməğanıdır.
Qədim qalalar, bürclər, binalar, küçələr, bulaqlar, daşlar – tarixin yadigar -
larıdır. Musiqi, şeir bu torpağın hər qarışında yaşayır. Qarabağ ta rixinin,
Qarabağda yaranan şeir, musiqi sənətinin zəngin ənənələri bu gün də
diridir, canlıdır.

Pənahabad adıyla bu şəhərin binəsini qoymuş görkəmli dövlət xadimi
Pənahəli xan, onun oğlu İbrahim Xəlil xan, böyük şair və siyasət adamı
Molla Pənah Vaqif, İbrahim xanın qızları Ağabəyim ağa və Gövhər ağa,
Məmməd bəy Cavanşir – Batmanqılınc, Xurşidbanu Natəvan, Xasay xan
Usmiyev, Bəhmən Mirzə, Qatırçı Murad – bu adlar Şuşada, Qarabağda kitab
səhifələrindən məlum olan tarixi şəxsiyyətlər kimi deyil, canlı adam ların,
hafizələrdə hələ də yaxşısıyla-yamanıyla yaşayan diri insanların adları kimi
qavranılır. İllər, əsrlər ötdükcə tarixi şəxsiyyətlər mücər rədləşdirilir, böyük
sənətkarlar, mütərəqqi dövlət xadimləri müəyyən dərəcədə ideallaşdırılır,
tarixdə mənfi rol oynamış şəxslər isə tamamilə qara, şər qüvvə kimi
damğalanır. Şuşada, Qarabağda məni ən çox təəccübləndirən şeylərdən biri
bu oldu ki, adlarını çəkdiyim tarixi şəxslərə və bir çox başqalarına
münasibət diridir, ehkamlaşmamış, qəlibləş məmişdir. Sevimli şairin naqis
hərəkətləri də unudulmayıb, Cavanşir nəslinin faciəsi də... Böyük Vaqiflə
bağlı "hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər qatırçı Murad" zərb-məsəli də
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dildə-ağızda gəzir, Qacar aqibətiylə bağlı "Mıxı mismara döndərən fələk"
ifadəsi də...

Dünyada insandan gördüyü xeyirli, ya pis işləri, yaxşı, yaman adı qalır.
İnsan taleyindən üç-dörd söz, beş-altı misra şeir də iz qala bilər. İbrahim
xanın qızı Ağabəyim ağa siyasi sövdələşmələrin qurbanı olub, sevmədiyi,
tanımadığı Fətəli şahın hərəmxanasına düşüb. Ağabəyim Ağanın vətən
həsrəti, qürbətdə keçən intizarlı ömrünün acısı, Vaqiflə məktublaşması
haqqında poetik əfsanələr var, amma Ağabəyim ağanın öz əliylə yazdığı
bayatı onun könlündəkiləri bütün əfsanələrdən daha dəqiq açır:

Əziziyəm Qarabağ, 
Qara salxım, qara bağ, 
Tehran cənnətə dönsə, 
Yaddan çıxmaz Qarabağ.

Rəvayətlərdə deyilir ki, həsrətdən saralıb solan zövcəsinin könlünü
oxşamaqçün Fətəli şah hətta ancaq Cıdır düzündə bitən xarıbülbül gülünü
də Tehrana gətirdib, saray bağında əkdirib. Amma bu gül də burda bit -
məyib. Bəlkə, bu, bir təşbehdir, metaforadır, Ağabəyim ağanın yad torpağa
uyuşmayıb vağam olmasına incə, poetik bir işarədir. Amma Ağabəyim
ağanın iki misrası da var axı. Ədəbiyyatımızda bundan kövrək, bundan
həzin beyt bilmirəm. Təəssüflü bir ah kimi, ahəstəcə bir köks ötürmək
kimidir bu misralar:

Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi,
Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi...

* * *
Şuşa Natəvanın, Mir Möhsün Nəvvabın ədəbi məclisləri ilə də

məşhurdur. Bizim günlərdə belə ədəbi məclislərin biri də yarandı. Vaqif
Poeziya günləri. Artıq ənənəvi şəkil almış bu şeir bayramları özləri də yeni,
xoş bir ənənə yaratdı. Hər il bu bayram günlərində Şuşada təzə bir sənət
ocağı, ya abidə açılır. Bu bayramlar Vaqifin əzəmətli məqbərəsinin açılışı
ilə başlandı. Rəsm qalereyası, Natəvan adına poeziya evi ilk qonaqları o
zaman qəbul etdi. 82-ci ilin yayında Natəvanın abidəsi ucaldıldı. 83-cü ilin
poeziya günlərinə gələnləri də xoş bir görüş gözləyirdi – unudulmaz
müğənnimiz Bülbülün ev-muzeyi açıldı. Arzumdur ki, bu gözəl ənənə
həmişə davam etdirilsin. Vaqif günlərinə gələnlər Natəvanın adıyla bağlı
yerlərə də fərəhlə tamaşa etsinlər. Şairənin bağında yerləşən müxtəlif
binalarda Natəvanın muzeyi, ədəbiyyat, musiqi, xalq sənətləri muzeylərini
əhatə edən bütöv bir kompleks yaradılsın. Həmin kompleksə açıq və qapalı
konsert-tamaşa salonları da daxil ola bilər. Müxtəlif yerlərdən gələn
qonaqlara musiqi alətlərimizi, keçmiş və çağdaş müğənnilərimizin vallarını,
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lent yazılarını nümayiş etdirək. Natəvanın ev kompleksində kitabxana, sərgi
qalereyası yerləşdirmək olar. Bakıda çıxan jurnal və qəzetlərin
redaksiyaları buranı hamiliyə götürə bilər: müasir yazıçı larımızın avtoqraflı
kitablarını bu kitabxanaya göndərmək, rəssam larımızın mənzərələrinin
hədiyyə verilməsini təşkil etmək olar. 

Şuşanın qədim binalarının birində muğam evi yaratmaq, bura
ölkəmizdən və xaricdən məşhur ifaçıları dəvət etmək olardı. Eyni zamanda
klassik musiqinin təbliği məqsədilə Qazançı kilsəsi üçün orqan sifariş
vermək, burada mütəmadi simfonik və kamera konsertləri keçirmək yaxşı
iş olar. Bu işin başlanğıcını görkəmli sənətkarımız Niyazi qoymuşdur. Yay
mövsümündə Natəvan bağında onun rəhbərliyiylə verilən simfonik
konsertlər estetik tərbiyə baxımından nə qədər vacib və nəcib işdir.
M.M.Nəvvabın evinin səliqəyə salınması, bu evin divarlarına çəkilmiş, indi
üstü əhənglə örtülmüş şəkillərin bərpa edilib üzə çıxarılması da
təxirəsalınmaz vəzifədir. Sadıqcanın, Cabbar Qaryağdıoğlunun adıyla bağlı
evlərdən musiqi həyatının canlandırılması üçün səmərəli istifadə etmək
olar. Şuşa təbiətin, tarixin bizə bəxş etdiyi gözəl, nadir muzeydir. Bu muzeyi
qorumalı, zənginləşdirməli, dünyaya tanıtmalıyıq.

* * *
Qəribə xasiyyətləri var şuşalıların. Bir kobud söz eşitməzsən burda,

bir qaba davranış görməzsən. Partiya, dövlət işçilərindən tutmuş çayçı
şagirdi balaca Bəbirə qədər hər kəsdən yalnız mehribanlıq, xoş sifət,
mülayim rəftar, gülər üz gördük. Adamı min şirin dillə dindirirlər: – Nə
təhərsən, başına dönüm?

Hər dəfə mehmanxanadan çıxanda xidmətçi qadın soruşur: – Getdin?
– Bəli. – Yaxşı elədin. Nömrəyə qayıdırsan: – Gəldin? Yaxşı elədin. Fikir
verin: Xoş gəldin, xoş getdin yox, məhz "Yaxşı elədin". Sənə yalnız uğurlu
yol, xoş qayıtmaq arzu olunmur, gedişin, gəlişin, hər hərəkətin təqdir edilir.
Ən adi sözlər əsrlərdən, nəsillərdən keçmiş qonaqcıllığın vərdişli
davamıdır. Doğrudur, şuşalılar özləri öz qonaqsevərliklərini lağa da
qoyurlar, dolayırlar da... Danışırlar ki, iki şuşalı gəzə-gəzə gəlib birinin
evinin qabağına çatanda ev sahibi içəri dəvət etmək əvəzinə: Ə, yeri ə, sən
bizə gələn deyilsən – deyir. Yaxud işdi evinə qonaq gəlsə: Ə, bir dəfə yeyib
içməmiş gəl də, – deyir, – ağıllı-başlı səninlə oturaq, yeyib içək...

Əlbəttə, bunlar şux zarafatlardır. Zarafat, məzəli söz insan dilinin,
zehninin itiliyidirsə, özün-özünü dolamaq, özün-özünə masqara eləmək
ağılın, şüurun ikiqat üstünlüyüdür. Yalnız özlərindən müştəbeh, lovğa,
yekəxana və küt adamlar zarafat götürməz, hər sözdən inciyər, umu-küsü
saxlayarlar. Görürsən belə birisi başqasını lağa qoymağa, başqasına rişxənd,
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kinayə etməyə, kobud zarafatlarla ona gülməyə qoçaqdır, di gəl özünün
dəyən yeri nazikdir, gülünc hala düşməkdən oddan qorxan kimi qorxur.
Odur ki, nəticədə həmişə gülməli vəziyyətdə qalır.

Şuşanın, ümumən Qarabağın gündəlik məişət yumoru, el ağzında
dolaşan lətifələri, bəzəmələri, zarafatları neçə-neçə görkəmli sənət ka -
rımızın – Q.Zakirin, N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, Ü.Hacıbəyovun,
S.S.Axundovun, Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində cilalanıb, dərindən də -
rinə mənalandırılıb, əlvan çalarlarla parlayıb. Şuşalıların qonaq pərvər liyinə
gəldikdə isə bu şəhərə gələn adamın qarşısında çox ciddi bir məsələ durur:
vaxtını, gecə-gündüzün 24 saatını necə bölsün ki, dəvət olunduğu yerlərin
hamısına gedə bilsin, heç kəsin könlünə dəyməsin. Həm də bu məclislər
israfçı yemək-içmək, adamı bıqdıran bayağı, süni tostlar, boğazdan yuxarı
tərifnamələr yeri deyil, şeir, musiqi, maraqlı söhbətlər, canlı ünsiyyət
məclisləridir. Belə mədəni, mənəvi məclis vərdişi Natəvan, Mir Möhsün
Nəvvab kimi ziyalıların yaratdıqları ənənələrə arxalanır.

* * *
Məmməd Quliyev Ağdamın Zəngişallı kəndindəndir, qaynaqçıdır.

Zəngişallı kəndinin yanında Mahrızlı kəndi də var, bu iki kənd çox yaxın
qonşudurlar, odur ki, bəzən adlarını da qoşa çəkirlər: Zəngişallı-Mahrızlı.
Bu iki kəndin (hələ üçüncü qonşu Çəmənli kəndinin də) bütün qaynaq
işlərini Məmməd görür, heç kəsdən də bir qəpik almır. Onun haqqında
deyirlər ki, istəsəydi indi milyoner olardı. Özü: Azərbaycanda mən ən kasıb
adamam – deyir. Hər iki sözdə mübaliğəli bir zarafat var. Həqiqət isə belədir
ki, Məmməd Quliyev böyük sərvətə malikdir, onda insanlıq istedadı var. Şeir
də yazır, çap olunur, yazdıqları rəğbətlə qarşılanır. Çoxlu maraqlı rəvayətlər,
əfsanələr, əhvalatlar bilir. Çörəyini namusla, halal-zəhmətlə qazanır. Ən
böyük dövləti – insanlığı, xeyirxahlığı, başqalarına təmənnasız, fədakar
xidmətidir.

Məmməd imkan tapan kimi kəndlərindən Şuşaya gəlirdi, oturub
söhbət edirdik və mən bu şair-qaynaqçının nə qədər məzmunlu, ziyalı
adam olduğuna hər dəfə heyran qalırdım. Qaynaqçını ziyalı saymağım
tamamilə təbiidir. Şuşada çəkməçilik eləyən, qabaqlar isə inşaatçı kimi neçə
binanın tikintisində çalışan Kamil də əsl ziyalıdır. Ədəbiyyatla, sənətlə,
doğma yurdunun tarixiylə maraqlanır; ədəb-ərkanıyla, davra nı şıy la, sözü-
söhbətiylə ziyalıdır. Məmməd də, Kamil də, bu sayaq, bu tipli neçə-neçə
başqa sadə insanlar da mənim gözlərimdə cibində çeşid-çeşid diplomlar
saxlayan, mənəm-mənəmliyi, özündən deməyi, özünü gəldi-gəlmədi
qabağa dürtməyi, gözə soxmağı sevən bəzi başabəla "ziyalılar dan" qat-qat
mədəni, işıqlı, mənəviyyatlı adamlardır. Mədəniyyət kəlmə başı başqasının
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sözünü kəsib: bağışla, sözünü kəsirəm – deməkdə deyil. Mədəniyyət
ondadır ki, başqası danışanda onun sözünü, ümumiy yətlə, kəsməyəsən.
Özgəsini dinləyə biləsən, hər an özünü hamıdan çox bilən, hamıdan ağıllı,
hər şeyə bələd, hər şeydən vaqif göstərməyəsən, həmişə öyrətməyə yox,
heç olmasa hərdənbir öyrənməyə də çalışasan.

* * *
Yaşı az qala doxsana çatmış, zehni, yaddaşı, danışığı həmişəki kimi

qıvraq, aydın-açıq, hər yayını mütləq Şuşada keçirən Nəsir bəy Cavan şirdən
nə qədər maraqlı şey öyrənmək olar. Yalnız dinləməyi bacarmaq lazımdır,
nə qədər qəribə əhvalat, ötüb-keçənlərə aid qiymətli faktlar eşidəcəksən;
Nəsir bəylə bir neçə il qabaq oğlu Əli Cavanşirin vasitəsilə tanış olmuşuq.
Əli musiqiçidir, onu radio komitəsindən tanı yıram. Nəsir bəy ilk
görüşümüzdən parlaq hafizəsiylə, diri müşahidə ləriylə, yumoruyla, həyat
şövqüylə, cavanlığıyla məni valeh etdi. Danışdığı xatirələrin ancaq kiçik bir
qismini yadda saxlaya və dəftərçəmə köçürdə bildim. – Niyə xatirələrinizi
yazmırsınız – deyə soruşduqda: – Onlar yadıma dalbadal düşmür ki, – deyir,
– görürsən, gecəyarısı yuxudan oyanıram, hardansa yadıma uzaq bir xatirə
düşür. Başqa bir vaxt, başqa bir gün ötənlərin-keçənlərin ayrı bir səhnəsini
xatırlayıram. Nəsir bəyin Bakıda və Şuşada mənə danışdıqları xatirələrdən
bəzi fraqmentləri də mən eyni pərakəndəliklə burda gətirirəm; bu
xatirələrin müəyyən sistemi, ardıcıl düzümü yoxdur.

Üzeyir Hacıbəyovdan, Şuşadan danışır... "Xandəmirov teatrında çox
olmuşam. Hacı Qaraya baxmışam. Yay aylarında Üzeyir gələrdi, musiqili
komediyalarını tamaşaya qoyardı. Azad Əmirov Məşədi İbadı misilsiz
oynayardı. Azad Əmirov çox maraqlı şəxsiyyət idi, deyən, gülən. Yaxşı da
mütəxəssis idi, həm də çox duzlu, məzəli adam idi. Yemək-içməyin ləzzətini
də bilən adam idi. Bir dəfə bizdən Üzeyirgilə zəng elədi: Üzeyir, sizə gəlmək
istəyirəm. Üzeyir bəy, deyəsən, hətta bir az nigaran oldu: Xeyir ola? Nə isə,
Azad bəy məni də götürdü, gəldik həmin o Ketsxovelidəki mənzilə. Qapını
Məleykə xanım açdı. Azad bəy dedi: Bizim gizli sözümüz var, gərək Üzeyirlə
təklikdə danışaq. Qapını da zəhmət olmasa, örtün. Üzeyir bəy bir az da
həyəcanlandı. Otaqda üçümüz qalanda Azad dedi: Üzeyir, başına dönüm,
tez ol, “Uzundərə” çal, yaman oynamağım gəlib, da heç dayana bilmirdim...

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanımla bir
nəsildənik – Cavanşir nəslindən, Məmməd bəy Cavanşir Batmanqılıncın
nəslindən. Malikanələrimiz qonşuydu. Həmidə xanımgilin torpağı az idi –
əlli desyatin, bizimki çox idi. Faktiki bizim torpaqda olurdu Həmidə xanım.
Yaman zabitəli arvad idi. Hikkəsi də var idi... Elə bu hikkəsinə görə də
rəiyyətə ərə getdi. (Rəiyyətə, yəni Mirzə Cəlilə! – A.) Bir dəfə hətta Mirzə
Cəlilə güllə atmışdı, dəyməmişdi. – Niyə? – Çox bilsən, tez qocalarsan.
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Behbudxan Cavanşir çox igid adam idi. Parlaq savadlı mühəndis idi,
neçə xarici dil bilirdi, ağıllı, cəsur idi, xasiyyətində hətta bir qoçuluq da var
idi. Qarabağlı olmasına baxmayaraq, Bakının qoçuları ondan qorxardı,
çəkinərdi. Şaumyanla bir yerdə oxuyub. Mikoyan da xatirələrində ondan
yazıb. İnqilabdan sonra bolşevik Teymur Əliyev Nərimanovun yanına gedir,
deyir ki, belə adamı itirmək olmaz. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində
yüksəkixtisaslı mühəndis kimi təsərrüfatın inkişafında faydalı əməyi olub.
Amma əlbəttə, ən parlaq və gözəl adam Teymur Əliyev idi. 20-ci illərdə mən
Şuşadaydım, bir də eşitdim ki, bolşeviklər gəlib. Nərimanovla bir yerdə Tey-
mur da gəlmişdi. Gəray Əsgərov da ordaydı. Məni çağırtdırdılar. Doğrusu,
ürəyim bir azca səksəkəli idi. Necə olsa məşhur bəy nəslin dənəm. Amma
mən içəri girən kimi Teymur qalxıb üzümdən öpdü. Sonra o biri otağa
keçdik və Teymur mənə dedi ki, dərhal Şuşadan çıx get, yoxsa tələf olarsan.
Nərimanov da bu sözləri təsdiq etdi, mənə Bakıda iş boyun oldu. Qarışıq
vaxt idi. Nadürüstün biri həqiqi inqilabçını öldürüb, onun sənədlərini
mənimsəmiş, bu sənədlər vasitəsilə inzibati orqanlara soxulmuşdu.
Bildiyini eləyirdi. Çox günahsız adam tələf etmişdi. Ancaq o gedən vaqonun
pilləkəninə qalxdığı üçün cavan bir oğlanı güllələtmişdi. Teymur Əliyev bu
qanunsuzluqlar barədə Nərimanova xəbər verib, Nərimanovdan göstəriş
alandan sonra həmin adamın iş otağına gəlir, qabaqcadan telefonları kəsir.
O adam masasının siyirtməsini çəkir, konyak, şokolad çıxarıb Teymuru
qonaq eləmək istəyir: Teymur: – İt oğlu it – deyir, – camaat acından qırılır,
sən burda şokolad yeyirsən.

Hərif duyuq düşüb əlini tapançasına atanda Teymur onu qabaqlayır.
Tutub aparır, məhkəmədə ifşa olunur, güllələnir. Teymur belə Teymur idi.
O vaxtlar başqa məsul işçilər kimi Teymurun da məxsusi faytonu vardı. Mən
Bakıya gələndə faytonunu göndərdi, məni öz mənzilinə gətirtdi, sonra da
işinə apardı, özünə köməkçi götürdü. O vaxt həm tribunalın sədriydi, həm
də xarici ticarət komissarıydı. Bahadur Vəlibəyov da mənim yaxın
dostlarımdan idi, onun haqqında da çox şey danışa bilərəm. Yadımdadır
eserlərin məhkəməsində ittihamçı ən ağır cəza tələb edəndə Səfikürdski
təmiz rus dilində rişxəndlə dedi: “Vısşae mera – smert, a çto znaçit samae
vısşae – çto mojet bıt vışe smerti?”

Nəsir bəy qəfilcən məndən xəbər alır: Səncə, mənim neçə yaşım olar?
– Bilmirəm. – Rəhmətlik həkim Ədil Sadıxovu tanıyırdın? – Tanıyırdım –
deyirəm, – atamgilin qonşusuydu. – Bəli, bir dəfə mən Bakıda köhnə Poçtovı
küçəsində vaxtilə Mirzə Cəlil yaşadığı evdə Davatdarovlara yasa getmişdim.
Yaşdan söz düşdü, dedilər, görən, Nəsir bəyin neçə yaşı olar? Ədil rəhmətlik
dedi, qoy hərə öz fikrini söyləsin, axırda da mən deyərəm. Hərə bir şey
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dedi... Axır Ədil sözə başladı: – Siz hamınız – dedi, – ya çox cavansınız, ya
da Bakıda olan adamlarsız, mən isə şuşalıyam, bircə fakt gətirəcəm, nəticəni
özünüz çıxardın. 1913-cü ildə Şuşaya xəbər yayıldı ki, tır-tır gəlib. Tır-tır
motosikletə deyilərdi (bu, artıq Nəsir bəyin şərhidir. Ümumiyyətlə, qəribə
sözlər düşür yadına Nəsir bəyin, bir nəfər tanışından danışır; dovğanı
xörəkdən sonra vermək adətinə görə dovğaya "sup szadi" deyərdi). Nə isə,
Ədil düz deyirdi, bizim öz faytonumuz vardı, ümumiy yətlə, dövlətliydik,
odur ki, Xandəmirov teatrında biletləri payla mağı mənə tapşırardılar,
bilirdilər ki, pula tamahım düşməz. Yevlaxdan Şuşaya faytonla gələrdik
həmişə. Amma 1913-cü ilin o yayında, cahan davasından bir il qabaq mən,
doğrudan da, faytonu çox arxada qoyub Şuşaya motosikletlə gəlmişdim.
Motosikleti – tır-tırı uşaqlar dərhal dörd tərəfdən dövrələdilər. Məcbur
elədilər bir də işə salım, sürüm. Şuşanın 16 məhəlləsinin hamısının uşaqları
dəstəynən dalımca qaçırdılar.

Rəhmətlik Ədil də elə bu söhbəti nəql edib sözünü belə bitirdi: Bax,
həmin o uşaqlardan biri də mən idim. O vaxt yeddi yaşındaydım. İndi
özünüz hesabınızı bundan çəkin ki, Nəsir bəyin neçə yaşı ola bilər?

Hamı gülüşdü. İndi gör mən bunlara nə cavab verdim: Dedim, bəli,
hesablayın görün neçə olur yaşım. Çoxdur, sözüm yox, amma indiyənəcən
içirəm, gəzirəm, kart oynayıram, maşın sürürəm, dünyadan özüm
doymuşamsa da, gözüm doymayıb... İndi baxın öz ciblərinizə görüm nə
taparsız orda, ya nitroqliserin, ya da validol...

* * *
Şuşada qaldığımız günlər ərzində Ağdama, Füzuliyə, Laçına, ətraf

kəndlərə getdim, Qırx qız yaylaqlarına qalxdım.
Füzulidə izdihamlı, əlvan “Mən sülhə səs verirəm” bayramında iştirak

etdik.
Bir neçə il bundan qabaq Ağdama Natəvan bayramına gəlmişdim.

Vaxtilə xalq Natəvanın cənazəsini Şuşadan Ağdamacan çiyinlərində gə ti -
rib, burda, dədə-baba sərdabələrinin arasında, İmarət deyilən yerdə
basdırıb. Bir neçə il bundan əvvəl İmarətin vəziyyəti çox acınacaqlı idi,
sta dionun böyründə pivə köşkü vardı, buralar bərbad, səliqəsiz,
baxımsız idi.

Natəvan bayramında şairənin qəbri üstə çox ifadəli abidəsinin açılışı
oldu... İmarətin ərazisi də abadlaşdırılmışdı, bərpa olunmuş binanın
qarşısında, açıq meydanda Natəvan poeziya teatrı tamaşa göstərirdi, bağda,
yüzillik ağacların kölgəliklərində xalq sənətinin növləri, müxtəlif peşələrin
örnəkləri nümayiş etdirilirdi. Futbol meydançasında çövkən oyunu
oynanılırdı, cıdıra çıxmışdılar.
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Bu gəlişimizdə də Ağdamın özündə, kəndlərində yeniliklər gördük.
Çörək muzeyi şəhərin nadir və nəcib bəzəyidir. Şahmat məktəbi, park,
Şahbulaqda istirahət zonası, Abdal-Gülablı kəndləri səmtində yeni tipli
kolxoz evləri – adamın ürəyini fərəhlə doldurur.

Xındırıstan kəndinin kiçik kolxoz muzeyi də bizə xoş təsir bağışladı.
Köhnə məscidin binasında yerləşdirilmiş bu muzeydə qazıntılar zamanı
tapılmış üstü daş örtüklü iri daş tabutlar (içində kəllə sümükləri də qalıb),
dəfn küpləri, gil qablar, sikkələr, habelə xəncər, qılınc, təbərzin, üzəngi,
durna çırağı, cəhrə, nehrə, daraq, həvə, kotan, xış, yabı, xırmandöyən daş
və taxta vəl, zınqırov və başqa məişət əşyaları – keçib gedən dövrlərin
yadigarları saxlanılır. Muzeydə məşhur Qarabağ inqilabçılarından Məşədi
Abbasın Səttarxanla birlikdə çəkdirdikləri şəkil də var. Bu eksponatları
toplayan Bəhmən müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk.

Doxsan yaşlı Şahverən kişiylə kərpicdən tikilmiş köhnə pambıq zavo-
dunun yanında, ağac kölgəsində söhbət edirik. Şahverən kişi gənclik
illərindən, komsomol vaxtlarında qaçaqlarla mübarizə aparmasından,
Saday bəyin qaçaqlığından danışır. O vaxt kənddən də bəzi adamlar
qaçaqlara qoşulmuşdu. Bolşeviklər “kukuruznik ayroplanın”dan kağız
atırdılar ki, ay fağır-füqəra, hara qaçırsız, biz sizin hökumətinizik axı...
Amma torpaqdan pay almış kəndçilərin özləri də hələ arxayın deyildilər,
orda-burda söz gəzirdi ki, bəlkəm, hər şey yenə dəyişdi. Odur ki, çox adam
gözləyirdi... Saday bəyin qaçaq dəstəsində səkkiz yüzə qədər atlı vardı,
maksim pulemyotu vardı, biçirdi bizi. O vaxt atlarımızı öyrətmişdik, "yat"
deyən kimi yerə yatırdı atlar, yoxsa yatmasaydı, pulemyot onları da biçib
qırardı. 

Heç bilmirəm Saday bəyi kim vurdu, amma meyitini gətirib üç gün di-
vara dirədilər. Bəylər bizə çox ədadillik (əzazillik sözünü bax beləcə də
deyir) eyləmişdilər. Yadımdadı, bir bəy məndən keçisini xəbər aldı,
görməmişəm – dedim, ayaqlarımı bağlayıb məni kolun qabağına qoydu,
götürdü tüfəngini, nişan alıb atdı, kalafaya yıxıldım. Gəlib baxdı, elə bildi
ölmüşəm. Canım belə qurtardı. Bəylərin biri yaman ovçu idi, "hər quşun,
hər heyvanın çapaladığını görmüşəm – deyirdi, – amma insanınkını
görməmişəm". Bəli, bir gün bir yazığı heç nədən vurdu gülləynən, qanına
qəltan elədi, yanında dayanıb çapalamağına baxırdı, həzz alırdı. Belə
adamlar vardı. Əlbəttə, bəylərin hamısı bu cür deyildi. İçində insaflıları da
vardı. Bir Nəsib bəy vardı, ədalətli adam idi, belə ədadillik eləyənlərə
deyərdi ki, ay nainsaflar, axı bir gün dünya dəyişəsidi, hamısının hayıfını
bizdən də, bizim nəslimizdən də çıxacaqlar axı. Bolşeviklər gələndə
bəylərdən qaçan qaçdı İrana, Türkiyəyə, bir parası da qaçaq düşdü, tələf
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olub getdi hamısı... Bir neçəsi NEP vaxtı qayıtmışdı, onlara öz keçmiş
fabriklərində iş vermişdilər, çünki dəzgahlardan heç kəsin başı çıxmırdı.
Elə ki dəzgahları əməlli-başlı işlətməyi öyrəndik, daha bəylərə də bir işimiz
qalmadı. Hamısını bircə-bircə dənlədilər.

Şahverən kişi danışır, heç nəyi artırmadan, heç nəyi əskiltmədən, düzü
düz, əyrini əyri. Ona görə də bu qoca şahidin sözləri bəsit qəliblərdən qat-
qat inandırıcı, etibarlıdır. Mən insan ovlayıb, çapa lama sından həzz alan
"ədadil" bəyin vəhşiliyinə də inanıram, qurunun oduna yaşın yanmasına
da... Siyasi çevriliş qum saatı kimidir. Vaxt yetişəndə saat çevrilir – aşağı
yuxarıya, yuxarı aşağıya çönür. Heç bir əzazillik nəticəsiz, qisassız, hayıfsız
qalmır. İnsafsızlıq, ədalətsizlik, harınlıq edən bütöv bir zümrə, sinif,
dəyişmə, devriliş vaxtı gələndə, saat çevriləndə – öz cəzasına çatır. Bu
əzazillər, zülmkarlar arasında tək-tük rəhmdilli varmışsa, o da öz
təbəqəsinin, öz silkinin ümumi günahına batıb, ümumi cinayətlərində
müqəssirdir. Dəyişmiş qum saatdan isə vaxt hey axır, axır, dolanacan, son
qum dənəsi düşənəcən...

Xındırıstan kəndi, əlbəttə, ən çox Qasım bəy Zakirin adıyla bağlıdır.
Kəndi Zakirə Natəvanın atası Mehdiqulu xan bağışlayıb. Zakirin evində
hazırda xəstəxana yerləşdirilmişdir. Mən gördüyüm vaxt – 1983-cü ilin
yayında bu binanın vəziyyəti olduqca acınacaqlı idi. İkimərtəbəli kərpic
evin qoz ağacından düzəldilmiş bəzəkli qədimi qapıları bərbad hala
düşmüşdü, evin döşəməsi didik-didikdi, ümumiyyətlə, binanın hər bir tərəfi
baxımsızlıq ucbatından sökülüb tökülürdü, çürüyüb sovrulurdu. Bu evdə
Zakirin yaşadığını göstərən heç bir lövhə-filan da yox idi. Yerli rəssam bizə
dedi ki, belə bir lövhə çəkib vurmuşdum, itiriblər...

* * *
Dağlıq Qarabağ iki xalqın – azərbaycanlıların və ermənilərin qapıbir

qonşu kimi, həyətbir qonşu kimi, kəndbir qonşu kimi yaşadığı bir diyardır.
"Qarabağ şikəstəsi" də iki xalqın birlikdə ifa etdiyi Azərbaycan mahnısıdır.
Qəribə və çox qədim bir misal var: "Erməni oxuyanda dilin kəsəsən,
müsəlman çalanda barmağın". Əlbəttə, bu ərkyana zarafatla deyilmiş sözlər
düz deyil: Ermənilərdə oxuyanlar olduğu kimi, məharətli azər bay canlı
çalğıçılar da az deyil. Amma bu sözlərin özgə bir həqiqəti var. 

Sazandalar dəstəsində xanəndəylə çalanlar – tarzən, kamançaçı
ayrılmaz üçlükdür. Xalq təfəkkürü üç nəfərin içində belə qırılmaz birlik
görür. Muğamatı, muğama yatan əruz vəznli qəzəlləri, heca vəznli
bayatıları, təsnifləri azərbaycanlı daha yaxşı oxuyar, tarda, kamançada
erməni sənətkarların misli yoxdur, üçlükdə hərənin öz əvəzsiz yeri var, biri
digəri olmadan musiqi ifa edə bilməz, budur bax, bu misalın dərin hikməti.
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Babalarımız bunu yüz illər qabaq başa düşmüş, bizlərə də ayrılmazlığı
vəsiyyət eləmişlər. 

İnqilabdan sonrakı vahid ailə birliyimiz təbii və qanunauyğundur,
amma inqilabdan çox əvvəllər də xalqın dilində "din ayrı qardaşlar" ifadəsi
yaranmışdır. "Əsli və Kərəm" dastanından tutmuş Nəriman Nərimanovun
"Bahadur və Sona"sınacan, Mirzə Cəlilin "Kamança"sından Cəfər
Cabbarlının "1905-ci ildə" dramınacan Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl
əsərlərində iki xalqın dostluğu, qardaşlığı yüksək hisslərlə və parlaq bədii
boyalarla vəsf edilmişdir. Erməni ədəbiyyatının ən nəcib əsərlərinə də
həmin uca amal xasdır. Qəlbi saf vətənpərvərlik duyğularıyla döyünən, eyni
zamanda başqa xalqlara da insanpərvər yazıçı, böyük humanist gözüylə
baxan Hovanes Tumanyan vaxtilə "Slovo" qəzetində oxuculara müraciətlə
yazırdı ki, fitnəkarlar tərəfindən salınmış milli çax  naş  malar zamanı
azərbaycanlıların erməniləri və ermənilərin azərbay canlıları qoruyub
saxlamaqları, qurtarmaqları haqqında müxtəlif faktları ona, H.Tumanyana
bildirsinlər. Alovlu Azərbaycan publisisti Hüseyn Minasazov bu çağırışa
cavab olaraq H.Tumanyana çox maraqlı faktlar bildirir. Evində qırx
ermənini gizlətmiş Hacı Qurana əl basaraq and içir ki, heç kəsi gizlətməyib.
Sonra yaxınlarına: "Özüm cəhənnəmdə yanmalı olsam da, qırx adamın
canını qurtardım" deyib. H.Minasazov H.Tumanyanın ürək ağrısıyla dediyi
sözləri gətirir: "Vaxt var idi, mən elə zənn edirdim ki, belə vəhşiliyə yalnız
tatarlar qadirdir. Əfsus, zaman və hadisələr təkzibolunmaz şəkildə sübut
etdilər ki, biz bu cəhətdən heç də onlardan geri qalmırıq". Bu faciəli
hadisələrin kökünü axtaran H.Minasazov yazır: 

"Müsəlmanların da, ermənilərin də arasında elə adamlar var ki, həm
mənəvi cəhətdən, həm də maddi cəhətdən yalnız milli ədavət şəraitində,
millətçilik nifrəti ab-havasında, balıq tutulması asan olan bulanıq suda
yaşaya bilərlər".

Başqa bir yazısında H.Minasazov fikrini belə yekunlaşdırır: "Məsələ
ondadır ki, dərin hörmət bəslədiyim Hovanes Tumanyan, siyasətçilər
şairlərə, məhz bax Sizin kimi şairlərə qulaq asmaq istəmirlər".

Öz xalqına ən dərin məhəbbət – başqa xalqlara, xüsusilə də qonşu
xalqlara, əsrlər boyu bir yerdə yaşadığın və bir yerdə yaşayacağın xalqlara
hörmətlə bağlıdır. Mirzə Cəlil qəhrəmanı kamançaçı Baxşının çalğısı da
məhz bu böyük həqiqətdən xəbər verir. Qəhrəman yüzbaşının dediyi kimi,
"haramzada elə çalır ki, keçən günləri gətirir qoyur adamın qabağına..."

Bəlkə, bu kamança Mirzə Cəlilin özünün son günlərində çaldığı
kamançadır elə...
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Qulaq asın Cəlilin sözünə
Nə ədavət saxlayın,
Nə davadalaş salın!
İnsanda insan oyadın!
Kamança çalın!

Kamança çalınsın. Tar ona qoşulsun. Xanəndə oxusun. 

Havalansın Xanın səsi, 
Qarabağın şikəstəsi.

Hər dəfə "Qarabağ şikəstəsi"ni dinləyəndə, belə olsa da, olmasa da,
mənə elə gəlir ki, çalan ermənidir, oxuyan azərbaycanlı. Bir yerdə bu qədim
diyarın qədim mahnısını ifa edirlər.

* * *
Qarabağın mənzərəli yollarıyla rayondan-rayona, kənddən-kəndə,

dağdan-dağa, bulaqdan-bulağa gedirik. Yarpaqlarına, boylarına, görkəm -
lərinə görə müxtəlif ağacları tanımağa çalışıram: çinar, palıd, qovaq, əb -
rişim, qarağac, vələs. Bunu yazmaqdan utanmıram. Bilməmək ayıb deyil,
bilməyib özünü bilən kimi göstərmək ayıbdır. Şəhərdə, tamam başqa şərait -
də böyümüşəm. Təbiətin dilini çox gec öyrənməyə başlamışam. Amma
məgər sevəndə əvvəl öyrənib, sonra sevirsən? Bəlkə, əksinədir, əvvəl sevir,
sonra sevdiyimizə bələd olmağa çalışırıq. Azərbaycan təbiətini bütün
bəlirləriylə, bütün al-əlvanlığıyla, bütün çalarlarıyla sevirəm. Kimsə deyib
ki, başqa dilləri bir neçə ilə öyrənmək olar, ana dilini bütün ömrün boyu
öyrənməlisən. Təbiətin dili də belədir. Ömrüm boyu bu dili öyrənsəm,
bəlkə, bir gün mən də bu dilə az-çox bələd oldum. Bu dili məndən yaxşı
bilənlərdən yorulmadan öyrənməyə hazıram. Eşitdiklərimi bir-bir yadda
saxlamağa, mənimsəməyə çalışıram: "Cökə ağacı çox faydalı ağacdır, həm
yaxşı kölgəsi olur, həm ətri yaxşıdır. Altından yaxşı su çıxır. Arı da ondan
yaxşı şirə çəkir". "Arı sarı ləçəkli zanbağdan, qaratikandan da yaxşı bal
yığır". "O palıdın min yaşı var. Palıdı əkəndə rişələri on beş il yerin dibinə
gedir, ağac sonra qalxmağa başlayır".

Ağacların öz qəribəlikləri var. Şuşada Natəvan bağında tikanlı akasi -
yayla tikansız akasiya bir ağacın gövdəsindən bitən ayrı-ayrı budaqlardır.
Daşaltı kəndində ağacın bir budağından ağ tut, birindən qara tut dəririk
(Şuşa təbiətinin qəribə sirlərindən birini də yeri gəlmişkən qeyd edim:
Cıdır düzündə, qayaların birinin içinə balıqqulağı həkk olunub. Görəsən,
hansı qərinədə buralar dəniz imiş?!).
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Qarğıdalı, tütün, barama sahələrinin yanından ötüb keçirik. Böyürt -
kən, moruq kollarını yoluşdururuq. Zoğal soğançasının, bir azca əvə lik -
çilovu xatırladan qırxbuğum plovunun dadı damağımızdan getməyib hələ.

Aşıq Valehin, Qurban Pirimovun vətəni Gülablı və qonşu Abdal kənd -
lərini gəzirik. Şirvan zonasında məzəli lətifələrin çoxu Lahıc kəndiylə
bağlıdırsa, buralarda lağlağılar ən çox Zarıslı, Abdal, Gülablı kəndləriylə
əlaqədardır, Abdal Qasımın masqaraları, çay üstündən Ə.Haqverdiyevlə et-
diyi zarafatlar indiyəcən dildə-ağızda dolaşır.

* * *
Bu gün yolumuz Laçınadır. Tofiq Mirzəyevlə, buralara film çəkməyə

gəlmiş başqa televiziya işçiləriylə, dostumuz Ələkbər İbrahimovla birlikdə
Saxsı bulağın, Zarıslının, Turşsuyun yanından keçib Laçına çatdıq, buradan
Minkəndə yollandıq. Yolumuz Həkəri çayının sahili boyuncadır. Ətrafda
meşələr, Naxçıvan mənzərələrini xatırladan qızartdaq qayalı dağlar... Həkəri
çayı zümrüd rəngindədir. Həkərinin sahillərində Sarı Aşığın və onun
sevgilisi Yaxşının qəbirləri var. Kənd qəbiristanlıqlarımızın hamısında
məzarların üzü cənuba – Qibləyə sarıdır. Bircə Sarı Aşığın qəbrindən başqa.

Aşığı tərsinə qoy, 
Tər təni tərsinə qoy, 
Yaxşını qibləsinə, 
Aşığı tərsinə qoy.

Həkəri məcrasından ayrılırıq, indi yolumuz Zabux çayın yatağı
boyuncadır. Zabux çay xırdaca ləpələriylə pıçıldaşa-pıçıldaşa axır, elə bil
sözünü, sirrini, bildiklərini Həkəri çayına çatdırmağa tələsir. Axırı gəlib
Həkəriyə qovuşur, sakitləşir, dincəlir, toxtayır. Bu tərəflərin bütün çayları –
balaca, böyük – hamısı bir-birinə qovuşa-qovuşa gedib Araza tökülürlər.

Heç vaxt heç yerdə bu qədər su görməmişdim. Buralar sanki su
səltənətidir. İti çaylar, buz kimi soyuq bulaqlar, gur şəlalələr (yarğanlar
köksündəki ağ şırımlar – selovlarda qurumuş şəlalələrin izidir), yerdən
pırtlayıb çıxan fəvvarələr – su, su, su... Dupduru, şipşirin, səpsərin su...
Şəffaflığında dibinin al-əlvan daşları sayılan, köpüklənəndə qaynayıb coşan,
barmağını donduran, dişlərini gizildədən su...

Bir neçə gün qabaq Bakıda, Bakı–Yevlax yolunda dünyada sərin bir
bucağın olmasını ağlımıza sığışdıra bilmədiyimiz kimi, indi də Abşeronun
cadar-cadar olmuş torpaqları bizə xəyal kimi görünür. Düzdür, bu dar, bu-
rula-burula uzandıqca uzanan dərə də xəfədir, istidir, əsənəyi (hava
cərəyanı, yelçəkəni) yoxdur. Amma hər halda bura hara, Bakının bürküsü
hara? Həm də iki dəqiqə ayağını suyun içinə salan kimi sərinlik qarış-qarış
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topuğundan təpənəcən bütün bədəninə yayılır. Elə bil içində daxili kondi-
sioner işə başlayır.

Bakının su qəhətliyini, Abşeron təbiətinin quru, susuz çılpaqlığını yada
salanda bu yaşıl vadilərin su bolluğuna həsəd çəkirsən. Hələ bu, yaydır.
Yazın gürşad yağıntılarında, payızın boz çiskinində, boran, sel vaxtı
buraların mənzərəsini təsəvvür edəndə, dağların köksündə oyum-oyum
oyulmuş nəhəng mağaralara, kahalara təəccüblənmirsən.

Rastımıza çıxan hər bulağın suyundan içirik. Biri o birindən soyuq, biri
o birindən dadlı...

Bozlu, Qarıqışlaq kəndlərindən keçirik, yol burda haçalanır – bu tərəf
Qaragöl səmtidir, o biri tərəf Minkənd istiqaməti.

Maşınımız zorla dırmaşa-dırmaşa bizi Minkəndə yetirir. Balaca bir
qızdan mağazanı soruşuruq.

– Orda, aşağıdadır – deyir, – sallanıb gedəcəksiniz, düz üstünə
çıxacaqsınız.

Qızın yanında altı-yeddi yaşlarında oğlan uşağı da var. Bizi çox
təmkinlə süzür.

– Mağaza uzaqdadır?
Təmkinini pozmadan:
– Ölçməmişəm – deyir.
Qocalardan kəndin adının mənasını soruşuruq.
– Belə söyləyirlər ki, Teymurləng min kənd qırıb, bura çatanda soruşub

ki, bu, neçəncisidir? Deyiblər: Mininci. Burda dayanıb. Adı da o vaxtdan
Minkənd qalıb.

Söhbət zamanı yanımızda yəhərsiz bir at dayanmışdı. Tofiq özünü
saxlaya bilmədi, belinə sıçradı, o baş-bu başa çapdı, qurdunu öldürdü. Ope -
rator ən ifadəli sifətləri lentə həkk etmək istəyir. Kənd camaatının bir qismi
həvəslə çəkilir, "məni də, məni də çək" – deyir. Bəziləri isə bu işə böyük
şübhəylə yanaşırlar: onsuz da heç nə çıxmayacaq, – deyirlər, – aldadırlar,
çəkmirlər...

Minkənddən qayıdarkən Laçının "İstisu"yuna düşürük. Maşınımız yol
ayrıcında dayanır. Yolun qalan hissəsini ta çayacan piyada gedirik. Yolda
qızlara rast gəlirik. Əzgil kolunun budağını qırırlar. – Niyə qırırsız, ay qızlar?
– Zoğunu qaynadacayıq, uşağın qarın ağrısın o saat kəsir.

Dərəyə çatırıq, dərənin dibiylə Zabux çayı axıb gedir. Çayın kənarında
xeyli adam var, yüzəcən alaçıq qurulub. Həyat qaynayır. Çayın üstünə ağac
kötükləri, iki dirək – arasında da çubuqlar qoyulub, o taya keçmək üçün
körpülərdir. O tayda dağın yamacında xalça sərilib, üstündə bir dəstə adam
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loto oynayır. Bir az aralı manqal qoyublar, kabab bişirirlər, örtük altında
masalar düzülüb – ora yeməkxanadır. Bu tayda, alaçıqların yanında da
böyük qara qazanlar asılıb – aşı dəmə qoyublar. Samovara kömür salırlar,
kəndirdən asılmış balaca dağarcıqdan yerə ağ su damır – sabah bu tor-
badan süzmə çıxarılacaq. Qoyun qarınlarını üfürüb tuluq ediblər. Dəyələrin
içinə yaylı çarpayılar (raskladuşkalar) düzülüb. Məfrəclər, qalaq-qalaq
yorğan-döşək tillə vurub qalxıb. Üç yerdə, bir-birindən əlli-altmış metr aralı
üç gölməçənin ortasından mədən suyu çıxır. Birincisinə yanaşırıq –
gölməçənin ortasındakı borudan yarım metr hündürlüyündə fəvvarə vurur.
İçirik. Qazlı sudur, sərindir. Yerlilər deyir ki, bir vaxt yerdən qaynar çıxırmış,
geoloqlar artezian vurublar, çayın suyu bu suya qarışıb, odur ki, sərinləşib. 

İkinci gölməçə qutularla, kol-kosla çəpərə alınıb; orda qadınlar çimir.
Üçüncü gölməçədə fəvvarənin suyu bir az turşməzədir. Həm də bu

fəvvarənin çox qəribə xüsusiyyəti var: Adi vaxt yerdən təxminən yarım
metr hündürlüyündə fəvvarə vurur, amma hər saatdan bir üç metr
yüksəkliyində fışqırır. Özü də düz hər saatdan bir, əqrəb-əqrəb üstünə
gələndə, saatı bununla yoxlamaq olar. Bu da təbiətin bir möcüzəsidir,
torpağın nəbzi dəqiq ritmlə vurur.

Sinəsi orden, medallı yaşlı bir arvad bizə tərəf gəlir: – Anar
hansınızdır? – Mənəm. – Sənə qurban olum, – deyir. – Mən köhnə
kommunistəm, bura bir kömək eləyin, görürsüz ki, nə gündədir.

Camaat ətrafımıza toplaşır. Birisi: mənim böyrəyim ağrayırdı – deyir,
– üç il Yessentukiyə getdim, xeyri olmadı, burda on gün su içdim, keçdi
getdi. Başqa birisinin qan təzyiqindən, ürək zəifliyindən şikayəti varmış.
Ona da bu su kömək eləyib. Maykada, göy idman pijamasında gölməçənin
içində uzanmış kişi bizi uzun-uzadı süzür, nəhayət:

– Sizin bizim bu suya nə xeyriniz dəyə bilər? – deyə soruşur.
– Bizim bu suya nə xeyrimiz dəyə bilər, bilmirik, amma bu suyun bizə

çox xeyri dəyə bilər.
Ordenli arvad yenə bayaqkı sözünə qayıdır;
– Qurban olum, yazın bu barədə, – deyir, – hayıfdır axı bu su, axıb

gedir... Nəinki Azərbaycanda, cəmi Qafqazda belə su yoxdur, hayıfdır, kurort
salsınlar, sanatori tiksinlər... Barı bir yolunu düzəltsinlər. Buraları bir az
abadlaşdırsınlar. Yoxsa görürsüz də – natəmizlik, filan... Amma gör nə qədər
alaçıq qurublar, nə qədər adam gəlib. Əlac üçün gəliblər bura. Köməyi ol-
masa gəlməzlər ki... Yazın bu barədə, xahiş edirik, yazın...

...Bakıda AHİŞ sədrinin qəbuluna getdim. Zəhmətkeşlərin bu arzu larını
ona yetirdim...

466

QARABAĞ DASTANI



* * *
Elə həmin yay şuşalı dostlarım şair Əli Mahmud və mühəndis Ənvər

Quliyevlə danışdıq ki, Qırxqız yaylaqlarına qalxaq. Orda olmamışdım və bu
dağlara qalxmaq çoxdankı arzum idi. Gedəcəyimiz günün axşamı Natəvan
bağında oturub çayçı Səlimin pürrəngi çayından içirdik. Masamızın başına
başqa tanışlar da toplaşmışdı. – Amma səfəriniz çətin olacaq – deyirdilər.
– Niyə? – Yol-riz yox, dumana düşə bilərsiniz. Yağış yağar, qalarsız, qayıda
bilməzsiz... həm də ki, qurd-quş, ayı... Tüfənginiz-zadınız da yox...

Ayıların oyunlarından cürbəcür əhvalatlar danışmağa başladılar.
– Qəribə heyvandı, adamı silahsız görəndə əliylə gözlərini tutur, guya

səni görmür. Amma vay o gündən ki, üstünə silahla gedəsən...
– Day demə – başqa birisi söhbətə qoşulur. - Çobanlar danışırdı ki, bir

ayı lap canımızı boğazımıza yığmışdı. Gündə gəlib sürüdən qoyun aparırdı.
Axır yığışıb dedik: Ə, sən öl, bu, qeyrətdən deyil... Tüfənglərimizi götürüb
getdik mağarasının ağzına, pusduq. Bəli, gözlə ha gözlə, ayıdan xəbər
çıxmır. Birimiz – da adın çəkmirəm – dedi – ə, sən öl, o tərəfdən mağaranın
yolu var. Mən gedib ordan güllə atım, bu yana çıxanda siz vurun.

Bəli, getdi mağaranın o biri ağzına, demə, bir az gözləyib, bir-iki güllə
atıb havaya, birdən qəfilcən ayı çıxıb, pəncəsiylə buna necə qapaz ilişdiribsə
tirtap yerə sərilib, tüfəngini alıb, sındırıb atıb, özünü də qamarlayıb aparır.
İndi biz də bu tərəfdən görürük, amma bilmirik neyləyək, güllə atsaq,
çobanı da vura bilərik axı... Ayının da belə adəti var, yamacdan çarx kimi
hərlənə-hərlənə dümbələnir. Bu yazığı qamarlayıb yuvarlana-yuvarlana lap
yarğanın ağzınacan gətirdi, ordan atmaq istədi. Birdən bilmirəm nə oldu,
insafa gəldi, dayandı, çobanı buraxıb getdi. Yazığın bir gözü çıxmışdı, qolu-
qıçı sınmışdı, üzünün dərisi soyulmuşdu.

Şuşanın baş həkimi sözə qarışır:
– Bəli, lap skalp kimi sıyırıb çıxardır adamın dərisini. Neçə belə yaralı

gör müşəm, müalicə etmişik. Öz aramızdır, neçə ilin həkimiyəm, heç bir "ayı
vurdum" deyən görmədim, yanıma elə ayının vurduqlarını gətirirlər...

Gülüşürük. Şuşalıların bəzi adətlərinə bələd olduğum üçün düşünü -
rəm ki, bəlkə, bu söhbətlər məni – xam adamı – yoxlamaq, ya dolamaq
üçündür. Dolaya-dolaya yoxlayırlar, ya yoxlaya-yoxlaya dolayırlar. Hansı
olursa olsun, hər halda:

– Mütləq gedəcəyik – deyirəm, – Qırxqızın bütün ayıları və canavarları
yolumuzu gözləsələr də, səfərimizdən qalmayacayıq...

– Əlbəttə, əşi, – deyirlər, – amma hər halda ehtiyatlı olun.
Səhər təcrübəli sürücü Əfqanın idarə etdiyi UAZ maşınımızla yola

çıxanda da Əli:
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– Sağ-salamat gedib-qayıdaq bu çətin səfərdən, – dedi.
Yol boyu Əli də, Ənvər də cürbəcür əhvalatlar danışırlar. Əvvəl-əvvəl

söhbət yenə ayıdan düşür. Buralardakı Peti və Keti dağlarının adları bir
əfsanəylə bağlıdır. İki qardaş Peti və Keti ayı ovuna çıxır, bir qardaş ayı
vurur, dərisini soyur, əyninə geyir, məzələnmək üçün qardaşına tərəf gəlir.
O da bunu həqiqətən ayı bilib nişan alır, təpəsindən vurur. O vaxtdan
buranın adı belə qalıb – Peti dağı, Keti dağı.

Əli Bəbir adlı dünyagörmüş bir kişinin söhbətini salır. Bir gün Bəbiri
qonşuları toya çağırır. Durub belə bir tost deyir: Deyir bir kişi gəlir xanın
yanına ki, ay xan, saa qurban olum, maa bir şey bağışla. 

– Nə bağışlayım əə... 
– Nə bilim, lap bir dana olsun. Mən də qürrələnim ki, bu dananı maa

xan bağışlayıb. 
– Əə, get o ilxıdan bəyəndiyin madyanı seç apar, sənin olsun.
Bəli, gedib bir madyan seçir, aparır, madyan da bir dəli qatır doğur,

qatır heç kəsi özünə yaxın buraxmır, heç kəs onu nallaya bilmir. Axır bir
nalbəndin yanına gəlir ki, bəs hali-qəziyyə belə, nalla bu qatırı, sənə nalı
boyda qızıl verərəm, – yox, maa qızıl-zad lazım deyil, amma bir
nallanmamış eşşək tap gətir, qatırı da saxla bax orda. Bəli, tapır gətirir,
qatırı bir yanda saxlayır. Nalbənd eşşəyi nallayır. – Di indi gətir qatırı.
Gətirir. Nalbənd qatırı dinməz-söyləməz sakitcə nallayır. – Nə tövr elədin
bunu, a kişi? – Heç nə, qatır gördü eşşəyin nallanmasını, başa düşdü ki,
anası xan madyanı olsa da, atası bu qara eşşəkdi...

Ənvər başqa bir məzəli əhvalat danışır, olan hadisədir, deyir: yük
maşınında sürücü hazır boş tabut gətirirmiş. Yolda bir oğlan əlin qaldırır.
Sürücü maşını saxlayır. Deyir çıx quzova, özü də qorxma, boş tabutdur.
Yolda dolu düşür, oğlan girir tabutun içinə, gizlənir, yuxuya gedir, yatır. Yol
boyunca sürücü ordan-burdan on beşəcən sərnişin götürür, amma yadın -
dan çıxır, bunlara tabut barəsində bir şey demir. Oğlan ayılır. İstəyir bilsin
dolu kəsib, yox, tabutu qaldırıb əlini çıxardır. Sərnişinlər: – Vay, ölü xort -
dayıb – deyə maşından tökülüşürlər. Şoferin xəbəri olmur. Mənzilə çatan -
da oğlan düşüb sürücüyə bir manat uzadır. Şofer: – Əə, insafınız olsun, on
beş adama bir manat? – deyir.

– On beş adam kimdir?
Məsələ aydın olur. Qayıdırlar. Görürlər hərə bir yanda tirtap olub,

yıxılıb qalıb. Qıçı burxulan kim, qolu sınan kim...

* * *
Sarıbaba dağından axıb gələn, gedib Qarqara qovuşan Xəlfəli çayını,

Xəlfəli dərəsini keçib Qırxqız dağlarına qalxmağa başlayırıq. Şirlan, Xanlıq
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pəyə, Xanalılar, İmanqulular, Məmişlər, Allahqulular, Paşalar, Səfixanlar,
Cəmillər kəndlərindən ötüb dağların elə qəlbi yerinə qalxırıq ki, burda artıq
kənd-kəsək yoxdur. Fərraş kəndi Əligilin dədə-baba yurdudur və bu
dağlarda – ta Kəlbəcərəcən – axırıncı kənddir. Fərraş kəndinin Çuxur adlı
yerində palıd, ulas (burda vələsə ulas deyirlər) meşəsində Göy bulağın
suyundan içirik.

Fərraş çayı dağlardan gəlir və bu yerlərin bütün çayları kimi gedib
hardasa Araza qovuşur.

Əlinin əmisi bu kənddə yaşayır, burda qohumları, dostları da çoxdur.
Onları biçənəkdə gördük. Qantəpər, ot biçirdilər. Arabir kərəntilərini
yiyəylə, bülövlə itiləyib işlərini davam etdirirdilər. Daşları səliqəylə bir yana
yığmışdılar ki, biçinə mane olmasın.

Burada Şəvəndəninin yalı deyilən yerdə nadir palıd növü – qırmızı
palıd bitir (Qızıl palıd da deyirlər). Qırmızı palıdla əlaqədar neçə illər bun-
dan qabaq bu yerlərdə baş vermiş faciəli hadisə indiyəcən yaddaşlarda
yaşayır. Qırmızı palıd yerli camaatın dediyinə görə, dünyanın başqa heç bir
yerində bitmir. Əsrin əvvəllərində fransız sahibkarları iynəyib-çüynəyib
hardansa bu palıdın sorağını eşidiblər. Bu ağacdan misilsiz konyak çəlləyi
düzəltmək olarmış. Odur ki, fransızlar bura nümayəndələr göndərib. Fer-
nan və Şapon adlı ata-oğul firəng mühəndisləri bura yol çəkiblər. Bizim
maşınımız da indi bu ot basmış, görünməz olub, ancaq ehtimalla
müəyyənləşən yolla – güclə sezilən cığırlarla dağlara dırmaşır. Bu yolu ilk
dəfə o vaxtlar fransızlar salıb. Qızıl palıd meşəsini qırdırıblar, taxta
doğratdırıblar, amma onları apara bilməyiblər. Meşə də zay olub, taxtalar
da çürüyüb gedib.

İşlətdikləri adamlara qızıl pulla məvacib verirlərmiş. Bir gün dağların
xəlvət yerində quldurlar ata-oğulun qabağına çıxıblar.

Əvvəl oğulu vurublar. Atası: – hələ ölməyib, yaralıdır – deyib, – mən
onu sağalda bilərəm. Bu da bizim bütün pullarımız, götürün hamısını,
yanımızda başqa heç nəyimiz yoxdur. İşçilərə verdiyimiz qızıl pulu
Ağdamda bankdan alıb veririk.

Quldurlar:
– Yox, məqsədimiz pul, qızıl deyil, siz ölməlisiniz – deyiblər.
Bu sözdən görünür ki, qatillər adi quldur deyilmişlər, həmin cinayəti

kiminsə təhrikiylə ediblər (bəlkə, ingilislərin, ya almanların. Axı Abşeron -
da ingilislərin, Şamxor, Gədəbəydə almanların iqtisadi marağı vardısa,
Qarabağın sərvətləri – ta Müsyö Jordan vaxtından – fransızları daha çox
cəlb edirdi və bəlkə, biçarə Fernanla Şapon bu maraqlar toqquşmasının
qurbanı olublar).
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Hər halda məşhur Sultan bəy bunu eşidəndə bərk qəzəblənib, – bu
adamlar sizin yerinizi abad eləyirmişlər – deyib – özünüzü dolan dırır mışlar,
bunları niyə öldürmüsünüz?

Sultan bəy o qatillərin cəzasını verib, hamısını qırıb. Yerli camaatın
zehniyyətində də həmin faciə silinməz iz buraxıb. Camaat uzun zaman bu
nahaq qanı unutmayıb, onların qəbirlərindən daş götürüb suya, ya ocağa
atırmışlar. Belə bir etiqad var ki, nahaq öldürülmüş adamın qəbirindən daş
götürüb suya atsan, yağış yağar, ocağa atsan, gün çıxar.

Əlinin dostu Əhliyyətgildə bir saat qonaq olub yolumuza davam edirik.
Qədim torpağımızın yer adları, bulaqların, çayların, dağların adları
qulağımda xoş bir musiqi kimi səslənir: Şişqaya, Yaqub bulağı, Ayğır bulağı,
Hovlu bulaq, Çınqıl bulağı, Qızıl qaya, Teylə yeri, Keçili dağı, Pəri çınqılı, Ayı
çınqılı, Daşlı yurd, Kotan qayası, Pələng qayası, Mıxtokən dağı, Eyvaz dağı,
Ayğır qayası, Buzxana, Cərgələr, Piyadələr, Qaçaq Mahmudun mağarası...
Hər bir ad əfsanəylə, rəvayətlə, lətifəylə bağlıdır.

Yağlı bulağın suyu çox dadlı olduğu üçün bulağı belə adlandırıblar,
yanında iri yarpaqlı lilpər bitir. Bu bitki ancaq təmiz su qırağında bitir.
Bulağın başında yeddi-səkkiz oğlan və qız uşağı var. Lilpərin özəyi nazik
borucuq kimidir, dərib bu borucuqla bulaqdan su içirlər. Lap kokteyl
çubuqlarını xatırladır. Lilpərdən bir azca aralı bitən yarpızın ətri aləmi
bürüyüb. Yarpızdan qara boyaq düzəldirlər. Xalq mahnısı yadıma düşür:
Gülün yarpıza dönsün; bizə gül göndərən yar... Nə qədər incə bir qəlbə, nə
qədər şairanə bir təbiətə malik olmaq gərəkdir ki, qarğışın da belə zərif,
belə xəfif səslənsin.

Yağlı bulağın başındakı uşaqlar, demə, Məmmədəlinin balalarıymış.
Məmmədəli Əli Mahmudun xalası oğludur. Uzaqda görünən də onun
alaçığıydı. Əli deyir: – Belə, keçədən düzəldilən alaçığa muxuru deyirlər.

Məmmədəlinin oğlu atasını çağırır. Bir azdan sonra Məmmədəli gəlir.
Əlli-əlli bir yaşlarında arıq, arğaz bir kişidir. Çox qəribə, qarabuğdayı, ifadəli
sifəti, sivri burnu var. Baxışları dolğun və dalğındır. Doqquz uşaq atasıdır.
İndi uşaqlarının hamısı burda, yanındadırlar. Dərs vaxtı gələndə sentyabrın
biri üçün hamısı dağılışacaqlar. Məmmədəli arvadı Məndilə bacıyla burda
tək qalacaq. Məmmədəli: – mənim aşağılarda nə işim var, – deyir.

Bir dəfə Məmmədəlinin aşağı kəndlərdə vəzifə tutan bir tanışı Bakıdan
gəlmiş bir adamla buralara, dağlara çıxır. Tanış adam Məmməd əlinin
üstünə düşür: "Kim sənə bu yerlərdə qoyun otarmağa icazə verib?"

Məmmədəli üzünü tanışına yox, Bakıdan gələn adama tutub deyir: –
A yoldaş Bakıdan gələn, sən buranın adamı deyilsən, bax bu da sənə özünü
göstərir. Çünki özü də çox gözəl bilir ki, icazəni kim və necə verib.
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Day mənə dəyib-dolaşmadı. Mənim ondan nə keçəcəyim var axı: ətim,
südüm, yağım, pendirim, toyuğum, cücəm, yumurtam – hamısı burdadır.
Dünyanın ən gözəl bulağı, suyu, ən gözəl otu-çiçəyi burdadır.

Un ehtiyatı da var. Alaçığının qabağında dördayağın – duvağın üstündə
arvadı fətir, yuxa yayır, sacda bişirir. Balonda qazı var, olmasa da, oduna,
ocağa nə gəlib... Dünyadan nə asılılığı var Məmmədəlinin? Dünyanın ən
gözəl guşəsində həyat sürür. "Bircə araq lazım olanda aşağı düşürəm" –
deyir. Bizi alaçığına dəvət edir. Alaçıqda nikel çarpayılar, çarpa yıların
yanında bəzəkli tikmələr. Tranzistoru da var, dünyanın işlərin dən də
agahdır.

Maşınımızı burda qoyub dağın daha yüksək yerlərinə qalxırıq. Əlinin
böyük qardaşı, ferma müdiri Ədilin yanına gedirik.

Xırman kimi dübbədüz yerdə, çıdır yerində dayanmışıq. Duman dümağ
çadır kimi üstümüzü, ətrafımızı alır, get-gedə sıxlaşır. Ancaq dörd-beş metri
görə bilirik. Duman içində Qəbirli gədiyinə qalxırıq. Bu yaylaqlarda, bu
dağlarda ölənlərin qəbiristanlığıdır bura – hər tayfanın öz sahəsi var –
Bayat, Sarıcəlilli, Kəbirli...

Dumanın içində üç atlı silueti əfsanəvi yuxunu, nağılı xatırladır.
Dumanda işıq gələn yerə yox, səs gələn tərəfə get – deyiblər. Uzaqdan

səslər eşidirik. İtlər hürüşür. Bir neçə addım da gedirik, duman daha da
qatılaşır, göz-gözü görmür.

Bir neçə saatdan sonra gecə düşəndə, dumanla qaranlıq bir-birinə
qarışıb dünyanı zülmətə çevirəndə dağlardan geri qayıtmağa başladıq.
Sürücü Əfqan: – UAZ qeyrətli maşındır – deyir, – bizi sağ-salamat qaytara-
caq. Ənvər: – Amma "Niva" UAZ-dan da qeyrətli maşındır – deyir.

Maşınların qeyrətlərinin müqayisəsi nə qədər maraqlı olsa da, bu yol-
suz yerlərlə maşın sürmək, doğrudan da, böyük hünərdir. Qaranlıq qatran
kimi kip, zil qaradır. Faralar yalnız iki-üç metri işıqlandırır. Yaş otların
üstüylə sürüşə-sürüşə dağlara dırmaşan maşınımız indi enişdə daha pis
sürüşür. Sürüşüb-sürüşüb harda dayanacağını da bilmirsən, beş qarış o
yana sıldırım yarğan, uçurum da ola bilər. Şuşalı dostların ehtiyatlı olmaq
barəsində, sağ-salamat gedib qayıtmağımız haqqında söhbətlərinin bir o
qədər də zarafat olmadığını yavaş-yavaş dərk etməyə başlayıram. Hardasa
it hürür, bu səsə tərəf sürürük maşını. Birdən qaranlığın içindən tutqun bir
işıq görünür. Əlində nöyüt çırağı tutmuş motalpapaqlı, çomaqlı, yapıncılı
çoban qəfilcən peyda olur. Yolu soruşuruq, nişan verir, yollanırıq, amma iki
yüz, üç yüz metrdən sonra cığırın haçalandığını görürük. Hansının ucundan
tutub gedək. Əfqan: – Bircə Kalafalara çata bilsəydik, - deyir, – ordan yolu
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əla tanıyıram. Əfqan hər beş-on metrdən bir maşını saxlayır, düşüb baxır –
uçurum, yarğan qırağına gəlməmişik ki...

Hardayıq, ha tərəfə getməliyik. İrəli, geri, sağa, sola? "Bircə Kalafalara
çatsaydıq". Çatdıq Kalafalara, hətta ordan qonşu kəndə də getməli olduq,
bir xəstə qadını əriylə bərabər Şuşaya çatdırmaq lazım idi. Əfqan: – Axı
mənim bu taksim həm də bu kəndlərin təcili yardımıdır – deyir. Şuşaya gecə
ikidə çatdıq. Amma bütün bunlar sonranın söhbətidir, indi isə həmin günün
gündüzünə qayıtmaq istəyirəm.

Dumanda Əliylə, Ənvərlə, Əfqanla, Məmmədəliylə dağa dırmaşırıq.
Ənvər qəribə bir səs çıxarır və birdən-birə dumandan yüzə qədər

qoyun çıxır, bizə tərəf gəlir. Demə, sürü duza gedir. 
Qoyunlara iki-üç gündən bir duz vermək lazımdır, amma görürsən

bəzən ayda bir dəfə gətirirlər, səpirlər daşa, düzə, sürü gəlib yalayır. İndi
də yaman duzsuzlaşıblar. Mövludun "Duzsuzluq" povesti yadıma düşür.

Duman gah tüstü kimi qıvrım-qıvrım, buruq-buruq, gah didilmiş yun
kimi didim-didim, gah pambıq kimi dümağ, kipdir. Bəzi yerdə dərələrə
döşənir, sonra ağır-ağır qalxır, uçur, azacıq seyrəlir. Otların nəmliyi şehdən
deyil, dumandandır. Dağlara çən düşüb. Məmmədəli qışqırır: 

– Ədil, ay Ədil, qonaq istəyirsən?
Hardansa hay verirlər. Dumanda səsin yuxarıdanmı, aşağıdanmı

gəldiyini təyin etmək çətindir. İtlər hürüşür.
Bir az da gedirik.
– Kimsən orda?
Əli böyük qardaşının səsini tanıyır. Soraq verir.
Səs gələn tərəfə gedirik. Xeyli sonra bir-birimizə tuş gəlirik. Demə, Ədil

itləri bağlayırmış. Ədillə görüşürük. Alaçığına tərəf gəlirik.
Bu alaçıq Məmmədəlininkindən bir az fərqlidir. Ulas (vələs) ağacın dan

olan yan və kədə (qabaq) çubuğunun üstündən brezent, onun üstün dən
polietilen çəkilib. İçində sobası – buxarısı var, borusu yuxarı qalxır. Alaçıqda
qaz pilətəsi, qədim nehrəni əvəz etmiş müasir separator da var. Bu alaçıq
Qırxqız dağlarında axırıncı alaçıqdır. Bundan yuxarı heç bir insan yurdu
yoxdur. Qoyun kəsirlər. Kabab hazır olana qədər ətrafları bir az da gəzmək
istəyirik. Duman bu ara xeyli seyrəlib. Ayğır bulağına tərəf gedirik.
Bələdçimiz Məmmədəlidir: – Sizi düz bulağın üstünə aparıb gətirəcəm.
Burda mən hər daşa, hər ota bələdəm. Lap duman olsun, gecə olsun, yol
tapmağın yüz üsulun bilirəm. – Heç olmasa bircəciyini bizə də öyrət –
deyirəm. – Birdən gərək oldu. Məmmədəli: – Bura bax deyir, – əliylə otların
yatımını, mailini göstərir, – otun ha tərəfə əyilməsiylə yamacın yalını təyin
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etmək olar, yamacın yalına qədər otlar bu tərəfə maildir, yaldan o yana, bu
biri tərəfə.

Məmmədəliylə tez və asan ünsiyyət tapmaq olur. Ədilin başı qarışıq -
dır, qonaq qəbul etməkçün tədarük görür, odur ki, onunla çox söhbət edə
bilmədik.

Ayğır bulağının göz yaşı kimi dupduru suyundan içib geri – Ədilin
alaçığına qayıdırıq. Uşaqlar alaçığın yan-yörəsindən zirə yığıb kababa
qatırlar. Bir az xaşxaş dadan bu xırdaca bitkini çörəyə də vururlar. Çomaqlı,
iri motalpapaqlı, nurani bir qoca da gəlib – Gülməmməd dayı. Bu dağların
ağsaqqalıdır o.

Alaçığın içinə giririk. Ədilin süfrəsinin başına yığışırıq. Yurd yiyələri
təbii qonaqpərvərliklə bizə xoş sözlər deyirlər. Mən də cavab sözü deyəndə,
Məmmədəli: – Yox, siz başqa, biz başqa – deyir. – Siz xalq üçün işləyirsiniz.

– Bəs siz? Hər şey bir yana dursun, neçə uşağın var? – Doqquz. – Xalqa
bundan böyük nə xidmət göstərmək olar?

Söhbət savaddan, bilikdən düşür. Məmmədəli bizim savad lılığımız dan,
özünün savadsızlığından danışır. Razılaşa bilmirəm.

– Sən təbiətin dilini bilirsən, – deyirəm, – bu, özü məgər ən böyük
savad deyil? Düzdür, mən səndən çox kitab oxumuşam, sən, bəlkə də, mən
bilənlərin çoxunu bilmirsən, amma axı mən də sən bilənlərin yüzdə birini
bilmirəm. Onu bilmirəm ki, hansı ot hansı dərdin dərmanıdır, onu bil -
mirdim ki, evin dirəyinə qırmızı əski bağlasan, daha göyərçinlər orda yuva
qurmaz. Buluda baxan kimi bilirsən bu gün yağış yağacaq, ya yağmayacaq.
Dağlarda dumanda, ya gecə vaxtı yol tapmağın yüz üsulunu bilirsən, mən
yalnız bircəsini bilirəm, onu da bu gün səndən öyrəndim.

Bütün bunları xoş sözlərə təbii qarşılıq kimi demirdim, çobanların
yanında yerimi şirin salmaq üçün, ya içkinin təsiriylə demirdim. Səmimi
deyirdim, çünki məhz elə belə də düşünürəm. Bu sözləri ziyalılara xas olan
özünüqaralama, ya "naz-qəmzə" kimi qavramaq da lazım deyil. Qəti əqidəm
budur ki, dünyanı kitabxanaların sakitliyində də dərk etmək olar, ucqar
təbiət guşələrinin kitabsızlığında, yazısızlığında da. Təbiət qoynunda
yaşayıb yağışın, otun, dumanın dilini bilən çobana dərin hörmət
bəsləyirəm, amma alayarımçıq bildiklərinə güvənib oxumaq, savadlanmaq
istəməyən, bütün bunları bir növ şəninə sığışdırmayan, biliyə, mədəniy -
yətə yuxarıdan aşağı baxan yazıçıya, alimə hörmət edə bilmirəm. Ziyalı
zümrəsindən sayılan, bu həyat tərzinin bütün imtiyazlarından bollu-bollu
faydalanan, amma eyni zamanda ziyalılığı burunlayan, mədəniyyəti artıq
yük hesab edən, gəmidə oturub gəmiçini bəyənməyənlər tək, şəhərdə otu-
rub şəhərə ağız büzənlər də, məncə, bekara adamlardır. Mən Ədilin,
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Məmmədəlinin yaşadıqları həyatı dolğunluqla, bütövlüklə yaşamalarına
qibtə edirəm. İnsan məhz belə yaşamalıdır. Kənddə, şəhərdə, dağda,
kitablar dünyasında – harda olursa olsun məhz öz taleyini, öz ömrünü, öz
qismətini yaşamalıdır. Kiminsə başqasının həyatını yamsılamaq, daxilən
yabançı məişət tərzini imitasiya etmək ancaq yarımçıqlıq əlamətidir və
xalqımızın ən müdrik sözlərindən biri də budur ki: dad yarımçıq əlindən...

Söhbətimiz qızışdıqca daha da mehribanlaşırıq bir-birimizə. Necə
deyərlər, südümüz daşır. Məmmədəli:

– Sənin yolunda nə istəsən edərəm – deyir, – amma bax bircə bu
qoşalüləmi istəmə məndən.

Bu dağlarda yaşayanların hamısı kimi Məmmədəlinin də yaxşı tüfəngi
var. Amma bu tüfəngi ondan istəmək mənim heç ağlıma da gəlməzdi. Bir-
iki sağlıq da deyirik və Məmmədəli:

– İstəsən lap bu tüfəngi də sənə bağışlayaram – deyir.
Təşəkkür edirəm, qiymətli hədiyyədən imtina edirəm.
Gülməmməd dayıyla, Ədillə, uşaqlarla mehriban görüşüb ayrılırıq.

Məmmədəli bizi maşınımızın yanına qədər ötürür. Maşını saxladığımız yerə
çatırıq. Birdən Məmmədəli deyir:

– Kim bilir, haçan görüşəcəyik... Bəlkəm, heç görüşmədik. Əliylə Ənvəri
görəcəm, sən də onlarla görüşəcəksən, amma səninlə mən, yəqin, bir də
heç vaxt görüşmərik.

Gözlərinin dibində qəribə bir kədər var Məmmədəlinin. Qəflətən
qəribə bir söz deyir: – Gərək elə bir şey eləyəm ki, yadınızda qalsın.

– Kəlmeyi-şəhadətimizi oxuyaq?
Gülür. Bir söz demədən maşına minir, bizi dağların bu əlçatmaz yerində

tək qoyub harasa sürdürür. Heç birimiz burdan yolu tanımırıq. Arada
seyrəlmiş duman yenidən sıxlaşıb. Şər qarışır.

Əlidən soruşuram:
– Məmmədəli hara getdi?
– Eşitmədin, bayaq Ədil araq istədi, yəqin, getdi aşağıdan gətirsin.
Yarım saat keçir. Maşın haçan qayıdacaq, qayıdacaqmı? Məmmədəli

nəyləsə yadımızda qalmaq istəyirdi. Nahaq nigarandır. Əliylə Ənvər onu
yaxşı tanıyır, mənim isə onsuz da həmişəlik yadımda qalacaq. Bir az içib.
Bəlkə, fikri dumanlanıb, başına qəribə bir niyyət gəlib, bizi burda
gecələtmək istəyir. Görürəm ki, Əli də, Ənvər də həyəcanlıdırlar. Kişinin
bəxşişini, tüfəngi də götürmədik ki, qurddan, ayıdan qabağımıza çıxsa
işimizi bilək. Leysan yağış da yağa bilər, yollar keçilməz olar. Ay səni
Məmmədəli... Vallah, onsuz da yadımızda qalacaqdın...
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Gecədir, dumandır, dağdır. Üçümüzdən başqa dörd həndəvərdə nə ins-
cins var, nə bir insan hənirtisi gəlir, heç olmasa hardasa nə bir it hürür, qurd
ulayır...

...Şübhəsiz, bu bir xüsusi şücaət deyil ki, qürrələnəsən, amma heç bir
qorxu, vahimə hissi keçirmirdik. Yalnız marağımız vardı; bu işin axırı necə
qurtaracaq, bu gecə Şuşaya çata biləcəyik, ya yox. Cibimdə biletim vardı,
səhər tezdən Stepanakertdən Bakıya uçmalıydım...

Yarım saat da keçdi.
...Birdən uzaqdan, duman içindən bir səs eşitdik. Uşaq səsiydi, lap o

məşhur "Qarabağ bülbülləri"ndən birinin səsinə oxşayırdı. Özü də "Qarabağ
şikəstəsi" oxuyurdu. Səs get-gedə bizə yaxınlaşırdı. Nəhayət, üç-dörd
metrliyimizdə duman içindən 10–11 yaşında bir uşağın tutqun siluetini
gördük. Bizi görüb dayandı, səsini xırp kəsdi. Mat qalmışdı. Onun
təəccübünün bizim təəccübümüzdən artıq olması təbiidir, çünki biz onun
səsini eşitmişdik, yaxınlaşmasını gözləyirdik, amma, yəqin, onunçün
dağların bu yerində şəhər qiyafəli üç adamla qarşılaşmaq möcüzə kimiydi.
Salamlaşdıq.

– Hardan gəlirsən?
– Çalınmış otların yanında gecə qarovulçusu var, qoca kişidir, onun

yanındaydım, indi kəndə düşürəm. Dedi ki, oxuya-oxuya get, mənə də hayan
ol.

Bizdən ayrılır, dumanın içinə girib görünməzləşir, amma bir azdan
aşağıdan yenə də "Qarabağ şikəstəsi"ni eşidirik.

"Qarabağ şikəstəsi"ni ta uzaqlaşıb itənəcən eşidirik və mənə elə gəlir
ki, oxuyan indicə gördüyümüz uşaq deyil. Oxuyan dağdır, torpaqdır,
dumandır. Qarabağın özüdür.

Şikəstəsiylə özündən, keçmişindən və bu günündən, bulaqlarından,
yaylaqlarından, otlarından, ağaclarından danışır. İnsanlarından danışır.

Oxumasıyla qoca qarovulçuya bir müddət hayan olmuş xoş səsli oğlan
da bu qədim havanı keçmişdən gələcəyə aparır.

1983–1985
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ŞUŞA NİSGİLİ

Kirs dağından meh əsir, 
Gəl sən vermə mehə sirr. 
Təbiət əsir düşmüş, 
Külək dustaq, meh əsir.

Atıldı Şuşam, 
Satıldı Şuşam, 
Mən də bununla 
Gərək barışam?

Sarsağın biri sarsaq,
Qarabağ deyil, Arsax.

Gözün tökülsün yağı, 
Sinəmə çəkdin dağı, 
Qanlı göz yaşı tökür
İndi İsa bulağı.
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Kəssək hərki-hərkini, 
Yıxa billik hər kimi.

Keçərək Əsgərandan, 
Qalxıb Qırx pilləkəndən, 
Düşmənə qan uddurar 
Ər igidlər hər yandan. 
O vaxt ürəkdolusu 
Sevinər Şuşam mənim.

"Mətanətlə, dəyanətlə, 
mərdliklə qoşam mənim"
Atıb dərdi, məlalı, 
Söyləyər: Nərim gəldi, 
Şükür olsun Allaha, 
Qardaşım, ərim gəldi. 
Yalan yoxdu sözümdə, 
Səbir də var, dözüm də, 
Hökmən görüşəcəyik 
Sabah Cıdır düzündə.

Doğma Qarabağın gen qucağında, 
Şuşa qalasının bir bucağında, 
Səkili bulağın lap qırağında 
Ölməyimdən öncə olasım gəlir.

25 iyul 2000, Zağulba

QƏDİM XALQ MAHNISINI DİNLƏYƏRKƏN

Oymaq-oymaq, qarış-qarış 
Gəzmişəm Azərbaycanı. 
Qismət olmadı bircə tək
Görəmmədim Zəngilanı. 
Ay ana, ana, 
Deyirəm yana-yana:
Gedəmmədim Zəngilana.
Gedəmmirəm nə Ağdama, 
Nə Şuşaya, nə Laçına.



Yağı gəldi yarasa tək, 
Ürəyimin yarası tək, 
Ürəyimin yarısı tək 
Qarabağ boyanıb al-qana, 
Ay ana, ana.

Taleyimiz, demə, buymuş, 
Düşmən yaman tələ qurmuş, 
Elimizi viran qoymuş.
Atlarımız yəhərsizmiş, 
Üzəngisiz, kəmərsizmiş, 
Maşınımız təkərsizmiş, 
Əsgərimiz təpərsizmiş, 
Sərhədimiz çəpərsizmiş. 
Yurdumuz Kəlbəcərsizmiş. 

Ana, deyim, dilim yansın, 
Sənin oğlun hünərsizmiş. 
Sözlərimdən küsmə, ana, 
Övladından bezmə, ana, 
Ümidini üzmə, ana. 
Lap az qalıb, görəcəksən, 
Sevinəcək, güləcəksən. 
Bunu özün görəcəksən, 
Öz gözünlə görəcəksən, 
Atlarımız yəhərlidir, 
Üzəngili, kəmərlidir,
Əsgərimiz təpərlidir, 
Ana, məndən arxayın ol, 
Sənin oğlun hünərlidir.

Ay ana, ana, 
Günləri sana,
Mən gedəcəm Zəngilana. 
Gedəcəm axı... 
Gedəcəm axır...

21 may 2001
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COCUQ MƏRCANLININ ÇOCUQLARI

Hər bir insan ömrü – sinnindən, qoca-cavan yaşından asılı olmayaraq,
dünyanın ən böyük neməti və möcüzəsidir.  Hər bir insan elə dünyanın
özüdür  və hər ölüm bir təkrarsız dünyanın sonudur. Ernest Heminquey
ingilis şairi Con Donnun misralarını “Çan kiminçün çalınır” romanına
epiqraf qoyub: “Hər bir insanı əbədiyyətə  yola salanda soruşma  ki, bu
ölüm zəngi, bu  çan kiminçün çalınır. Çan səninçün çalınır”.

Bu, əlbəttə, belədir, amma başqa bir şeirdə o da deyilir ki, qoca adam
dünyadan gedəndə Keçmişi qalır, cavan adam isə özüylə Gələcəyini aparır.

Bu ilin yanvar ayında Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda İlkin
Şükürbəyli və Nəsimi Faiqoğlunun tərtib etdikləri  “Qətl edilmiş uşaqlar”
kitabının təqdimatını keçirdik. Kitabla tanış olandan sonra bir neçə gün
özümə gələ bilmədim. İki ayağı, iki əli, iki gözü, başı və bədəni olan insan
qiyafəsində bir məxluq uşaqlara qarşı heç bir yırtıcı heyvanın edə
bilməyəcəyi qəddarlığı edə bilərmiş. Lap düşmən olsun, körpə uşağın
gözlərinə közərən siqaretin odunu basıb kor eləyən “insan” öz uşaqlarının,
– əgər uşaqları varsa – üzünə necə baxa bilər, körpə qanına batmış
əlləriylə övladlarının başlarını necə sığallaya bilər?

Bir erməni yazarının  etirafı  çağdaş erməni ədəbiyyatı üçün müs -
təsna  sözlərdir: “Türk balalarının başını kəsən  erməni balalarının da
başını kəsə bilər”. Doğrudur, könüllü cəlladların milləti yoxdur.

Xocalıda  insanlığa qənim kəsilmiş yırtıcıları heç erməni də adlan -
dırmaq istəmirəm. Çünki belə vəhşilərin, ümumiyyətlə, insan cinsinə,
insan növünə   dəxli yoxdur.

Acımasız və amansızcasına məhv edilən  uşaqların arasında bir, iki
yaşlı, hətta bir neçə aylıq olanlar da var. Məktəblilər də var və bu
məktəblilərin çoxusu dərs əlaçılarıdır. Hər vaxtsız solan və  vaxtsız sönən
çocuq ömrü – xalqın, millətin  Gələcəyindən nə isə aparır. Kim bilir Tarix
bu erkən məhv olmuşlara hansı yeri ayırıbmış. Kim bilir, bəlkə, bu qətl
edilən körpələrin arasında gələcəyin böyük dahiləri varmış – Üzeyir
bəyləri, Bülbülləri, Füzuliləri...

Ermənilər özlərini həm ən əzabkeş, həm də ən mədəni millət kimi
qələmə verməyi xoşlayırlar. Tifilləri diri-diri oda atanlar, bədənlərini
parça-parça doğrayıb tamaşa etməkdən zövq alanlar, neçə uşağı bir
borunun içinə tıxadıb ağzını bağlayanlar özlərini hansı millətə mənsub
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edirlər, görəsən? Hansı din – xristianlıq, yəhudilik,  müsəlmanlıq  bu
ağlasığmaz  qəddarlığa bəraət qazandıra bilər?

Guya ki, yüz il bundan əvvəl baş vermiş  “soyqırımı” həyat proqram -
larına  çevirənlər  nədən arxivlərin açılmasına, həqiqətin üzə çıxmasına
razı olmurlar? Ona görə ki, onda bu yüz ildən artıq dünyanı inandırmaq
istədikləri mif dağılar və körpə uşaqlara qarşı cinayətlərə qisasçılıqla belə
“haqq” qazandırmaq olmaz. Dediyim kitaba ön söz yazmış Xalq şairi Fikrət
Qoca yazısına çox doğru bir başlıq vermişdir: “Bu kitab intiqam üçün deyil,
yaddaş üçündür”.

Ordumuzun şücaətiylə yağı tapdağından azad olunmuş kənd Cocuq
Mərcanlı adlanır. Bu qədim ad  indi hardasa rəmzi mənada səslənir, elə bil
Qarabağda, Xocalıda məhv edilmiş çocuqlarımızın şərəfinə qoyulub...     

Çocuqlarımızın da, yaşlılarımızın da  başlarına gətirilənləri  heç bir
vaxt unutmamalıyıq, amma  insanlıq sifətini itirərək düşmənlərimiz kimi
hərəkət də  edə bilmərik. Döyüşdə əsgərlərin həlak olması ağır olsa da,
real gerçəklikdir. Amma “Xocalıda biz azərbaycanlılara göstərdik ki, dinc
əhalini qırmaqdan belə çəkinməyəcəyik” sözlərini  dilinə gətirən ada m -
yeyən bugünkü Ermənistanın uzurpator rəhbəridir. Və Qarabağ avan -
türasıyla bütün Ermənistanı ələ keçirənlər  onu da unutmamalıdır ki, bu
gün də olmasa, sabah bəşər   ədliyyəsi, ya Allah məhkəməsi qarşısında
cavab verməli olacaqlar.

Günahsız körpələrin Gələcəklərini əllərindən almaq olar. Amma
xalqın Gələcəyini heç kəs onun əlindən ala bilməz. Tarix boyu, həqiqətən
də, böyük iztirablardan, sınaqlardan, haqsızlıqlardan, müsibətlərdən keçib
qürurunu, mənliyini, heysiyyətini, doğma dilini qoruyub saxlamış Azər -
bay can xalqının da parlaq Gələcəyini heç kəs heç kəsə arxalanıb qətl edə
bilməz.

Ana vətənin qoynuna qaytarılmış Cocuq Mərcanlıya getmək yazı çı -
larımızın böyük arzusu idi.

İllər boyu – atəşkəsdən qabaq da, sonra da – dəfələrlə döyüş bölgə -
lərin də, hərbi hissələrdə olmuş, görüşlər keçirmişik. Yazıçılarımızın
müdafiə naziri Zakir Həsənovla çox məhsuldar və vacib görüşündən
sonra  ordumuzla əlaqələrimiz daha da möhkəmləndi, yeni  vüsət aldı.
Birgə tərtib etdiyimiz layihələr sırasında yazıçıların  Cocuq Mərcanlıya
səfər etmək niyyəti də vardı. Oktyabr ayında bu arzumuz Yazıçılar
Birliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığıyla həyata keçdi.

Cocuq Mərcanlı ərazisində ilk ziyarətgahımız Aprel döyüşlərində
şəhid olmuş əsgərlərimizin  şərəfinə ucaldılmış xatirə kompleksi oldu.
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Qarşısına çiçək  dəstələri  qoyduğumuz lövhələrdəki şəkillərə baxıram,
adlarını, doğum yerlərini oxuyuram. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
həyata göz açıb şəhidlik zirvəsinə  müqəddəs Qarabağ torpağında ucalmış
bu cavanların  doğum illərinə nəzər etdikcə adamın ürəyi parçalanır. Lap
gənc idilər. Bütün həyatları, təhsilləri, sevgiləri, əmək fəaliyyətləri, vali -
deyn lik sevincləri  qabaqda idi və bunların heç biri qismətləri olmayacaq.
Ölüm hər yaşda ölümdür. Amma gənc yaşında dünyadan getmək ömrünün
böyük  hissəsini özünlə aparmaqdır. Yenə də  şəhid şairimiz Ülvinin bütöv
bir nəslin məramnaməsi kimi səslənən misralarını xatırlayıram:

Həyat üçün doğulmuşduq,
Vətən üçün ölməliyik.

Cocuq Mərcanlıda tikilmiş səliqəli evlər, yaraşıqlı məktəb binası,
Şuşadakı məscidin bir qədər kiçildilmiş memarlıq biçimi qəlbimizi iftixar
hissiylə doldurur. Məscid minarələrindən ucalan azan – dinimizin  da haqq
işimizə dəstək verməsi kimi səslənir. 

Yazıçılar Müdafiə Nazirliyində
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Kənd amansız düşmən hədəfində olanda da buranı tərk etməyən ailə
başçısının əlini sıxıram, mətanəti, kişiliyi üçün təşəkkür edirəm ona.

Bu gün Lələtəpə zirvəsində üçrəngli bayrağımız vüqarla dalğalanır
və bu kənd də, qurtulmuş torpaqlarımız da bu bayrağın təhlükəsizlik
təminatı altında yaşayır.

İşıqlı dərs otaqlarını gəzirik, bəzi sinif otaqlarında dörd-beş şagird
var. Uşaqların da, müəllimlərin də gözləri elə bir işıq saçır, elə bir sevgi,
xoşgörü, mehribanlıq ifadə edir ki, düşünürəm: nə yaxşı ki, xalqımızın
əsrlərdən gələn bir ənənəsiylə yeni nəsilləri nifrət, düşmənçilik, qisasçılıq
ruhunda yetişdirmirik, amma eyni zamanda elə tərbiyə edirik ki, hər an
vətənin azadlığı yolunda hər fədakarlığa hazır olurlar.

Hələ XX əsrin doxsanıncı illərində ulu öndərimiz Heydər Əliyev
Horadizi işğaldan azad etmişdi. Horadizdə  də olduq. Geniş xiyabanlar,
müasir abad binalar, yaşıllığa qərq olmuş parklar  Horadizi  cəbhə xəttində
yerləşən istehkama  yox, firavan, sakit kurort şəhərinə bənzədir. İzdihamlı
toplantıda görüşdüyümüz, çıxışlarını dinlədiyimiz şəhər sakinləri də
rahat, gələcəyə arxayın, ümidli və nikbin insanlardır.

Lələtəpədə dalğalanan bayraq



Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin cəsarətli iradəsiylə  azad
edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndi də  azad olunacaq, doğma vətənə qovuşacaq
kəndlərimizin, şəhərlərimizin, rayonlarımızın ilki kimi həmişə tarixdə bu
şərəfli adla yaşayacaq. Cocuq Mərcanlı çocuqlarının xoşbəxtliyi də  məhz
bu tarixi kənddə yaşamalarında, oxumalarında, gələcəyə ümidlərində və
bu  ümidlərin doğrulması yolunda görəcəkləri  böyük quruculuq işlərin -
dədir.

Cocuq Mərcanlıdan ayrılarkən bir daha Lələtəpədə dalğalanan bayra -
ğımıza baxıram və mənə elə gəlir ki, bu bayrağın geniş kölgəsi bütün
müvəqqəti işğal olunmuş torpaqlarımızın  üstünə düşür.

21 fevral – 21 oktyabr 2017
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GƏNCƏM MƏNİM

Gəncəm mənim, Nizaminin, Cavad xanın, babalarımın şəhəri!
Unudulmaz Ulu Öndər Heydər Əliyevin Xan bağında Nigar Rəfibəylinin
heykəlini açdığı şəhər!

Bu gün müzəffər ordumuz kənd-kənd, rayon-rayon, təpə-təpə doğma
torpaqlarımızın hər qarışını, dağını, dərəsini düşmən tapdağından azad
edərkən, qəhrəmanlar qəhrəmanı Prezidentimizin dilindən bu xoş
xəbərləri eşidib qürur duyarkən, işğalçılar biabırçı məğlubiyyətlərinin
hayıfını dinc əhalidən, qadınlardan, uşaqlardan çıxır. Bir ovuc avantüristin
hakimiyyətini qorumaq üçün döyüşə atılan erməni əsgərləri tankını,
topunu atıb dovşan kimi qaçırlar. Onların bu panik fərariliyinin qarşısını
almaqçün əsgərlərini səngərlərdə zəncirlə bağlayırlar, amma zəncirlərini
qırıb qaçanlar, canını qurtaranlar da olur.

Döyüşdə məğlubiyyətlərinin caniləri cəbhə xəttindən çox-çox uzaq
olan şəhərlərimizdən, onların dinc əhalisindən çıxır. Tariximizin qeyrət
qalası Gəncədən çıxır.

Rəsul Rzanın və bəstəkar Telman Hacıyevin məşhur mahnısında
deyildiyi kimi:

Tarixlərdə var adın, Gəncəm, a Gəncəm!
İldənilə sən boy atdın, a Gəncəm!
Qarşısında əyməmisən başını
Ömrün boyu heç bir yadın, a Gəncəm!

Düşmən bu gün cəbhə boyu məğlubiyyətlərinin qisasını azğın çar
generalı Sisiyanova boyun əyməyən, təslim olmayıb şəhid olan Cavad
xanın Gəncəsindən, 1918-ci ilin mayında ilk müstəqil Cümhuriyyətimizin
beşiyi Gəncədən, 1920-ci ilin bolşevik istilasından sonra qiyam etmiş və
on minlərlə insanını qurban vermiş Gəncədən almağa çalışır.

Açıq döyüşdə hücumlarımıza davam gətirməyib geri çəkilənlər
hayıflarını ikiyaşlı Mədinə Şahnəzərlidən çıxır, uzaqdan-uzağa şəhəri raket
atəşinə tutur, abad evləri viranəyə çevirir, uşaqları yetim, böyükləri
övladsız qoyur, ən quduz yırtıcı heyvanın belə edə bilməyəcəyi qəddarlıqla
insanları məhv edirlər. Mərmilər şəhərin əhalisi sıx olan bölgələrinə, özü



də oğru əməlləri kimi gecələr atılır. Qəlpələr Nizami məqbərəsinin
həndəvərinə, tarixi və dini abidə – İmamzadəyə düşür.

Dünya ictimaiyyəti deyilən kar və kor kütlə sanki bütün bunları
görmür, eşitmir, bilmir. Erməni milyarderlərin "səxavətiylə" satın alınmış
TV çıxışçıları isə hələ də təcavüzə məruz qalan Azərbaycanın yox,
"müztərib" ermənilərin halına acıyır.

Dirilərimizə atəş açmaqla ürəkləri soyumur. Qəbiristanlığa, meyitlərə
raket atırlar. Ermənistanın başını itirmiş rəhbərlərinin hərəkətləri mənə
faşist Almaniyasının son günlərini, Hitlerin yeniyetmələri döyüşə-ölümə
göndərdiyi günləri xatırladır. Dinc əhalini qıranları da elə Hitlerin aqibəti
gözləyir.

18 Oktyabr bayramı ərəfəsində Füzulinin azad olunma sevincini
ürək dolusu yaşamağa Gəncənin xaincəsinə vurulması qoymadı. Cəbhə
xəttindən çox uzaq olsa da, bu gün Gəncə həmişəki kimi döyüş
meydanındadır – öz əzmiylə və şəhidləriylə, qüruruyla və qurbanlarıyla,
dağıdılmış evləri və qələbəmizə sarsılmaz inamıyla.

İnanıram ki, bütün işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olacağı yaxın
günlərdə hörmətli Prezidentimizin fərmanıyla başqa şəhərlərimizlə bir
sırada Gəncə də Qəhrəman şəhər adına layiq görüləcək.

Ona da inanıram ki, öz ad gününə bir gün qalmış və bir daha heç vaxt
ad gününü özü qeyd edə bilməyəcək on beş yaşlı Nigarın – anamın adaşı
Nigar Əziz qızı Əsgərovanın qanı da – bütün şəhidlərimizin qanı kimi –
yerdə qalmayacaq.

17 oktyabr 2020
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ERMƏNİ MİFİNİN SÜQUTU

Məlum olduğu kimi, erməni milli və tarixi özünüdərkinin kökü
mifologiyaya əsaslanır. “Dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” mifi əhalinin
daha aşağı təbəqəsinin təsəllisi üçün ziyansız məşğuliyyətdirsə, ərazi
hərisliyilə bağlı miflər nəinki qonşu ölkələr, hətta erməni xalqının özü
üçün də təhlükəlidir.

Qarabağ münaqişəsinin lap başlanğıcında vətənimdə və onun
hüdudlarından kənarda – Moskvada, Sankt-Peterburqda, Vaşinqtonda,
Strasburqda, Cenevrədə, İstanbulda, Ankarada, Kiprdə, Moskva və Türkiyə
televiziyalarının efirində, alman və fransız mətbuatında, həmçinin SSRİ
Xalq Deputatları Sovetinin qurultaylarında, Ali Sovetin sessiyalarında,
müxtəlif simpoziumlarda, konfranslarda dəfələrlə çıxış etmiş və yaz -
mışam, ABŞ konqresmenlərilə, Qorbaçovla, Dəmirəllə, Ozalla görüş lərdə
iştirak etmiş, on illərlə uzanan münaqişə barədə öz görüşlərimi ifadə
etməyə çalışmışam.

Şanlı ordumuzun Ermənistanın işğalçı qoşunlarına dağıdıcı zərbələr
vurduğu, xalqımızın yekdil coşqu və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin
görünməmiş elbirliyilə torpaqlarımızın azad olunması üçün ayağa
qalxdığı, Prezidentimizin Azərbaycan, rus, ingilis dillərində parlaq,
məntiqli çıxışlarını içdən gələn qürur hissilə izlədiyimiz, uzun illər boyu
dünyanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən boğulan
Həqiqətimiz, nəhayət, Rusiya və Qərb mətbuatına, televiziyasına sızmağa
başladığı bu günlərdə mən bu məsələyə bir qədər başqa tərəfdən
yanaşmaq istəyirəm. Siyasi avantüristlər, Z.Balayan kimi cızma-qaraçı və
ucuz populistlər tərəfindən cəlb edilmiş və ilk növbədə, erməni xalqının
özü üçün təhlükəli olan qonşularla qarşıdurmaya məruz qalmış bu xalqa
acımaq tərəfdən.

Yaşım çox olduğu üçün mən bu münaqişənin yaranmasının şahidi
olmuşam və deməliyəm ki, ermənilər bu qarşıdurmanın elə ilk
günlərindən mifə istinad edirdilər. Bu kontekstdə “mif” sözü dəqiq təyin
deyil. Əslində, burada “yalan” sözü yerinə düşür.

Bu münaqişənin ilk bəhanəsi o uzaq 1987-ci ildə bu idi ki, Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində (DQMV) yaşayan ermənilər ağır iqtisadi
problemlərdən, ağır vəziyyətdən narazılıqlarını bildirirdilər. Bu şikayətə



gecikdirilmədən reaksiya verildi, sənədlərlə sübut olundu ki, DQMV-də
ermənilərin həyat şəraiti Azərbaycanın digər bölgələrindəkindən, hətta
Ermənistan əhalisinin həyat şəraitindən yüksəkdir.

Bu vaxt başqa mif buraxıldı – guya DQMV-nin erməni əhalisi
diskriminasiyaya məruz qalır. Lakin bütün faktlar bu yalanların da əksini
göstərirdi. O dövrün iyerarxiyasına uyğun olaraq, vilayətdə ali hakimiyyət
ermənilərin əlində idi. Vilayət komitəsinin birinci və üçüncü katibləri
ermənilər, ikinci katib rus idi, vilayət icraiyyə komitəsinin sədri və biri
çıxılmaqla, bütün müavinləri ermənilər idi. Əhalinin üçdə bir hissəsinin
azərbaycanlılardan ibarət olmasına baxmayaraq, müavinlərdən yalnız biri
azərbaycanlı idi. Xankəndidə (Stepanakert) erməni universiteti fəaliyyət
göstərirdi. Bu şəhərdə və vilayətin başqa rayonlarında uşaqlar erməni
məktəb lərində oxuyurdular. Stepanakertdə erməni teatrı fəaliyyət göstə -
rirdi. Erməni və rus dillərində vilayət qəzetləri çıxırdı, lakin Azərbay can
dilində bir dənə də qəzet yox idi. DQMV-nin Azərbaycanın Ali Sovetində,
eləcə də SSRİ Ali Sovetində deputat kvotası vardı. Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin sədr müavinlərindən biri erməni idi, Azərbaycan KP MK-nın
Büro üzvlərindən biri erməni idi. Nazirlər, Bakının müxtəlif rayonlarının
icraiyyə komitələrinin sədrləri arasında ermənilər vardı, Bakı Komitəsinin
və Bakı Sovetinin özündə belə ermənilər rəhbər vəzifələr tuturdular.

Buna bənzər vəziyyət Ermənistanda ağlabatan şey deyildi, halbuki
dəfələrlə baş vermiş kütləvi sürgünlərə baxmayaraq, sonuncu dəfə xüsusi
qəddarlıqla doğma yurdlarından qovulanadək orada iki yüz min azərbay -
canlı yaşayırdı.

İndi gec də olsa, fantastik versiyanı təsəvvür edək: ermənilər bu
əsassız münaqişəni ortaya atmasaydılar, nə olacaqdı? Azərbaycan xalqının
ölkəmizdə yaşayan digər xalqlara bəslədiyi çoxəsrlik tolerantlığına
sığınaraq, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi əvvəldən necə yaşamışdısa,
müstəqil Azərbaycanın tərkibində eləcə rahat həyat sürəcəkdi. Üstəlik,
ölkəmizin təbii sərvətləri, iqtisadi inkişafı, şübhəsiz ki, Qarabağ
ermənilərinin yüksək həyat şəraitində öz əksini tapacaqdı. İki yüz min
azərbaycanlının isə Ermənistanda yaşaması hər iki xalqın bir-birinin
ərazisində rifah içində yaşamasının təminatı olacaqdı.

Azərbaycanlıların Ermənistandan görünməmiş amansızlıqla qovul -
ma sına cavab olaraq və qaçqınların dəhşət dolu xəbərlərilə gərginləşən
əhalimizin haqlı qəzəbi Bakıda ermənilərə qarşı müəyyən aqressiyaların
baş verməsinə səbəb oldu. Biz bunları inkar etmirik. Biz bunları qınayırıq.
Nəticədə ermənilər də könüllü olaraq Bakıdan getməli oldular. Lakin
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Bakıdakı tək-tək zorakılıq aktları Qukark rayonunda, Azərbaycanda
Qazaxın Bağanıs Ayrım kəndində azərbaycanlıların total gülləbaranı,
respublikamızın erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş
rayonlarından köklü əhalinin kütləvi şəkildə qovulması ilə heç bir şəkildə
müqayisəyə gəlməz.

Yaxşı başa düşürəm ki, bu cinayətləri insanların yaddaşından silməyə
çalışaraq, erməni havadarları iyirmi altı nəfər erməninin, altı nəfər
azərbaycanlının həlak olduğu Sumqayıt hadisələrindən danışmağa
başlayacaqlar. Sonradan təkzibolunmaz faktlarla sübut olunduğu kimi,
Sumqayıt hadisələri SSRİ DTK-sı tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilmişdi.
Kadrlar qabaqcadan xəbərdar olunmuş peşəkar kinematoqrafçılar
tərəfindən xüsusi məqsədlə – azərbaycanlıları bütün dünyanın gözündən
salmaq məqsədilə çəkilmişdi.

Sumqayıt hadisələrinin bir spesifik xüsusiyyəti də bu idi ki, azğın
qrupu narkotiklərlə təmin edən və arxasınca ermənilərin yaşadıqları
ünvanlara aparan cani Edik Qriqoryan idi (hansı ki, digər iştirakçılardan
fərqli olaraq, cəzasız qalmışdı). O, əsasən, separatçıların fonduna vəsait
keçirməkdən imtina edən ermənilərin mənzillərini hədəfə alırdı. Sum -
qayıt hadisələrinin günahkarları Azərbaycan ictimaiyyəti, yazıçı larımız
tərəfindən, o cümlədən, Moskva mətbuatının səhifələrində ittiham olu -
nur du. Bəs bir nəfər də olsun erməni yazıçısı dəhşətli Xocalı soyqırımını
rəsmi olaraq ittiham edibmi? O Xocalı ki, bütün əhalisini gülləbaran
ediblər, əksəriyyəti qadınlardan, qocalardan və uşaqlardan ibarət olan
minə yaxın sakini həlak olub və itkin düşüb. Sonradan Ermənistanın
başçısı olmuş hərbi cinayətkar isə həyasızcasına öyünürdü: “Bəli,
azərbaycanlılara göstərdik ki, biz zarafat etmirik və dinc əhalini –
qadınları, uşaqları, qocaları qırmaqdan çəkinmirik”.

İndi təsəvvür edək ki, bütün bu qanlı hadisələr baş verməyib – nə
Sumqayıt, nə Xocalı, nə Azərbaycan torpaqlarının işğalı. Azərbaycanlılar
Ermənistandan qovulmasaydılar, azərbaycanlılar tərəfindən də cavab
addımı olmayacaqdı. İndiki vaxtda, bazar iqtisadiyyatı şəraitində
Azərbaycanın iri şəhərlərində – Bakıda, Gəncədə ermənilər özlərinin
kommersant məharətləri, xaricdəki diaspora nümayəndələrilə geniş
əlaqələri sayəsində bank və supermarket şəbəkələrinə, bahalı otel və
turistik biznesə sahib olacaqdılar. Bütün bunlara sahib olduqdan sonra
media və siyasətə təsir edə biləcəkdilər. Keçən əsrin əvvəlində olduğu
kimi. İki xalqı qanlı toqquşmalara sürükləyərək erməni separatçıları nə
əldə etdilər? Yalnız bir-birinin ardınca Ermənistanın prezidenti olmuş



keçmiş partiya və komsomol funksionerlərinin müvəqqəti karyera uğu -
run dan başqa heç nə. Əslində, onlar üçün yad olan ölkənin prezident ləri
oldular. Sonradan Qarabağ erməniləri olmayanlar tərəfindən devrilən və
həbs olunan prezidentlər. Sadəcə, müvəqqəti olaraq prezident kabine -
tində oturmaq, sonra isə məhbəsə atılmaq üçün nə qədər qanlar tökülüb...

Otuz illik münaqişə nəticəsində ermənilər nə qazandılar? Sözdə də
olsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dünya tərəfindən təsdiqini. İşğalçı
qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması barədə BMT-nin dörd
qərarını. Ermənistanın önəmli kommunikasiya, iqtisadi, enerji, nəqliyyat
layihələrindən kənarlaşdırılmasını. İlk fürsətdə Dağlıq Qarabağı və eləcə
də Ermənistanın özünü tərk edən vətəndaşların demoqrafik fəlakətini.
Dünyada heç bir dövlətin, həmçinin Ermənistanın da tanımadığı oyuncaq
Dağlıq Qarabağ rejimini. Ermənistanın siyasi, iqtisadi, maliyyə çöküşünü.
Rusiyada, Qərb və müsəlman ölkələrində rahat, firavan yaşayıb, “uzaqdan
sevdiyi xalqı” olmazın əzablara düçar edən xarici diasporadan tam asılılığı.

Və yaxınlığında yalnız öz potensialına arxalanan, sürətlə inkişaf edən,
hər gün iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə daha da möhkəmlənən Azər -
baycan. Çar Tiqran dövrünün miflərinə deyil, gerçəyə söykənib, nəticə
çıxarmaq yəni o qədər çətindir?

Qonşularla dava edib, başqa ölkələrin sədəqəsi ilə nə qədər yaşamaq
olar? Yeri gəlmişkən, ermənilərin daha bir mifi – Rusiya ilə əbədi dostluğa
“and içmələridir”. Bu “dostluğun” əsl mahiyyətini hələ XIX əsrdə
Qriboyedov yaxşı dərk etmişdi.

Müstəqil Azərbaycanda yüz minlərlə rus rahat həyat sürür, Bakıda
bir dənə də olsun rus məktəbi bağlanmayıb, Slavyan Universiteti fəaliyyət
göstərir, Rus teatrı mövcuddur, rus dilində qəzet və jurnallar çıxır, rus
dilində yayımlanan telekanal var.

Bütün digər xalqların nümayəndələrini qovmuş monomilli Ermə -
nistanın rəhbərlərinin yalançı çağırışlarına baxmayaraq, orada bir dənə
də rus məktəbi yoxdur, ona görə ki, orada ruslar və ya “dost” xalqın dilində
oxumaq istəyən yoxdur, son vaxtlarda isə hətta Rusiyanın telekanallarının
yayımı da dayandırılıb.

Erməni ultramillətçiləri yeganə olaraq qebbelssayağı yalan təbliğ
etməkdə güclüdürlər. Çox təəssüf ki, bu erməni əsilli feyk xəbərləri
Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən telekanallar fəal
şəkildə yayırlar. Bu yaxınlarda ermənilərin təqdimatı ilə türklər tərəfin -
dən guya erməni təyyarəsinin vurulması barədə feyk xəbər yayılmışdı.
Şayiə təsdiqlənmədi, lakin heç kim tərəfindən təkzib də verilmədi. Eləcə
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də guya türk əsgərlərinin, ya da hətta islamçı dəstələrin Azərbaycan
tərəfində vuruşması mifi də təsdiqini tapmadı. Təkidlə Azərbaycan
ordusunun Dağlıq Qarabağ ərazisində vuruşması tezisi irəli sürülür,
halbuki ordumuz BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq ermənilərin heç
vaxt yaşamadıqları Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları azad edir. 

Bu yeddi rayonun işğalını erməni təbliğatı separatçı rejimin ərazisini
qorumaq məqsədi güdən “təhlükəsizlik zolağı” kimi əsaslandırır.

Bir anlığa analoji bir şey təsəvvür edək – hansı ölkə ərazilərinin
işğalının bu cür əsaslandırılması ilə razılaşar? 

Tutaq ki, Madridin nəinki Kataloniyada müstəqil dövlətin qurulması
ilə razılaşdığını, üstəlik, Kataloniyanın ətrafında işğal olunmuş “təhlükə -
sizlik zolağının” yaradılmasına razılaşdığını təsəvvür etmək olar? Yaxud
İngiltərə və Şotlandiya, Kanada ilə fransızdilli Kvebek, lap elə Makronun
Fransası ilə Korsika barəsində belə bir analogiya mümkündür? Absurd -
dur? Əlbəttə!

Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün suveren hüququ dünya ictimaiy -
yəti tərəfindən təsdiq olunduğu halda, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ
separatçıları üçün niyə istisna olmalıdır?

Moskva telekanallarındakı həyasızlığa heyrət edirsən. Rusiyada daimi
yaşayan düşmən ölkələrin nümayəndələri bu qarşıdurmada kiminsə
tərəfində, hətta şifahi də olsa, iştirak edə bilməz deyilsə də, hər verilişdə
ən azı iki, bəzən isə üç moskvalı erməninin fəal iştirakı məqbul sayılır.
Onların özlərini diasporanın nümayəndələri və ya Rusiyanın köklü
sakinləri hesab etmələri vacib deyil, onlar hər zaman erməni maraqlarının
qatı havadarları kimi çıxış edirlər. Təbii ki, özlərinin anladıqları şəkildə.
Azərbaycan tərəfinin nümayəndələri isə belə verilişlərə nadir hallarda
dəvət olunurlar. Hər hansı bir formada obyektiv münasibət bildirmək,
həqiqəti demək istəyən istənilən şəxsə öz düşüncəsini ifadə etməyə imkan
vermirlər. Onların mövqeyi ilə səsləşməyən ilk cümlədən kobud şəkildə
çıxışçının sözünü kəsirlər. Hədyan təxribatçı tərbiyəsizcəsinə qışqırır və
alınmamış opponenti təhqir edir, rəyləri tənzimləməli, digər fikirlərə heç
olmasa minimum dərəcədə hörmətlə yanaşmalı olan aparıcı isə gah
Qafqaz, gah Ukrayna şivəsində söz atır, əllaməlik edir, bilərəkdən, ya da
fərqinə varmadan müxtəlif xalqların milli heysiyyatını təhqir edir. Bəzən
düşünürəm ki, belə verilişlər bir məqsədə – Rusiyanın diskriminasiyasına,
biabır olmasına xidmət edir. Məqsəd digər xalqlarda Rusiyaya qarşı
düşmənçilik yaratmaqdır.



Ermənilərə sevgisini sırtıqcasına dəfələrlə etiraf edən Vladimir
Solovyovun verilişində xalqlar arasında milli nifrətin qızışdırılmasının
əlamətləri var ki, məlum olduğu kimi, buna görə cəza cinayət
məcəlləsində nəzərdə tutulur. Heç kim Solovyova erməniləri sevməyi
qadağan edə bilməz, amma niyə bir millətə sevgi mütləq başqa millətlərə,
xüsusən türklərə və türkdilli xalqlara qarşı nifrətlə üst-üstə düşməlidir?
Yalnız “daimi dəvətli” türkxoflulara yarınmaqdan ötəri? O birilər isə hər
fürsətdə rus-türk münasibətlərini korlamaq üçün dəridən-qabıqdan
çıxırlar. Daim ötən əsrlərin rus-türk müharibələrini xatırladırlar. Əsrlər
ərzində Rusiya, elə Türkiyə də kimlərlə savaşmayıblar? Amma niyə məhz
bu iki dövlət öz aralarında düşmənçiliyi saxlamalıdır? Axı ayrılmaqdan
çox birlik üçün səbəblər var. Doğrudanmı, rus ictimai fikri bu məsələdə
ermənilərin stereotiplərinə uymalıdır? Məgər Türkiyə ilə pis münasibət
rus maraqlarına xidmət edir? Böyük Rusiya yüz il öncənin daşnak kin-
küdurətinə girov olmamalıdır. Tarixi hadisələrin özlərinə məxsus izahı ilə
kifayətlənməyərək, rus ictimai təfəkkürünə guya Türkiyə bayrağı altında
türkdilli xalqların hansısa fövqəldövlətinin yaradılması kimi gizli sui-qəsd
planı barədə mif yeridilir. Bu, Rusiya üçün ölümcül təhlükədir. Mifik Böyük
Turanın yaradılması üçün isə yeganə maneə kiçik Ermənistandır. Stalinin
vaxtında türkdilli xalqların ziyalılarının, o cümlədən azərbaycanlıların
məhv edilməsi üçün pantürkizm bir bəhanə idi. Deməyəsən, indi də bu
jupel bütün dərəcədən olan təxribatçıların paslanmaz silahıdır. Hətta
pantürkizm ideyasının banisi, türk ideoloqu və alimi Ziya Gökalp təsdiq
edirdi ki, Turanın – bütün türklərin vahid dövlətinin yaradılması Leninin
kommunizm gələcəyi kimi utopiyadır. Və “Dənizdən-dənizə Böyük
Ermənistan” kimi Ximeradır, bunu da biz əlavə edək.

Məgər ispandilli Latın Amerikası ölkələrinin ümumi mədəniyyəti
özündə vahid dövlət qurulması təhlükəsi gizləyir? Və ya ümumi
mədəniyyəti, tarixi, dini, linqvistik sahəsi ilə qovuşan iyirmidən artıq ərəb
dövləti vahid fövqəldövlətdə birləşmək istəyir? Cəfəngiyyatdır? Amma bu
cəfəngiyyat türkdilli xalqlara münasibətdə daşnaksütun ideoloqları
tərəfin dən rus ictimaiyyətinin şüuruna inadla guya Rusiyanın mövcud -
luğuna bir təhlükə kimi aşılanır.

Keçmiş Sovet respublikalarını, o cümlədən Azərbaycanı da Rusiya,
rus tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili ilə çox şey bağlayır ki, heç vaxt
mövcud olmamış Turan xatirinə bu dəyərlərdən imtina edək. Azərbaycan
müstəqilliyini çox çətinliklə qazanıb, onu heç bir başqa dövlətə fəda
etməz. Azərbaycanı Türkiyə ilə tarixi, mədəni, ədəbi, etnik, dil yaxınlığı,
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mənəvi dəyərlər birləşdirir, amma nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda heç
kim və heç vaxt bu iki qardaş dövlətin siyasi və ya administrativ baxımdan
qovuşmasını düşünməmişdir və düşünmür. Hətta rus-Belarus formatında
belə!

Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayonun işğalından keçən illər
çox şey dəyişib, artıq Azərbaycan otuz il əvvəlki ordusu qurulmamış, o
vaxtın xalqlar dostluğuna sadəlövhcəsinə inanan ölkə deyil. İndi biz yaxşı
dərk edirik ki, kim bizim həqiqi dostumuzdur, kim özü bizimlə düşmən
olmaq istəyir. İndi bizim müasir silahlarla təchiz olunmuş qüdrətli
ordumuz var. Minsk Qrupunun (içərisində erməni lobbisinin cəlb etdiyi
Fransa da olmaqla) bəhrəsiz, boş danışıqları, bu sırf dekorativ cəhdlər
məsələnin həllini bir santimetr belə yerindən tərpətməyib. Biz səbirli
xalqıq, amma səbrin də həddi var.

İndi, Azərbaycan öz torpağında, öz qüvvəsilə öz əzəli torpaqlarını geri
almağa çalışdığı bir vaxtda bizi aqressiyada suçlayırlar. Dünyada hər kəsə
zəng edən erməni rəhbərinin əlində telefonun dəstəyi erməniləri xilas
etmək yalvarışları ilə alışıb-yanır. Kimdən xilas etmək? Azərbaycanda heç
kim Ermənistan və ermənilərə qarşı deyil. Biz, sadəcə, işğalçılarla
döyüşürük. Düşmən hədiyyə olunmuş yeni silahlarla nəinki işğal etdikləri
torpaqlarımızı əllərində saxlamağa çalışır, hətta cəbhə xəttindən xeyli
uzaqda yerləşən şəhər və kəndlərimizin dinc sakinlərini bombalayır.
Ermənistanın da ərazisindən bombalayırlar və bu, təxribat məqsədilə
edilir ki, atəşi öz üzərlərinə cəlb etsinlər, beləliklə, bütün dünyaya
“müqavilə” deyib, şivən qoparsınlar. O müqaviləyə görə də təşkilat üzvü
olan dövlətlər aqressiyaya məruz qalan ölkəni müdafiə etməyi vəd ediblər.
Ucuz oyundur. Bu təxribatdan heç bir şey çıxmayacaq, biz artıq kiminlə
qarşı-qarşıya olduğumuzu yaxşı bilirik.

Yüz faiz ermənilərə işləyən Rusiya telekanallarında fəryad qoparırlar
ki, Türkiyə Qarabağda ermənilərə qarşı soyqırımı hazırlayır.

Bir şey aydın deyil, Türkiyə Qarabağda ermənilərə niyə soyqırımı
hazırlayır, bir halda ki, öz ərazisində 20 min erməni firavan yaşayır, təkcə
İstanbulda neçə məktəbləri, kilsələri, nəşrləri var. Bundan əlavə, bəzi
hesablamalara görə, üç yüz min, digər hesablamalara görə, iki yüz min
işçi çörəyini vətəni Ermənistanda deyil, guya düşmən olan ölkədə –
Türkiyədə qazanır.

Azərbaycan da Qarabağda niyə soyqırımı etməlidir, bir halda ki, indi
Bakıda altmış min erməni rahatca yaşayır. Cənab daşnak ideoloqları və
onların züytutanları, hanı məntiq?



Yeri gəlmişkən, 1915-ci il soyqırımı haqqında. Bu mövzunun
ermənilər üçün ağrılı olduğunu çox yaxşı bildiyim üçün o faciəvi hadisələri
birmənalı dəyərləndirməyən bir çox Qərb tarixçilərinin gətirdiyi faktlara
istinad etmirəm. 1915-ci il hadisələrinə qədər Osmanlı İmperiyasında
erməniləri “milləti-sadiq”, yəni sədaqətli millət adlandırırdılar və Osmanlı
nazirləri arasında ermənilər də vardı, o cümlədən maliyyə naziri də
erməni idi. Osmanlı generalları – paşaları arasında da ermənilər vardı, o
cümlə dən məlum Andronik paşa. Hazırda Türkiyənin Böyük Millət Məc -
lisin də erməni deputatlar var. 

Təkrar edirəm, ermənilərin duyğularına hörmət edərək, bu
mövzunun təfərrüatına varmayacam, yalnız onu deyəcəm ki, daşnaksütun
ideoloqları qəsdən bu faciəli hadisələrdən istifadə edərək, yüz il əvvəlki
hadisələrlə heç bir əlaqəsi olmayan müasir Türkiyəyə qarşı nifrəti
qızışdırırlar. Daşnak ideoloqları tələb edirlər ki, Türkiyə o hadisələrə görə
üzr istəsin. Məgər bir nəfər erməni siyasətçisi yüz il əvvəl deyil, otuz il
əvvəl Xocalıda tökülən qanlara görə üzr istəyib? Yaxın vaxtlara qədər
Ermənistanın başında durmuş insanların törətdikləri soyqırımına görə
nəinki üzr istəməyiblər, hətta qadınları və uşaqları “qəhrəmancasına”
öldürdükləri üçün lovğalanırlar.

Mən bilərəkdən “erməni” ideoloqları yox, “daşnak” ideoloqları söz
birləşməsini işlədirəm, çünki hələ də erməni cəmiyyətinin sağlam
düşüncəsinə və anlayışına ümid edirəm. Nəhayət, ermənilər nə vaxtsa
anlayacaqlar ki, başqalarının torpaqlarına göz dikməkdənsə qonşularla
mehriban münasibətdə olub, öz torpaqlarını abadlaşdırmaq məsləhətdir.
Ən yaxşısı başqalarının həqiqi və ya təxmini günahlarına görə qisas almaq
deyil, baş tutmamış ambisiyalarınla, bəhrəsiz ümidlərinlə, acı peşman -
lığınla dolu tarixini soyuq ağılla qiymətləndirməkdir. Hitler kimi özgə
torpaqları hesabına “həyat fəzası” illüziyasına qapılmaq lazım deyil,
yaxşısı budur, öz ölkəndə öz xalqının rifahını qaldırmağa çalış ki, qazanc
dalınca Rusiyaya, Türkiyəyə, Allah bilir, daha haralara qaçmasın. Ermə nis -
tanın ən qaynar problemi soyqırımı xofu deyil, demoqrafik üzüntüdür.
Mən tamamilə əminəm ki, Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olduqdan sonra
orada qalan ermənilər üçün heç bir təhlükə olmayacaq. Azərbaycan
dövləti digər vətəndaşlarımız kimi, onların da təhlükəsizliyinə dəqiq
təminat verir.

Erməni cəmiyyətinin ayıq və tərəqqipərvər təbəqələrinə müraciət
edirəm. Xalqınızı uydurma təhlükələr barədə miflərlə aldatmağa son
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verin, onu dənizdən-dənizə mifik dövlət haqqında nağıllarla aldatmaqdan
əl çəkin, azərbaycanlılara, türklərə və digər xalqlara qarşı düşmənçilik və
qisas təbliğ etməkdən, bu münaqişəyə üçüncü dövlətləri cəlb etməkdən
çəkinin. Bu münaqişə onların milli maraq dairəsinə qətiyyən daxil deyil.
Gün lərin birində diasporanız da sizi maddi-mənəvi bəsləməkdən usanacaq.

Darmadağın olmuş miflərlə yaşadığınız bəsdir. Torpaqlarımız azad
olunduqdan sonra gəlin, heç olmazsa normal qonşuluq əlaqələrimizi
quraq. Onda hamımız üçün yaxşı olacaq. Sizin üçün də, bizim üçün də.
Rusiya üçün də, Türkiyə üçün də.

7 oktyabr 2020

SENATORLAR VƏ “PARAŞÜTÇÜLƏR”

Televiziya kanalları Fransa senatının mövcud olmayan bir “dövləti”
tanımaq barədə tələsik və biabırçı tövsiyəsini xəbər verdi. “Euronews” bir
fransız senatorunun boşboğazlığını ləzzətlə tamaşaçılara çatdırdı. Həmin
senator “Azərbaycanın işğal etdiyi əraziləri dərhal azad etməsini” tələb
edəndə istər-istəməz düşündüm: Bu cənab satın alınmış təxribatçıdır, ya
başdan xarabdı?

Birdən-birə altmış il bundan qabaq oxuduğum mətn yadıma düşdü.
Qəribədir ki, təkcə bu mətnin məzmunu və ruhu deyil, Romen Rollanın
həmin mətnə epiqraf kimi verilmiş sözləri də xatirəmdə canlandı.
Dəqiqləşdirməkçün kitabxanamda “İnostrannaya literatura” jurnalının
1958-ci il 6-cı nömrəsini tapdım. 

Bəli, belədir, Anri Alleqin “İşgəncəli istintaq” yazısına klassikin sözləri
epiqraf qoyulub:

“Rəzil fransızları ifşa edərkən mən Fransanı müdafiə edirəm” Romen
Rollan. “Jan Kristof”. 

Onu da xatırladım ki, 1964-cü ildə Əlcəzairdə turist səfərində olarkən
azərbaycanlı qonaqlar, o cümlədən ərəbşünas bacım Fidan həmin bu Anri
Alleqlə də görüşüblər və o, başına gələn müsibətləri, kitabında yazdığı
kimi, onlara da danışıbdır. 

İndi mən, mərhum fransız jurnalistinin damarlarda qandonduran
dəhşətli şəhadətnəməsini 62 ildən sonra yenidən oxuyuram. Bu
şəhadətnamə Əlcəzair xalqının öz azadlığı uğrunda mübarizəsinə qarşı
fransız müstəmləkəçilərinin necə vəhşiliklərə əl atmaları barəsindədir. 



Namuslu fransız jurnalisti Anri Alleq öz qəzetində bu mübarizə
haqqında həqiqəti yazdığı üçün cəlladların cənginə keçir və silahdaşlarını
satmadığına görə görünməmiş işgəncələrə dözməli olur. 

Cəlladların əlinə yeni keçənlər bir-birindən xəbər alırlar: “Çoxdan
həbs olunmusan? İşgəncə veriblər? Kim, paraşütçülər, ya polislər”. 

O uzaq illərdə ən qəddar işgəncələri verənlər “paraşütçülər” imiş. 
“Bu ağzınacan dolu həbsxanada hər hücrə – iztirablar məskənidir.

Birinci mərtəbədə ölümə məhkumlar yerləşdiriliblər. Səksən nəfər dustaq.
Ayaqları qandallı. Gözləyirlər. Bəraət, ya edam gözləyirlər. Hər axşam
məhkumlar saman döşəklərində qovrula-qovrula qalır, düşünür ki, sabah
onu nə gözləyir. Bəlkə, bu, ömrünün son səhəri olacaq. Amma elə o ölümə
məhkumların kamerasından qadağan olunmuş mahnılar səslənir – öz
azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqın bağrından qopmuş gözəl
mahnılar. 

Gecələr işgəncəyə məruz qalanların dəhşətli bağırtılarını eşidirdim.
Bu bağırtılar daima qulaqlarımda səslənəcək. İşgəncələrdən üzülmüş
insanlar pıçıltıyla qədim ərəb duaların oxuyurdular”. 

Öz “sərgüzəştlərindən” də bəhs edən Anri Alleq özünə tətbiq olunan
növbənöv işgəncələrin çeşidlərini göstərir. Döyülmək və alçaldılmaq,
bədəninin müxtəlif yerlərinə sancılmış elektrik məftilləriylə buraxılan tok,
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aclıq və susuzluq – cəlladların vəhşi fantaziyasının uydurduğu ən müxtəlif
əzab vermək növləri. 

Bütün bunlar o ölkədə baş verir ki, əsr yarım bundan qabaq Azadlıq,
Bərabərlik, Qardaşlıq şüarlarını irəli sürmüşdü.

Amma “paraşütçülər” bu bəlağətli sözlərə məhəl qoymurlar. Onlardan
biri boğazını yırtır:

“Bəli, bura gestapodur. Sən bilirsən gestapo nədir? Sənin o fahişə
Respublikanı havaya sovuracayıq”. 

Çox-çox illər bundan öncə “Gecə düşüncələri”ndə yazmışdım: 
“Ən mütərəqqi insanların, düşünən və namuslu intellektualların da

şüurlarında demokratik dəyərlərin yer tutması birmənalı məsələ deyil.
Belə adamların beyinlərində Bərabərlik, Azadlıq və Demokratiya idealları
imperiyaya sevdasıyla qaynayıb-qarışır. Fransanın azadlıq və müstəqillik
aşiqləri, alman işğalçılarına qarşı əli silahlı vuruşan vətənpərvərlər bu
ülvi amallarıyla bərabər, “Fransa Əlcəzairi” kimi müstəmləkəçi əqidəyə
da sadiq idilər”. 

Belə olan surətdə “paraşütçülərdən” nə gözləyəsən? Onların əxlaqına,
daha doğrusu, əxlaqsızlığına görə özlərinin nail olduqları müstəqillik
müstəmləkələrə aid deyil. “Öz vətənimizlə qürur duymaq yalnız – bizim
hüququmuzdur, kölə etdiyimiz yerli əhalinin – “tuzemets lərin” milli qürur
hissi ola bilməz”.

Doğrudanmı, fransız senatorları (onlar isə əksəriyyət imiş) elə
bisavaddırlar ki, bilmirlər Azərbaycan Ermənistanın yox, Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini zəbt edib. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü isə bütün dünya, o cümlədən Fransa tərəfindən tanınıb. BMT-
nin erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması
barədə dörd qətnaməsinə rəğmən Fransa, Minsk Qrupunun həm -
sədrlərindən biri kimi bu qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün heç bir
əməli iş görməyib, yalnız uzun illər ərzində mənasız və nəticəsiz boş
danışıqlarla başımızı qatıb. Guya ki, problemi sülh yoluyla həll etmək
istədiklərini bəyan edərkən ermənilər bir tərəfdən “keçilməz” istehkamlar
tikir, o biri tərəfdən tutduğu torpaqlarda yaşayış evlərini və memarlıq
abidələrini, məscidləri və pravoslav kilsələrini dağıdır, çoxəsrlik ağacları
kəsir, meşələri yandırırdılar. 

Fransız senatorları nə istədiklərini əməlli-başlı dərk edirlərmi? Onlar
müzəffər ordumuzun azad etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını
tələb etdikdə ağızları deyəni qulaqları eşidirmi? 

O ki qaldı xalqın öz müqəddəratını həll etmək məsələsinə, erməni
milləti Ermənistan Respublikasında öz müqəddəratını artıq həll edib.



Haçansa köçdüyün və məskən saldığın hər hansı yerdə öz müqəddəratını
yenidən həll etmək nə deməkdir? Hələ kimdənsə qopartdığın, qamar -
ladığın, mənimsədiyin anklavlarda “müstəqil dövlət” qurmaq təşəbbüsü
bir yana dursun. 

Yəni fransız senatorları bunu başa düşmür? Qətnamənin lehinə səs
verən senatorların Qarabağ haqqında hansı bilgiləri var? Bilirlərmi ki,
Qarabağın dağlıq hissəsi XIX əsrdə Azərbaycanın Qarabağ xanlığına daxil idi,
sovet vaxtı isə Azərbaycan Respublikasının tərkibində Muxtar vilayət idi. 

Parisdə, Barışıq meydanında fransız vilayətlərinin simvolik heykəlləri
ucaldılıb. Birinci Cahan hərbində Kayzer Almaniyası Fransanın Elzas və
Lotaringiya əyalətlərini ələ keçirəndə bu əyalətlərin heykəllərinin üstünü
örtüblər. Ta İkinci Dünya müharibəsinin sonunda Fransa bu vilayətlərini
geri alana qədər. 

Bu gün Fransa və Almaniya Avropada cici-bacıdırlar. Karantinə qədər
kansler Angela Merkel və Prezident Emmanuel Makron hər dəfə görüşən -
də quc-quc, maç-maç öpüşürdülər. Niyə görə fransız senatorları öz
hökumət lərinə tövsiyə etmir ki, alman şəhəri Strasburqu alman bacısına
qaytarsın, həm də Korsikanı müstəqil dövlət kimi tanısın. Qarabağdakı
ermənilərdən iki-üç dəfə çox erməninin yaşadığı Marsel isə qədim erməni
şəhəri elan olunsun. 

Bax, ikili standartlar məsələsi burada zühur edir. Bəziləriyçün
qətiyyən məqbul olmayan məsələ, başqalarına asanlıqla təlqin edilir. 

Senatorlar azad etdiyimiz torpaqlarda tarixi və dini abidələrin qorun -
masının qeydinə qalır. Tutalım, Bakının mərkəzində erməni kilsə sinin sağ-
salamat qalmasından xəbərləri yoxdur. Tutalım, Azərbaycanın bir sıra
Avropa ölkəsində tarixi abidələrin, o cümlədən xristian abidələrin bərpası
üçün ayırdığı vəsaitdən bixəbərdirlər. Qərb müxbirlərinin azad edilmiş
Azərbaycan ərazilərindən çəkdikləri kadrları da görməyiblərmi: – Yerlə-
yeksan olunmuş şəhərlərimizi, kəndlərimizi, dağıdılmış və təhqir olunmuş
məscidləri? Xarici dövlətlərin Bakıdakı diplomatları öz gözləriylə görmür
və ölkələrinə məlumat vermirlərmi ki, vandallar vaxtilə abad şəhər -
lərimizi nə günə qoyublar. Xarabazara çevrilmiş Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl…
Qadağan olunmuş kaset bombalarıyla tar-mar olmuş Tərtər… bu barədə
bir şey eşitməyiblər? Əlbəttə, eşidiblər də, bilirlər də. Amma min əzab
çəkmiş günahsız dinc əhali, yaralanmış insanlar, yaxınlarını, körpə
uşaqlarını itirmiş valideynlərə bir kəlmə təsəlli sözü deməyə dilləri gəlmir
bu “humanistlərin”. Hərbi caniləri ittiham etməyi heç düşünmürlər də. 
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Qərbin ağıllı insanları (hansılar ki, əlbəttə, daha çoxdur) nəhayət,
anlayacaqlarmı ki, ikili standarlara aludəçiliyin sonu var. Və beyinləri
yalançı təbliğatla doldurulmuş kütlələr bir gün qəzəb və qisas hissləriylə
alışacaqlar?

Söz azadlığı – hər bir normal insanın arzusudur. Amma bu ideyanın
girovuna çevrilərək bayağı karikaturlara haqq qazandırmaq olarmı?
Dünyada yüz milyonlarla müsəlmanın ləyaqətini, qürurunu, müqəddəs
duyğularını təhqir edən ucuz karikaturlar – söz azadlığının rəmzidir?

Əlbəttə, bütün vicdanlı insanlar məktəb müəlliminin qətlini hiddətlə
qınayır. Amma axı həmin bu müəllim azyaşlı şagirdlərinə peyğəmbəri lağa
qoyan pornoqrafik karikaturu nümayiş etdirirmiş. Söz azadlığı minlərlə
günahsız insanın qanı bahasına təsdiq oluna bilməz. Söz azadlığının
həmin o adı bədnam “Şarli Ebdo” dərgisində suriyalı qaçqının – balaca
uşağın meyitini lağa qoyan murdar şəklə dəxli yoxdur.

Nə səbəbdən bəzi terror aktları haqlı olaraq məzəmmət olunur,
amma eyni cür başqaları, məsələn, erməni terroristlərinin Parisin Orli
hava limanında törətdikləri partlayış qisas kimi qələmə verilir (nəyin
“qisası” – yüz il bundan əvvəl baş vermiş faciəvi hadisələrin Orli
sərnişinlərinə nə aidiyyatı var?). 

Avropanın başbilənləri, intellektualları düşünürlərmi ki, hadisələrə
ikili standartlarla yanaşmaq, ikili əxlaqla münasibət göstərmək dəhşətli
nəticələrə gətirib çıxara bilər – həm Şərqdə, həm də Qərbdə…

Yazımın sonunda Anri Alleqin mətnindən bir sitat da gətirim:
“Qoy bilsinlәr ki, əlcəzairlilər cəlladları böyük fransız xalqıyla

eynilәşdirmirlәr. Fransız xalqından çox şey öyrənmişik, bu xalqla
dostluğumuzdan qürur duyuruq. Amma Fransa xalqı bilməlidir ki, onun
adından cəlladlar nәlәr edir”.

Gözəl sözlərdir. Mən də böyük fransız mədəniyyətinə – onun ölməz
mütəfəkkirlərinə, şairlərinə, romançılarına, rəssamlarına dərin hörmət
bəsləyirəm. 

Onu da bilirәm vә ona da inanıram ki, “paraşütçülərin” mәnәvi
varislәrindən başqa Anri Alleqin vә bütün namuslu insanların Fransası
da var. Və onlar – ədalətli fransızlar, senat әksəriyyәtindən fәrqli olaraq
bu xalqın böyük çoxluğunu təşkil edirlər. 

29 noyabr 2020



GÖZÜN AYDIN, ŞUŞAM, GÖZÜMÜZ AYDIN!

Gözün aydın, Şuşam mənim. Gözün aydın, Cıdır düzü, qırx pilləkən,
Daşaltı çayı, Xan qızı bulağı, Qala divarları, "Ərimgəldi" yamacı. Gözün
aydın, Xarıbülbül!

Kirsdən, Bağrıqan dağından, Qırxqız yaylaqlarından əsən küləklər
Cıdır düzünü dezinfeksiya edəcək, bu müqəddəs yerdə rəqs edən sərxoş
təlxəklərin izi-tozu qalmayacaq.

28 il gözlədiyimiz, inandığımız, həsrətində qovrulduğumuz gün gəldi.
Gözünüz aydın olsun, şuşalılar. Bu gün vətəndə və dünyanın hər

yerində yaşayan azərbaycanlıların hamısı şuşalıdır.
Ruhunuz şad olsun, böyük Cavanşirlər nəsli Pənahəli xan, İbrahim

xan, Xurşidbanu Natəvan, ruhunuz şad olsun, Mir Möhsün Nəvvab, Cabbar
Qaryağdıoğlu, Üzeyir bəy, Bülbül, Hacıbəylilər, Ağaoğlular, Bədəlbəylilər,
Şuşinskilər...

Ruhunuz şad olsun, Azərbaycana İlham kimi oğul bəxş etmiş Ulu
Öndər.

Müzəffər ordumuz, Sizin vəsiyyətinizə oğul qeyrətiylə əməl edən
cəsur Prezidentimiz, Ali Baş Komandan xalqımıza yalnız doğma Qarabağı
deyil, həm də milli qürur hissini qaytardılar. Cəbhədə ordumuz düşmən
istehkamlarını darmadağın etdiyi kimi, Prezidentimiz də illər boyu
dünyanı sarmış mifləri dağıdıb, həqiqətlərimizi dünyaya çatdırdı. Uzun
illərin yalanları bir ay içində dünyanın gözündə ifşa olundu.

Nə gizlədək, Qarabağın müvəqqəti də olsa yağı əlinə keçməsi başımızı
vüqarla qaldırmağa imkan vermirdi. 

XX əsrdə böyük uğurlarımızla yanaşı, daima qövr eləyən yaralarımız
da bizi müstəqilliyimizin xoşbəxtliyini bütün qəlbimizlə yaşamağa
qoymurdu.

Hələ keçən əsrin əvvəllərində aldığımız yaralar – 1918-ci ilin mart
soyqırımı, 1920-ci ilin aprelində XI Qızıl Ordu qarşısında müqavimət
göstərməməyimiz, Gəncə üsyanının amansızcasına yatırılması, 37-ci il,
Təbrizin 46-cı il 21 Azər faciəsi, Bakının Qara Yanvarı, Xocalı müsibəti,
Ermənistandan, dədə-baba yurdlarından görünməmiş qəddarlıqla qovu -
lan 200 mindən artıq soydaşımızın ağrıları – bütün bu qaysaqlanmış yara -
larımıza bir ayın içində məlhəm qoyuldu. Otuz illik həsrət, xəcalət, nisgil
bitdi...

Bir ay içində minillik tariximizin, bəlkə, də ən böyük, ən şərəfli zəfə -
rinin şahidi olduq.
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Torpaqlarımızı qarış-qarış, kənd-kənd, şəhər-şəhər, təpəsi, yüksək -
likləri, dağları, dərələriylə azad edən qəhrəman ordumuza eşq olsun!

Şuşamızı inanılmaz hünərlə, şücaətlə, fədakarlıqla azad edən
döyüşçülərimizə eşq olsun!

Əsgərlərimiz, zabitlərimiz, generallarımız qələbədən sonra sağ-
salamat qayıdıb Zəfər paradında vüqarla iştirak etsinlər...

Zəfər yollarını qanıyla suvaran, doğma torpaqları yağı tapdağından
qurtarıb doğma torpağa qovuşan şəhidlərimizin ruhu şad olsun.

Şükür ki, Polad iradəli Mübarizlərimizin qanı yerdə qalmadı. Gecə
qaranlığında quldurcasına qətlə yetirilən dinc əhalinin, yüzə yaxın insanın,
körpə balaların qanı yerdə qalmadı.

Uçurulan məscidlərin, dağıdılan binaların, yandırılan meşələrin,
güllələnən heykəllərin, susdurulan muğamların qisası alındı.

Dözümünüz qarşısında baş əyirəm, şəhid ailələri. Fədakarlığınızla
fəxr edirəm, iki cəbhədə döyüşən həkimlər, tibb bacıları, koronavirusa
yoluxmuş xəstələri və iki ayaqlı virusların yaraladığı əsgərlərimizi həyata
qaytaran yorulmazlar.

Alqış sizə, atəş altında ön cəbhədən xəbərlər çatdıran jurnalistlər,
operatorlar.

Gözünüz aydın, insanların dərdlərini görəndə gözü yaşaran, şəhid
ailələrinə, yaralılara, körpələrə ana şəfqətiylə yanaşan Mehriban xanım.

Gözün aydın, tarixin sınaq saatında yumruq kimi birləşən xalqım.
Gözün aydın, qızım Günel. Atası Azərbaycana yanıqlı məktub yazan

oğlu Qarabağın, Qarabaxtın axır ki, bəxti açıldı.
82 yaşım var, Allaha, taleyimə, ordumuza, Ali Baş Komandana dua

edirəm ki, uşaqlığımın, yeniyetməlik çağımın, ahıl illərimin şəhəri Şuşanın
azad olunduğu günü görə bildim. Gözün aydın, Anar.



Bakı. Azadlıq Meydanı. Zəfər paradı. 10 dekabr 2020



Şuşa. Cıdır düzü. “Xarıbülbül” musiqi festivalı. 
12–13 may 2021

Zəfərdən sonra



ANAR
Yaşa, Şuşa 

Otuz illik həsrətimiz
Qırx dörd gündə çatdı başa, 
Azad edildi Qarabağ,
Azad oldu gözəl Şuşa, 
Doğma vətənin qoynunda
Şuşa, sonsuzadək yaşa!

Cıdır düzü, Qırx pilləkən, 
"Ərim gəldi" bir tamaşa, 
Natəvanlı, Üzeyirli, 
Nəvvablı, Bülbüllü Şuşa, 
Xarıbülbül güllü Şuşa!
Bulaqların buztək soyuq, 
Yazı, yayı sərin Şuşa, 
Dağların ucadan uca, 
Dərələrin dərin, Şuşa.
Düşmənə ismarış etdik:
Dinc yolla rədd olub getsin. 
Çağırdıq sülhə, barışa. 
Hikkəsindən, lovğalıqdan 
Sözümüzü eşitmədi,
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İş qaldı hərbə, savaşa. 
Şəhid verdik, zəfər çaldıq,
Sahib çıxdıq yurdumuzun
torpağında hər qarışa,
"Sən bu gün azadsan, Şuşa!"

Məscidlərin ucalıbdır,
Minarələr qoşa-qoşa,
Öz dininlə, öz dilinlə,
öz xalqınla azad yaşa.

Cıdır düzümüzdə yenə
Köhlənlər çıxsın yarışa,
Qoy aşıqlar deyişsinlər
Qoşmaların qoşa-qoşa,
Yenə muğamlar səslənsin
hər tərəfdə, doğma Şuşa.
Daşaltı da fərəhlənsin,
axıb getsin köpüklənib
sevincindən daşa-daşa,
Canımızsan, gözümüzsən,
özümüzsən, əziz Şuşa.

Pənahəli xan dövründən
Düşmənlərin hər həmləsi,
hər hiyləsi
axırda çıxıbdır boşa,
sən bunu bilirsən, Şuşa.

İbrahim xan nəslinin
faciəli taleyini
"Qarabağnamələr" diliylə
bizə danışa-danışa
günümüzə gəldin, Şuşa

Dolayları aşa-aşa,
Bir gün sivri yamaclarla
Qaya dırmaşa-dırmaşa,
Düşmənlərlə əlbəyaxa,
Mərdcə vuruşa-vuruşa,



Ölüm-dirim məqamında
bəxtlə dalaşa-dalaşa
neçə əsgər qazi oldu,
neçə cavan şəhid oldu
qocalıb dolmadan yaşa,
Sənin yolunda şəhərim,
Şəhərlər şəhəri Şuşa

Getsin o günlər gəlməsin,
Yağı özün qalib bildi,
Araq içib gəldi cuşa,
Cıdır düzündə rəqs etdi
Sevincindən coşa-coşa,
Əl qol atdı çaşa-çaşa,
Boş-boşuna danışdı hey
Dili topuq çala-çala,
Dili dolaşa-dolaşa.
Belə səfeh əbləhlərə
Ürəyində güldün, Şuşa

Zəfər çalan ordumuz da,
Böyük Vətən davasından
Dəmir yumruqtək birləşib,
Qalib çıxan yurdumuz da
Layiqdir min-min alqışa.
Mətanət qalası Şuşa,
Həmişə, hər vaxt, hər zaman
Qeyrətli qalası Şuşa

"Qarabağ bizimdir" deyən,
İradəsiylə, əzmiylə
Sözün yerinə yetirən
Cəsur Prezidentim, yaşa!

Əbədi var olsun Şuşa,
azad Şuşa, abad Şuşa,
gözüm Şuşa, bizim Şuşa!
Yaşa, yaşa, yaşa, yaşa! 

9 may 2021
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Günel ANARQIZI

Şuşaya məktub

Salam, əziz Şuşam!
Qəribədir, amma hər dəfə adını söyləyəndə inanılmaz dərəcədə

kövrəlirəm...
Sanki sən mənim balaca balam, körpəm, qayğıya, nəvazişə ehtiyacı

olan övladımsan.
Görəsən, haradan yaranır bu hiss, hansı mənbədən güc alır? Bilmirəm.

Yəqin, bilsəydim, daha rahat olardım...
Bəlkə, babam Rəsulun sənin haqqında sevgi dolu şeirlərindən və ya

həzin səsli Cəvahir nənəmin "Şuşanın dağları başı dumanlı" mahnısını
yanıqlı zümzüməsindən? Ya bəlkə, atam Anarın "Üzeyir ömrü" filmində
dahi bəstəkarın kiçik bacısının rolunu uşaq ikən ifa etdiyimdən? Ya anam
Zemfiranın Mir Möhsün Nəvvab haqqında o zamanlar yazdığı kitabıyçün
məlumat topladığı vaxtda alimin Cıdır düzündəki məzarını ziyarət
etməyimizdən? Bəlkə, Məmayi məscidinəcən dəfən-dəfən yol ölçərkən
anama bezmişcəsinə: "Axı demişdin gəzməyə çıxırıq, indi yenə Məmayi
məscidinə gedirik?" deyə söylənməyimdən?

Ya həyatımın ən munis və mübhəm uşaqlıq xatirələri – Cıdır düzündə
gəzişərkən yaranan ilk sevginin cücərtilərinin yaşatdığı unudulmaz
təəssüratdan?

Şuşam, bəlkə, sənin küçə və məhəllələrinin hər daşını və kəsəyini,
bütün döngə və həyətlərini, oradakı eyvan və qapılarının bəzəklərinin hər
naxışını əzbər bildiyimdən?

Ya da al-əlvan Natəvan bağında həyatımda ilk və son dəfə gördüyüm
nəlbəki yekəliyində çəhrayı rəngli qızılgüllərinin başgicəlləndirən
qoxusundan? Buz kimi soyuq sulu bulaqlarından, təkrarsız dadlı kəklik
otu çayının ətrindən? Bilmirəm...

Düz qırx ildir bu suala cavab axtarsam da...
Bəlkə də, məhz bu cavabı tapmaq üçün bu gün yanına gəlmişəm.

Xatirələrimdə uşaqlığımın ən unudulmaz iki yayını və həyatımın qalan
hissəsində xəyallarımda yaşatdığım səni yenidən görmək üçün.
"Xarıbülbül" musiqi festivalında aləmə yayılan o müdhiş səsləri dinləyib,
füsunkar təbiətini yenidən seyr etmək üçün.



Bilirsən, mən həmişə özümü
yazıçı adlandırmaqdan çəkin mi -
şəm, çünki hesab etmişəm ki, yazıçı
Mirzə Fətəli və ya Mirzə Cəlil kimi
həyatını bu işə həsr edən, əsərləri
bəşəriyyətin düşüncəsini dəyiş -
dirəcək gücə malik bir düha
olmalıdır. Qalanı isə havayı işdir.
Ancaq bu xüsusda, daha doğrusu,
şairliyi barədə atamın da maraqlı
bir sözü var, deyir: şairlik bir
azardır, hərdən-birdən tutandır.
Bax, mənim üçün də yazıçılığım bir
tutqudur, tutanda buraxmaq bilmir,
ürəyimi ağ kağız üzərinə boşalt -
mayınca məndən əl çəkmir. Bir də
gö rürsən, yüz cür işim-gücüm tö -
kü lüb qalır, həll olunmamış mə -
sələlərin yükü də bir tərəfdən sıxır,
amma bilirəm, içimi tök məsəm, ra-
hat olmayacağam.

Bir sözlə, sən yazıçı olmayan
məni, yazı yazmağa ömürlük məh -
kum etdin. Necə ki, vaxtilə atamı
da yazıçılığa "məcbur" etmişdin.

1952-ci ildə 14 yaşlı Anar Şuşa sanatoriyasındaykən Bakı üçün darıxıb
Amerika həyatından bəhs edən bir pyes yazmışdı, sonra da ailə üzvlərinə
oxumuşdu. O zaman Rəsul Rza göy mavisi gözləriylə uzaqları, bəlkə də,
Şuşa dağlarını seyr edib fikrə dalmış, ani tərəddüddən sonra birmənalı
qərarını vermişdi: "Sən də yazıçı oldun". Bəlkə də, məhz o an on dörd
yaşlı yeniyetmə Anar yazıçı Anar oldu...

Bilirsən, Şuşa, mən də yazmağa sənlə başladım, daha doğrusu, sənə
görə başladım. Əvvəlcə sənə bir neçə hekayə həsr etməklə bu yola qədəm
qoydum. Onlardan "Atama məktub", "Şuşa", "Arzu" və daha bir neçəsi
"Qarabağ hekayələri" silsiləsinə daxil oldu, onlarca xarici dilə tərcümə
edildi, bir çox ölkələrdə oxuculara təqdim olundu, kimini kövrəltdi, kimini
ağlatdı, kiminin Qarabağ münaqişəsinə baxış bucağını dəyişdi, kiminin
bu barədə olan fikirlərini qarışdırıb alt-üst etdi... Amma çifayda. Sonra
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həmin adamlar "Qarabağ hekayələri"
kitabını qoltuqlarına vurub işlərinə-
güclərinə qayıtdı, bizsə Şuşasız, Qa -
rabağsız Vətənimizə döndük. Amma
təslim olmadıq, yeni güc toplayıb
növbəti döyüşə kökləndik, daş kimi
möhkəmləndik, savaşdıq, vuruşduq,
həqiqəti dəlillərlə, sübutlarla ətrafa
bəyan etdik, müxtəlif sahələrdə ən
yüksək zirvələrə ucaldıq, özümüzü
aləmə tanıtdıq və eyni zamanda bu
aləmi tanıdıq. Aləmsə kor və kar idi...

Şuşa, bil ki, bu dünyanı oyatmaq
üçün özümüzü fəda etdik, hərə öz
yerində bir döyüşçü oldu, şair demiş,
kim isə Vətən yolunda nitq söylədi,
kim isə həlak oldu.

Biz ölmədik. İllərlə, aylarla, ən
keçilməz yollarla sənə doğru irə li lə -
dik. Qarış-qarış, addım-addım. Yo -
lunda inanılmaz faciələr yaşayaraq,
ol mazın müsibətlərə dözərək, min -
lərlə qurban verərək... səni qaytardıq. 

Atasının vəsiyyətinə əməl edən
Ali Baş Komandanımızın  sarsılmaz
əzmi, dəmir iradəsiylə idarə olunan müzəffər ordumuz səni Vətənə
qovuşdurdu.

Övladların keçilməz yollar, fəth olunmamış dağ və sıx meşələrlə sənə
doğru gəldi. Bu yolda neçə-neçə nur üzlü, həyat dolu gənc canından keçdi.
Deyirlər, torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir. Şuşa, övladlarının qanı
torpağına qarışaraq sənin özün, gücün və qüvvən oldu.

Oğullarının həyatlarında gördükləri son mənzərə də sənin yaşıl
yamacların, sıx ormanlı dağların, ciyərlərinə çəkdikləri son udum hava da
şüşə kimi səffaf oldu.

İndi isə biz sənə sarılırıq. Tam qəlbimiz, varlığımız, ən kövrək
nəvazişimiz ilə. 

Kim isə torpağına ayaq basar-basmaz alnını daşına söykəyərək
Tanrıya şükür etdi, kim isə hönkür-hönkür ağladı, kim isə avazını dağlara



yaydı, başqaları bu təkrarsız səsləri alqışladı, kim isə yallı getdi, kim isə
Cıdır düzündə uzanıb şirin-şirin yuxuladı...

Hamımız artıq dillər əzbəri olmuş kəlmələri təkrarlayaraq onların
gerçək olduğunun bəxtəvərliyini yüzüncü dəfə yaşadıq:

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Necə ki, sən bizi dirçəltdin, bizi özümüzə qaytardın, bizim kim

olduğumuzu göstərdin!
İndi biz səni göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq.
Səni yenidən tikib, qurub daha da füsunkar, cazibədar və düşmən

üçün əlçatmaz etməliyik.
Bu gün bir balaca yazıçı təxəyyülümə ümid edərək yenə də səni nə

üçün belə kövrək məhəbbətlə sevirəm sualına cavab tapa... bilmədim.
Amma neynək?..

Əsas odur ki, sənə bir şeyi tam əminliklə etiraf edə bilərəm:
Şuşam, bu gün mən həyatımda olmadığım qədər xoşbəxtəm.
Bəs sən?..

14 may 2021
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Rəşad MƏCİD

ŞUŞA GÖR NƏLƏR EYLƏR...
("Qələmsiz yazılanlar" silsiləsindən)

"Dünyanın çox şəhərlərində olmuşam, amma Şuşa kimi gözəl şəhər
görməmişəm". Cənab Prezident hər dəfə Şuşada olarkən müqəddəs şəhərimiz
barədə dərin mənalı, sevgi dolu fikirlər səsləndirir. Mayın 12-də Cıdır düzündə
"Xarıbülbül" musiqi festivalının açılışındakı çıxışına "Biz Şuşanın azadlığını
Qəhrəman əsgərlərimizə borcluyuq" sözləriylə başlayan dövlət başçısı bir az
sonra Şuşa barədə bu fikirləri səsləndirdi.

Müzəffər Ali Baş Komandanın Şuşa sevgisi ilahi sevgidir. O, Şuşa
haqqında danışanda çöhrəsini ilahi bir nur bürüyür. Hələ bu ilin yanvar ayında
Şuşada olarkən bildirdi ki, Azərbaycan Prezidenti Şuşaya gəlib və gecəni də
Şuşada qalmalıdır. Sonra Şuşanın təbiəti, tarixi, fərqli aurasından danışdı.
Şuşanın vəsfi cənab Prezidentin təqdimatında xüsusi məna kəsb edir.

30 ildir hər dəfə Şuşa barədə danışanda mədəniyyət xadimlərimizin – Anar
müəllimin, Toğrul Nərimanbəyovun, Polad Bülbüloğlunun, Fərhad Bədəl bəy -
linin fikirlərindən sitatlar gətirirəm. Son aylar bu fikirlərin məcmusu, cəmi
kimi bir müdrik kəlam dilimdən düşmür. O dəqiq müşahidənin, o dəqiq
kəlamın da müəllifi Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir: "Sözün düzü, adam
heç Şuşadan getmək istəmir!"

Bu, çox böyük və çox dəqiq
həqiqətdir – gerçəkdən də adam
Şuşaya gələndə ondan ayrıla
bilmir.

***
Azərbaycan mədəniyyətinin

dünyada təbliğində və yüksək
səviyyəli təqdimatında Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyəti
misil sizdir. Müstəqil liyimizin
20 illiyi ilə bağlı dünyanın
böyük şəhərlərində, nüfuzlu



salonlarında Fondun təşkil etdiyi konsert proqramlarının səviyyəsi barədə çox
danışmışam. O tədbirlərin dinləyicisi olmuş insanların, əsasən də, xaricilərin
heyrətamiz təəssüratlarını indi də eşidirik. Fond hər dəfə mədəniyyətimizin
yüksək səviyyəli təqdimatıyla bizi heyrətləndirir, qürurlandırır. 

"Xarıbülbül" musiqi festivalının təşkili də yüksək səviyyədəydi. Bunu
cənab Prezident də qeyd etdi. Festivalın ilk günündə – mayın 12-də ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığının "Azərbaycan musiqisində
multikulturalizm" mövzusunda təqdimatının ideya müəllifinin özü olduğunu
qeyd edən dövlət başçısı proqramın yüksək səviyyədə hazırlanmasında Heydər
Əliyev Fondunun xüsusi əməyini vurğuladı. Hər iki konsert Azərbaycan
mədəniyyətinin, multikultural dəyərlərinin yüksək səviyyəli nümayişi idi. Bu
tədbirlər böyük ruh, incə zövq, mədəniyyətimizə, xalqımıza dərin sevgiylə
yoğrulmuşdu.

Bütün bunların müəllifi isə heç şübhəsiz, Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevadır. Qürur və göz yaşları
içində izlədiyimiz, istedadlı sənət adamlarımızın içdən, ürəkdən gələn
ifalarının möhtəşəm duyğular yaşatdığı bu dərin mənalı, təsirli, qəlb titrədən
təqdimata – bu möhtəşəm sənət nümunələrinə, unudulmaz konsert proq -
ramlarına görə Mehriban xanıma sonsuz minnətdarlıq və kübar təzim düşür.

***
– Gecə də Şuşada qalacayıq?
– Aha, əlbəttə!
(Belə dialoqdan kim sevinməz? Həm də mayın 8-də).

***
"Bütün gecəni yol gedəcəyik, bir az yatıb gözümün acısını alım"

düşüncəsiylə gün uzunu nə qədər əlləşdim, xeyiri olmadı. Nə illah eləsəm də,
tanış küçələr, doğma mənzərələr hərlənib-fırlanıb yenə gəlib durdu gözlərimin
qabağında. Şuşanı görmək duyğusunun yaratdığı həyəcan, ürək çırpıntısı çimir
eləməyə imkan vermədi.

...Əziz Şuşa! Səni görmək, sənə qovuşmaq yanğısından üstün nə ola bilər?
Hansı hiss bu həyəcana tən gələr? Az qala, Daşaltıda əks-səda verən, Cıdır
düzündə eşidilən bu ürək çırpıntılarını necə duymamaq olar?

Əlimi uzadıb ulduzlarını sığallasam, daşını-torpağını oxşayıb gözlərimin
üstünə qoysam, günahımdan keçərsənmi? Son dəfə 1991-ci ilin payızında tək-
tənha baş çəkdiyim, hüznlü, bənizi saralmış Cıdır düzü məni əfv edərmi? Şuşa
məni bağışlayarmı?

512

QARABAĞ DASTANI



513

OTUZ İLİN HƏSRƏTİ – 44 GÜNÜN ZƏFƏRİ

Kim bilir, bəlkə, bağışlanmamaq qorxusu itirmək qorxusundan daha
ağırdır.

Fərhad Bədəlbəyli kimi hamılıqla hüzurunda diz çökərək, "Bizi bağışla,
Şuşa!" deyib bəraət istəsək, bizi əfv edərsənmi?!.

Mərhəmətinə sığınaraq hüzuruna gəlirik!..

***
Musiqi proqramı bitən kimi Cıdır düzünün qayalıqlarına tərəf çəkildim,

Fərhad Bədəlbəyli kimi dizlərimi yerə qoyub, sal daşları öpdüm, "Bağışla bizi,
Şuşa" – dedim.

***
Cıdır düzündə Anar müəllimlə gəzmək, İbrahim xanla, Mirmöhsün

Nəvvabla bağlı məkanlara onun təqdimatıyla baxmaq, sevincindən qanadlanan
insanlarla birgə şəkil çəkdirmək, yaşıl, nəm otların üzərində buludların üstündə
yeriyirmiş kimi addımlamaq...

Xoşbəxtliyin başqa şəkli ola bilərmi?



***
Mayın 12-si axşam, "Xarıbülbül" musiqi festivalının açılışı münasibətiylə

Şuşada 15 dəqiqəyə yaxın atəşfəşanlıq oldu. Atılan rəngbərəng fişəng
topalarının, çələnglərinin işığı bütün Qarabağı nura boyadı.

Yağıya, düşmənə gözdağı oldu...

***
Səfər yoldaşım, əslən şuşalı olan Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova yol-

boyu həyəcanını gizlədə bilmirdi, Cıdır düzünə çatan kimi torpağı öpəcəyini
deyirdi. Onun torpağa səcdəsini müşahidə etmək çox təsirliydi.

15 il öncə Türkiyəyə səfərə gedirdik, Şuşadan söhbət düşdü, Firəngiz
xanım xalasının əriylə bağlı bir əhvalat danışmışdı: Ölüm ayağında olan Tofiq
kişi canını tapşıra bilmirdi, "Məni Şuşaya aparın" – deyirdi. Övladları onu
təcili yardım maşınına mindirib Bakıda Sovetskinin dolambaclarını gəzdiriblər
ki, Şuşaya qalxırıq, fişəng atıblar ki, Şuşanı aldıq. Soyuducudan buz kimi su
çıxarıb veriblər ki, İsa bulağının suyudur, iç. Tofiq kişi bundan sonra gözlərini
yumub, son nəfəsini verib.

Şuşada o hadisəni Firəngiz xanımın yadına saldım, bir də danışdı, Xalq
artisti Həmidə Ömərova ilə birlikdə dinlədik, Tofiq kişinin ölüm səhnəsini
düşünüb, Şuşa həsrətiylə dünyadan köçən bütün insanlarımızın ruhunu yad
etdik.
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***
Mayın 12-də Şuşada, Cıdır düzündə Fərhad Bədəlbəylinin qanadları çıx -

mışdı. O qanadlarla Topxananın üzərindən uçurdu, musiqiçilərlə, həmkar larıy -
la, dostlarıyla rəqs edirdi – xoşbəxtliyə qərq olmuşdu.

Gözlərində qürur, sevinc göz yaşları görünürdü. Ona qoşulub sevincdən
ağlamaq da bir səadət idi.

***
Şuşada səhər tezdən Alim Qasımovun azan səsi kimi canlı muğam ifasına

yuxudan oyanmaq....
İçdən gələn bu qəfil ifa bal kimi şirin havaya qarışıb Şuşanın sakit

görkəminə ilahi, mistik çalarlar əlavə edirdi.
Deyirlər, 30 ildi Şuşada quşlar da susmuşdu. Cıdır düzündən gələn

əsrarəngiz musiqi səsləri sanki quşları da ayıltdı.
Alim Qasımovun ifasından sonra quşların oyanmasının, "dirilməsinin",

oxumağa başlamasının canlı şahidi oldum. Şuşanın 13 may səhərini quşların
səsi bürüdü.

Səs səsə qovuşdu Şuşada...
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***
Mayın 13-ü səhər konsert proqramı başlamazdan öncə bir qədər  boş vaxt

vardı. Düşüb Şuşanı gəzmək istədim. Yusif Rzayev və başqa dostlar xatirə
üçün Şuşadan daş gətirməyimi istəmişdilər. Əyilib bir neçə daş seçdim.

Cıdır düzündən piyada enib Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə gəldim.
Qızğın təmir işləri gedir. Məqbərənin əvvəlki görkəmi qalmaqla daha
möhtəşəm bir xiyabana çevriləcəyi hiss olunur. Sonra daş döşənmiş yolla üzü
aşağı endim. Yolboyu əsgərlərlə, orada xidmətdə olan polislərlə hal-əhval tuta-
tuta, sorğu-sual edə-edə sola dönüb bərpa olunmuş Mamayi bulağına tərəf
gəldim, dupduru suyuyla əl-üzümü yudum. Bulaqlar bərpa olunub. Orada
işləyənlərin sözlərinə görə, ermənilərin bulaqlarımıza sonradan çəkdikləri xaç
işarələrini çətinliklə silib təmizləyiblər. Yəqin ki, qısa zaman sonra bulaqların
üzərinə adları da qeyd olunacaq: Mamayi bulağı, Xan qızı bulağı və s.

Köhnə, xatirimdə olan binalardan qalanı da var, uçub dağılanı da.
Mamayi bulağının yanıyla Yuxarı Gövhər ağa məscidinin arxa hissəsinə

döndüm. 1988-ci ilin yayında burada kirayə qaldığımız evi görmək istəyirdim.
Həmin yay oğlum Mirhacibin, bacım oğlu Səmədin bir yaşları vardı. O vaxt
Cıdır düzündə çəkilən şəkilləri indi də qalır.

Şuşada axırıncı dəfə yaşadığımız ev. Ötən il o evi yuxuda görmüşdüm, sta-
tus yazmışdım:
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"Şuşanı yuxuda gördüm...
32 il əvvəl qaldığımız evin səliqəli həyətindəydim. Güllərin, ləklərin

yanıyla, daş pillələrlə darvazaya tərəf getdim. Həyətin balaca qapısını açıb daş
döşənmiş küçəyə çıxdım. Sağa dönsəm, Gövhər ağa məscidinin yanından
Bazarbaşı meydanına, oradan da Güllü bağa gedə bilərdim. Sol tərəf Vaqifin
məqbərəsinə, Cıdır düzünə aparırdı.

Düşündüm, hansı səmtə gedim?! Səhərin bu çağı ikisi də əvəzsiz olur.
Sonrası yadımda qalmadı, həyəcan içində ayıldım..."
İndi Gövhər ağa məscidinin arxasıyla, daş döşənmiş küçəylə aşağı enib o

evi axtarıram. Evlərin əksəriyyəti dağıdılıb, uçuq divarları, qalın, qədim
hasarları qalıb. Şuşaya belə qəddar münasibət ağlasığmazdır. Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi, elə bil vəhşi tayfa keçib buralardan. Prezidentin qənaəti
də haqlıdır: Əgər Şuşa, həqiqətən də, sizin olsaydı, ona qayğı göstərər,
baxardınız, bu günə qoymazdınız.

Açıq görünür ki, evlərdə, həyətlərdə işlərinə yarayan nə varsa – taxta
pəncərələrə, məhəccərəcən söküb aparıblar. Yaddaşında dipdiri qalan, hər
hissəsini xatırladığı doğma məkanları belə viran halda görmək insanı sarsıdır,
ürəyini parçalayır, cızdağını çıxarır. Amma heç olmasa, şükür edirsən ki,
Şuşada həyətlər qalıb, ev özü dağılsa da, həyət-bacanı kol-kos basıb,
böyürtkən, moruq kolları bürüsə də, yeri bilinir, tapmaq olur. Ağdama getmək
isə ona görə mənimçün ağır və iztirablıdır ki, orada heç bunlar da qalmayıb.

Beləcə, yaddaşımın köməyiylə o evi tapıram. Kol-kosun qarışıqlığından
içəri girə bilməsəm də, əvvəllər həyətində olan çardağın yerini tanıdım, evin
uçuqlarını görə bildim.

1988-dən sonra Şuşada çox olsam da, bura bizim Şuşada qaldığımız son
ev kimi əziz idi.

Həyəti uzaqdan videoya çəkirəm, internet açılan kimi Mirhacibə
göndərirəm.

Təbii ki, Şuşalı xatirələrimizin son ünvanını belə miskin, dağılmış görmək
çox ağrıdıcı, əzabverici haldır. Dayanmaq isə olmaz. Görmək istədiyim çox
yer var və Şuşanın kimsəsiz, tənha, adamsız, sakinsiz məhlələri məni çağırır... 

Şuşalı  axtarışı

Uşaqlıq dostum Vaqifin ana nənəsi Tubu xanım köklü şuşalıydı. Torpaq
meydanında qədim, qalın divarlı evləri vardı. Evin tağbəndli taxta qapısı da,
həyəti də, tez-tez yığışdığımız kitablarla dolu dərin taxçalı otaq da, qədimi
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pəncərələr də yadımdadı. O evdəki kitab taxçasından bir dəfə Cəmşid
Əmirovun "Qara volqa" əsərini gizlincə götürmüşdüm. Sonra Vaqifə zarafatla
deyirdim ki, kitab oğurluğu oğurluq deyil. Tubu nənənin qədim şuşalı
qadınlara xas təmkinli xanım obrazını indi də yaxşı xatırlayıram.

Yay aylarında o evə tez-tez gedərdik. Evin yeri təxminən yadımda idi,
fikirləşirdim ki, tapmaq çətin olmayacaq. Vaqif Şuşaya getməyimi biləndə
xahiş etmişdi ki, evi tapıb çəkim, görək Tubu nənənin evi dururmu,
salamatdımı? Demişdi ki, Bazarbaşı meydanından, Yuxarı Gövhər ağa
məscidinin qarşısından 500 metr üzüaşağı gedib sola dönəndə Hacıqulular
məhləsi var, oradan Torpaq meydanına çıxacaqsan.

Yadımdadır ki, mən o evə çox vaxt bir az irəlidən – raykomun binasına
çatmamış sağa dönüb gedirdim. İndi Bazarbaşından bir az aşağı düşdüm, sola
buruldum, gedib Aşağı Gövhər ağa məscidinə çıxdım. Məscidin həyətində su
içdim, əl-üzümü yudum. Hava sərin olsa da, enişli-yoxuşlu yollar bir az məni
yormuşdu. Amma hiss etmirdim. Bir azdan Cıdır düzündə telefonuma baxıb,
3 saata 21 min addım gəzdiyimi görəndə təəccüblənəcəkdim.

Məsciddə əsgərlərlə görüşdüm, Onlardan Torpaq meydanının yerini xəbər
aldım. Yerli deyildilər, Şuşanı yaxşı tanımırdılar. Amma irəlidə geniş sahə var
deyə, yolu göstərdilər, həmin istiqamətdə getdim. Bir az oxşatsam da, tam
əmin olmadım və Vaqifə zəng elədim. Telefonumun enerjisi də azalırdı. Vaqif
anlatmağa çalışırdı, amma nədənsə, evi tapa bilmirdim. Gəzə-gəzə yuxarı
dönüb bir şuşalı tapmaq ümidilə keçmiş raykomun binasının yanına çıxdım.
Əsgərlərdən, yol polislərindən elə hey soruşurdum ki, burada şuşalı var? Tor-
paq meydanının yerini bilən var? Şuşada şuşalı axtarırdım!

Yolüstü heykəllərin yanında gəzdim, videolar çəkdim, Natəvan bulağına
enib, su içdim, əl-üzümü yudum. Keçmiş xatirələr də yol yoldaşım... Qarşıma
çıxanlardan isə soruşurdum ki, indi burada bir şuşalı yoxdur ki, mənə Torpaq
meydanının harada olduğunu göstərsin? Bir mağaza var, əsasən, əsgərlər alış-
veriş edir, yanında da çörək sexi. Soruşdum, orada işləyənlər də şuşalı
deyildilər. Amma Natəvan bulağının yanında bir polis dedi ki, burada bir qadın
var, şuşalıdır, oğlu burada işləyir, onunla qalır, hər yeri tanıyır! Dediyinə görə,
qadın elə daima buralarda olur, şəhərin hər qarışına bələddir, hər binanın, hər
evin yerini bilir.

Soraqlaşa-soraqlaşa Güllü bağdan üzüaşağı endim və gəzə-gəzə bir az daha
aşağı tərəflərə düşdüm. Deyəsən, Torpaq meydanını tapmışdım. Qədim evin
yerində qalın, köhnə divarların uçuqları qalıb. Tağlı taxta darvazanın yerinə
bir paslı dəmir qoyublar. Kol-kosun əlindən içəri keçmək mümkün olmadı.
Amma hər halda videosunu ürəkağrısıyla da olsa, çəkə bildim.
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Yaddaşım yerinə qayıdırdı – Məhərin balaca mağazasını, ətrafındakı evləri
də xatırlayırdım. 

Polis Fərid

Torpaq meydanını, Tubu nənənin evini tapandan sonra dincəlmək üçün bir
az aralıda bir daşın üstündə oturdum. Bu məqamda əslən Şuşadan olan, tədbirə
bu gün qatılan İqtisad Universitetinin müəllimiylə rastlaşdım. Şuşaya təzəcə
çatmışdı və öz evlərini görməyə gedirdi. Buraları yaxşı tanıyırdı. Tubu nənənin
evini tanıdığını dedi. Məlum oldu ki, mən də düz tanımışam.

Müəllim yoluna davam etdi, bir az aralıda bizim söhbətimizi eşidən bir
polis nəfəri mənə yaxınlaşdı:

– Bayaqdan sizi müşahidə edirəm, üzdən də tanış gəlirsiniz. Görürəm
bütün bulaqlardan su içirsiz. Burada bulaqlar üzrə mütəxəssislər var.
Fikirləşdim, yəqin, siz də bulaqlara baxırsız. Müəllimlə söhbətinizi eşitdim.
Tapdınızmı evi? Bəlkə, birgə axtaraq?

Fərid Şuşada doğulub, Ağdamda yaşayıb. Uşaqlığında Şuşaya çox gəlib-
gediblər. Danışdıqca tanış çıxdıq. Atasını, babasını tanıdım. Fərid deyir ki,
Bakıda polisdə çalışanda bəzən başqa rayonlarda iş təklifi olurdu, amma ailəm
razılaşmırdı ki, onsuz da üzünü görmürük, elə burada işləsən yaxşıdır. Şuşada
xidmət etmək təklifi gələndə isə evdə bu xəbəri bayram kimi qarşıladılar, uğur
olsun, get, razılaş dedilər. Şuşa müqəddəsdir bizim evdə. Çox sevindilər, hamı
birağızdan dedi ki, "Şuşaya get".

Fərid bunları danışdıqca, ailənin timsalında insanlarımızın Şuşaya olan
belə böyük sevgisi gözlərimi yaşartdı, fikirləşdim ki, Şuşadan ötrü tamarzı,
onun həsrətiylə dodaqları çatlayan, o torpağa ayaq basmaq arzusuyla yaşayan,
orada işləməyi arzulayan nə qədər insan var. Ona görə də könüllü şəkildə
Şuşada çalışmaq, fikrimcə, bu gün ən böyük vətən sevgisidir. Fəridin də beləcə
Şuşaya gəlməsinə, burada çalışmasına çox sevindim. Onun söhbətlərindən
Şuşa haqqında xeyli məlumatlar əldə etdim və sözlərindən belə başa düşdüm
ki, Şuşa çox böyük incəliklə və yüksək səviyyədə bərpa olunacaq.

Aqil Abbasın zəngi

Aqil Abbas özü Şuşaya gedə bilməsə də, ürəyi orada idi. Tez-tez zəng vu-
rurdu. Növbəti zənglərinin birində Şuşanı gəzirdim.

"Aqil, elə bil, Cıdır düzü balacalaşıb" – dedim.
Qayıtdı ki:



– Hə, mən də gördüm televizorda, hiss olunur. Cıdır düzünün aşağı
tərəfində ağac əkiblər.

Bu fikri Anar müəllimdən də eşitdim. Qulu Məhərrəmlinin də Cıdır
düzüylə bağlı təəssüratı eyni idi.

Bəs bunun izahı nədir deyə, xeyli düşündüm. Əvvəllər bu yerlərin
mənzərəsi başqa idi. Cıdır düzünə qalxan kimi dağın başında, ən hündürdə
möhtəşəm bir genişlik vardı. Sol tərəfdə, aşağıda Ağdam yolu, Xankəndi,
qarşıda isə Topxana görünürdü. İndi Topxana meşəsi olan tərəf açıqdır, sağ və
sol tərəflərdə isə ağaclar əkiblər. O ağaclar həm Cıdır düzünü bir az daraldıb,
həm də yoxuş bitən kimi açılan geniş ənginliyi görməyə mane olur. Aqil Abbas
da bunu televizordan görüb hiss eləmişdi.

Aqilin zəngi məni Güllü bağda yaxalamışdı.  9 mərtəbəli "Qarabağ" meh -
manxanası təmir olunurdu. Qarşısındakı Güllü bağ isə sanki bala ca laşmışdı.
Adına ona görə "Güllü bağ" deyirdilər ki, orada rəngbərəng müxtəlif güllər
əkilərdi. Yayda Şuşanı gəzməyə gələn qonaqların ən gözəl istirahət məkan -
larından biri idi Güllü bağ. O rəngbərəng, gözəl ətirli güllər insana xüsusi zövq
verirdi. Təəssüf ki, indi o bağı da kol-kos basıb.

Bu möcüzə şəhəri gəzəndə məndə belə bir təəssürat yarandı: Şuşa məhz
baxımsızlıq, laqeydlik ucbatından görkəmcə xeyli balacalaşıb.

Bütün bunları telefonda Aqil Abbasa danışanda hiss etdim ki, onun da ürəyi
Şuşada, bizim yanımızdadır. Elə oradaca arzuladım ki, inşallah, yaxın zaman-
larda keçiriləcək Vaqif Poeziya günlərinə Aqil Abbasla, xanımı İradə Tuncayla
birlikdə gələrik.

1986-cı ildə Xalq şairi Məmməd Arazla birgə Şuşaya gəlişimizi xatırladım.
Onunla Cıdır düzünü gəzmiş, İsa bulağına getmişdik. O vaxt Məmməd Araza
İsa bulağında bir şeir də yazmışdım. Dedim, Məmməd müəllim, gəlin bulağın
üstünə tərəf keçək. Dedi, yox, tanıyan olar. O vaxt Məmməd müəllimin
səhhətində problemlər vardı və istəmirdi ki, həmişəki şax, əzəmətli, vüqarlı
Məmməd Arazı indi kimsə xəstəhal vəziyyətdə görsün. O hadisəni şeirə
çevirmişdim: 

İsa bulağının soyuq suyundan
Yaxın gəl, əyil iç, bu da bir dərman.
Yaxın gəl bir az,
bu səs-küydə səni,
Şair Məmməd Araz, tanıyan olmaz.
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Aqilin zəngi həmin illəri, Məmməd Arazla Şuşada keçirdiyimiz o qənimət
günü yenidən yadıma saldı...

Radioya dediklərimdən:

Şuşada "Xarıbülbül" musiqi festivalının keçirilməsi Azərbaycan xalqının
həyatında çox mühüm hadisələrdən biridir. Biz 30 ildir Şuşa həsrətiylə qovru-
lub yanırdıq. Bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən qəhrəman əsgər lə ri -
mi zə, Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Şuşanın ilahi havasında, Cıdır
dü  zündə, bir vaxtlar böyük mədəniyyət xadimlərimizin gəzdiyi məkanda Azər -
baycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqiləri səsləndi, canlı korifeylərimiz
Polad Bülbüloğlu, Alim Qasımov, Fərhad Bədəlbəyli, Mənsum İbrahimov,
elə cə də gənc xanəndə və müğənnilərimizin ifaları bizlərə unudulmaz anlar
bəxş etdi. Şuşada olmaq, Şuşanın havasını udmaq, belə bir festivalda iştirak
elə mək böyük xoşbəxtlik idi. Hesab edirəm ki, hər bir iştirakçının yaddaşında
bu gün uzun illər qalacaq və əbədi yaşayacaq. Hazırda Şuşada quruculuq və
bərpa işləri sürətlə davam etməkdədir. İnanıram ki, Şuşa qısa müddətdən sonra
öz gözəl görkəmiylə bütün ziyarətçilərin könlünü oxşayacaq və Şuşanın
timsalında, həqiqətən də, "Mədəniyyət paytaxtı" adına layiq, bütün dünyanın



sənət adamlarını qəbul edib öz incəsənətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi
təqdim edə biləcəyimiz bir şəhər görəcəyik. Əminəm ki, Prezidentimizin
Şuşaya dərin sevgisi nəticəsində Şuşa qədimliyini və özünə məxsusluğunu qo-
rumaqla, həm də müasir və gözəl bir şəhərə çevriləcək. Çünki Şuşanın
bərpasının özülü incə zövq və möhkəm sevgi ilə qoyulur.

***
Adı iştirakçılar sırasında olub, üzrlü-üzrsüz səbəbdən Şuşaya gedə

bilməyənlərə, təəccüb, təəssüf hissiylə, bir az da incik baxıram. Axı Şuşanı
görmək həsrətiylə yanıb-yaxılan o qədər insanlar olduğu halda sən niyə bu
yeri boş qoydun?

***
Görünür, bu yarıuçuq evlər arasında, adamsız küçələrdə gəzən Rəşad və

bu mənzərə heç vaxt gözümün önündən getməyəcək.

***
Şuşanı məhlə-məhlə, ev-ev, adam-adam tanıyanlar var hələ.

***
Şuşada olmağın verdiyi mənəvi və fiziki güc inanılmazdır. Şuşa ovqatı,

Şuşa aurası adamı Bakıda da tərk etmir, güc, enerji getdikcə artır, çoxalır.

***
Ermənilər yaşayan kəndlərdən sırayla, ard-arda keçən, içərisi azər -

baycanlılarla dolu 20-dən artıq "Mersedes" markalı mikroavtobuslara baxan
bərəlmiş gözlərdən bir ifadə oxunurdu:

Onlar inanmırdılar ki, BİZ QAYIDACAĞIQ.
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***

Sonda şeirsiz olmaz.

ŞUŞA

Min şəhər adı var dillərdə əzbər,
Adların ən üstün adıdır Şuşa.
Musiqi notudur cüt hecasıyla,
Dilimin şəhdidir, dadıdır Şuşa.

Ciyərdə nəfəsdir, damarda qandır,
Ruha qanad verən sirli məkandır,
Biri beş edəndir, güc artırandır,
Qoşundur, əsgərdir, ordudur Şuşa.

Qoynuna hər gələn yüz xəyal eylər,
Uzaqdan baxanlar qeylü-qal eylər,
Birini coşdurar, birin lal eylər,
Tilsimdir, ovsundur, cadudur Şuşa.
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