
 
İLYAS ALLAHVERDİYEV (QƏMGİN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOLDA QALAN İZLƏR 
(nəsr, publisistika və şeirlər) 

 
I cild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı – 2019 



 

 2 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Bahar bayramında 60 illiyimin qeyd olunduğu bir 
ərəfədə çap etdirdiyim bu kitabı köçkün həyatı 

yaşamış Vətən həsrətli valideynlərimin 
 əziz xatirəsinə həsr edirəm 

 
 

 
Tərtibçi və redaktor:  Rauf İLYASOĞLU 
     

 
İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) “Yolda qalan izlər” 
(nəsr, publisistika və şeirlər) I cild. 
Bakı, “Ecoprint”, 2019, 480 s. 
 
 
İlyas Qəmgin (Allahverdiyev) peşəkar jurnalistdir. Uzun 

müddət “Kommunist”, “Gəncə kommunisti” qəzetlərində, 
Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində 
işləmişdir. Uzun illər “Ağdam” rayon qəzetində şikayət müxbir 
və məktublar şöbəsinin müdiri işləməklə saysız-hesabsız 
oçerklər, novellalar, felyetonlar və bayatılar yazmışdır.  

Başı bəlalar çəkmiş torpaqlarımızın ağrıları, yurd uğrunda, 
Azərbaycanımızın sabahı naminə mübarizə aparan insanların 
hiss və həyəcanları yazıların başlıca mövzularıdır. 

 
 
 
ISBN 978 9952 29 102 3 
 

© Rauf İlyasoğlu 
 



 

 3 

Yolda qalan izlər 

ÖN SÖZ 
 

“Qadağandır, vəssalam!” 
 

Görkəmli jurnalist, yazıçı-şair-publisist  
İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) haqqında xatirələrim 

 
1945-ci il 9 May qələbə sevinci bəxş etdi bizə. Elə ailə 

yox idi ki, uzun sürən qanlı döyüşlərdə - Böyük Vətən mü-
haribəsində bir, iki, bəlkə də artıq həlak olanlarının ağrı-acı-
sını çəkməsin. Nə qədər ağır olsa da qələbə çalmışdıq, tor-
paqlarımız düşməndən qorunmuşdu. Müzəffər ordunun hər 
bir döyüşçüsünün Ordu sıralarından tərxis olunub evlərinə 
qayıtması toy-bayram şənliyi kimi qarşılandı. Hər gün rayon 
hərbi komissarlığının həyətində belə şənlik olurdu. 

Onların içərisində bir nəfər orta boylu, möhkəm əzələli, 
iti baxışlı, sinəsi orden-medallarla bəzənmiş leytenant diqqə-
timi cəlb etdi. Bu İlyas Allahverdiyev idi. 

O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakül-
təsini bitirib, Azərbaycan KP MK-nın, Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin və Nazirlər Sovetinin orqanı olan “Kommunist” 
qəzetində xüsusi müxbir işlədi. 1960-70-ci illərdə Muğan-
Mil zonası üzrə xüsusi müxbir idi. Qəzetin saylarında verdi-
yi xəbərlər, zəhmət adamları ilə görüşlər - müsahibələr, Mi-
lin, Muğanın, Qarabağın əmək qəhrəmanları – Sərdar İmrəli-
yev, Sevil Qazıyeva, Şamama Həsənova, Sürəyya Kərimova, 
Turab Məmmədov və başqa pambıqçılar haqqında, o vaxt 
kolxoz və sovxozların bütün təsərrüfat sahələrində çalışan 
insanların gündəlik fəaliyyətindən bəhs edən yazıları ilə ge-
niş oxucu kütləsinin hörmətini qazanmışdı. 

Mən özüm “Kommunist” qəzetini əlimə alarkən birinci 
növbədə İlyas Allaverdiyevin yazısını axtarırdım. Sonra bü-
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tün qəzeti oxuyurdum. Bir gün (dəqiq vaxtı yadımda deyil, 
60-cı illərin sonları idi) qəzeti varaqlarkən “Qadağandır, vəs-
salam!” adlı felyeton diqqətimi cəlb etdi. Oxudum. Müəllifi 
İlyas Allahverdiyev idi. Felyetonu dönə-dönə bir neçə dəfə 
oxuyub düşüncələrə qərq oldum. Bax, buna deyərlər sənət-
karlıq. Təcrübəli jurnalist kəsərli, yığcam, yüksək bədii sə-
viyyəli cümlələri ilə əsl hədəfə zərbə endirmiş, ustad felye-
tonçu kimi özünü göstərmişdi. Əhvalat belə olmuşdu. Jda-
nov (indiki Beyləqan) rayonunun İcraiyyə Komitəsinin əda-
lətsiz qərarından “Kommunist” qəzetinin redaksiyasına şika-
yət olmuşdu. Məsələni araşdırıb həll etmək İlyas müəllimə 
tapşırılır. O, hadisəni yerində araşdırır. Rayon İcraiyyə Ko-
mitəsinin yığıncağında rayon mərkəzində, qəsəbədə qaramal, 
qoyun-keçi, donuz, qaz, ördək, toyuq, hətta iş heyvanlar sax-
lamağı qadağan etmək haqda qanunsuz, yaxşı düşünülməmiş 
qərar qəbul olunmuş, qərarın icrası rayon Daxili İşlər Şöbə-
sinə, Kommunal Təsərrüfat Şöbəsinə və qəsəbə Sovetinə 
tapşırılmışdı. Adları göstərilən heyvanlar və ev quşları hə-
yətdən çıxan kimi, aparılıb, qarajlara, tövlələrə yığılıb, sa-
hiblərinə verilmirdi. 

Bütün icrakom üzvləri raykomun birinci katibinin kabi-
netinə dəvət olunur. Birinci katib deyir: 

- Baxmayaraq ki, icrakomda mən də iştirak etmişəm, eti-
raf edirəm ki, qərar ədalətsizdir. Səhvimizi düzəltməliyik. 

Rayon İcra Komitəsinin sədri qəti etiraz edir. Qərar qə-
bul etmişik, ləğv olunmayacaq. Qadağandır, vəssalam!.. 

...Müxbir gedir. İki gün sonra “Kommunist” qəzetində 
“Qadağandır, vəssalam!” adlı felyeton dərc olunmuş qəzet təd-
bir görülmək üçün rayona göndərilir. Uçcə gün sonrakı sayın-
da “Kommunist”in çıxışından sonra adlı məlumatda oxuyuruq. 
Qəzet rayona gələndən sonra rayon prokuroru qərarın düzgün 
olmadığı barədə etiraz (protest) yazır. Rayon Sovetinin növbə-
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dənkənar sessiyası çağrılır, icrakomun qərarı ləğv edilir. Və-
təndaşlar gərginlikdən, ədalətsiz qərardan azad olurlar. 

O vaxtlar Muğan-Mil zonasındakı kolxoz-sovxozlarda 
gəlirli təsərrüfat sahəsi olan qoyunçuluğun inkişafına xüsusi 
diqqət yetirilirdi. Təsərrüfatların bir çoxunda on min, on beş 
min, hətta on yeddi min baş qoyun saxlanılır, milyonlarla 
manat gəlir götürülürdü. Hətta qoyunçulardan Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanları da vardı. Bu sahədə çalışan qabaqcılla-
rın zəhməti də müntəzəm olaraq qəzet səhifələrində öz əksini 
tapırdı. “Kommunist”in avqust ayının sonlarındakı sayların-
dan birində dərc olunan bir məqalə diqqətimi cəlb etdi. Təc-
rübəli jurnalist, Xalq şairi Səməd Vurğundan məşhur aforiz-
mi yazısına epiqraf seçmişdi: 

“Muğan Muğan olsa, 
Biri üç eylər, 
Muğan boran olsa, 
Üçü heç eylər”. 
Bu epiqrafda həyəcan siqnalı verən müxbir İmişli rayo-

nunda qoyunçuluğun qışa hazırlığında ciddi nöqsanları aşkar 
etmiş, arxayınçılığa son qoyulmasını tövsiyə etmişdi. 

Həmin nöqsanları aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbir-
lər görüldü. Yem ehtiyatı artırıldı. Yeni doğulan quzuları ya-
şıl yemlə təmin etmək üçün arpa xəsilləri əkildi. Qoyun 
damları, quzu küzləri vaxtında təmir olundu, ərazidəki otlaq 
sahələri qorunub, xam saxlanıldı və s... 

Təsadüfən həmin il respublikanın ərazisində qış sərt ol-
du, Muğanda boran oldu. Ancaq qoyunçuluq təsərrüfatları 
heç bir tələfat vermədən yaza salamat çıxdı. Məhsuldarlıq da 
öz qaydasında. 

Müxtəlif mövzularda oxucuların diqqətini cəlb edən ya-
zılara (İlyas müəllimin imzası ilə) qəzetin ayrı-ayrı sayların-
da rast gəlinirdi. 
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Rayonda çıxan “Avanqard” qəzetinin redaktor müavini 
işləyərkən raykomun birinci katibi Kamil Ağayev məni yanı-
na çağırıb, dedi: “Mətbuat işçiləri arasında dostlarınız çox-
dur. İlyas Allahverdiyevi də tanımamış olmazsınız?! 

- Bəli, tanıyıram. 
Dəvədərə deyilən yerdə Həkəri çayının üstündən asma 

körpü saldırması barədə “Kommunist” qəzeti redaksiyasına 
imzasız məlumat daxil olub. Redaksiyadan komissiya gön-
dərilib. Yerində yoxlamaq lazımdır. 

- Yoldaş Ağayev, sırağagün sizin maşınınızda Kirov adı-
na kolxozdan gələndə çaya baxa-baxa gəldik. Orada heç nə 
görmədim. Siz necə? 

- Düz deyirsiniz. Ola bilsin yalan məlumat veriblər. Tez 
işlərinizi yerbəyer elə, gəl, qonaqları bizim maşında aparın 
yerində fəalların iştirakı ilə yoxlayın, necə ki, var sənədləşdi-
rin gəlin. 

Öz iş otağında Kirov adına kolxozun sədri Baxışova tap-
şırdım ki, həmin sahəyə baxıb, tez mənə cavab versin. 

...Kolxoz sədri cavab verdi ki, orada heç nə yoxdur. 
Tapşırıq verdim ki, kənd ağsaqqallarına, fəallara tapşır ki, 
bir yerə getməsinlər. Biz də gəlirik. 

...Hazır, əmrə müntəzir vəziyyətdə katibin qarşısında 
dayandım. Qonaqlar gəldi. Üç nəfər idi. görüşdük, tanış ol-
duq. Katibin maşınına oturduq. 

- ƏIi, bizi hara aparacaqsan? 
- Muradxanlıya aparılmaq tapşırılıb, lazım olsa... 
Getdik... “QAZ-24” Xanlıq körpüsündən keçib, üzü yu-

xarı asfalt yolla Muradxanlıya tərəf şütüdü. Kəndlər bir-bir 
geridə qalırdı. Dəvədrəyə çatanda sürücüdən soruşdum: 

- Əli, bu yerin adı nədir? 
- Dəvə Dərə... 
Yol yoldaşlarımız səksəndilər. 
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- Əli, maşını yolun kənarına ver, əylə. Bir çaya baxaq. 
Qonaqlarımız üçün də maraqlı olar. 

Maşından düşüb, lap yarğanın kənarına qədər getdik. 
Həkəri çayı daşıb yatağından xeyli kənara çıxmışdı. Elə qə-
zəblə axırdı ki, sanki qarşısına çıxanların hamısını yuyub 
aparacaqdı. 

Qonaqlar; Nə qəzəbli çaydır? Qabağına düşəni aparır. 
- Hər il daşqın vaxtı adam aparır, qan eləyir, - deyə sürü-

cü qonaqları məlumatlandırdı. 
Dəvə-Dərə deyilən yer buradır. Axtardığınız məsələ ilə 

əlaqədar bir şey görürsünüz? 
- Xeyr. 
- Onda gedək kəndə. Muradxanlıda kolxoz idarəsinin 

həyətində maşından düşdük. Onu da deyim ki, çayın 
üzərindəki bəndlər aydın hiss olunsa da, qonaqlar təbiət 
mənzərəsinə baxarkən buna fikir verməyi unutmuşdular 
sanki. Bizi sədrin kabinetinə dəvət etdilər. Məqsədimizi bil-
dirdik. Sədr telefonla kəndin ağsaqqalları: - Məmməd Şirino-
vu, Fərman Süleymanovu, Şirin Şirinovu, Fərhad Əsədovu 
idarəyə dəvət etdi. Heç on dəqiqə keçməmiş çağırılan adam-
lar gəldilər. Əlavə maraqlananlar da vardı. Qonaqlar məsələ-
ni açdı. Ağsaqqallar bir ağızdan dedilər: “Yalandır. Elə bir 
Allah adamı hanı ki, belə bir savab iş görə. Təkrar kollektiv 
şəkildə həmin yerə baxış keçirildi. Məlumatın yalan olduğu 
barədə akt tərtib olundu, iştirakçıların hamısı imzaladılar. 
Qonaqları birinci katiblə görüşdürüb, xidməti işimlə məşğul 
oldum. İki aydan sonra redaksiyada münasibətim olan əmək-
daşlardan öyrəndim ki, redaksiyaya daxil olan ikinci məlu-
matda yazılmışdı. Yoxlayıcı komissiyanı rayon mərkəzinə 
yox, Qarakişilər kəndinə göndərin. Əşyayi-dəlili onlara gös-
tərək. Elə də edirlər. İnsanlıqdan, xeyriyyəçilikdən kənar 
olan həmin şəxslər körpü tikmək üçün tədarük olunan əşya-
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ları göstərirlər. Baxmayaraq ki, İlyas müəllim bu işi xalqın 
xeyri üçün etmək istəyirdi, çayın üzərində bəndlər qoyulsa 
da, buna tam nail ola bilmədi. O vaxt belə xeyriyyəçiliyə, 
şəxsi ev tikməyə pis baxılırdı. Ehtiyatda olan zabit, müharibə 
əlil olmuş İlyas Allahverdiyevin nə Böyük Vətən müharibə-
sindəki, nə də jurnalistlik fəaliyyətindəki xidmətləri nəzərə 
alınmadı. Onu işdən qeyri-qanuni uzaqlaşdırdılar. Yuxarı or-
qanlarda şikayətlərinə məhəl qoyan olmadı. Qurban Yusifza-
dənin diqqəti sayəsində iki il işsiz qalmış İlyas müəllim 
Azərbaycan Televiziya Radio Verilişləri Komitəsində 5 il re-
daktor işlədikdən sonra səhhəti ilə əlaqədar məcbur olub Ağ-
dam rayon qəzetində işlədi və maraqlı məqalə, felyeton və 
satirik yazıları ilə yenə də çıxış etməyə başladı. 

Əziz dostum İlyas Allahverdiyevin “Qara göl” romanı yazı 
masamın üstündəki kitabların içindədir. Hərdən uşaqlıq və ye-
niyetməlik illərini xatırlayanda romanı açıb, əzəmətli, İşıqlı da-
ğı, göylərə baş vuran Keçəl dağı, onun üzü Qara gölə baxan 
çınqıllığından paqqıldayıb çıxan gur bulağı, gözəl Qara gölü, 
Qanlıca yaylağını, “Əriməzi” təsvir edən səhifələri təkrar-tək-
rar oxuyub, xəyala dalıram, müəllifə rəhmət diləyirəm. 

Bu kitabın tərtibçisi və redaktoru Rauf İlyasoğluna da 
təşəkkürümü bildirirəm ki, atasının əlyazmalarını çap etdirir 
və onun yolunu şərəflə davam etdirir. 

 
Bakı şəhəri, 27 iyun 2012-ci il. 

 
İmamqulu Şahmuradov, 

qocaman təhsil işçisi, metodist  
müəllim, yazıçı-pııblisist. 

“Ulu zirvə” qəzeti, 
28 sentyabr-13 oktyabr 2012-ci il 
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ATA VƏ OĞUL 
 
Xalq yazıçısı Əli Vəliyevin sədaqətli, bütöv insan, qorx-

maz, cəsur, xalis kişi adlandırdığı İsrafıl Nəzərovun “Azər-
baycan jumalistikasının nəhənglərindən biri, cəsarət rəmzi” 
hesab etdiyi şair-publisist İlyas Allahverdiyevin 1950-1970-
ci illərdə işlədiyi “Kommunist” (indiki “Xalq qəzeti”) qəze-
tində qələmə aldığı oçerk və felyetonlar, əmək qəhrəmanları 
haqqında yazdığı məqalələr yaşlı nəslin hələ də yaddaşında 
qalıb. Həm də 5 min beytdən artıq həzin, qəmli, satirik, və-
tənpərvər mövzulu bayatıların, qoşma, qəzəl, təcnis, novella, 
alleqorik hekayə, lətifə, povest və romanların müəllifıdir. 

Qəmgin təxəllüsü ilə yazıb-yaradan İlyas Allahverdiyevin 
vaxtilə yazdığı “Qaragöl” romanının əlyazmasını oğlu - “Hə-
kəri” qəzetinin baş redaktoru, şair- publisist Rauf 1992-ci il-
lərdə yaşadığı Ağdam rayonundan çətinliklə də olsa çıxart-
mış və saralmış əlyazmaları bərpa edərək 2005-ci ildə çap 
etdirmişdir. 

“Qaragöl” romanına Raufun tarixi mənbələrə istinad edə-
rək erməni saxtakarlığı, riyakarlığı və erməni məkrindən 
bəhs edən təhlili yazıları bu əsərə əlavə olunaraq oxuculara 
çatdırılmışdır. 

İlyas Allahverdiyevin “Laçın qaşında, qəzəllər və...”, 
“Qəm dəryası” (bayatılar), “Könül dəftəri”, “Mənim inamlı 
dünyam” (Peyğəmbər poeması) kitabları sağlığında çap 
olunmuşdur. Kitabları vərəqləyib oxuduqca, onun şeir, pub-
lisist yazı və poemalarında, bayatılarında məna dərinliyini, 
Vətənə, xalqa, doğma yurda sonsuz sevgilərlə bağlılığını, iti-
rilmiş yurd dərdini, həsrətini çəkdiyini duyursan, sanki şairlə 
həmsöhbət olursan. 
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Mən elin vətəndaşı, 
Qəlbimdi vətən daşı. 
Öləndə sinəm üstə 
Döşəyin Vətən daşı,  

 
- deyən şair düşmən əsarətində inləyən doğma yurdunu 

bax beləcə ürəkağrısı ilə təsvir edir: 
“Mən axarlı-baxarlı Həkəri çayının sağ sahilində, Sarı 

Aşığın vətəni Güləbird kəndi ilə yanaşı Yuxarı Həmzəli ellə-
rinin Şıxava kəndində dünyaya göz açmışam. Ana və qoca 
nənəmin layla və həzin nəğmələrinin xoş sədaları altında bö-
yümüşəm. Onlar ev-eşiyi yığışdıranda, cəhrə əyirəndə, hana 
toxuyanda da zümzümə edərdilər. Onların oxuduqları şən, 
bəzən də qəmli nəğmələr məni məftun edərdi. 

Həkəri vadisində ən iri yaşayış məntəqələrindən biri olan 
105 evli kəndimiz bəylik olub. 1905-1906, 1918-1920-ci il-
lərdə və nəhayət, 1992-1993-cü illərdə ermənilər tərəfindən 
yandırılıb, dağıdılıb. 

Dünyada qaçqın dərdindən ağır dərd, köçkün dərdindən 
əzablı dərd, didərgin nisgilindən betər nisgil təsəvvür etmək 
çətindir. Ocağı söndürülmüş, Vətəni itirilmiş mənim kimi 
adamları ovundurmaq ondan da çətindir. Vətən, torpaq həs-
rəti məni təlatümə gətirmişdir. Mən elə o çoşğun Həkəri çayı 
kimi sanki bayatılar dalğasında çalxalanıb axıram”. 

İlyas Qəmginin bayatılar kitabına ön söz yazan folklorşü-
nas-alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü Azad Nəbiyev yazır: 

“İlyas Qəmgin, hünəri vətəni qorumaqda, torpaq uğrunda 
vuruşmaqda görür, məhəbbəti sədaqətdə əsir olub özgə elə 
aparılan sevgilisinin xilasında görür. Qəmgin elinin-obasının 
dərdinə ictimai məzmun verir, dağlara xitab edir, öz dərdini, 
qayğısını dağlarla bölür, eyni zamanda öz dərdinə şərik edir: 



 

 11 

Yolda qalan izlər 

Qışda eşinən dağlar, 
Yayda üşünən dağlar, 
Dərdimi kimə deyim, 
Ayıl, düşünən dağlar... 
 
Əzizim, Güləbirddi,  
Qəlbə qüssədi, dərddi.  
Bu taleyin yumruğu  
Nə ağırdı, nə sərtdi. 
 
Yarı gözündə yaşat,  
Gülü sözündə yaşat.  
Gənclik bir ərməğandir,  
Onu özündə yaşat. 
 
Dağlar qaşı olaydım,  
Vətən daşı olaydım.  
Yarəb, bu ölməzliyin  
Yol yoldaşı olaydım. 

 
Xeyirxah insan, vətənpərvər şair, peşəkar jurnalist, BDU-

nun jurnalistika fakültəsini, Bakı Ali Partiya Məktəbini bitir-
miş və dəyərli şeir, publisistik yazıları ilə məşhur olan İlyas 
Allahverdiyev doğulduğu doğma kəndinə laylay çalan Həkə-
ri çayının üzərində körpü tikdirərkən başı çox qalmaqal çək-
miş və bu haqda xatirələr yazmışdır. 

İlyas Allahverdiyev cəsarətli, sözübütöv, qorxmaz jurna-
listlərimizdən biri olmuşdur. 

Böyük Vətən müharibəsində bölmə komandiri olmuş, 
Mazdokda, Ukrayna, Rusiya, Belarusiyada, o vaxtlar Sovet 
İttifaqını vətən saydığımız torpaqları alman faşistlərindən 
qoruyarkən iki dəfə ağır yaralanmışdır. 1944-cü ildə Qroznı-
da Hərbi komendantın müavini olmuş və general Akif Abba-
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sovla tanışlığı sonradan möhkəm dostluğa çevrilmişdir. 
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, İlyas Allahverdiyevin həyat 

və yaradıcılığını müasir oxuculara çatdırmaqda oğlu Raufun 
əməyi böyükdür. Rauf atasını belə xatırlayır: 

“Bir dəfə atamın hərbi komandir çantasını stoldan götürüb 
divanın üzərinə tullayanda ömrümdə bir dəfə mənə əsəbləşib 
dedi: “Çantanı elə tullama, o mənim cəbhə dostumdur. 1942-
ci il dekabrın 26-da buzlu-şaxtalı bir gündə mühasirədən çı-
xarkən buzun üzəri ilə sürüşə-sürüşə bu çantanın köməyi ilə 
alman faşistlərinin mühasirəsindən xilas olmuşam. Bu çanta 
- hərbi planşet mənim xilaskarım olub”. 

Mən də İlyası çox yaxından tanıyırdım. 70-ci illərdə parti-
yanın Mərkəzi Komitəsinin İdeologiya şöbəsində işlərkən 
tez-tez görüşərdik, dərdləşərdik. Gözəl yumoru vardı, ma-
raqlı insan idi. Növbəti görüşlərimizin birində mənə bağlı bir 
qovluq verdi: - Vaxtın olanda baxarsan. 

Axşam bağlamanı açdım, təzə yazdığı poema idi. Birnəfə-
sə oxudum. Zəng vurub təbrik etdim. Çox məmnun oldu. 
Poemanı mənə həsr etmişdi. Minnətdarlığımı bildirdim. Xa-
hiş etdim ki, mənə ithaf sözünü pozsun. O vaxtlar indiki ki-
mi deyildi. Belə məsələlərə çox pis baxırdılar. O, mənə tele-
fonda dedi: 

- Poema mənimdir. Deyənlər, ağız büzənlər cavabını alarlar. 
Sözünün üstə dayandı. Poemanı çap etdirdi. İthafı da poz-

madı. Qəbri nurla dolsun! 
Poemadan sətirlər: 
 

Hər bulağın çeşməsində  
Neçə-neçə igidlərin  
Səsi qalıb. 
Şairlərin ürəyində  
Sözü qalıb. 
Aşıq Şəmşir, Ələsgərin, 
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Sarı Aşıq nəğməkarın, 
Pəri ilə Qurbaninin, 
Aşıq Valeh sözlərinin  
Səsi qalıb, sazı qalıb. 
Turş suyumun gədiyində  
Köhləninə sığal çəkən, 
Yağıları dara çəkən  
Babaların izi qalıb. 
At nalının tozu qalıb  
Qaçaq Nəbi oylağında. 
Həkərinin yaylağında, 
Zəngəzurun dağlarında  
Boz atımın izi qalıb. 
Həkərimin sözü qalıb, 
Babaların izi qalıb, 
Qələbəyə haraylayan kişilərin 
Sözü qalıb, sözü qalıb... 

 
Həmin poemanı “Laçın qaşında... qəzəllər” kitabına daxil 

etmişdi. Rəhmətlik qənimət insan idi. 
Bir neçə kəlmə də xatirini çox istədiyim, saf, təmiz ürəkli, 

gözəl qələm sahibi Rauf İlyasoğlu haqqında demək yerinə 
düşərdi. O da atası kimi seir, hekayə, esse, bayatı, oçerk, ci-
nas, təcnis yazır. Onun atasına həsr etdiyi “Qovuşaram tor-
pağına” şeiri çox təsirlidir: 

 
Yazdıqları bir yadigar, 
Sinəsinə yağır hey qar, 
Buz bağlayıb soyuq məzar.  
Gələrəm cənnət bağına,  
Qovuşaram torpağına. 
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Əzablı təmiz keçmişi, 
Səbrlə görürdü işi. 
Dünyanın acı gərdişi  
Çəkdi İlyası bağrına,  
Qovuşaram torpağına. 
 
Məlahətli gülüşüylə, 
Asta, toxtaq yerişiylə,  
Sevinərdim gəlişiylə,  
Qalxıb o hicran dağına,  
Qovuşaram torpağına. 
 
Sən heç kimə baş əymədin,  
Özgə qapılar döymədin.  
Özünü heç vaxt öymədin,  
Körpü tikən o çağına,  
Qovuşaram torpağına. 
 
Ruhun gəzir el-obada,  
Mərd kişini sevir yad da.  
Dostlar gəlir adda-budda,  
Şeir deyərəm adına,  
Qovuşaram torpağına. 
 
İnşallah, torpaq alınar,  
Qələbə marşı çalınar. 
Xoş gün səninlə anınar, 
Çat Həkəri yatağına,  
Qovuşaram torpağına. 
 
Dərdə dözmədin, ay ana,  
Dərd əündən doydun cana.  
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Rauf qalıb yana-yana,  
Yetərsənmi imdadına,  
Qovuşaram torpağına. 

 
Vaxtilə “Həkəri” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru olan 

xeyirxah və nəcib insan Hacı Əli Xankişiyev 2014-cü ildə 
dünyasını dəyişəndən sonra Rauf İlyasoğlu qəzetin redaktor-
luğunu öz üzərinə götürmüşdür. Onun Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr etdiyi 
şeir 2011-ci ildən hər il IV sinif (sinifdən xaric) “Oxu” kita-
bına salınıb və bu gün də sevilə-sevilə oxunur. 

Rauf İlyasoğlunun imzası oxucularımıza yaxşı tanışdır. 
“Dost sədaqəti”, “Xatirəyə dönmüş anlar”, “Dostlara dost 
töhfəsi”, “Könül duyğularım”, “Cinaslı rübailər”, “Bayram-
sız Laçın, Laçınsız Bayram”, “Əfsanəvi Dədə Şeyx”, “Dün-
ya şöhrətli alim, karikaturaçı rəssam” və sair kitabları işıq 
üzü görmüşdür. İranda, Türkiyədə, Misir Ərəb Respublika-
sında, Hollandiyada, Rusiyada, Gürcüstanda və sair ölkələr-
də şeirləri, məqalələri dərc olunmuşdur. 

Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Rauf İlyasoğlu “Həkə-
ri” qəzetinin həm baş redaktoru, həm korrektoru, həm poç-
talyonu, həm də yazarıdır. Qəzetin maliyyə çətinliklərinə 
baxmayaraq, indiki çətin şəraitdə çap etdirmək, təmənnasız 
yayımlamaq əsl vətənpərvərlik, əsl ziyalılıqdır. İkinci qrup 
əlil, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Rauf İlyasoğlu 
yorulmadan yazıb-yaradır. Yüzlərlə elmi, dini, tibbi, tarixi, 
fəlsəfı və sair mövzulu kitabların məsləhətçisi, redaktoru, ön 
söz müəllifidir. 

Atasının vaxtilə yazdığı “Felyetonlar və novellalar” (iki-
cildlik) kitablarını, eləcə də özünün bir neçə əlyazmalarını 
çap etdirmək üçün çalışır. Aldığı cüzi təqaüdünü də qəzetin 
çapına xərcləməklə vətən həsrətli yazıları ilə geniş oxucu 
rəğbəti qazanmışdır. 
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Rauf İlyasoğlunun mövzu qıtlığı olan kimi mən də yadına 
düşürəm. “Dostlara dost töhfəsi” kitabında mənə həsr etdiyi 
şeirində yazır: 

 
Qəmli baxma, bu qəm sizə yaraşmır 

 

Qərib Cəbrayılın tənha ağlayır, 
O Çinar meşəsi qara bağlayır, 
Coşur Bəsit çayı daşıb, çağlayır. 
Bu dağlar, dərələr titrəyər, əsər, 
Düşmənin yolunu hücumum kəsər. 
Xəstəlik mərdlərə heç vaxt yaraşmır, 
Pis yaxşıya, yaxşı pisə yaraşmır. 
Qəmli baxma, bu qəm sizə yaraşmır, 
Yalçın qayalardan düşməsin ayrı, 
Tutsun bənd-bərəni igid harayı. 

 

“Bayramsız Laçın, Laçınsız Bayram” adlı 450 səhifəlik 
kitabı şəhidlərimizın keçdiyi qısa və şərəfli ömür yoluna həsr 
olunub. 

2018-ci ildə Aprel döyüşlərində şəhid Pəncəli Teymuro-
vun əziz xatirəsinə həsr olunmuş kitabı bir neçə dilə tərcümə 
edilmiş və geniş yayılmışdır. 

Misir-Azərbaycan dostluğunun təbliğində xidmətlərinə görə 
Misir dövləti tərəfındən Fəxri diplom və medalyona layiq gö-
rülmüşdür. Misir dövlətinin Bakı şəhərindəki səfırliyində Rau-
fun yaradıcılığına həsr edilmiş maraqlı tədbir keçirilmişdir. 

Həmçinin “Qızıl Qələm” və bir çox media mükafatlarının 
sahibidir. 

Allah sənə yar olsun! 
 

Yasif  NƏSİRLİ, 
Əməkdar İncəsənət Xadimi, 

yazıçı-publisist 
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FELYETONLAR 
 

Dad yarımçıq əlindən 
(felyeton) 

 
Yumşaq vaqonda duzlu, məzəli söhbət edən iki sərnişinin 

danışıqları mənə ləzzət verdi. Onların söhbətlərinə müdaxilə 
edib soruşdum: 

- Haralısan və haraya gedirsən? 
Dedi: 
- Qağa, mən ağdamlıyam. Amma Bakıda işləyirəm. Bər-

də rayonuna ezamiyyətə gedirəm. 
Üzümü o biri müsahibimizə tutub soruşdum: 
- Bəs siz haralısınız? 
O da dedi: 
- Qarabağlıyam, iş dalıncan məni də Ağdama ezam elə-

mək istəyirdilər, xahiş elədim ki, məni Ağcabədiyə göndər-
sinlər. 

O biri həmyerlim onu ayaqdan-başa süzdü və haçandan-
haçana dilləndi: 

- Ay qağa, adamı öz yerinə, həm də Ağdam kimi gözəl 
bir yerə göndərələr, o da etiraz edə? 

O, ərz etdi ki, yaz-yay olsaydı gedərdim. Qış aylarında 
mənə dünyanı da versələr o rayona getmərəm. Dedi, niyə? 
O, cavab verdi ki, bircə gecə mehmanxanada gecələdim, gö-
zümü açanda özümü xəstəxanada gördüm... Dedi, əşi, nə da-
nışırsan? Qaz Ağdamda, istilik xətti orada, abı-havaya da ki, 
söz ola bilməz. Bunların hamısı doğrudur. Mənim söhbətim 
ancaq mehmanxana barəsindədir. Bura mehamanxanadan 
daha çox buzxananı xatırladır. 

- Əşi, axı deyirlər mehmanxanada təmir işləri 1982-ci 
ilin dördüncü rübündə qurtarıb, hər şey qaydasındadır. 
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- Eh, qağa, uzaq deyil ha, mərc gələk, qatarla gedib Ağ-
damda düşək, onda mən deyənin düzgün olmasını öz gözlə-
rinlə görərsən. Mehmanxananın əsaslı təmiri üçün 163 min 
300 manat vəsait ayrılmışdı. Bu heç də az-azacıq məbləğ de-
yil. Yaxşı inşaatçı olsaydı, bax elə bu pulla qəşəng və yara-
şıqlı bir bina tikərdi. Eh qağa, mehmanxananın bir bağı-ba-
ğatı var idi ki, gəl görəsən. Çinar, küknar ağaclarına baxan 
bir də baxmaq istəyirdi. Kaş o inşaatçılar bura qədəm basma-
yaydılar. 1978-ci ilin oktyabr ayında inşaatçılar ağacları kəs-
dilər, həyət-bacanı tar-mar etdilər, çarhovuzun, istilik kəmə-
rinin və su xəttinin başına bir oyun açdılar ki, gəl görəsən. 

- Ay qağa, sən nə danışırsan. Təmir işini də heç 3-4 il 
uzatmaq olar? 

- Eh, rəhmətliyin oğlu. Nəyi qoyub nə danışırsan. Elə bi-
lirsən ki, bu təmir işlərinə qarışan olmadı? Qarışdılar da. 
Kommunal təsərrüfat nazirliyinin baş bilənləri və Bakıdan 
san-mantajniklər də gəldilər. Hər gələn bir göstəriş verib get-
di. Təmir üçün 60-70 min manat pul xərclənəndən sonra gö-
rülən işin çoxunu da zay etdilər. Rayon təmir-tikinti sahəsu 
3-4 nəfər iş icraçısı dəyişdisə də, lakin işdə heç bir əsaslı dö-
nüş yaranmadı. Birinci mərtəbədə təmirdən çıxmış 5-6 otaq-
dan su sızır, kafellər, suvaqlar öz-özünə uçub tökülüb, tualet-
lər işləmir, su kranlarından su axmır, otaqlarda normal istilik 
hiss olunmur. 

Söhbətin şirin yerində qatar Bərdə stansiyasında dayandı. 
Sərnişinlərin söhbəti yarımçıq qalmışdı. Yoldaşın bir saatına 
baxıb dedi ki, stansiyada qatar hələ 20 dəqiqə dayanır. Vaxta 
xeyli var. Danış görək bu işlərin nəticəsi nə ilə bitdi. İş icra-
çılarından danış görək onlar kimlərdir. O biri cavab verdi ki, 
onu məndən niyə soruşursan? Yaxşı olar ki, Bərdədə işini 
qurtarandan sonra Ağdama gəl və tikinti təmir sahəsinin rəisi 
Əsaməddin Hüsevnovdan soruş. 
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- Əşi, sən Allah, gəl məni dağa-daşa salma, vaxta az qa-
lıb. Mehmanxanada gecələyən sən, xəstələnən də sən. Yaxşı-
sını yenə sən bilirsən. Yaxşısı budur ki, danış, qoy hamı on-
ların əməlləri ilə tanış olsun. 

- Qağa, Ağdam şəhərindəki Zahidləri tanıyırsanmı? 
- A kişi, Ağdamda o qədər Zahid var ki... 
- Yox ey, o prarabları soruşuram. 
- Hə, hə, - deyə dostum əlini-əlinə vurub ucadan qəhqəhə 

çəkib güldü və dedi: 
- Elə sözümün canı həmin iş icraçısı Zahidlərin üstündə 

qurulub. Doğrudur, Ağdamda zahidlər çoxdur, amma indi 
sən dedin, mən də tanıdım. İki iş icraçısı Zahidin ikisi də ti-
kinti təmir sahəsində işləyir. Birinə böyük Zahid, o birinə isə 
kiçik Zahid deyirlər. Böyük Zahid İbrahimovu ləqəbi ilə 
Xansənəmli Zahid, kiçik Zahidi isə elə Hümbətov Zahid de-
yə çağırırlar. Mehmanxananı da bu günə salan, işləri yarı-ya-
rımçıq qoyan həmin Zahidlərdir. İkisi də qohumdu. Bakılılar 
demişkən, bala Zahid böyük Zahidin kürəkənidir. Böyük Za-
hid mehmanxanadakı işi alt-üst qoyub özünü verdi imarətdə 
açılan yeni obyektə. İndi də orada işləri yarı-yarımçıq qoyub 
başqa bir obyekt açmaq üçün vurnuxur. Kiçik Zahid də 2 il-
dir ki, 1 nömrəli hamamda təmir işlərini ala-yarımçıq qoyub, 
özünü verib çörək müzeyi tikintisində “işgüzar” bir adam ki-
mi göstərmək istəyir. Amma soruşan yoxdur ki, ay bala Za-
hid, axı çörək muzeyini tikən iş icraçısı var, sən burda nə gə-
zirsən? Bax, elə bu qayda ilə o böyük Zahid bu mehmanxa-
nada təmir işlərini tam üç il yubatdı. Axırda gördü ki, bu xı-
na o xınadan deyil, yavaşca əkildi. Yerinə də gətirib yeznəsi 
kiçik Zahidi qoydu. 

Son 4-5 ildə həmin Zahidlər neçə-neçə belə yerlər dəyi-
şiblər. Tikinti təmir sahəsinin və rayon kommunal müəssisə-
ləri kombinatının müdirləri də başqaları ilə əvəz edilib. Yeni 



 

 20 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

mehmanxana binasının tikintisi az qala qurtarıb. Amma şə-
hərimizdəki bu yaraşıqlı mehmanxanada təmir işləri hələ də 
yarımçıq qalıb. Burda ataların yaxşı bir məsəli yada düşür: 
“Dad yarımçıq əlindən”.  

 
İlyas Allahverdiyev 

 
Pambıq qurdları 

(felyeton) 
 
Hamı bilir ki, pambıq zərif bitkidir. Onun düşməni çox-

dur. Bir düşməni alaqdır, bir düşməni quraqlıq, bir düşməni 
çordursa, bir düşməni də qurddur. Sovka deyilən qurd. Am-
ma eşidəndə ki, sovkadan da zərərli pambıq qurdları var, 
heyrət etdik. Doğrusu, əvvəlcə heyrətimizə səbəb bir siqnal 
oldu. Sabirabad pambıqtəmizləmə zavodu xirtdəyədək borc 
içindədir, bir milyon üç yüz qırx min manat dövlət bankına, 
bir milyon yüz bir min manat da mal satan təşkilatlara. 

Bu siqnalı eşitdikdə əvvəlcə inanmadıq. Ən gözəl pam-
bıq yetişən bir zavodda nə üçün zavod borca batsın? 

- Nə üçün?.. – deyə sabirabadlı bir dostum eyhamla dil-
ləndi. – Zavodun dərdi böyükdür, böyük... 

Dostum fikirli halda susdu. Mən hiss edirdim ki, o çox 
şeydən xəbərdardır və zavodu sevir, onun halına yanır. 

Sabirabadlı dostum yana-yana da söhbətinə başladı: 
- Şikayətçi sənə cəmi iki rəqəm yazıb. Amma o qədər rə-

qəm deyim ki, lap mat qalasan. 
Keçən il zavod dörd yüz iyirmi doqquz min manat ziyan 

çəkib. Bu ilin on bir ayında isə zavoda  dəyən zərər bir mil-
yon yarımdan keçib. Məhsulun maya dəyəri planda nəzərdə 
tutulduğundan iki milyon manat artığa başa gəlib. 

Rəqəmlərin böyüklüyü məni elə götürdü ki, istər-istəməz 
üşəndim: 
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- Bəlkə zavodun istehsal gücü zəifdir, az pambıq qəbul 
edib, ona görə də bu vəziyyətə düşüb... 

- Əşi, nə danışırsan? – deyə dostum dodağını büzdü. – 
Bizim zavod ən böyük zavodlardan biridir. Onun istehsal gü-
cünə də söz ola bilməz. Özünün də iki batareyası var. Dəz-
gah lap əla işləyir. Görürəm, bir az şübhələnirsən; amma 
şübhə etmə, indi ki, iş belə gətirdi, onda gəl sənə bir fakt de-
yim. Kaş gedib bu lap qonşuluğumuzdakı pambıq zavoduna 
baş çəkəydin. Cəmi bir batareyalıdır. Di gəl ki, o zavod Də-
mirabaddakı zavoddan çox məhsul istehsal edir. Bir-iki ay 
irəli gəlsəydin lap görərdin ki, zavodumuz bom-boş dayan-
mış, fəhlələr də əlləri qoynunda oturublar, pambıq gözləyir-
lər. Nəhayət, Türkmənistandan pambıq gətirdilər, mahlıc çı-
xarmağa başladılar. Halbuki öz məntəqələrində pambıq taya-
ları böyür-böyürə söykənib. 

- Bəs zavodun direktoru İkram Qədirbilənovdan bir 
haqq-hesab istəyən yoxdur? 

- Deyirlər ki, əgər zavod direktoru haqq-hesab verən 
adam olsaydı başına bir yığın əliəyrini dəstələməzdi... Məsə-
lən, baş əmtəəşünas Əlifağa Əlifov onun sağ əlidirsə, labora-
toriyanın rəisi Carulla Carullayev sol əlidir. Buna görə də za-
vodda nə qayda, nə qanun var, nə də məsuliyyət hissi. Am-
ma gəl ki, yerlibazlıq bu zavodda, qohumbazlıq bu zavodda, 
dostbazlıq bu zavodda... 

Siftə sizə Əlifağadan başlayaq. Əlifağa o Əlifağadır ki, 
onun barəsində zavodun kitabında iyirmi beş əmr var: işə gi-
rib qovulub, girib qovulub, yenə girib. Ötən illərdə o, burada 
baş əmtəəşünas işləyib. Yüz otuz ton pambığı çatmadığı 
üçün işdən qovulub. İki il sonra dostlarının köməyi ilə o, tə-
mizə çıxıb özünü verib qonşu məntəqəyə, yenə məntəqədə 
olub baş əmtəəşünas. Orada da toxumluq pambığı xırt-xaşıl 
edib qarışdırdıqdan sonra aradan çıxıb. İkram Qədirbilənov 
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Dəmirabad zavodunu təhvil götürən kimi başlayıb kadrları 
“seçib yerləşdirməyə”. Bu seçilənlərin arasında Əlifağa da 
olub. Əlifağa zavodda fəaliyyətə başlayan kimi, qəbul olu-
nan məhsul qalxıb on beş-iyirmi beş dərəcəyə. Bu hələ hara-
sıdır. Əlifağanın yaxın qohumu Sayrış Seyranov “pambıqçı-
lıq”da daha məşhurdur. O, pambıq məntəqəsində əliəyrilik 
və fırıldaq üstündə ağır həbs cəzası çəkmişdir. Direktor Qə-
dirbilənov onu da zavoda çağırıb, vəzifə başına qoydu: Əli-
fağaya müavin. Deyirlər o, on beş faiz nəmliyin on faizi Say-
rışın hesabına düşür. İl başa çatmamış Əlifağanı bayıra atdı-
lar, onu bayıra atan kimi o da iki yüz altmış dörd ton pambı-
ğı atdı Kürə. Direktor nazirə, nazir də raykoma qarışdı. Hər 
üçü birləşdi. Sülünü gətirib keçirdilər işə. Bəli, qoyunu qur-
da tapşırdılar. Gözünə döndüyüm Sülü dördcə yüz ton pam-
bığın tozunu göyə sovurdu. 

Direktor Qədirbilənovun məntəqə başçılarından və mütə-
xəssislərindən Barat, Xarrat Xarratov, Xəcalət nə bilim İsa 
və Musanı Muğan canaatı “ağ pambığı qaraldanlar” – deyə 
çağırırlar. Pambıq tayalarını zay edənlər bunlardır. Qəribə 
burasıdır ki, dövlətə olmazın ziyan vuran, hər yoxlanışda əs-
kikləri çıxan bu adamlar yaxalarını bir-iki töhmət almaqla 
qurtara bilmişlər. 

Dostumun əsəbi halda susmasından istifadə edib tez so-
ruşdum: 

- Yaxşı, bunlar məlum. Bəs, o, laboratoriya müdiri Carul-
la Carullayevin haqqında deyilənlər necə, doğrudurmu? 

- Carulla laboratoriya müdirindən çox “yaxşı” məsləhət-
çidir. Bütün kələkləri “elmi şəklə” salan Carulladır. Kişi çox 
qohumcanlıdır. Bütün yaxın adamlarını çəkib qanadının altı-
na. Arvadı isə qoydu baş laborant. O da yaxın iki qohumunu 
gətirdi laboratoriyaya. Necə deyərlər, “ev bizim, sirr bizim”. 
Nəmlik lazımdırmı? Laboratoriya yazdı: pambıq nəmdir. 
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Yanmış pambığa bəraət qazandırmaq lazımdırmı? Laborato-
riya yazır: günah təbiətdədir. 

Carullanın “ən görkəmli xidməti” dələduzluq və səksən 
ton pambığı oğurlaması üstündə partiya sıralarından qovul-
muş Vəlağa Əlağayevi zavoda işə götürməsidir. Carullanın 
məsləhəti ilə və direktor Qədirbilənovun əmri ilə Vəlağa 
Əlağayev çiyid üzrə əmtəəşünas vəzifəsinə təyin olundu. Elə 
bil ki, yalquzağı quzu sürüsünə çoban qoydular. 

Vaxt var idi ki, bizim zavodda mövsüm ərzində on-on bir 
min ton çiyid istehsal edilirdi. Keçən il cəmi üç min ton is-
tehsal olundu. Bu il isə çiyidin qədəri endi ikicə tona. Görür-
sənmi Vəlağa Əlağayev necə çiyid ustasıdır. Qaldı toxumluq 
çiyid məsələsi, zavodun on beş toxumçuluq təsərrüfatı var. 
Vəlağanın və Əlifağalar kimilərin qızğın fəaliyyəti üzündən 
deyirlər, bütün bu zonanın pambığı “qatır cinsi” çıxıb. Səp-
mək üçün dəryanın o üzündən, Özbəkistandan çiyid gətirir-
lər. Çünki öz yüksək növlü pambıq tayaları baxımsızlıq 
üzündən qaraldı. 

- Bu lap ağ oldu ki... 
- Qatıqdan da ağdır. Bəs onların əliəyriliyi ağ deyil? Bu 

zavodda məhsul təhvil verən təsərrüfatlara elə kələklər gəlir-
lər ki, heç deyiləsi deyil. Məsələn, kolxoz, yaxud sovxoz 
min kiloqram əla növ pambıq gətirir. Əmtəəşünaslar nəmlik 
və zibillilik adı ilə o pambığın filan qədərini heçə döndərir-
lər. Yoxlama nəticəsində aydın olmuşdur ki, təkcə zavodyanı 
məntəqədə bəzi-bəzi adamların canfəşanlığı nəticəsində tə-
sərrüfatlardan bu il neçə min ton pambıq tutulmuşdur. Təkcə 
Carulla üç min altı yüz ton pambığın növünü zorla aşağı sal-
mış, çiyidin çəkisini isə süni yolla qaldırmışdır. Vətəndaşlara 
bu il iyirmi ton əvəzinə altı yüz ton çiyid satılmışdır. Hər to-
nun qiyməti əlli altı manatdan on iki-on beş manata endiril-
mişdir. Qanunsuzluğun nəticəsidir ki, zavodda indi beş yüz 
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ton çiyid çatışmır. Rayonda elə adamlara çiyid satılmışdır ki, 
onların həyətində nəinki heyvanı, heç toyuğu da yoxdur. 

- Heç nə başa düşmədim. 
- Bu, asanlıqla başa düşülsəydi, o fırıldaqçıların zavodda 

nə işləri var idi? Canım, bu hələ harasıdır, elə olur ki, Gəncə 
şəhərindəki Yağ-Piy kombinatına çiyid əvəzinə boş vaqonlar 
göndərilir. Səkkiz yüz əlli kisə çiyidin isə yeri-yatağı hələ də 
tapılmır. 

- Bütün bunlar nə üçündür? 
- Zavoddakı əyər-əskiyin üstünü örtmək üçün. Onlar “sü-

ni elmi analizlərlə”, saxta qəbzlərlə özlərini təmizə çıxarma-
ğa çalışırlar. Belə fırıldaqlara arxalandıqları üçündür ki, bir 
sıra məntəqələrdə ayrı-ayrı əmtəəşünaslar pambığı udub, üs-
tündən su içməzdilər. Zavodun təkcə məntəqələri üzrə dövlə-
tə dörd yüz iyirmi iki min manatdan çox ziyan gəlməzdi. 

Mən sabirabadlı dostumla olan söhbəti eyni ilə yazdım, 
yazdım ki, bu əhvalatları Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye 
Nazirliyinin, respublika Pambıqçılıq Trestinin və Sabirabad 
rayonunun rəhbərləri də oxusunlar. Bəlkə onlar bu pambıqtə-
mizləmə zavodundakı kələklərdən baş açmaqda bizə kömək 
edələr. 

 
Aşotun aktı, Şotonun faktı 

(felyeton) 
 
Şoto meydan sulayan pəhləvan kimi nərə çəkdi, elə ba-

ğırdı ki, qonşu otaqlarda şirin-şirin işləyənlər dik atıldılar. 
Şotonun səsi təkcə onları yox, Köhnəkənd kənd camaatını 
ayağa qaldırdı. Uşaqdan böyüyə hamı sədrin harayına gəldi. 
Heç kim bu nərənin səbəbini Şotodan soruşmağa ürək elə-
mədi. Kəndin ağsaqqalı, hamının hörmət etdiyi kənd ispol-
komu Aşot Arakelov irəli yeriyib: 
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- Nə olub yenə, ay Şoto, səsin-küyün aləmi götürüb. 
- Nə olacaq, pişik nəmiyə dadanan kimi hansı köpək oğ-

lusa, bu kassadan əl çəkmir. Keçən səfər gəlib iki min beş 
yüz manatı aparıb. Özün bilirsən də səs-küy çıxarmadım. 
Birtəhər ört-basdır elədik. İndi də düz dörd min manat, ay 
Aşot, bu, köhnə pulla qırx min manat eləyir. Qırx min! 

- Ay uşaqlar, nə durmusunuz, tez milisə xəbər verin!  
- Yox, yox, Aşot dayı, lazım deyil, hələ səbr elə. Deyə-

sən ev oğrusu özümüzdəndir. 
Aşot kişi üzünü camaata tutub: 
- Ay uşaqlar, çıxın gedin, elə bir şey yoxdu, - dedi. 
Hamı dağıldı. İçəridə Aşot ilə Şoto qaldı. 
Şoto öz rolunu əla ifa etdiyindən özü də razı qaldı. Otaq-

da var-gəl eləməyə başladı. Bütün bunlar isə Aşotun sərraf 
gözlərindən yayınmadı, narahat halda köksünü ötürüb, üzünü 
sədrə tutdu: 

- Şoto, heç yaxşı iş görmürsən, ayıbdır, belə hərəkət sənə 
yaraşmaz. Kefi kök, damağı çağ yaşayırsan, amma elə iş tu-
tursan ki, uşaq da belə eləməz. Bununla ikinci dəfədir ki, 
kassanı yarıb səs-küy salırsan. 

Bu sözləri eşidən Şoto ciddiləşdi: 
- Bura bax, Aşot, sən deyəsən həddini aşırsan! 
- Həddini aşan mən deyiləm, sən özünsən. Nə vaxta qə-

dər bu cür çirkin əməllər işlədəcəksən? Sənə çox güzəşt ge-
diblər, amma sən bildiyini babana da vermirsən. 

- Bura bax, nə iş görmüşəm, əlində sübutun, faktın var, 
yoxsa havadan danışırsan? 

- Fakt bir olsa, beş olsa dərd yarıdır. Sən cinayət xarak-
terli faktların içində batıb qalmısan. Heç uzağa getməyək. 
Elə götürək Qriqori Aramovu. Qrişa kimdir? Martuni rayo-
nunda bir fermanı yerli-dibli batırdı. Ona əməlli-başlı qulaq-
burması verdilər. Yadındadırmı, həbsdən gələn Qrişanı heç 
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evlərinə getməyə qoymadın. Göndərdin bura, aldın qanadı-
nın altına. Yekə bir fermanı tapşırdın ona. Dadanan durmaz 
deyərlər. Belə işlərdə usta olan Qrişa qurd sürüyə cuman ki-
mi özünü verdi qaramal fermasına. Bu yandan vurdu, o yan-
dan çıxdı, o yandan vurdu, bu yandan çıxdı. Bir vədə duyuq 
düşdük ki, ferma fermalıqdan çıxıb. İri malları başladı xırda-
lamağa. Naxırçı Səhmandar Səhmandarovla əlbir olub yüz 
qırx baş inəyi göndərdilər o dünyaya. 

- Pis işlədi, cəzasını da verdik. 
- Çox sağ ol, lap yaman cəza verdin, qanadını gərdin üs-

tünə, havadar çıxdın, qoymadın güdaza gedə. Atalar demiş-
kən, bığdan götürüb saqqala caladın, muradına yetişən Qrişa 
qırsaqqız kimi yapışdı qoyun fermasından, dörd yüz iyirmi 
iki baş qoyunu həzmi-rabedən keçirməyincə ordan qopmadı. 
İndi də heç pis deyil, yağlı yerə - mal fermasına hesabdar 
qoymusan. 

Söhbətin şirin yerində qapı taybatay açıldı. Vartan Var-
tanyan ərköyün adamlar kimi icazə almadan özünü içəri təp-
di. Şoto onu görcək əli ilə çıxmaq işarəsi verdi. Vartan onun 
nə demək istədiyini dərhal anladı və yavaşca qapıdan sivişdi. 
Aşot kirvə bir qədər duruxdu. Sonra mülayim bir tərzdə dil-
ləndi: 

- Elə bu Vartanyandan danışaq. Səlahiyyəti çatmadığı 
halda bir naxır qaramala, xeyli donuza, yarım sürü qoyuna, 
quşa ölüm aktını kim yazıb? Vartanyan baytar feldşerinin bu 
qanunsuz “ölüm aktlarını” kim təsdiq edib? Sən özün! Bu 
əməlin üstündə rayon xalq nəzarəti komitəsi onu işdən götü-
rəndə kolxozçular adından saxta protokolla “qərar” tərtib 
eləyib, müdafiə edən kim oldu? Sən özün! Kolxozun bir ca-
mışını, bir cöngəsini aparıb Daşburunda ət tədarük məntəqə-
sinə filan qədər pula kim satdı? Vartan! O, yaxalanarkən 
onun harayına kim qabaqca şütədi? Sən özün! Gah mala mü-
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dir, gah həkim, çıxdı oldu hesabdar, çıxdı, gətirib qoydun 
baş həkim. 

- Sən də lap ağ eləyirsən, balam, məndən nə istəyirsən? 
Axı, sənə kim ixtiyar verir ki, məni sorğu-suala tutursan? – 
deyə Şoto hövsələdən çıxdı. 

- Mən bunları bu kəndimizin bir ağsaqqalı kimi, bir və-
təndaş kimi deyirəm. Mənim buna haqqım var, - deyə Aşot 
qürurunu pozmadan cavab verdi. 

- Sən yaxşı ağsaqqal olsan mənə kömək edərsən, Aşot, 
bir başa düş, axı biz yad deyilik, ikimiz də erməniyik. 

- Bunun mətləbə dəxli yoxdur. Onu bil ki, cidanı çuvalda 
gizlətmək olmaz. 

- Uşaq olma, bu lələşin – deyə o, əlini sinəsinə qoydu, - 
cidanı elə gizlədib ki, heç iyini-tozunu da bilən olmayıb. 

- Səhvin var, əgər bilən olmasaydı, keçmiş əməllərinizin 
üstündə sədr Xaçik Xaçikyanla birlikdə ikicə il həbsxananın 
küncündə yatmazdın. 

- Sağ olsun dostlarımız! 
- Əlbəttə, sağ olsunlar, gətirib səni bu boyda kolxoza rəh-

bər qoydular, elə bildilər ki, ağıllanmısan, amma bilmirlər, 
bilsələr də üstünü vurmurlar, sən də atını belədən-belə səyir-
dirsən. 

- Atalar məsəlidir deyərlər: keçini keçi ayağından, qoyu-
nu qoyun ayağından. Mən ki, bir iş görməmişəm, - deyə Şo-
to cavab verdi. 

- Xeyr, sən çox oyunlardan çıxmısan, sən o qədər həddini 
aşmısan ki, amma eşitməmisən ki, el çalan zurnanın səsi 
uzağa gedər. Bilmirsən ki, camaatın örüşdə otlayan dilsiz-
ağızsız mallarını güllə ilə vuranda, dağda Pəri çınqılında (İs-
tisuda) bir naxır inəyi satdıranda, bir maşın ağ dəmiri göndə-
rib Cəbrayıl rayonunda satdıranda, qış otlaq yerinə pambığı 
əkdirəndə, əkin yerini Mardakertə əkmək üçün satanda, zoo-
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texnik, mühasib və təftiş komissiyasının sədrilə donuzları sa-
tıb pula çevirəndə, bağların məhsulunu “yoxa” çıxaranda, 
əmək günlərinin uçotunu pozduranda,  düz adamları kənddə 
didərgin salanda, ferma müdirləri ilə yerdəyişmə oyunu oy-
nayanda (az vaxtda üç-dörd dəfə dəyişdirilib), keyfiyyətsiz 
və əliəyriləri iş başına qoyanda bəs bilmirdin ki, kolxoz üzü-
lüb əldən gedəcək?! 

Şoto qəzəbindən elə göy kimi guruldayıb, şimşək kimi 
çaxmaq istədi ki, amma bacarmadı. Aşot kirvə, necə deyər-
lər, onun dimdiyindən elə ilişdirmişdi ki... Ancaq pişik arxa-
sını yerə verməyən kimi Şoto da Aşotun dediyi ciddi faktla-
rın qarşısında təslim olmaq istəmirdi. Qapının yenidən açıl-
ması söhbətə bir az ara verdi. Mühasib Zaven Qalustyan səd-
rə yaxınlaşıb dedi: 

- Şoto qağa, bunu təsdiq elə, iyirmi dörd nömrəli forma-
dır, rayondan istəyirlər. 

Şoto tərs-tərs Zaven Qalustyana elə baxdı ki, yazıq dedi-
yinə də peşman oldu. Dinməz-söyləməz qapıdan çıxdı. Aşot 
kirvə bayaqkının əksinə olaraq, ciddi bir tərzdə səsini ucalt-
dı: 

- Formanı rayona nə üzlə göndərirsiniz, məgər formalar-
da mal-qara qalıb ki?.. 

- Niyə qalmayıb. Məgər fermada ölüm-itim olmaz? 
- Olar, amma bu qədər yox, oğurluq-əyrilik olmasa fer-

mada mal əskilməz, əksinə, çoxalar. Amma siz fermaların 
lap kilidini kəsmisiniz, axırına çıxmısınız. Əyri oturaq, düz 
danışaq, mal qalmadı, qoyun qalmadı, itən itdi, itməyənləri 
də sən itirdin. 

Elə bu sözlər Aşotun ağzından çıxan kimi Şoto dəlicəsinə 
bir nərə çəkdi. Rayondakı “Şərq” kolxozunun üzvləri bir göz 
qırpımında sədrin harayına gəldilər. İçəri dolmuş camaat bir 
az bundan əvvəl pəhləvan kimi nərə çəkən Şotonu taqətsiz 
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halda kresloda büzüşən gördülər. Hamı bir-birinin üzünə 
baxdı. Bütün nəzərlər fırlanıb Köhnəkəndin sovet sədri, 
“Əmək qəhrəmanı” Aşotun üzündə dayandı. Kişi haqq sözü 
ilə özünü aslan hesab eləyən Şotonun yaralı yerinə toxun-
muşdu, özü də bərk toxunmuşdu. Şotonu nərə çəkməyə məc-
bur edən onun çirkin əməllərinin səsi idi. İndi görəsən kol-
xoz sədrinin bu “nərəsi” rayon rəhbərlərini oyadacaqmı? 

 
İlyas Allahverdiyev 

“Kommunist” qəzeti, 1964-cü il 
 

Su ərizəsi 
(felyeton) 

 
“Məngənə” idarə və müəssisələri gəzə-gəzə gəlib çıxdı 

şəhərin mərkəzinə. Onu görcək dedim, ay “Məngənə” qar-
daş, hardan belə təşrif gətirirsən? Dedi, uzaqdan deyil, “Le-
nin yolu” qəzeti redaksiyasından. Dedim, ay “Məngənə” qar-
daş, böyük ədibimiz Süleyman Rəhimovun “Su ərizəsi” he-
kayəsini oxumusanmı? Dedi, bu nə sualdır mənə verirsən, 
mən o yazıçının bütün əsərlərini oxumuşam. Ay dost, bunu 
soruşmaqda olmaya səndə bir iş var. Dedim, sən öl, “Məngə-
nə” qardaş, o ədibin yazdığı hekayə kimi olmasa da, buna 
bənzər bir əhvalat şəhərimizin İslam Hacıyev küçəsindəki 7 
nömrəli evdə yaşayan Ə.Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət 
Dram Teatrının aktyoru Vəli Quliyeviçin başına gəlib. 

- Nə danışırsan, - deyə “Məngənə” acıqlı-acıqlı soruşdu: 
- Axı, eşitmişəm ki, o aktyorun işi düzəlib, ona ev verib-

lər. 
- Ay “Məngənə” qardaş, elə siz deyəndi. Sağ olsun rayon 

təşkilatlarını ki, qayğı göstərib həmin aktyora o ikimərtəbəli 
yaraşıqlı binada evlə təmin ediblər. Əlavə olaraq tapşırıblar 
ki, onun üçün lazımi şərait də yaratsınlar. Aradan bir neçə 
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gün keçməmiş əvvəllər gələn su da birdəfəlik kəsilib. 
- A kişi, mən də deyirəm görəsən nə olub, su kəsilib, kə-

silib də, böyük bir iş olmayıb ki. Bunu düzəltməyə nə var ki, 
bir saatlıq işdi. Bir çilingərdi onun canı. Göndərərlər gedib 
düzəldər də. İndi ta qabaqkı kimi deyil ki, şükür Allaha, su 
da boldur. Odur ey parklarda, küçələrdə su özbaşına axır. 
İkimərtəbəli nədir, indi düz beşmərtəbəyə su çıxır. Daha 
bundan gileylənməyə dəyməz ki. 

- Yox canım, elə məsələ burdadır da... Aktyor rayon 
kommunal müəssisələri kombinatına, mənzil istismar idarə-
sinə ayaq döyməkdən, necə deyərlər, çəkmələrinin dabanları 
qopub. Əlacsız qalan aktyor başlayıb həmin idarələrin mü-
dirləri Bakir Məmmədova və Şəmsəddin Şərifova rəsmi qay-
dada su ərizəsi yazmağa. 

Su ərizəsi sözünü eşitcək “Məngənə” əsib coşdu və re-
daksiyaya qayıtdı, teatra zəng vurub aktyor Vəliyəddin Quli-
yevi redaksiyaya çağırdı. O. əlində bir qovluq gəldi “Məngə-
nə”nin hüzuruna. Su ərizələrini kəmali qaydada qoydu stolun 
üstünə. O, bir ərizələrə, bir də ayrı-ayrı idarələrdən alınmış 
cavabların məzmununa göz gəzdirdi. Həmin qovluğun içində 
ştamplı bir məktub “Məngənə”nin diqqətini cəlb etdi. Hövl-
nak halda ayağa qalxıb bir haray-həşir qopardı ki, gəl görə-
sən? Dedi, ay camaat, gəlin görün bu vətəndaşın ərizəsinə nə 
cavab yazıblar?! 

Dedi, ay “Məngənə” qardaş, hirslənmə, sən gəl razılıq 
ver, biz də həmin o rayon kommunal müəssisələri kombina-
tının rəisi Bakir Məmmədovun bu il yanvarın 17-də aktyor 
Vəliyəddin Namaz oğlu Quliyevə göndərdiyi su ərizəsinin 
cavabını olduğu kimi dərc edək, oxucularımız da oxuyub on-
dan feyziyab olsunlar: “V.Quliyev yoldaşa, 03 yanvar 1983-
cü il, 03-3 №-li məktubunuza cavab. Şəhərin İ.Hacıyev kü-
çəsi 7 nömrəli evində yaşayan Quliyev Vəliyəddin Namaz 
oğlunun ərizəsinə cavab olaraq bildiririk ki, həmin vətəndaş 
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kommunal evində yaşayır. Həmin evin həyətində ümumi su 
krantı var, həmin krantın suyu həmişə gəlir. Lakin Quliyev 
Vəliyəddinin evi ikinci mərtəbədə yerləşdiyinə görə, ora hə-
mişə su vermək mümkün deyil. Həmin xəttə su vermək üçün 
gərək çörək zavodunun, uşaq xəstəxanasının, hamamın və 
uşaq bağcasının suyu kəsilsin. Bu isə mümkün deyildir. 

Lakin həmin binanın həyətində olan su krantı həmişə gə-
lir və ondan istifadə etmək mümkün deyildir”. 

Bakir müəllimin məktubunun məzmunu ilə tanış olan 
“Məngənə” ikicə kəlmə söz dedi: 

- Bürokrat, süründürməçi!!! 
İndi əziz oxucular, gördünüzmü günah “Məngənə”də de-

yil, vətəndaş V.Quliyevi get-gələ salan, ona başdansovdu, 
məntiqsiz cavab verən süründürməçi müdir Bakir Məmmə-
dovun özündədi. Əsas məsələ onun necə və nə məzmunda 
cavab yazmağında deyil, vətəndaşın yanaşmasındadır. Əgər 
belə deyilsə, həmin mənzil istismar idarəsinin, həm də kom-
munal müəssisələri kombinatının rəhbərlərinin səhlənkarlığı 
üzündən vətəndaş V.Quliyev ayrı-ayrı idarələrin qapılarını 
döyməzdi, yuxarı təşkilatların vaxtını alıb onlara müraciət 
etməzdi. 

Sovet adamı partiya və hökumətimizin daimi qayğısı ilə 
əhatə olunub. Vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə qayğı ilə 
yanaşmaq hər bir idarə və müəssisə rəhbərinin müqəddəs 
borcudur. Bunu bizdən həyatımızın əsas Qanunu - SSRİ 
Konstitusiyası tələb edir. 

“Məngənə”nin sözlərini qələmə aldı  
 

İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti 

27 yanvar 1983-cü il. 
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Bir gün gələcək...  
(felyeton) 

 
- Tez ol get Bakıya. 
- Daha getmərəm. 
- Ə, dəli olma ə, qır vermə, Sehran! Etibarnaməni lələşin 

möhürləyib, avtolavkanı da götür tərpən Bakıya, düz cum 
Keşlədəki bazaya, o söz, - deyə rayon sovxoz fəhlə koopera-
tivi ittifaqının sədri Səhman Sərinov əlindəki “xüsusi vəka-
lətnaməni” Sehrana uzatdı. 

Lakin Sehran vəkalətnaməni götürməyib dedi: 
- Yoldaş Sərinov, çox sağ ol, səhmanlı adamsan, sən hə-

mişə öz kölgəni üstümüzdən əsirgəməmisən, ildə dörd-beş 
dəfə gedib malı gətirmişəm. Özü də mal, nə mal! Əgər he-
sablansa, son bir-iki ildə bazadan alınan nadir malların üçdə 
biri mənim payıma düşür. Bu gizli deyil, qardaşımı da gəti-
rib qoymysan əmtəəşünas. İkimiz də lütün biri idik. İndi Al-
laha şükür “Volqa” maşınımız da var. Çox sağ ol, ancaq da-
ha vəkalətlə mal almayacağam. 

Sərinov pozuldu: 
- Niyə, bala?! 
 - Hələ niyəsi də var? O dəfə gətirdiyim malların başına 

heç bilmirsən nə oyun açdı? Sənin tapşırığınla gecə ikən hə-
min malları payladım xüsusi adamlara. Bəziləri aldıqları ma-
lın pulunu artıqlaması ilə verdi. İndi o xüsusi adamların bəzi-
lərinin pulları hələ də qalır. Nisyə girmir kisəyə... 

- Ə, Sehran, dərd-sərim azdır bəyəm, yoxsa deyirsən gə-
lib sənin də nisyələrini yığım? 

- Niyə hirslənirsən yoldaş Səhman Sərinov! Atalar yaxşı 
deyiblər: baxşeyiş var tümən-tümən, haqq-hesab var dinar-
dinar. Xahiş edirəm, acığın tutmasın, sən gəl öz borclarını 
ver, qalanı ilə işin yoxdur. 
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Bu sözü eşidəndə elə bil sədrin başına qaynar su tökdü-
lər. Sədr qızışdı, nə qızışdı!.. Sehran başladı, sədri kəsdi, 
sədr başladı, Sehran kəsdi. İş elə gətirdi ki, mən də gəlib 
çıxdım bu mübahisənin üstünə. Rayona gəlmiş bir təftişçi 
dostum mənə dedi ki, bu alverçilərin nə fırıldağı varsa, ha-
mısını yazıb verərəm sənə. O, belə də etdi. Onun qeydləri-
nin bir surətini alıb gəldim evə və başladım bu hekayəti 
yazmağa. 

Sehran Tehranov sürücüdür. Alverdə gözübağlayıcını 
da keçib. Hacı Qara bunun yanında muştuluqdur. Bir baxın 
onun sənədinə. O kişi sağ qalıb Sehrana gendən baxsaydı 
ona həsəd aparardı; aldığı mala, satdığı mala. Bakıya get-
məyi bir yana qalsın, düz malı Bakıdan sata-sata gəlib çxır 
rayona. Burada hövsələsini basa bilmir, sürür Hacı Qaranın 
keçmiş vətəni Ağcabədiyə, ordan da addayır Malakan, 
Qraxtın və Qarğa bazarlarına. Onun gündəlik, aylıq mal ix-
racı çıxıb əndazədən, fakt istəyirsiniz? Fakt nə qədər desən. 
Sayım... 

Sədrin xüsusi vəkalətnamələri ilə alınan mallar, hara və 
kimə gəldi satılır. Quru fakturalar gəlib çıxır mərkəzi anba-
ra. Sərinovun kəraməti sayəsində belə Sehranların sayı Mil 
düzündə göbələk kimi aqrtmağa başlamışdır. Deyirlər ki, 
rayona üç min nəlbəki gəlibmiş. Bu nəlbəkilərin hamısını 
buraxıblar Qulac kənd mağazasının müdiri Əlif Əlifova. 
Əlif də dönüm gözünə, nəlbəkiləri Xalaç bazarında bir yer-
dən xırıd eləyib, pulunu da qatlayıb qoyub cibişdanına. 

Səhman Sərinov yeni bir qanun kəşf etmişdir. Bu qanu-
na indi bizim rayonda “yerdəyişmə qanunu” deyilir. Sədr az 
vaxt içərisində yüzə qədər adamın yerini dəyişib. Yer də-
yişməkdə mərkəzi anbarların, qəsəbədəki yeməkxanaların 
müdirləri və bir para aşpazlar lap rekord vurublar. 

Sədr bir adamı işdən götürəndə elə bilirsən ki, yerinə 
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əməlli-başlı adam qoyacaq? Xeyr, belə deyil! Elə Pirqulu 
Pirquliyevdən başlayaq. Pirqulu Pirqulu, Pirqulu nə Pirqulu, 
ticarətdən qovulan Pirqulu. Vaxtı ilə pambıq məntəqəsində 
pambığın lifini göyə sovuran Pirqulu. Pirqulunun dövlətə altı 
min manat borcu var. Bu borcu sədrin yadına salanda, sədr 
deyir ki, o köhnə işdir, pambıq ticarəti ilə bizim ticarətin ara-
sında zəmin-asiman qədər fərq var. Ona deyəndə ki, Pirqulu 
ticarətdən də qovulub, onu qanadının altına alma, ondan ye-
məkxana müdiri olmaz. Belə deyəndə sədr düşür acığa, Pir-
qulunu çıxarmaq əvəzinə onun arvadını, yeznəsini, qardaşını 
da gətirib düzəldir işə, ötürür şirənin üstünə. Və deyir: “Nə 
qədər mən sağam, sorun, çəkin ticarətin şirəsini”. 

Təkcə Pirqulular olsaydı, dərd yarı idi. Sərinovun qullu-
ğunda duran belə Pirquluları nə qədər desən var. Lap bir yı-
ğın... Sərinovun ticarətdə üstün cəhəti budur ki, o, köhnə 
arxivlərdə paslanmış Pirquluları eşələyib üzə çıxardır. Keç-
mişdə adamları çəkidə-ölçüdə aldadan, işdən qovulan Pir-
quluları gətirib ötürür şirənin üstünə. Elə götürək Gülşad 
Nənəş oğlunu. Sərxoşluqla həyatını keçirən bu adam tica-
rətdə dəfələrlə yaxalanıb. Sədr indi belə bir adama Qaşbu-
run stansiyasında böyük bir yeməkxana tapşırıb. 

Sərinovun kəraməti sayəsində ticarətdə elə saxta iş tu-
turlar ki, nə yerə sığır, nə göyə. Çəçəkənd və Köhnəkənd 
kənd mağazalarının satıcıları Həşim Həşimov və Sinəvvər 
Quliyeva gedib Mingəçevir və Stepanakert şəhərlərindən 
mal gətirib xəlvətcə satırlar. Malı xırıd edəndən sonra sədr-
dən soruşurlar: malı mədaxil edək, yoxsa yox? Sədr deyir: 
özünüz bilən yaxşıdır. Bu gözünə döndüklərim də öz bil-
diklərini edirlər... 

Sədrin sağlığına Mozalan üç min iki yüz manatı, Qoza-
lan min manatı, Tozalan səkkiz yüz manatı yeyib üstündən 
də Araz çayından doyunca su içiblər. Ümumiyyətlə, keçən 
il Sərinov və onun əlaltıları dövlətin on min manatdan yu-
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xarı pulunu elə it-bata salıblar ki, indi bu pulun nə izini tap-
maq olur, nə də tozunu... 

Deyin görək, oğurluq, qohumbazlıq, əyrilik olan yerdə 
plan dolar? Əlbəttə, dolmaz, hökumətin planı dolmayıbsa, 
Sərinovun şəxsi planı dolub. Amma keçən il sovxoz fəhlə 
kooperativi ittifaqının planı ilişib qalıb. 

Köhnə il qurtardı, yeni il gəldi. Hamı elə bildi ki, bəlkə 
Sərinov da yeni ildə köhnə əməllərinə son qoyacaq, amma 
bilmirlər ki, Səhman bildiyini atasına verməz. Bir xeyli müd-
dət bundan qabaq Hacı Hacıyev adlı birisi gəlib girər sədrin 
kabinetinə. Əyilib sədrin qulağına deyər ki, hörmətli sədr, 
eşitmişəm ki, mənim kimi “lütlərə”, “kasıb-kusublara” atalıq 
edirsən. Xahiş edirəm məni də al qanadının altına, çax-çux 
edib balalarımı saxlayım. Sədr soruşur haralısan? Hacı deyir: 
qonşu rayondanam. Harada qeydiyyata durursan, o, deyir elə 
orada. Sədr deyir: get, səni qoydum mağaza müdiri. Hacı da 
həmin gündən olur mağaza müdiri. Hacı da dərhal öz tifil 
xalası oğlu Kazımı götürür özünə müavin. İki xaloğlu verir-
lər baş-başa, başlayırlar dörd nömrəli sovxozun, dörd nömrə-
li şöbəsində olan mağazadakı malları udmağa. Bundan xəbər 
tutan fəhlələr başlayırlar onların udduqları malları boğazla-
rından dartmağa. Bütün gücləri ilə dartırlar. Axırda baxıb 
görürlər ki, altı min səkkiz yüz manatlıq mal düşüb qalıb xa-
laoğluların hulqumunda. 

Sərinovun və onun əlaltılarının Mil düzündə törətdikləri 
fırıldaqları sadalamaqla qurtarmaz. Bu əhvalatları Azəritti-
faqda da bilməmiş olmazlar. Axı, Azərittifaq bu fırıldaqların 
üstündə Səhman Sərinova bir neçə dəfə töhmət veribdir... 

Töhmət verəndə nə olar? İndidən danış. İndi nə sədr, nə 
də Milin hacıqaraları öz əməllərindən əl çəkmirlər. Amma 
rayonda isə deyirlər ki, bir gün gələcək Səhman Sərinovu və 
onun dostlarını məhşər ayağına çəkəcəklər. Bizə elə gəlir ki, 
həmin gün uzaqda deyil... 
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Əliş və Vəliş 
(felyeton) 

 
Hər kəs iş sahəsi və tutduğu mövqeyə görə özünə bir lə-

qəb seçir. Bizim qəsəbədə Əliş, həm də Vəliş “kefqom” lə-
qəbini seçmişlər. Onlar bu ləqəblə fəxr edirlər. İnsafən de-
sək, kişilər pis ləqəb də seçməmişdir: “Kefqom”. Doğrudan 
da, “kefqomluq” ləqəbi onlara çox yaraşır. Gününü aşxana-
larda, bufetlərdə sərxoşluqla keçirən adamlara bundan başqa 
hansı ləqəb yaraşar?! 

Onların iş vaxtı belə başlayır: Səhər saat on-on birdə işə 
gəlirlər (axşamdan içdikləri şərabın təsiri onları yuxudan gec 
qalxmağa məcbur edir), idarəyə atüstü baş çəkir və... bir də 
axşam sərxoş halda evlərinə qayıdırlar. 

Bəs bu dostlar pulları haradan tapırlar? Elə məsələ də 
bundadır... 

Yerli sənaye kombinatının işi elə əvvəldən də axsayırdı. 
Buraya bir işgüzar adam göndərmək istəyirdilər. İşgüzar 
adam tapıldı. Əliş Məmmədov kombinata müdir göndərildi. 

O, ayağını idarənin astanasına qoymamışdı ki, telefon 
zəng çaldı. Müdir dəstəyi götürdü: 

- Eşidirəm. 
Telefonda danışanın səsi aydın eşidilirdi: 
- Adə Əliş... Vəlişdir, e, Cəfərov nə olub yenə? Müdirsən 

deyə saqqala salam vermirsən. Axşam evə gedib çıxa bildin? 
Amma ay kefliydin ha!.. Yaxşı, gözləyirəm, gəl bir hoqqala-
yaq. 

- Mən yüz ötürmüşəm. 
- Əşi gəl görək bir, tez ol!     
O, müdirlik stolunun arxasında oturmamış neftbazaya 

Vəlişgilə getdi. Yedilər, içdilər, nəşələndilər... 
Dadanğı düşmüş Əliş Vəlişdən əl çəkmir, hara düşdü, aş-
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xanalar da öz qaydası ilə... Bəli, yenə Vəliş eyş-işrət məclisi 
düzəltmişdir... Yemək-içmək xırtdəyə qədər. Dostlar xeyli 
yeyib-içdikdən sonra özlərinin dediyi kimi, “dobavit” etmək 
üçün dəmir yolu stansiyasına gəldilər. Mərdimazarın evi yı-
xılsın: kişilərin ovqatını təlx etdilər. Əliş birini təhqir elədi-
yindən gözünün altı həlqələndi, burnunun qanı ağzının qanı-
na qarışdı. Nə eybi?! Əliş belə şeyləri az görməmişdi. 

Beş-altı gün içmək istəmədi, çünki o, içəndə ya savaşır, 
ya da başqalarını təhqir edir. “Öyrənən dayana bilməz” – de-
mişlər. Əliş də döyüldükdən altı-yeddi gün sonra “yerunda” 
deyib, bərk vurdu və üzünü qırxdırmaq üçün kombinatın 
bərbərxanasına yola düşdü. O, oxuyurdu... Dəlləyə aman 
vermir ki, üzünü qırxsın. Əliş xumarlanır və harada olduğu-
nu bilmir. O yan-bu yana çabalayır. Birdən ülgüc onun bur-
nunu dərindən kəsdi. O, bərbəri söyə-söyə ayağa durdu. 

- Heyvan! Əclaf! Güclə beyini qızışdırmışdım. Nakişi... 
Oxucu, Əliş içkinin, sərxoşluğun belə bəlalarını çox çə-

kib. Nə isə, mətləbdən uzaqlaşmayaq. İndi deyəcəksən ki, o, 
bu pulları haradan tapır? Bu dəqiqə... 

Günlər elə belə gəlib keçir, amma zərgərlər, çəkməçilər 
və pinəçilər müdiri tapmırdılar ki, tapmırdılar. Nəhayət, on-
lar bu dəfə Əlişi idarədə gördülər: 

- Mübarəkdir, sağlığına qismət olsun! 
- Çox sağ olun! 
Məmmədgil nə üçün gəldiklərini dedi: 
- İkimiz də zərgərik, həmişəki kimi, mən qardaşım Əh-

mədi, Məhərrəm isə qardaşı İldırımı yanımızda işlətmək istə-
yirik. 

- Nə olsun, işləsin də. 
- Axı onlar həmişə işləmiş, amma plan verməmişlər. 
- Xeyr, bu xına o xınadan deyil. 
- Yaxşı... sənin planın verilər. 
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- Daha nə lazımdır? Elə isə işləsinlər. 
- Müdir, sənin planın, onların işlədiyinə də dədə malı ki-

mi ortaq olaq. 
Çox çək-çevirdən sonra müdir razı oldu. Demək, gəlir 

mənbəyinin biri tapıldı. Lakin bu hələ harasıdı. Gündə sər-
xoş olmaq sənə zarafat gəlməsin, ətək-ətək pul lazımdır. Hə-
lə evdəkilər... Aliment... 

- Gedin çayçı Gülbikəni çağırın, - deyə Əliş ciddiləşdi. 
 Beş dəqiqə keçməmiş çayçı müdirin qarşısında hazır ol-

du. 
- Səndən qabaq işləyən çayçı Salman ayda nə qədər plan 

verirdi?  
- Min iki yüz manat. 
- Sənə ayda altı yüz manat plan kəsirəm, qalan qazanca 

ortağıq. 
- Gözüm üstə. 
Bəli, Gülbikə dükanlardan qənd alır, çayxanada satır, 

müdiri razı salırdı. Sabahkı qonaqlar yadına düşəndə Əliş 
“ölçüb-biçirdi”. Gördü ki, cibindəki pul azlıq edir. Müdir 
dərzilərdən Qəyyub Əhmədov, Əyyub Əliyev və Borik 
Aleksanyanı da yanına çağırıb dedi ki, hərəniz gündə beş 
manat plan verin, amma qalanını kişi kimi ortalığa qoyun. 
Onlar da “baş üstə” deyib işlərinə getdilər. 

Əlişin yenə öz şəxsi “planını” artırmaq lazım idi. Bu 
“planı” isə fotoqrafçı Sərkis Balayan yerinə yetirdi. Özü də 
necə? Keçən ay rayon üzrə ən azı səkkiz minə qədər şəkil 
çəkilmişdir. Hərəsi əlli qəpikdən dörd min manat edir. Lakin 
Balayan planı yerinə yetirə bilməmişdir. Nə olsun, Əliş de-
mişkən: podumayeş, böyük iş olub. Dövlət planı yerinə yeti-
rilməyib. Əlişin “planı” ki, yerinə yetirilib. 

Tamah pis şeydir. Əlişin tamahı isə Həzrəti Əli qılıncın-
dan iti. O, çəkməçi Ağaəlidən də “plan” istədi. Çəkməçi gö-
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zünə döndüyüm etiraz edib, sabahısı gün düz Salyana qaçdı. 
Dəyirman müdiri Əsədulla Əsədovun əlindən altı yüz manat 
pul güclə alındıqda, o da işi qoyub getdi. 

“Planı” vermək istəməyənləri görən müdir şifahi bir əmr 
verdi: “Sənətkarların hərəsi gündə mənə on manat versin. 
Etiraz edənlər iyirmi beş manat cərimə edilsinlər. Əks təq-
dirdə işdən qovulsunlar...”. 

Nə isə... vaxt gəlib keçər, öyüd-nəsihətlərə baxmayan 
Əliş bu çirkin hərəkətlərindən əl çəkməyir. Əlişə qoşulan 
Vəliş də bu yol ilə gedir. Çəkməsinlər də... Amma biz istəyi-
rik ki, onlar bir dəfə planların yerinə yetirilməsini nəzərdən 
keçirsinlər. Plan deyəndə ki, hər ay yuxarı qalxmaqdan aşağı 
düşür. Eyb etməz. Əlişin və Vəlişin şəxsi “plan”ları getdikcə 
qalxır... 

Son günlər deyildiyinə görə onlar ayağını yeməkxanalar-
dan kəsiblər. Belə ki, bu lotular işə bərk girişiblər. Xeyr. İndi 
gününü evlərdə keçirir, çölə çıxmır və soruşanda deyirlər: 
“İçkini tərgitmişik”. Bəs eləsə, nə üçün idarədə tapılmırlar? 
Çünki evdə içməkdən macal tapmırlar. Kombinatın və neft-
bazanın işçiləri Əliş və Vəlişin belə “şıx” çıxmalarına mahnı 
da qoşmuşlar: 

 
Əliş and içib içkini tərgitmişəm... 
Arağı Vəlişin evində gizlətmişəm... 

 
Mahnını oxuyanların birindən bunun mənasını soruşduq-

da dedi: 
- Əlişlə Vəliş “şıx” çıxıb. Daha göz qabağında içmirlər. 

Günlərini əlişlərin, vəlişlərin evlərində, dostları-bilişləri gil-
də  keçirirlər. 

- Bəs iş, plan? 
- Məndən niyə soruşursunuz, rəhbər təşkilatlardan soru-

şun də! 
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- Düzdür, artıq həm soruşmağın, həm də bu əlişlərin, və-
lişlərin işdən qovulmasının vaxtı çatmışdır... 

 
Arxalı Balayev 

(felyeton) 
 

Bala Balayev çox pəjmürdə gəzirdi. Elə bil o boyda bö-
yük rayon onun başına dar olmuşdu. Pencəyinin boynunu 
qaldırıb, papağını qulağına qədər basmış, küçələri var-gəl 
edir, hər kim “ay Bala, gözümə birtəhər dəyirsən?” – deyə 
əhvalatı soruşanda, Bala özünü sındırmamaq üçün “heç, bir 
balaca timov olmuşam” – deyə cavab verir və yalandan bir-
iki dəfə asqırırdı. Ancaq Balanın dərdi, timov dərdi deyildi. 
O, Xınalı pambıq məntəqəsində müdir işləyən zaman yüz əl-
li ton pambığı buxar olub havaya uçduğu üçün işdən qovul-
muşdu. Yəqin yoxlama olsa çox fırıldaqların üstü açılacaq, iş 
böyüyəcək, timov dönüb sətəlcəm olacaqdı. 

Bala Balayev raykomun qabağından keçəndə qohumu 
Qüdrət Qüdrətova rast gəldi. Dərdini ona danışdı. Qüdrət 
Balaya ürək-dirək verib dedi: 

- Sən nəyin dərdini çəkirsən ay qohum? Yusif kimi ağa-
yana qardaşın var, raykomun ikinci katibidir, Allah onun 
kölgəsini üstümüzdən əksik eləməsin. Məni də ticarət siste-
mindən qovmuşdular, nə oldu? Yusifin səbəbinə raymağa 
müdir təyin olundum. Gedirəm bu saat təhvil götürməyə. 
Sən də get dərdini Yusifə de, hara istəsən ora təyin etdirəcək. 

Bu söhbətdən bir gün sonra raykomun maşını rayonun 
Əhmədli kəndinə gəldi, kənd sovetinin bütün deputatları tə-
cili iclasa çağırıldı. Otuz beş deputatdan on səkkizini yığa 
bildilər. Raykomun nümayəndəsi RİK sədri Zaval Zavallıye-
viç iclası özü açdı, sözü də hamıdan qabaq özünə verdi. 

- Yoldaşlar, kənd sovetinə sədr seçdirməyə gəlmişəm... 
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Yerdən bir nəfər etiraz etdi: 
- Belə seçki olmaz, deputatların hamısı iştirak etməlidir. 

Hamısı da olmasa, gərək yarıdan çoxu iştirak eləsin. 
Raykomun nümayəndəsi deputatları bir də sayıb dedi: 
- Yarıdan çoxdur. Yarısı on yeddi yarım eləyir, burada 

isə on səkkiz adam var. Demək yarım adam artıqdır. Səsə 
qoyuram, əvvəla icazə verin, Bala Balayevi sizə tanıdım. 

Bir nəfər orta yaşlarında uzunboy kişi əlini qaldırdı: 
- Bala Balayevi bizə tanıtmaq lazım deyil. Biz onun tər-

cümeyi-halını sizdən yaxşı bilirik. İstəyirsən lap anketini əz-
bərdən danışım. İki il bundan qabaq həmin Bala Balayev bi-
zim bu Əhmədli kəndində kənd sovetinin sədri idi.Nə biabır-
çılıqlar etdi demirəm, biz onu zor-bəla ilə kəndimizdən qov-
duq. Xınalı pambıq məntəqəsində müdir işləyən zaman yenə 
də nə pəstəhalardan çıxdısa, xəbərim yoxdur. Ancaq oradan 
da qovdular. İndi bunu nə üçün zorla bizə sıramaq istədiyini-
zin səbəbini bilsəydik yaman olmazdı. 

Raykomun nümayəndəsi kişiyə acıqlandı: 
- Otur yerə, böyüyün, kiçiyin yerini bil!.. Görürəm siz 

Bala Balayevi çox pis tanıyırsınız. Bəli, bəli, pis tanıyırsınız. 
Məgər bilmirsinizmi Bala Balayev bizim rayon partiya ko-
mitəsinin ikinci katibi Yusif Balayevin qardaşıdır? Yəni, bu 
o deməkdir ki, Yusif Balayev həmin bu Bala Balayevin ha-
lalca doğma qardaşıdır. Ona görə səsə qoyuram, kim etiraz 
eləyir çıxıb gedə bilər. Heç kəsi zorla saxlamaq və demokra-
tiyanı pozmaq fikrində deyiləm. Hər kəs azaddır, səs verə də 
bilər, verməyə də bilər. 

Etiraz eləyənlər çıxıb getdilər. Bala Balayev isə Əhmədli 
kənd sovetinin sədri seçildi. 
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Mingəçevir şeyxləri 
(felyeton) 

 
Deyirlər, üç il bundan qabaq mühasib Nağıl Nağılov 

C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərini oxuduqdan sonra 
yuxu üzünə həsrət qaldı. İsfahan lotusu Şeyx Nəsrullanın kə-
ləkləri onu heyran etmişdi. Nağıl üç gün, üç gecə fikirləşən-
dən sonra: 

- Ey dili qafil! – dedi, - mənim Şeyx Nəsrulladan nəyim 
əskikdir? Mən niyə durmuşam? İstədiyim adamları bu sobes-
də elə öldürüb-dirildim ki, kefli İskəndərin özü mənə afərin 
desin!.. 

Nağıl bunu deyərək tez özünü Mingəçevir şəhər ictimai 
təminat şöbəsinə saldı. Üzünü şöbə müdiri Lena Markarov-
naya tutub şəstlə: 

- Yoldaş müdir, - dedi, - sizə bir sualım var! 
- Buyur, yoldaş baş mühasib. 
- Deyin görüm, iki dəfə iki neçə eləyər? 
- Dörd. 
- Xeyr, doqquz! 
Markarovna hiyləgərliklə gülümsündü: 
- Doqquz olsaydı, beşi bizim cibimizdə olardı... – dedi. 
- Olacaq, yoldaş müdir, ancaq bir-iki ölünü diriltmək la-

zımdır. 
Baş mühasibin ağlına heyran qalan müdir sol ovcunu qa-

şıdı. 
- Bəs, baş təlimatçı... 
- Canım, mənim sol ovcum çoxdan gicişir” – deyə şöbə-

nin baş təlimatçısı Kəmənd Kəməndov da içəri girib müdirin 
bərabərində dayandı. 

Onlar əlbir-dilbir olub işə başladılar...     
Bu əhvalatın üstündən düz üç il keçdi. Bu üç ildə şeyx 
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Nağıl, şeyx Lena və şeyx Kəmənd nə az, nə çox, düz otuz 
beş ölü diriltdilər. Ölüb-dirilənlərin sayı hələ də çox olardı, 
arada bais olmasaydı. 

Bir gün, lap bu yaxınlarda ölüdirildənlər kefi kök, dama-
ğı çağ oturub daha hansı ölünü dirildib adına təqaüd düzəlt-
mək haqqında fikirləşirdilər ki, ucaboy, qarayanız bir adam 
içəri girib nəzakətlə dedi: 

- Salam əleyküm! Mən müfəttişəm. Gəlmişəm işinizi 
yoxlayam. 

 Lena Markarovna cəld qalxıb: 
- Çox xoş gəlmisiniz!.. – dedi, - əyləşin, yol gəlmisiniz. 

Ay Nağıl, bir çay... 
- Sağ olun, istəmirəm. 
- Bəlkə, aclığınız ola? Ay Nağıl!.. 
- Zəhmət çəkməyin, çörək yemişəm. 
Dostlar gördülər ki, müfəttiş üzügülər də olsa, ipə-sapa 

yatmır. 
Müfəttiş düz üç gün ciddi yoxlanışdan sonra, nəhayət 

sorğu-suala başladı: 
- Deyin görək, təqaüdçü mərhum Nübar qarını neçə dəfə 

öldürüb, neçə dəfə diriltmisiniz? 
Müdir Markarovnanın dili topuq çaldı: 
- Onu bizim mühasib daha yaxşı bilər, - dedi. 
- Cəmi bir dəfə, - deyə Nağıl taqətsiz cavab verdi. 
- Xeyr, səhv edirsiniz, əldə olan sənədlərə görə yazıq qa-

rının ruhunu altı ayda iki dəfə incitmisiniz. Bunun müqabi-
lində ona səksən iki manat yol xərcliyi verib təzədən o dün-
yaya yola salmısınız. Bu da mərhumun imzası. 

Nağıl imzanı görüb boynunu bir qədər də bükdü: 
- Hə??? 
- Bu belə, bəs mərhum Davud kişinin başına nə oyun aç-

mısınız? 
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Müdir Nağıla göz ağartdı ki, heç olmasa bu suala siyasət-
lə cavab versin. Nağıl isə daha təsrübəli olduğundan başa 
düşdü ki, artıq çıxış yolu yoxdur. Ona görə də müdirin ey-
hamlarına əhəmiyyət vermədən dedi: 

- Rəhmətlik Davud kişini inişil baharda dirildib öldürmü-
şük, iyirmi manat da dəfn pulu vermişik. Sonra yığışıb məşvə-
rət elədik, bu qərara gəldik ki, onu bir də dirildək. Belə də ol-
du. Davud kişi oktyabr ayına qədər təqaüd aldı. Gördük ki, 
işin üstü açılacaq, təzədən iyirmi manat xərcləyib kişini dəfn 
elədik. 

Bayaqdan dinməz oturan Kəməndov mühasibin sözünə 
qüvvət verərək qürurla: 

- Bu barədə olan bütün sənədləri səliqə ilə mən özüm 
yazmışam! – dedi. 

- Bəli, bəli... Kəmənd çox səliqəli mütəxəssisdir, - deyə 
müdir Markarovna öz işçisinə şifahi də olsa gözəl xasiyyət-
namə verdi. 

Ancaq müfəttiş sualların arasını kəsmədi: 
- Bəs mərhum Mariya Vodarskayanın əhvalatı necə olub? 
Mariya adını eşidərkən müdirin gözləri yaşardı: 
- Vallah, çox yaxşı arvad idi. Lap xasiyyətcə ulu anamız 

Məryəmə oxşayırdı. Heç ürəyimiz gəlmədi ki, onu ölülər 
cərgəsinə salaq. Bu ölünü Kəmənd şəxsən dirildib. 

Kəmənd gördü ki, Markarovna zarafata salmaqla bütün 
cinayətləri dostlarının üstünə yıxmaq istəyir. Buna görə də 
acıqlı dedi: 

- Lena xanım, niyə qorxursan? Getsək bir yerdə gedəcə-
yik. Sən özün bizə demədin ki, qorxmayın, möhkəm olun, nə 
edirsiniz edin, təki pul çıxsın? Sənin sözünə arxalanıb biz də 
Mariyanı 1960-cı ilin noyabr ayında diriltdik. Bəxtimiz elə 
gətirdi ki, əlimiz şəfalı oldu, Mariya düz iki il ömür elədi. 
Biz də beş yüz doxsan altı manat alıb bölüşdük. İstəyirsən 
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lap bütün sirr sandığımızı açım. Vətəndaş müfəttiş, eşit və 
agah ol: biz, yəni bu üç nəfər, bu üç ildə bu yolla düz on min 
manat ələ keçirmişik, şübhəsiz təzə pulla. 

Bunu eşidən Nağıl ilan kimi qovruldu: 
- Ay Kəmənd, - dedi, - adam vicdanlı olar, müfəttişi al-

datmaz. Bəs hər ölüyə yondurduğumuz üç başdaşı pulunu, 
hər ölünün üç dəfn xərcini niyə demirsən? Guya alverimiz 
təkcə ölülərlə olub? Bəs xəlvət sövdələşmədən sonra təqaü-
dünü qanunsuz olaraq iki-üç dəfə artırdığımız, sonbeşiyinin 
yaşını on-on beş yaş kiçiltdiyimiz dirilər? Bunları niyə de-
mirsən, ay vicdansız? 

- Vicdansız özünsən, - deyə Kəmənd səsini daha da qal-
dırdı. – Məni əyri yola çəkən siz olmusunuz, bu Lena olub, 
sən olmusan! 

Lena Markarovna yumruğunu stolun üstünə çırpdı: 
- Xahiş edirəm məni ləkələməyin! 
Müfəttiş bütün cinayətlərin üstünü açmışdı. Ancaq yenə 

də öz təəccübünü gizlədə bilmirdi. Onu təəccübləndirən bu 
vicdansızların kəlmə başı vicdandan dəm vurmaları idi. 

 
Get özünə çarə tap 

(felyeton) 
 
Hadisə var, hadisə. Düzü dünyada çox hadisələr baş ve-

rib, bunun çoxunu eşitmişik, bir çox hadisələri də görmüşük. 
Amma beləsini isə heç eşitməmişik. Bu hadisə çoxdan yox, 
lap məktəbin açılmasına bir az qalmış Süphanverdilər kən-
dində vaqe olmuşdur. Nə başınızı ağrıdaq. Təkcə şagirdlər 
deyil, kəndin bütün camaatı bu kəndin kolxoz sədri Əsədxan 
Əsədxanovun düzəltdiyi hoqqaya tamaşa etməyə çıxmışlar. 
Heç kəs qorxudan sədrə yaxınlaşıb bir söz deyə bilmirdi. 
Sədr isə məktəbin qapısının qıfılını qırmış, skamyaları bir-
bir çölə qulazlamışdır. 
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Haraya gələnlər içərisində məktəb direktoru Murad Mu-
radov da var idi. O, siftə elə bildi ki, sədr məktəbi təmir et-
dirmək istəyir. Köməkçi olmadığından dilxor olub, məktəbin 
avadanlığını çölə töküb. Ona görə də o, tələsik irəli gəlib 
sədrə dedi: 

-  Başına dönüm, Əsədxan, qardaş, niyə belə tək işləyir-
sən? Sifariş edərdin, tez gəlib uşaqları da çağırardım, sinif 
otaqlarını boşaldardıq, bir az geciksək də eyib etməzdi. 
Atüstü bir otaqları ağardardıq. 

Sədr müəllimə bir tərs-tərs baxdı, qızmış nərə dönmüş 
Əsədxanın ağzını köpüklü görən müəllim yavaş-yavaş geriyə 
çəkilməyə başladı. Sədr ciddi görkəm aldı: 

- Lap sən yox, müəllim, bütün şagirdlərin də gələ pərva-
nə kimi başıma fırlana, faydası yoxdur. Az ye, özünə nökər 
tut. Bu məktəbi nə sən, nə də o şagirdlərin görsə boynunuzun 
ardını görərsiniz. Özünə bax, hələ şagirdləri də köməyə ça-
ğırmaq istəyir. Sən öl qoymaram onların biri də qədəmlərini 
bura basa, get özünə çarə tap, buranı bu gündən sonra edirəm 
anbar, vəssalam. 

- Ay yoldaş sədr, barama qurdu saxlatdırdın dinmədim, 
bağ-bağça əvəzinə məktəbin həyətini xırman meydançası et-
dirdin dinmədim, indi də sinif otaqlarına taxıl yığırsan? Bu-
nu eşidərlər sənin üçün yaxşı olmaz, sən hər şeydən əvvəl bir 
valideynsən axı, - deyə müəllim dilləndi. 

- Bura bax, müəllim! Çox artıq-əskik danışma, sədr mə-
nəm yoxsa sən? Mənə Əsədxan deyərlər ha! Məktəbi mən 
tikdirmişəm, mən də bağlayıram. Eşitdinmi, get hara əlin is-
tədi qoy ora. 

Əlacsız qalan müəllim daha dinmədi. 
Sədr axırıncı skamyanı da sapand daşı kimi çölə qulazla-

dı. Bura toplaşan kəndin ağsaqqallarından nurani bir kişi 
sədrə yaxınlaşıb dedi: 
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- Bala, Əsədxan! Sənin törətdiyin bu vurhavura tamaşa 
edəndə bir rəvayət yadıma düşdü: deyirlər, keçmişdə sir-si-
fətdən çox çirkin, yəni bədheybət bir şah varmış, həmin bu 
şahın uşağı olmurmuş, Allahın səvabı-mərhəmətindən onun 
bir oğlu olur. O, çox sevinir, böyük şadlıq məclisi düzəldir, 
şənlik edir, gülüb oynayırlar. Hamı dağılıb gedir. Şahla vəzir 
qalanda vəzir fikrə gedir. Şah üzünü ona tutur: 

- Niyə fikir dəryasına qərq oldun, vəzir? 
- Şah sağ olsun, fikirli deyiləm, amma sənə deməyə bir 

sözüm var. Gecə yuxu görmüşəm, bu uşaq böyüyüb həddi-
buluğa çatanadək sən nəbadə güzgüyə baxasan! 

Bu söz şahı bərk düşündürür. Aylar keçdi, illər ötdü... Bu 
fikirdən şahın səbr kasası dolur, günlərin birində əmr edib 
başqa vilayətdən bir güzgü tapıb gətirtdirir. Güzgüyə baxan 
şah öz sifətini görcək hönkür-hönkür ağlayır. Şah geri çevri-
ləndə görür vəzir də həzin-həzin ağlayır. Bunu görən şah so-
ruşur: 

- Vəzir, sənə nə olub, sən niyə ağlayırsan? 
- Yəqin sifətinə baxıb belə olmusan, indi bax və özün de, 

indiyədək sənin üzünə baxanda gör mən nə çəkmişəm. 
İndi ay balam, keçən il idarəni məktəbə çevirəndə hamı 

sevindi, amma indi dərs ili gəlib çatanda məktəbi sən taxıl 
anbarına çevirəndə bax gör biz valideynlər də nə əzab keçi-
rik. Axı, heç olmasa sən də əlifbanı bu kənddə oxumusan.  

Sədr nurani kişinin sözünü ağzında qoydu: 
- Mən oxumuşam, oxumamışam, sizə dəxli yoxdur. Qa-

baqdan qış gəlir, taxılı xırmanda qoymaq olar bəyəm? 
 Adamlardan biri dilləndi: 
- Balam, siz nə qədər desəniz, sədr az eşidəcək, axı o, ib-

tidai məktəbdən qayıdıb, onun özünün nə savadı var ki, kənd 
adamlarının da savadına fikir verə? 

Bu sözü eşidən sədr coşdu: 
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- Mənim hansı sinifdə qalmağımı elə bircə sən bilirsən? 
Onun sənə dəxli yoxdur. Rayon bilər, mən bilərəm. 

Həmin adam yenə dilləndi: 
- Xeyr, görünür rayon bilmir, əgər onlar bilsələr, kolxo-

zun işi ilə dərindən məşğul olsalar, hər şey üzə çıxar. İkinci 
ildir sədrsən, bir dönüş hiss olunmayıb. Pambıq sahələrini 
alaq bürüyüb, qonum-qonşu kolxozların sahələrində hər kol-
da on-on iki qoza var, amma sənin naşılığın üzündən bizim 
sahələrdə hələ dörd-beş qoza bitib. Sahələri dürüst becərtmə-
din, indi pambıq kollarını çor, sovka aparır. Süphanverdilər 
və Sarallar kəndinin mal-qarası da toyuq kimi cərgə araların-
da eşənək atır. Heyvandarlıq məhsuluna gəldikdə isə rayon-
da lap geridə qalmışıq. Kəndin mədəniyyətinə gəldikdə isə 
budur, bu vacib məsələnin qarşısına da çəpər çəkirsən. 

Sədr gözünü müəllimə ağartdığı kimi, həmin adama da 
bir çəpəki nəzər saldı. Bir az yumşalsa da özünü o yerə qoy-
mayıb, donquldanmağa başladı: 

- Ay camaat, əvvəla dağılın gedin öz işinizə, mən dünən 
yox sırağa gün rayonda bir yığıncaqda iştirak edirdim. Mək-
təblərin işinə baxırdılar. Siz məni qınamayın, məndən də be-
tər məktəbə xor baxanlar var, onlara nə edirlər ki, mənə də 
nə edələr? Məktəb tikintilərini pozan təşkilatlar da az deyil. 
Bax götürək “Bakı” kolxozunu. Dörd yüz səksən nəfərlik 
ikimərtəbəli bir məktəbin inşasına hələ altı il bundan qabaq 
başlayıblar, gərək üç il bundan qabaq istismara veriləydi. 
Verə bilmədilər. Allah bilir, görəsən hələ neçə ilə qurtara-
caqdır, nə kolxoz sədri Qoşunəli Qurbanəliyev, nə də məktə-
bi tikən Kür-Araz Baş suvarma sistemləri tikinti idarəsinin 
Qarabağdakı 19 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi Sayıq Sayıq-
yana “gözün üstə qaşın var” deyən də tapılmayıb. Qulağımı-
zın lap dibində Aşağı Çəmənli kəndi ibtidai məktəb üçün beş 
otaqlı, üzümçülük sovxozunda ibtidai məktəbin tikilib istifa-
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dəyə verilməsini rayon kolxozlararası tikinti idarəsinin rəisi 
Ata Atayana, tapşırsalar da, o təsərrüfatın böyüklərinə bir 
söz deyəndə olmadı. O ki, qaldı icbari təhsil məsələsi, o ba-
rədə də çox şey dedilər. Tək bizim kənddə deyil, qonşu 
kəndlərdə onlarla deyil, bəlkə yüzlərlə uşaqlar icbari təhsil-
dən kənarda qalıblar. Artıq sən deməyin lüzumu yoxdur. Axı 
rayonda hamı bilir, hay-hay bir buna bax! Elə mən məktəbi 
anbara çevirməklə məni dar ağacından asacaqlar bəyəm? 

Həmin nurani kişi yenə dilləndi: 
- Siz, gəlin öz işinizə cavab verin. O dediyiniz işlər rayo-

na aiddir. Günah səndə deyil, birinci növbədə rayon xalq 
maarif şöbəsinin müdiri Səfər Qafarovdadır. O, maymaqlıq 
edir. O, kəndə vaxtında gəlsəydi, bu işləri görüb məsələ qal-
dırardı, sən də belə hoqqa çıxarmazdın. 

 
Muğan ülaması 

(felyeton) 
 
İndi aşağı sinif şagirdinə də desən ki, göydə göy atlı, göy 

əbalı, göy saqqallı bir kişi çapırdı, inanmaz. Deyər, göydə 
təyyarə uçar, kosmik gəmilər uçar. Ancaq hələ də tək-tük də 
olsa, sadəlövh adamlar vardır ki, onlar göydə atlı nədir, ara-
ba olduğuna da inanırlar. Təəssüf ki, belələri tapılır və onlar 
böyük həqiqətləri qoyub fırıldaqçıların uydurmalarına daha 
tez aludə olurlar, acınacaqlı, gülməli, bəzən də facianə və-
ziyyətə düşürlər. 

Belə hadisələrdən biri Muğan mahalında baş vermişdir. 
Əgər Şeyx Nəsrulla sağ olsaydı, dəmirçi Ağamusa Musaye-
vin Muğanın bir kəndində beş-on nadanın başına açdığı oyu-
na heyran qalardı. Çünki Muğan əhvalatı... Yaxşısı budur, 
qulaq asın. 

Bir səhər Leyla qarı və onun dörd oğlu – Pirəli, Mirəli, 
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Abbasəli və Novruzəli öz kəndlərinə və qonşu kəndlərə car 
çəkirlər ki, “təzə şeyx peyda olub. Bu gün Şamxorda qatara 
minib, gecə olacaq Hacıqabulda!” Elə həmin gün Təzə şə-
hərdə tikinti idarəsinin yataqxanasında tərbiyəçi işləyən Mi-
rəli Mirabbasov Hacıqabul stansiyasına yola düşür. “Şeyx” 
Ağamusa Musayevi qarşılayıb gətirir öz kəndinə. Leyla qarı 
birbaş qaçır kənd sovetinin sədri Şəndə Şəmmədovanın və 
kənd məktəbinin direktoru Əsgər Əsgərovun yanına və de-
yir: 

- Gözünüz aydın! Şeyx həzrətləri sağ-salamat gəlib çıxdı! 
Gözləmək olardı ki, Şəndə Şəmmədova və Əsgər Əsgə-

rov bu yalançı şeyxi ifşa edəcək, fırıldaqçı Leyla qarının və 
onun yüngül qazanc yeri axtaran oğlanlarının tənbehini verə-
cəklər. Ancaq Leyla qarı kimlərin qapısına getdiyini yaxşı 
bilir. Bilir ki, Şəndə Şəmmədova və Əsgər Əsgərov savadlı 
olsalar da, mədəniyyətcə elə Leyla qarı səviyyəsindədirlər, 
təsadüfən o vəzifələri tutublar. 

Şəndə və Əsgər Leyla qarının xələtini verib yola salırlar. 
Sonra klub müdiri Zərniyar Rüstəmbəyovanı çağırıb deyir-
lər: 

- Hazırlaş! 
Şəndə ilə Əsgər klub müdirini birtəhər “başa salıb” gön-

dərirlər evə. 
Çox keçmir ki, Leyla qarının həyəti qoyunla, evi isə ağzı 

oruclarla dolur. Əvvəlcə Şəndə Şəmmədova, sonra isə Əsgər 
Əsgərov “şeyxin” əlini öpüb sağında, solunda diz çökürlər. 
Klub müdiri Zərniyar Rüstəmbəyova isə başlayır “özfəaliy-
yətə”, bir çay dəstgahı düzəldir ki, içən “pəh-pəh” deyir. 

Özünü şeyx kimi qələmə verən Ağamusa Musayev fırıl-
dağının baş tutduğunu görüb, başlayır yeri-göyü yaradandan, 
peyğəmbərlərdən və imamlardan orda-burda eşitdiklərini bə-
lağətlə danışmağa. 
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“Şeyx” danışdıqca sağda Şəndə Şəmmədova, solda isə 
Əsgər Əsgərov yırğalanır, tez-tez salavat çevirirlər. Seyid 
Kərbəlayıya və Mir Məhəmmədə dönə-dönə rəhmət oxuyur-
lar. 

Kolxoz sədrinin ali məktəbə imtahan verməyə getdiyini 
eşidən “şeyx”in əl-qolu daha da açılır və həmin gündən Ağa-
musa Musayev başlayır öz toruna düşənlərə namaz qılmaq, 
kəlmə-şəhadət demək öyrətməyə və imamların adını əzbər-
lətməyə. Beləliklə, Leyla qarının evi dönüb olur mədrəsə. 

Orucluq başlanandan ta qurtarana qədər “şeyx” Ağamusa 
havayı nəzir-niyaz yeyib, dua edir ki, nə yaxşı Şəndə və Əs-
gər kimilər varmış. Əgər onlar da hamı kimi gözüaçıq olsay-
dılar, nə edərdi? 

Bəli, bu minvalla orucluq başa çatır. Sonuncu axşam 
Leyla qarı “şeyx”in qulağına pıçıldayır ki, “camaat narazılıq 
edir. Kolxoz sədri də oxumaqdan qayıdır. Qorxuram bu işin 
axırı xeyir olmaya. Gəl vaxt ikən aradan çıx...”. Leyla qarı-
nın sözləri Ağamusa Musayevin ağlına batır. Tez yığılan 
pulları ortalığa töküb bölürlər. Səhəri gün orucluğun qurtar-
ması münasibətilə qurbanlar kəsilir. Leyla qarının həyətində 
qazanlar asılır. “Şeyx” hər kəsilən qoyunun belinə əl çəkib, 
başına üfürür. Qazanların duzuna özü baxır. Nəhayət, niyyət-
lər tez qəbul olsun deyə, hər qazana “babası Seyid Kərbəla-
yının qəbir torpağından” bir çimdik atır. 

Xörək hazır olanda Leyla qarı hər evə bir nimçə pay gön-
dərir. Deyirlər, evlərin çoxuna Leyla qarı qarayaxalıqla pay 
verib. Ancaq kim o xörəkləri yeyibsə, qarnını tutaraq uzanıb. 
Rayon mərkəzinə xəbər çatır ki, kənd sovetinin sədri Şəndə 
Şəmmədova və məktəb direktoru Əsgər Əsgərov başda ol-
maqla neçə-neçə adam bizim Muğan mahalının bu kəndində 
sancılanıb, lap zəhərlənib. 

- Nədən? 
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- Ehsandan. 
Bəs “Şeyx”? “Şeyx” Leyla qarının dediyinə görə qeyb 

olmuşdur. Məktəbli uşaqların dediyinə görə isə (bu daha 
inandırıcıdır) ala nömrəli bir qara “Volqa”   maşını ilə ara-
dan çıxmışdır. 

“Şeyx” adı ilə fırıldaqçılıq edən Ağamusa Musayev və 
onun əlaltıları, şübhəsiz ki, layiqli cəzalarını alacaqlar. Lakin 
indi Muğan elini düşündürən heç də fırıldaqçıların necə cə-
zalandırılacaqları deyil, hadisənin özüdür. Axı, necə olmuş-
dur ki, Şəndə Şəmmədova və Əsgər Əsgərov kimi geridə qa-
lan adamlara məsul vəzifələr tapşırılmışdır? Nə üçün kolxo-
zun ilk partiya təşkilatı katibi Canbala Canbalayev bu hadi-
sədən xəbərsiz olmuşdur? 

Kür sahilində bu boyda iri bir kənddə “Muğan ülama-
sı”nın törətdiyi hadisədən sonra rayon mərkəzində yatan 
adamlar oyanıb hərəkətə gəlməyə başlamışlar. Məlum ol-
muşdur ki, böyük ziyalılar ordusu olan bir rayonda mövhu-
matçılıq hökm sürür. Kür sahilindəki bir sıra kəndlərə qal-
dıqda, burada avamçılıq tüğyan edir. 

Məsəl var, deyərlər ki, baxımsız bağı kol-kos basar. Söh-
bət Ağamusa Musayev kimi qaratikan kollarından, Şəndə və 
Əsgər kimi alaq otlarından gedir. 

 
Allo, bizim idarəni ver! 

(felyeton) 
 

Mehmanxanada oturub qızğın işləyirdik. Birdən telefo-
nun zəngi cingildədi. Bir-birimizə baxa-baxa dəstəyi götür-
dük. Kommunxozu istəyirdilər. 

Bir qədər keçmiş telefon yenə də səsləndi. Yenə dəstəyi 
götürdük. Deyəsən bu dəfə axtardığımızı tapmışdıq. 

Telefonda aləm bir-birinə qarışmışdı. Neçə yerdən “allo, 
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allo”, neçə yerdən “ay qız, bizim kolxozu ver” – deyə səslər 
eşidilirdi. Amma bərkdən danışan bir adamın səsi az qalmış-
dı qulağımızın pərdəsini yırtsın. 

- Allo, Göyçay bizim idarəni ver. Ay qız, eşitmirsən, sən-
dən idarəmizi istəmirəm?.. Tez ol, qadan alım, görüm bu gün 
kolxozumuzda nə qədər pambıq yığılıb. Mirəhmədovam ey... 

- Hansı Mirəhmədov, ay qardaş? 
- Kənddə işləyib şəhərdə yaşayan kolxoz sədri Mirəhmə-

dov. 
- Əşi, bəyəm kənddə işləyib rayon mərkəzində yaşayan 

kolxoz sədri birdir, ikidir?.. Adını de də. 
- Ay dilbilməz, İsrafil Mirəhmədovam da. “Ulduz” adına 

kolxozun sədri, indi tanıdın? 
- Hə, tanıdım, mən də elə bilirəm “Ülkər” adına kolxo-

zun sədri Mirələsgər Mirəhmədovsan. 
Elə bu anda telefonda ikinci adamın səsi eşidildi: 
- Ay qız, elə mən Mirələsgər Mirəhmədovam da, kolxoz 

lazımdır. Pambığın məlumatını götürəcəyəm. Bizim kolxozu 
ver. 

- Allo... Allo... Mirələsgər kişi, sənsən? 
- Ə, İsrəfil, sənsən, nə tezdən gəlmisən? 
- Hə, Mirələsgər kişi, bir az... 
- A bala, bəs sənə deməyiblər ki, köç get olduğun kol-

xozda yaşa. 
- O təzə söz deyil ki. 
- Yox, İsrəfil, köçməyin məsləhətdir. Sən öl, sənin xətrini 

istəyib deyirəm. O günü bir yerdə idim, söhbət səndən gedir-
di, deyirlər İsrəfil şəhərdəki evinə gündə üç dəfə maşın sü-
rür. Ona görə də bir minik maşını sıradan çıxıb. Təkcə elə 
bir ildə gedib-gəlməkdən ötrü on beş-on altı ton yanacaq iş-
lətmisən. Bir də kolxozunuzdakı geriliyin özünü də sənin bu 
üç ildə Göyçay şəhərinə gedib-gəlməyində görürlər. Deyirlər 
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ki, sən kolxozda olduğundan çox, yol gedib-gəlirsən. Guya 
elə buna görə inişil hər hektardan cəmi on bir tam onda beş 
sentner, bildir isə yeddi tam onla altı sentner pambıq yığımı-
sınız. Bu il də pambıq yığımını başlı-başına buraxmısan. İn-
diyədək kolxoz cəmi vur-tut beş faiz pambıq verib. Elə bri-
qadalar var ki, hələ iki-üç faizdir. Kolxozunuzda əmək inti-
zamı da zəifdir. İdarə işçilərinin arvadları günlərlə tarlaya 
çıxmır, çıxanda da yığımın bu qızğın çağında on üç-on dörd 
kiloqram pambıq toplayırlar. Qaraqız və Alaqız, Göyçək və 
Çiçək isə əllərinə xına qoyublar. Çox şeylər eşitmişəm, tele-
fonda yeri deyil. 

- Mirələsgər dayı, bu gün bir yerdə də mənim yanımda 
səndən söhbət oldu. Guya şəhərə yaxınsan deyə, evdən əl 
çəkmirsən. Elə olur ki, kimin tarlaya çıxıb-çıxmadığını da 
bilmirsən. Bazarlarda alver edənlərə gözün üstə qaşın var de-
mirsən. 

- Bala, elə sözlərə inanma, mənə əlləri çatmaz. Mənə de-
yən olsa ki, kəndə köç, deyərəm əlini qoy döşünə, zəhmət 
çək get “Zəhmət” adına kolxozun təzə sədri Piri Piriyevi, 
“Gülcahan” adına kolxozun sədri Miri Miriyevi, o biri... 

Elə buradaca telefonda yenidən hay-küy qopdu. Qaradaş-
da telefonla danışanların səsi göydaşlılarınkına qarışdı. Qa-
radaşdakı “Komsomol” kolxozunun sədri Əziz Əzizovla 
“Azərbaycan” kolxozunun sədri Çələbi Çələbiyev dərdləşir-
dilər. Əzizov Çələbiyevə deyirdi: 

- Ay köhnə Çələbi, bir məni başa sal görüm, neçə illərdir 
kolxozda işləyirsən, amma Qaradaşda yaşayırsan. Bununla 
belə, sənə dəyib-dolaşmırlar, işlədiyin kolxoza köç demirlər. 
Amma mənim sədr işlədiyim yeddi-səkkiz ay deyil, kəndə 
köçməməkdən ötrü qəzetə də düşmüşəm. Deyəsən kəndə kö-
çəsi olacağam. 

- Ə, kənd nədir? Ağlını başına yığ, gəl dayının yanına, 
hər şeyin yöndəmini sənə öyrətsin, elə bilirsən mənə işlədi-
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yim kolxoza köç demirlər? Amma mən bu qulağımdan alıb, 
o birindən vermişəm. “Bəli-bəli” deyə-deyə sovuşdurmu-
şam, çulumu sudan çıxartmışam. 

- Qonşu, sizin adamların çoxu avaralanır, səhərdən axşa-
macan asfalt yolun üstündəki çayxanadan çıxmır, yoldan ke-
çənlər də elə bilirlər ki, bizim kolxozun adamlarıdır. Daha 
demirlər ki... 

- Dünən bir, bu gün iki, deyəsən demoqoqluğa başlayır-
san. Pambıq yığmır, mənim adamlarım yığmır, ondan sənə 
nə var? Get sən onun dərdini çək ki, min yüz əlli ton pam-
bıqdan cəmi yetmiş beş ton vermisiniz. İki briqadada hələ 
sahəyə əl vurulmayıb. 

Atalar demişkən, oğru elə qışqırdı ki, doğru papağını qo-
yub qaçdı. Çələbi Çələbiyev “Komsomol” kolxozunun sədri 
Əziz Əzizova bir gəliş gəldi ki, o, danışdığına da peşman ol-
du. Çələbi bir-iki dəfə “Komsomol” kolxozu dedisə də cavab 
gəlmədi. 

Bu dəmdə telefonda təzə səs eşidildi: 
- Canım üçün, Çələbi, səhərdən sizin danışığınıza qulaq 

asırdım, mənə ləzzət verirdi. Əzizə yaxşı toy tutdun. 
- Ə, sən kimsən? 
- Bax ha, Çələbi, məni tanımayacaq, Rəsul Rəsulovam 

da, “Yaqut” adına kolxozun sədri. 
- Hə, hə, tanıdım, Mingəçevirdə yaşayan Rəsul. 
- Başın üçün Çələbi, lap elə sözlər deyirdin ki, hər biri 

bir qızıla bərabər idi. Amma qorxuram ki, ona təpinənlər Qa-
radaşdan kolxoza köçə, sonra da düşələr bizim üstümüzə. 

- Sən də durub söz fikirləşdin də. Altında quş kimi maşı-
nı, gün batmamış tərpənir Qaradaşa. Hələ orada günorta 
“abedinə” də özünü salır şəhərə. Bu qoca lələşin Çələbinin 
canı üçün o, kəndə köçsə “Qələbə” kolxozunun sədri Veyis 
Veyisova, “İşıqlı yol” kolxozunun sədri Məmməd Səlimova, 
Mingəçevir südçülük-tərəvəzçilik sovxozunun direktoru Ül-
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kər Çələbizadəyə bir göz eləyərəm onun tükünü didərlər. İn-
di Əziz köhnə bazara təzə nırx qoyacaq? Kolxozun işi qalır 
deyə, isti yuvamızdan çıxacağıq? Yox, keçəl suya getməz. 

Kənddə işləyib rayon mərkəzlərində yaşayan kolxoz 
sədrlərinin söhbətini eşitdikcə əsəbiləşirdik. Gör, adlarını tə-
sərrüfat başçısı qoymuş bu adamlar neçə illərdən bəri havayı 
yerə neçə min kilometrlərlə yol qət etmiş, öz xüsusi işlərinə 
nə qədər kolxoz vəsaiti ilə alınmış yanacaq işlətmişlər. Hələ 
bu yollarda köhnəlib sıradan çıxan maşınlar... 

Sədrlər deyib-gülürdülər. Birdən Rəsulov yuxudan ayıl-
mış kimi: 

- Ə, qoca Çələbi, birdən söhbətimizə qulaq asan olar, - 
dedi. 

- Assınlar da, islanmışın yağışdan nə qorxusu. 
Biz özümüzü saxlaya bilmədik: 
- Düz deyirsiniz, istehsalat idarələrinin rəhbərləri o cür 

ki, sizin başınızı tumarlayırlar, islanmışın yağışdan nə qor-
xusu olacaq? 

Çələbi Çələbiyev telefonçu qıza acıqlanıb dedi: 
- Telefonu yoxla, söhbətimizə qulaq asırlar. 
Sonra bizim üstümüzə kəkələndi: 
- Siz kimsiniz, nəçisiniz, nə haqla bizim söhbətimizə qu-

laq asırsınız? 
- Söhbətinizə qulaq asmırdıq, siz özünüz bizin telefona 

düşmüsünüz. Kimliyimizə qaldıqda, bunu deyə bilərik ki, 
qonağıq, Qaradaşa, Göydaşa ezamiyyətə gəlmişik. 

Bunu söyləyib öz ad və familiyamızı dedik. 
 

İlyas Allahverdiyev 
“Kommunist” qəzeti, 1966 
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Uğursuz qastrol 
(felyeton) 

 
Fərəculla Fərəcullayev Nuxada peyda olanda elə zənn 

edirdi ki, nuxalılar elə yüz il bundan əvvəl M.F.Axundovun 
əsərində təsvir edilən həmin nuxalılardır. Daha demədi ki, 
Nuxa nə qədər dəyişilmişdir. İndi hamının gözü açıqdır. İndi 
hamı tükü tükdən, ağı bezdən, bezi çitdən seçir. 

Gəlin mətləbi heç uzatmayaq. Elə bu başdan deyək ki, 
Fərəculla zənnində qismən yanılmayıb. Nuxada hələ elə 
adamlar, elə idarə müdirləri, elə sex müdirləri var ki, fırıl-
daqçıya pir deyib yapışırlar. 

Fərəculla uzun müddətdir ki, heç bir yerdə işləməyən, 
zəhmətlə çörək qazanıb yeməyən, uşaqlarını və ailəsini tərk 
edən dələduzlardan biridir. Amma gəlin onu da deyək ki, o, 
xüsusi “istedada” və xüsusi “məharətə” malikdir. Kim bilir, 
görəsən Fərəculla nə qədər adamı aldatmış, onu yalan toruna 
salmışdır. O, xoşladığı adamın birinə yaxınlaşıb deyir ki, 
“Kommunist” qəzetində, birinə ərz edir ki, kinostudiyada iş-
ləyir. Digərinə söyləyir ki, böyük-böyük yerlərdə işləyirəm. 
Bu minval ilə Fərəculla “mədəni” soyğunluğa qurşanır. 

Görün, Fərəculla kim ilə oturub durur. Məşhur kino rejis-
soru Xalid Meyidzadə ilə, kino artistlərindən Müşfiq Dəniza-
də və Hüseyn Mirzəzadə ilə. Onları da aldadıb bəyan edir ki, 
mən sizin həyatınızdan mənalı bir ssenari üstündə işləyirəm, 
birinə deyir mən filoloji elmlər namizədiyəm, birinə ərz edir 
ki, mətbuat aləmində köhnədən külüng çalıram. Bəzi-bəzi 
adamlar da belə söz-söhbətlərin qarşısında mat qalır, ədə, bir 
söz deyərəm atam yanar – deyib, öz-özünə qət edir: sənə pul 
ver – verərəm, mal ver – verərəm, yemək ver, süfrə açaram, 
araq lazımdır – şüşələri yan-yana düzərəm. 

Bəzi-bəzi adamlar da Nuxada Fərəcullaya belə qulluq 
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eləyirlər. Budur, təzə qonaq Fərəculla qədim şəhərdə bir sıra 
ziyalılar qarşısında dostluq etdiyi rejissor X.Meyidzadənin 
yaradıcılığı barəsində nitq irad edir. Mərkəzi parkda təzə qo-
nağa çıqqa Məmmədin müdir olduğu yeni yeməkxanada 
ədəb-ərkanla qulluq edilir. “Şəki” restoranında qocaman aş-
xana müdiri Mustafa kişi təzə qonağın qarşısında canfəşanlıq 
edir, yeməkxana işçiləri də pərvanə şamın başına dolanan ki-
mi bu “məşhur” şəxsiyyətin başına fırlanırlar. Şəhərin bəzi 
hörmətli adamları Fərəculla ilə oturub-duranda, şirin-şirin 
söhbət edəndə gendən baxıb görənlər də yəqin edirlər ki, Fə-
rəculla “böyük simadır”. 

Həkim Cabbar Cabbarov da öz köhnə dostunu ədəb-ər-
kanla yedizdirib-içirdib, cibinə də xərclik qoyub, aləmə ha-
ray salır ki, Fərəculla həm müxbir, həm də böyük rejissor-
dur. Amma biri demir ki, o, məşhur araq düşkünüdür. 

Bir dəfə Fərəculla yeməkxanaya girəndə gördü ki, künc-
də əyləşən cındır Əli bərk vurur. O, gözünün altı ilə baxdı, 
nə baxdı və öz-özünə dedi ki, sən öl, yaxşı hərif tapmışam. 
Atalar haqlı demiş: axtaran tapar. Fərəculla da istədiyini tap-
dı və təzə dostu cındır Əlidən xahişi bu oldu ki, şəhərə ha-
ray-həşir salsın ki, köhnə şəhərə təzə “maxbir” gəlib, təzə 
“rejissor” gəlib, nadir istedadlı bir adam təşrif buyurub. Gə-
lin görüşün, tanış olun, amma bunun qəzəbindən özünüzü 
qoruyun ha!!! 

Nuxada bu qayda ilə təzə və köhnə dostlarının sayəsində 
get-gedə məşhurlaşan Fərəcullanın sağlığına badələr qaldırıl-
dı, butulkalar boşaldıldı, neçə-neçə başlar dumanlandı, dillər 
topuq çaldı. Fərəculla da məclislərdə əyləşən maymaqlara 
gülmək istədisə də özünü saxladı. 

Bu dəsgahlardan sonra axı kim onun müxbirliyinə şəkk 
gətirə bilərdi? Hələlik heç kim. O da öz bildiyi kimi hərəkət 
edib “fəaliyyət” göstərdi. Fərəcullaya da bircə pul, bircə ye-
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mək, soyuq düşsə paltar lazım idi. Onu da heç kəs ondan 
əsirgəmədi. 

“Uşaq aləmi” mağazasının müdiri Camal Kamalov, on iki 
nömrəli mağazanın satıcısı Fikrət Əfəndiyev Fərəcullaya cib 
xərcliyi vermişlər. Ticarət işçilərindən Səməndər Nəbiyev, 
Vahab Vahabov, Rəsul Rəsulov və başqaları öz daşbaşları he-
sabına “müxbir” Fərəcullanı korluq çəkməyə qoymamışlar. 
Bu qayda ilə gözünə döndüyüm səyyar fırıldaqçı iki ay bu qə-
dim dağ şəhərində gəzib dolandı, doyunca kef sürdü. 

Fərəculla tək Nuxada deyil, bir çox rayonlarda da “xüsu-
si nömrələrlə” çıxış etmişdir. Kim bilir, bir neçə il ərzində 
Fərəculla nə qədər adama kəf gəlmişdir. Amma o, unutmuş-
dur ki, xoruzun quyruğu bir gün görünəcəkdir. 

Oxucu! Haqqında qısaca danışdığımız dələduz Fərəculla 
haqlı olaraq bu günlərdə şəhər milis şöbəsi tərəfindən yaxa-
lanmışdır. İndi Fərəcullanın Şirvan rayonlarında və Qərb zo-
nasında uzun sürən “qastroluna” Nuxada son qoyulmuşdur. 

 
Bağa baxarsan... 

(felyeton) 
 
Bağda “əlləşən” Tufan Dumanovun baltasının taqqıltısı 

kəsildi. O, bayaqdan bəri insafsızcasına kəsdiyi çəkil ağacla-
rını iki yerdə çinləməyə başladı. Ayaq səsinə başını yuxarı 
qaldırıb, qonşu Əliqullar kolxozunun bağ briqadiri Ələmqulu 
Kərəmqulu oğlunu gördü: 

- Məni yaman qorxuzdun. 
- Niyə? 
- Dedim rayondan gələn adam olarsan, işimiz korlanar. 
- Ay rəhmətliyin oğlu, heç pambıq qoyur ki, baş açsınlar. 

Pambıq, onun dalınca taxıl, onun ardınca mal-qara. Heç bir 
bağa baxan var? Sən işində ol. 
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Araya bir az sükut çökdü. Sükutu yenə Ələmqulu pozdu: 
- Niyə bəs bunları iki yerə ayırırsan? – dedi. 
Tufan hırıldaya-hırıldaya dedi: 
- Bunların biri Səhrad qağamındır. 
Elə bil ki, adının çəkilməsinə bəndmiş. S.Vurğun adına 

kolxozun bağ briqadiri Səhrad Kərəmqulu oğlu da gəlib çıx-
dı. Dostlar görüşüb şirin-şirin söhbətə başladılar. 

Ələmqulu dedi:   
- Sən işinin çəmini tapmısan, Səhrad. Beş-altı ildir ki, 

bağ briqadirisən. Kələyindən də qalmırsan, kefindən də. 
Özünü də danlatmırsan. Bizim kolxozun sədri Zeynal Zeyna-
lovun bağ söhbəti gələndə cini kəlləsinə çıxır. Amma düzü 
Səhrad bu qədər adamla sizin bağ da bizim bağ kimi şama 
dönüb, getdikcə əriyir... 

Son sözlər Səhradı bir az pərt etdi, lakin üstünü vurmadı: 
- Bura bax, Ələmqulu, əslində bizim bağlar sizinkilərdən 

böyükdür. O günü rayonda idim, öyrəndim ki, sizin vur-tut 
on üç hektar meyvə və dörd hektar üzüm bağınız var. Amma 
kolxozunuza gələndə dedilər ki, əşi, bağ nədir, məgər bağ-
dan əsər qalıb. Amma heç səndən soruşublarmı ki, hanı o 
üzüm bağı, hanı o meyvə bağı? 

Ələmqulu daha da hiddətləndi. Səhradın lap paxırlarını 
söyləməyə başlamaq istəyəndə Vəliqullar kolxozunun bağ-
banları İsa, Musa, Həsən, Ağakişi və Qarakişi də gəlib çıxdı. 

Ələmqulu dedi: 
- Bax, Səhrad, yaxşı oldu ki, sizin bağ briqadasının üzv-

ləri gəlib bura toplaşdılar. İndi gəlin əyri oturaq düz danışaq. 
Sizin bağlardakı mənzərə daha dəhşətlidir. Kişi, sizin Vəli-
qullar kolxozunun sədri Umud İdrisov və baş mühasib Bulud 
Buludov lap qurd ürəyi yeyiblər. İndicə məni lağa qoyurdun 
ki, sən havayı yerdən ayda iyirmi doqquz əməkgünü alırsan. 
Heç olmasa mən bu il kolxozçulara yarımca ton üzüm ver-
mişəm. Bəs siz nə eləmisiniz? 
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Yığışanların hamısı gülüşdü. Bu vəziyyəti görən Ələm-
qulu yenə dilləndi: 

- Əlbəttə, indi gülərsiniz, atalar yaxşı deyib: ay mənim 
olsun, ulduzun gözünə barmağım. Görünür sədriniz Umud 
İdrisov və hesabdarlar qohum-əqrəbanızdırlar. Belə olmasa 
nə bu il, nə də keçən il bir qram da olsun məhsul götürülmə-
yə-götürülməyə hərənizə otuz beş əməkgünü, Səhrad, sənə 
isə qırx beş əməkgünü verməzdilər. Siz, burada əyləşənlər 
ötən ili kolxoza bir manat xeyir vermədiyiniz halda, kolxoz-
çuların zəhmətindən hasil olan puldan üç min dörd yüz alt-
mış səkkiz manat alıb yağ təki əritməzdiniz. Gəlin heç o ke-
çən ili qoyaq kənara, götürək bu ili. Evdə yata-yata, kənd 
arasında əli cibində gəzə-gəzə il başa çatmamış sizə iki min 
səkkiz yüz altmış beş əməkgünü yazılmasına nə ad vermək 
olar? İndi Səhrad, “ev bizim, sirr bizim”, bir de görüm o qə-
ləmə alıb bağın becərilməsinə sərf etdiyin o günlər saxta de-
yilmi? Vallah-billah saxtadır. Sentyabr ayında naryada qol 
atmısan ki, guya çəkillikləri və tənəkləri suvarıb, bağdakı 
alaq otlarını kənara çıxartmısınız. Bu minval ilə bu oturanla-
ra iki yüz səksən səkkiz əməkgünü verəndə heç bir gəlib sə-
nə deyən olmadı ki, axı bu boyda da yalan olar? Yoxlamır-
lar, yoxlasalar bağı viranə qoyduğuna görə səni işdə bir gün 
də saxlamazdılar, bəlkə də o söz... 

Səhrad qəzəbləndisə də həmkarına borclu qaldığını du-
yub irəli yeridi: 

- Mən ölüm Ələmqulu, bunu burda dedin, elə qoy burda 
qalsın, heç yerdə danışma. 

Ələmqulu dedi: 
- Nəyi qoyub, nəyi axtarırsan. Bizim rayonda heç bağa 

fikir verən var? Öz-özümə deyinirəm və deyirəm balam niyə 
ayrı-ayrı adamların qapısında gözəl bağlar-bağatlar əmələ 
gəlmişdir, sən elə bilirsən kolxoz bağlarında gözəl bağlar ya-
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ratmaq olmaz? Olar. Biz bağbanlarda da günah çoxdur. Am-
ma hamıdan çox təqsirkar sədrlərimizdədir. Heç uzağa get-
məyək, bizim qonşuluğumuzdakı Yalavac kəndini götürək. 
Bu kolxozun ərazisində vaxtilə gözəl bağ sahələri var idi. 
Baxımsızlıq üzündən belə gözəl üzüm və meyvə bağı bərbad 
hala düşdü. Kolxoz sədri Mirzə Mirzəyevdən mənim yanım-
da soruşanda, o, belə cavab verdi: 

- Sədr neyləsin? Onun dərdi məgər birdir, ikidir, heç ba-
ğa baxmağa macal olur ki?.. 

Amma yaşıllığa qərq olan bağlı-bağatlı kəndlər və qəsə-
bələr az deyil. Dadlı-ləzzətli meyvələr, tropik meyvələri belə 
çox-çoxdur. Kolxozlarda isə bağa çox etinasız yanaşırlar, 
əkən yox, əkdirən yox, babalım deyənlərin boynuna, onlar 
deyir biz də eşidirik. Lap son iki-üç ildə bağların artımı nə-
zərdən qaçıb. Yüz hektarlarla üzüm və meyvə bağları ömür-
lərini bağışlayıb sədrlərə və aqronomlara. 

Bu bağbanların özlərinin işində nöqsanlara bəraət qazan-
dırmaq olmaz, amma deyilənlərdən görürsünüzmü, ay araz-
qıraqlılar, “bağa baxarsan bağ olar, baxmasan dağ olar”. Siz 
isə gəlin bağ əkin, ona qulluq edin, qoyun olsun əsl bağ. 

 
Dil bilənlər, fel bilənlər 

(felyeton) 
 

Qatarla gələn Vəli Qaradonluda düşəndə arxadan qəflə-
tən onun gözünü bir adam yumdu. Vəli çox fikirləşdi, bu əl-
lər sahibinin kim olmasını tapa bilmədi ki, bilmədi. Bir-bir 
öz tanış-bilişlərinin adlarını sadalamağa başladı: 

- Fasıx Kömür? 
- Yox! 
- Tramvay Dəmir? 
- Yox! 
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- Gopçu Əmən? 
- Yox! 
- Konduktor Yəmən? 
- Yox! 
- Tərə Duman? 
- Yox! 
- Laborant Kaman? 
- Yox! 
- Ağronom Zaman? 
- Yox! 
- Dızıq Qurban? 
- Yox, yox! Vallah, billah tapa bilmədim, gözümü aç gö-

rüm kimsən? – deyə Vəli dilə gəldi. 
Dostu əllərini buraxdı, Vəli gözünü bir az ovuşdurduq-

dan sonra geri dönəndə kirvəsi Vartanı görən təki dedi: 
- Vartan kirvə, günorta çağı səni raykomun büro yığınca-

ğında görmədim. Ona görə də heç ağlıma gəlmədi ki, sən bu-
ra gəlib çıxasan. 

- Hamını təsdiq etdilərmi? 
- Bəli, lap şıppıltı ilə. 
- Heç bir sual-zad verən olmadı? 
- Rəhmətliyin oğlu, nə sual, elə bil xam adam kimi danı-

şırsan, kim dilbilən adamların yanına adam salmışdısa, onun 
işi lap xod getdi. Sən guya bizim rayona nabələdsən? 

- Bəli, bəli, bələdəm. Vacib işim olduğundan mən Bakıda 
“ləngidim”, təsdiqə gəlib çata bilmədim. Nə olar, gələn bü-
roda yenə gələrəm. 

- Əşi, yekə kişisən, mənə niyə kəf gəlirsən, yaxşı deyib-
lər erməni olan yerdə yəhudi bir şey edə bilməz. Ürküb çə-
kinmə, səni lap qiyabi olaraq Daşburun pambıq məntəqəsinə 
baş əmtəəşünas təyin etdilər. Məssəb haqqı, iş elə gətirdi ki, 
sənə söz verən o dilbilənlərin çoxunun dilindən düşmədin. 
Səni tərifləyə-tərifləyə qaldırıb lap dan ulduzunun yanında 
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qoydular. Sağ olsun törə Duman Quliyevi, sən öl bu saat gö-
türsə gəlib Daşburundan belə adamla lap fəhlə işləyərəm. 
Kişi səni o ki var, bəsdi deyincə təriflədi və axırda dedi ki, 
Vartan Dartanyan düz adamdır. Doğrudur, bir az əyər-əskiyi 
var. Bu öz daxili işimizdir. Bir kök aktdır onun canı, günü 
sabah silərik. 

- Ə, bəs Tramvay Dəmirə heç sual verən olmadı? – deyə 
Dartanyan həmdostunu yenə suala çəkməyə başladı. 

Vəli dedi: 
- Bilmirəm, yerdən kimsə ağzı göyçəklərdən biri dilləndi, 

harda işləmisən, o da dedi ki, Bakıda. Biri də ona cavab ver-
di ki, görünür təcrübəli yoldaşdır, başqa birisi çox çəp baxdı. 
Soruşdu ki, nə işdə olmusan, hansı sənətin sahibisən? Də-
mirdən heç də çıxmayan iş, dirək kimi düz ayağa qalxdı. 
Tramvay sürmüşəm, lift işlətmişəm. Amma onu da deyim ki, 
elə bil məclisdə dilbilməyən adam da var imiş. Biri ərz etdi 
ki, lift hara, tramvay hara, pambıq hara, məntəqə hara. Elə 
bu sözü deyən kimi halal olsun o dilbilənə, onun səsini xırp 
kəsdi, dedi ki, yaxşı deyiblər, “dünənki işinə sağ ol, bu gün-
künə cavab ver”. Keçən-keçib, olan-olub, keçmişi qurdala-
mağın ta nə mənası var İndi aləm bambaşqadır, bircə şərt 
var, adamın bu işə həvəsi varmı, yoxmu? Məntəqəyə həvəsi 
var? Vəssalam, şüttamam... 

Axırda dilbilənlər sözü Dəmirin özünə verdilər. O da 
amiranə bir söz dedi: 

- Mənə elə gəlir ki, lifti idarə etmək və tramvayı sürmək, 
pambığı qəbul etməkdən çox çətin peşədir. Canım, pambığa 
nə var, adamları yeddi mərtəbəyə qaldırmaq hara, bu hara, 
bu qədər gediş-gəliş olan Bakı kimi yekə şəhərdə tramvayı 
sürməyi bacarıram, amma Allahın bu çölündə bıtraq kimi bi-
tən pambığını çəkib götürməyi və zavoda çəkib təhvil verə 
bilməyəcəyəm? 

Dilbilənlərin hamısı “verərsən, verərsən” – deyə başları 
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ilə öz razılıq hisslərini bildirdilər. Axırda göstərdilər ki, sən 
də get Daşburuna, məntəqədə, evinizin lap yanında sən təzə, 
Vartan köhnə, dil tapıb dolanarsız. 

Bu sözdən sonra Vartan qəhqəhə ilə xeyli güldü. 
-  Ə, niyə gülürsən? – deyə Vəli ciddi görkəm aldı. - 

Yoxsa bu qurğunu o dilbilənlərlə özün düzəltmisən, yoxsa 
iclasa gəlmək əvəzinə, vağzalda dəmə qoymusan? 

- Malades sənə, elə bil falçısan, arifsən, görünür belə fel-
lərin yollarından mənə də dərs deyərsən. 

- Bəs nə bilirsən, - deyə Vəli təşər-təşər cavab verdi. 
- Bəs, qardaş oğlu, sənə nə dedilər? – deyə Vartan həm-

söhbətçisi Vəli Salahoviç Duruəliyevə başı ilə sual işarəsi 
etdi. 

Vəli Salahoviç ərz etməyə başladı: 
- Dedilər ixtisasın var, dedim yox, kimin ixtisası var ki, 

mənim də ola. Dedilər haranı qurtarmısan? Dedim doqqu-
zuncu sinfi. Allah kömək olmuşun biri, tanımadım, o dilbi-
lənlərdən e, deyirəm dilləndi ki, başqa əmtəəşünaslara ba-
xanda yenə bu savadlıdır. Haqq-hesabı, qanun-qaydanı bu 
dürüst saxlar. Bu sözdən sonra bəşərətim açıldı. Allah o saat 
elə bil məni elədi bir tutuquşu, cövlana gəldim. Dedim ki, 
canım, mən nəinki haqq-hesaba, riyazi əməliyyatlara, hətta 
fiziki qanunlara belə yaxşı bələdəm. Göstərdim ki, elə pam-
bıq işi düz mütənasib qanunlara bənzəyir. Bu qanunu, o düs-
turu kim bilsə ona zaval yoxdur. Elə ağzımdan bu söz qurta-
rar-qurtarmaz biri dedi ki, xahiş edirik bu proporsiyanın təri-
fini açıb desin görək. Mən də cavab verdim ki, hər hansı bir 
ədəd artarsa və yaxud azalarsa buna uyğun olaraq başqa bir 
ədəd də artarsa və azalarsa bu ədədlər bir-birinə düz mütəna-
sibdir. Bunu deyən kimi hamı yerdən dedi ki, bərəkallah! 
Ağzından süd iyi gəlsə də işini bilən adama oxşayır. Başqa 
bir dilbilməz dedi ki, xahiş edirik o proporsiyanı xırdala. 
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Göstərdim ki, kolxozlardan gələn pambığı düz çəkib qəbul 
edərkən üst-üstə yığıb tayalar qurarkən ədədlərin sayı, yəni 
pambığın çəkisi artır. Bu pambığı yavaş-yavaş söküb za-
vodlara düz təhvil verəndə düz mütənasib olur. Deməli, 
proporsiya düz qurulanda iş düz gəlir. Dilbilənlərin hamısı 
gülüşdülər. Dedilər ki, sənə ölüm yoxdur. Sən də get otur o 
biri məntəqədə pambıq tayalarının üstündə öz proporsiyala-
rını qur. 

Bu minval ilə Mil düzündə dilbilənlər bu felbilənlərin 
yağlı sözünə “inanıb” həmin bu dələduz, fırıldaqçı dil və fel 
bilənləri pambıq məntəqələrində böyük həvəslə yerləşdirmə-
yə başladılar. Dildən pərgar olan dilbazlar və felbazlar mən-
təqələrdə bir hoqqa düzəltdilər ki, gəl görəsən. Keçən il on-
ların pambıqdan əyirib düzəltdiyi kələflər bir-birinə pırtlaşıb 
qarışdı. İndi isə deyirlər bu pırtlaşmış yumaqları açan tapılıb. 

- Konduktor Yəmən Səfərov və aqronom Zaman Nadi-
rov birləşib Mil düzündəki məntəqədə dörd yüz on səkkiz 
ton pambığın ardına keçdilər. Laborant Kaman Mehralıyev 
və fasıx Kömür Söhbətov isə Muğandakı məntəqəyə bir di-
van tutdular ki, bunun yarası heç yeddi ilə sağalmaz. Heç 
zad nədi ki, elə-belə, köhnə pulla dövlətin bir milyon yüz 
altmış min manatını duru yerindən qatlayıb yan ciblərinə 
doldurdular. 

Elə ki, təftişçilər rayona gələndə məntəqə işçiləri arasın-
da vəlvələ qopmağa başladı. Daha Vəlinin “qurduğu” düz 
proporsiya dönüb tərs proporsiya oldu. Vəlinin özü pambıq 
quldurları içərisində rekord vurdu. Bu qurd daraşıb məntəqə-
dən altı yüz səksən beş ton pambığı “yedi”. Dövlətə milyon-
milyon manat ziyan vurdu. Amma Vartan Dartanyan pambı-
ğı oğurlamaqda isə ikinci yeri tutdu. Çünki indi rayonda de-
yirlər ki, Vartan fəndkir çıxdı. Çiyin dostu Tramvay Dəmir 
Səhrəmanovdan zirək tərpəndi. Tramvay Dəmir kolxozçular-
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dan çırpışdırdığı yüz on beş min manat pulu yadından çıxa-
rıb aparıb evə qoymuş imiş, amma çoxbilmişlər pulun yerini 
bilib gedib onun evindən doxsan beş min manatını “tapdı-
lar”. Ancaq Vartan isə belə etməyib, deyirlər pulu dəj saxla-
dı. İşi qarışmamazdan əvvəl o, arvadı ilə dilbir olub onu “bo-
şadı”. Yerevanda aldığı təzə ev və Hadrutda tikdirdiyi “köh-
nə” ev arvada qaldı. Daşburundakı evi isə ata qohumlarına 
qaldı. 

Pambığın dilini və felini bilən bu bir qrup fırıldaqçılar 
cəmi-cümlətanı səkkiz milyon beş yüz min manat ziyan vur-
muşlar. Ziyankarların bir qrupu isə hələ rayonlar arasında 
ayaq döyürlər. Burada onlara himayəçilik edib iş verən və 
yol göstərənlər də az deyildir. Bizim bu hadisəni qələmə al-
maqda məqsəd odur ki, təkcə bu Mil düzündə deyil, başqa 
rayonların da rəhbərlərinin qulağında bir sırğa olaraq asılıb 
qalsın və onlara bir dərs olsun ki, adamları işə, ələlxüsus 
maddi-məsul işə qəbul edərkən onları dərindən yoxlasınlar, 
iş bacarığına arxayın olsunlar. Şirin dillərə bel bağlamasın-
lar, elə etsinlər ki, onların tutduqları işin nəticəsi tərs mütə-
nasib deyil, düz mütənasib olsun. 

1964-cü il 
 

İki İdris üz-üzə 
(felyeton) 

 
- Kaş qış olmayaydı... Kaş qış olmayaydı... 
Bu sözləri “Qələbə” kolxozunun sədri İdris Bəlalı ürə-

yində dolandıra-dolandıra Vartaşen istehsalat idarəsinin rəisi 
İdris Qalalının kabinetinə girdi. Yığıncaq təzəcə başlanmış-
dı. Qışa hazırlıq məsələsi müzakirə olunurdu. “Kommunist” 
kolxozunun sədri Qəbulla Kərimovun ağzından od tökülür-
dü: 
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- Yoldaşlar! Qışa hazırlıq problemini büsbütün həll edi-
rik. Belə ki, qışda üzümüz qar kimi ağ olacaq. Buna vicda-
nımla söz verirəm!.. 

 Qəbulla danışdıqca İdris Bəlalının ürəyində yay günəşi 
parlayırdı. Növbə “Qələbə” kolxozuna çatanda o, ayağa qal-
xıb elə yalanlar dedi, elə vədlər verdi ki, Qəbullanın İdris 
Bəlalıya paxıllığı tutdu. İdris dedi: 

- Yoldaşlar! Biz istehsalat idarəsinin rəhbər göstərişlərini 
əldə əsas tutaraq qışa hazırlıq məsələsini kökündən dəyişdi-
rəcəyik, buna ikiəlli söz verirəm və üstəlik and içirəm. Qışa 
aman yoxdur, yoldaşlar! 

Bir neçə kolxoz sədri də bu minvalla durub danışandan 
sonra protokol bağlandı, qərar qəbul edildi, tikinti istehsalat 
idarəsi yaranan gündən çıxarılmış o biri qərarların üstünə, o 
qərarların ki, çoxu yerinə yetirilməyib. 

Sədrlər razı halda evlərinə dağılan kimi İdris Bəlalı özü-
nü verdi İdris Qalalının yanına, gülə-gülə soruşdu: 

- Hə, necə danışdım? 
Sədr İdris gözləyirdi ki, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də 

rəis İdris deyəcək: “”Əla”. Lakin belə olmadı. İdris Qalalı 
çox rəsmi dilləndi: 

- Bu ilki danışığın keçən ilki danışığından çox az seçildi. 
Sədr İdris özünü o yerə qoymadı. Yenə ərklə gülə-gülə 

dostuna söz atdı: 
- Mən ölüm keçən ilki sözlərim yadındadır? 
- Bəli, keçən il də ikiəlli söz verdin, and içdin. Dedin ki, 

bir illik nədir, iki illik ot, küləş, silos tədarük edəcəyik, hey-
van artacaq, ət yüz əllini ötəcək, süd Əlciyan çayına dönə-
cək, demişdinmi? 

- Bəli, demişdim, - deyə İdris Bəlalı bir qədər özünü yı-
ğışdırdı ki, görsün rəis daha hansı pərdəyə vuracaq. 

İdris Qalalı sözünə davam etdi: 
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- Bəs nə oldu? Qış salam verməmiş sən qapını açıb əley-
kiməssalam deyib, yalvardın ki, heyvan acından qırılır, bir 
aman! Aman olmadı, heyvan da gözündən batdı. Bunu baş 
zootexnik Kinikor Qalabekyan və baş baytar həkim Misgər 
Misgərov da bilirlər ki, 1963-cü ildə “Qələbə” kolxozunun 
beş min iki yüz davarı olmuşdur. Bunu sən İdris söz verə-ve-
rə artırmaq əvəzinə, iki min dörd yüz əlli doqquza endirmi-
sən. 

- Düz deyirsiniz, yoldaş Qalalı. Mən çox razıyam ki, o 
vaxt Qalabekyanla Misgərovun iştirakı ilə siz köməyimizə 
çatdınız. İxtisaslaşma adı altında səkkiz yüz qoyun “Pravda” 
kolxozundan, altı yüz qoyun da “Kommunizm” kolxozundan 
alınıb bizə verildi. Sizi min yaşayın!  

- Biz yaşayırıq, amma qoyunlar yaşamırlar. Soruşsalar, 
nə deyəcəksən? 

Bu sualdan sonra sədr İdris keçdi hücuma, nə keçdi, bir 
nəfəsə istehsalat idarəsinin bütün eyiblərini başladı sadala-
mağa: 

- Sən İdris dayan, gör indi mən İdris nə sayıram? Mənim 
daşdan keçən aktlarım var. Ürəyini sıxma, işlərimi sənin sa-
yəndə çox möhkəm tutmuşam. Qış pis gəlib, heyvan qırılıb, 
vəssalam! Heç əzrayıl da mənə bata bilməz. Bir də nə düş-
müsən təkcə mənim üstümə? Bütün istehsalat idarəsi elə mə-
nim günümdə deyilmi? 1963-cü ilin dekabrında bizim rayo-
nun yetmiş səkkiz min iki yüz altmış bir qoyunu olub. Söz 
verə-verə onun sayını bu ilin dekabrında otuz yeddi min yed-
di yüz iyirmi səkkizə endirməmisən? Keçən ilin iyununda 
qoyunların sayı indikindən əlli min çox olub, hələ quşçuluq 
fermalarını demirəm. Səkkiz min quş hara uçub, gördüm de-
yən yoxdur. Soruşanda hamı dişini qurdalayır. Donuzların 
sayı düz iyirmi dörd faiz azalıb. Südçülüyə elə zərbə dəyib 
ki, hələm-hələm düzəlməz. Düz min doqquz yüz əlli səkkiz 
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baş qaramalı, akt yazmışsınız ki, çay aparıb, heç camış da 
suda boğular? Məni sorğu-suala tutursan, bəs o Məzəli Mə-
zəliyevə niyə gözün üstə qaşın var demirsən? Tərifləyə-tərif-
ləyə onu etdiniz “Səhər” adına kolxoza sədr. Məzəliyevin 
“təşkilatçılığı” sayəsində min iyirmi baş qaramal altı yüz 
iyirmi başa, doqquz min davar isə beş min iki yüz doxsan 
yeddiyə endi. Belə geniş “elmi” fəaliyyətindən sonra kişi gö-
zəl xasiyyətnamə ilə gedib aspiranturaya girib. Ya elə götü-
rək Qəbulla Kərəmovu. O, “Pravda” kolxozunun bütün tə-
sərrüfatını alt-üst elədi, siz isə onu cəzalandırmaq əvəzinə 
götürüb qoydunuz “Kommunist” kolxozuna sədr. Guya yer 
dəyişmək adamı dəyişərmiş. Mənim bu qışa hazırlığım xoşu-
na gəlmir, bəs öz hazırlığın necədir? İyirmi bir min yeddi 
yüz qırx dörd ton əvəzinə, vur-tut on dörd min yüz yetmiş 
doqquz ton ot yığılıb. Bol qarğıdalı yetişmişdi, yığmadınız, 
qalıb xarab oldu. Belə də qışa hazırlıq olar? Bu cür gözəl 
rəhbərliyiniz sayəsindədir ki, rayon istehsalat idarəsi hey-
vandarlığın bütün sahələri üzrə respublikada quyruqda sürü-
nür. Yenə də deyim?.. 

- Yox, bəsdir, - deyə rəis İdris sədr İdrisin əlindən tutdu. 
– Canım, mən zarafat elədim, burda dediklərini başqa yerdə 
danışma. Bizim günahlarımız bir böyük ağacdırsa, onun bir 
budağı da sənsən. Gəl onu kökündən kəsmə. Bir daş altda, 
bir daş üstdə... 

- İndi bir rəis kimi de görüm, mənim qışa hazırlığım xo-
şuna gəlirmi? 

- Lap əla, xoşuma gəlir. Get yastığın yumşaq, yorğanın 
isti olsun! 
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Küsüşmə... 
(felyeton) 

 
Bu küsüşmə əhvalatı kolxozda sədr, partiya təşkilatının 

katibi, manqa başçısı və bəzi-bəzi kolxozçular arasında ol-
muşdur. 

Əhvalat belə olmuşdur: Çiyid səpinindən sonra Qarahü-
seynli adına kolxozda Qəzəb Qəzəbov başçılıq etdiyi tarlaçı-
lıq briqadasında pambıq əkini sahələri bölünüb manqalara 
təhkim olunanda manqa başçıları arasında böyük bir narazı-
lıq əmələ gəldi. Nə isə, məsələ çox uzanır. Briqadir Qəzəb 
nə qədər edirsə manqa başçısı Qəndilə Qəndilovanı razı sala 
bilmir. 

Məsələ gəlib kolxoz idarə heyətinə çatır. Kolxoz idarə 
heyətinin sədri Ehsan Ehsanov məsələni təklikdə həll edə 
bilməyib, partiya təşkilatının katibi, həm də sədr müavini 
Həsən Həsənovu köməyə çağırır. Sədrlə partkom xeyli gö-
tür-qoy etdikdən sonra sahələri çöpatma yolu ilə manqalar 
arasında bölüşdürməyi qərara alırlar. 

Ertəsi gün sədr Qəzəbovun briqadasına gedir. O, sahə dü-
şərgəsində briqadiri və manqa başçılarını yanına çağırır. Man-
qa başçılarına bildirir ki, sahələri çöpatma yolu ilə bölüşdürə-
cəkdir. Briqadirə əmr edir ki, bir kvadratmetr yeri beş hissəyə 
bölsün. Briqadir dərhal bölür. Bundan sonra briqadanın pam-
bıq sahələrindəki yerlərin adı bir kvadratmetrdə bölünmüş 
yerlərə qoyulur. Manqa başçılarının hərəsi bir çöp götürür. 
Balaca (beş-altı yaşında) bir uşaq çağırırlar. Çöplərin hamısını 
yığıb uşağa verirlər. Uşaq çöpün hərəsini cızığın içindəki ye-
rin birinə qoyur. Qəndilə Qəndilovanın arzuladığı sahə yenə 
də ona düşmür. Bundan acıqlanaraq küsüb evinə qayıdır. 

Bir neçə gündən sonra briqadir sədrə xəbər gətirir ki, 
manqa başçısı Qəndilə Qəndilova manqanı sahibsiz qoyub 
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Şamama Əhmədovanın manqasında işləyir. Sədr bəd xəbər 
gətirməsindən acıqlanaraq briqadirdən küsür və bir də Qəzə-
bovun briqadasına getməməyi qərara alır. 

Çöpatma əhvalatının baş tutmadığını eşidən partiya təşki-
latının katibi H.Həsənov da başlayır öz-özünə küsmək yolu 
axtarmağa. Çox fikirləşdikdən sonra belə qərara gəlir: - Mə-
nə desələr get Qəzəbovun briqadasındakı vəziyyəti düzəlt, 
deyərəm onlar çox şərbaz adamdırlar. Gedə bilmərəm. 

Həsənov düşündüyü kimi də edir. O vaxtdan bəri qəzəbi 
tutan partkom bir dəfə də olsun Qəzəbin tarlaçılıq briqadası-
na getmir. 

Sahibsiz qalan manqanın üzvləri hərəsi çıxıb bir yanda 
işləməyə gedirlər. Arvadların bir qismi ərinə baxıb küsür, ki-
şilər də öz arvadlarına bərk acıqları tutub küsərlər, kolxozda 
işə çıxmazlar. 

Sahibsiz sahədə alaq otları başlayır eninə-boyuna yoğun-
lamağa. Kalış qalxaraq yenicə çıxmağa başlayan pambıq bit-
kilərinin dibindəki nəmliyi sorur, bitkilərin işığını kəsir. Sar-
maşıq pambıq kollarına dolanaraq onu boğur. Sovkalar tor-
pağın üzünə çıxaraq o tərəf-bu tərəfə baxırlar. Sahəni sahib-
siz görüb başlayırlar yenicə əmələ gələn qozaların üstünə da-
raşmağa. Qurdlar kolxoz rəhbərlərinin canına dua oxuya-
oxuya yeyib yoğunlayırlar. Çor da ki, öz gənələrini gündən-
günə artırır... 

...Aylar, günlər keçir. İyul ayında Xalac MTS-nin baş aq-
ronomu Zöhrab Zöhrabov gedib sahibsiz sahəyə çıxır. Baxıb 
görür ki, pambıq kollarının hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb. 
Küsüşmənin nəticəsində səkkiz hektarlıq pambıq sahəsi ta-
mam-kamal batıb. Kolxoza xeyli miqdarda ziyan dəyib. 

Yek kəlmə ilə desək, Qarahüseynli kəndində bu küsüşmə 
əhvalatına çarə tapılmır ki, tapılmır. Əksinə, kənddə bir-bi-
rindən küsmək get-gedə şiddətlənir. 
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Daha başqa bir küsüşmə əhvalatı da olmuşdur. Bu da 
kombaynçılarla sədrin arasında baş verib. Buna görə də əlli 
hektar sahədə taxıl yığımı yaddan çıxıb qalıb. Küsənlər bir 
də ayılıblar ki, məhsulu siçanlar aparıb. 

Qarahüseynli kolxozunda baş verən küsüşməni aradan 
qaldırmaq üçün aidiyyatı təşkilatlar barışıq aşı bişirməlidir-
lər. Həm də bu aşı elə bişirmək lazımdır ki, dadı küsənlərin 
damağından həmişəlik getməsin. 

 
Əmir Əmir 
(felyeton) 

 
Atalar yaxşı deməyibmi, a Mirzə, nabələd adam kor olar. 

Sən yerli qəzetdə işləyirsən. De görək günorta harada nahar 
etmək olar? – deyə öz həmdostumdan soruşdum. 

- Pis olmaz, - deyə Mirzə dilləndi. 
O, yerli adamlardan birinin qulağına nə pıçıldadısa da, o 

da həmdostuma şəhərdə tikilmiş “Külək” pavilyonunu nişan 
verdi. Biz də həm təzə, həm də köhnə şəhərə baxa-baxa, ta-
maşa edə-edə gəlib bu pavilyona çıxdıq. Gözəl zövqlə tikilən 
bu yeməkxanaya tamaşa edib, isti çay içib dincəlməyin nə 
qədər ləzzəti var. 

Amma düzünü deyim ki, bu yeməkxananın bizim şəhər-
də olan bütün yeməkxanalardan bir üstün və tarixi cəhəti 
odur ki, “Külək” pavilyonu köhnə şəhərlə təzə şəhərin ara-
sında tikildiyindən hər iki şəhəri birləşdirən bir simvol kimi 
səslənir. 

Bizə armudu stəkanda çay gətirdilər. 
Nə başınızı ağrıdaq, içəri girəndə bizim Mirzənin bərk 

dilxor olduğunu sifətindən hiss etdim. Dedim görəsən nə qə-
bahət iş tutublar ki, ya mən tutmuşam ki, həmdostum belə 
fikrə getdi. Soruşdum: 
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- Nə olub, niyə belə dilxor oldun? 
- Heç nə. 
- Yenə, de görüm nə oldu? 
- Gözəl pavilyondu, kaş bu, avtobazadan bir az aralı tiki-

ləydi. 
- Niyə, məgər sürücülər pis adamdı, onlar olmasa gör 

burdan nə vaxta gedib Bakıya çatarsan, gözünü qırpmamış 
iki saata səni Bakıya çatdıran kimdir? Şofer. Yolda səninlə 
şirin-şirin söhbət edib, qəmini dağıdan kimdir? Şofer. Lazım 
olan əyləncə yerini göstərən kimdir? Şofer. Onlardan niyə 
üzün dönüb? – deyə dilləndim. 

- Sürücülərdən mənim də xoşum gəlir, onlar da əsl zəh-
mətkeşdirlər. Amma kaş Əmir olmayaydı, - deyə dostum 
dilləndi. 

- Əmir kimdir? 
- Bu Səhriabad avtobazasının direktoru. Həmin bu baza-

nı əmib soran, bu pavilyonun arxasındakı həmin bu bazanı 
əmib soran direktor Əmir Dəmirov. 

- Olsun də, onun bura nə dəxli var? – deyə dilləndim.     
- Bilirsən, Əmir nə qurddur, neçə ildir ki, özünü soxub 

bu avtobazaya, avtobazanı söküb hey əmir, az qala sürücü-
lərin ağcaqanad kimi qanını sora. 

- Bunu heç burada eşidən, görən və bilən adam-zad yox-
dur bəyəm, bir tədbir görən-zad yoxdur? 

Cavab verdim: 
- Əşi, nə danışırsan, Əmirin bu bazada çıxardığı hoqqa-

ların sədası tək bizim şəhərdə deyil, lap respublikada səs-
ləndi. Onun haqqında keçən ilin dekabr ayında “Kommu-
nist” qəzetində böyük bir felyeton dərc olundu. Məgər onu 
oxumamışdın? 

- Onda məzuniyyətdə idim, xaricə getmişdim. 
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- İndi yadında bir şey qalıbsa deyə bilərsənmi ki, Əmir 
nə iş tutub? – deyə dostuma dedim. 

Dostum stəkandakı çaydan bir qurtum alıb dedi: 
- O vaxt Əmirin bu avtobazanı necə əmməsi barədə fel-

yeton dərc olunanda burada yeyinti və söküntü işlərinin həc-
mi on min manat idi. Əşi, bu az-azacıq deyil ey, köhnə pul 
ilə yüz min manat edir.  

- Bəs sonrası? 
- Sonrası nə olacaq, kişinin ya gərək bəxti gətirsin, ya da 

gərək adamı olsun. Əmirin həm bəxti var, həm də respublika 
Nəqliyyat Sənaye Nazirliyində adamı, üstəlik də rayonda 
adamı sağ olsun. Nazir müavini Mirələkbər Mirbabayev az 
qala Əmir Dəmirovu şəlləyə dalına, bu qədər həngamədən 
sonra götürüb kollegiyada ona bir töhmət yapışdırıb, deyib 
ki, get Əmir Dəmirov, sök, dağıt, get əmməyində ol. 

- Sonra, bəs sonra? 
- Dedim də, Səhriabad şəhər partiya komitəsində də hamı 

ağzına su alıb durub, Əmirə qaşın altında gözün var deyən 
olmayıb. 

- Bəs sonra? 
- Amma onu da deyim ki, dönüm bu şəhər prokurorluğu-

nun zoruna. Onlar bazanı daha dərin yoxlayıblar. İndi lap 
böyük həngamə çıxıb ortaya. 

- Onu dəqiq bilirsənmi? 
- Bəli, çayını iç deyim, -  deyə dostum dilləndi. – Əmək 

hüququna bələdsən, əvvəla həddi-buluğa çatmamış adamı işə 
götürməzlər. Əmir isə kassir dostu öləndən sonra dostunun 
oğlu Qadir Hüseynov adlı bir tifil uşağı gətirib bu boyda av-
tobazaya kassir qoydu. Babalım deyənlərin boynuna. Deyir-
lər ki, Əmir də özünü söykədi kassaya, bu tifili aldada-alda-
da birlikdə kassanı başladılar sormağa. Bir də gəlib gördülər 
ki, Əmirin rəhbərliyi ilə duruca yerindən kassadan beş min 
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altı yüz manat pulu əmiblər, üstündən suyu içiblər. Bu hələ 
birinci, a kişi, yüz on dörd təzə şinin yarısını diyirləyə-diyir-
ləyə gətirib çıxarıblar Bakının Quba meydanına və bir hissə-
sini də Səhriabad bazarına diyirləyiblər küçələrə, bu ikincisi. 

Vulkanizasiyadan çıxmış əlli üç şini və kondensiyalı ol-
masa da otuz beş ölçülü “Volqa” maşınının şinlərini gəlib-
gedən o lotu-potu uşaqlara ata malı kimi paylayıblar. Nədi 
ki, elə-belə yüz səksən şin həzmi-rabedən keçiriblər. Bəli, 
Əmirin arxadaşı avtobazanın anbardarı Ələkbər Əkbərov da 
bu qayda ilə on min səksən dörd manat dövlət malını şəxsi 
bazarlara ixrac etmişdir. 

- Bəs sonra? 
- Sonrası da odur ki, elə belə... Əmir üçün heç nə. Cəmlə-

yiblər həmin rəqəm şişib, gəlib çıxıb on beş min altı yüz ma-
nata. Az-azacıq deyil, köhnə pul ilə yüz əlli altı min manat 
edir! 

- Bəs balam, bu bazada partkom, komsomol təşkilatı-zadı 
yox imiş, onlar bunu görmürdülər? 

- Niyə görmürdülər. Görürdülər yox, elə şinlərin başına 
anbardarla birlikdə ağır qara daşı salan bazanın rezin sexinin 
texniki Cəlil Həsənovdur. Özünü də gətirib qoyublar kom-
munistlərə rəhbər. 

- İndi bazada hərc-mərclikdir, kim haqqını tələb edirsə 
Əmir Dəmirov da, Cəlil Həsənov da onlara gözlərini bərəl-
dirlər. İndi bu bazada işlər alt-üstdür. Nə qədər ki, Azərbay-
can SSR Nəqliyyat Nazirliyi işi ötür-ötürə salıbsa, nə qədər 
ki, Səhriabad şəhər partiya komitəsində buna susub qalıblar-
sa, prokuror da işi boşaldırsa, Əmir Dəmirov da bazanı belə 
əmib sümürəcəkdir. 
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Balığı at dəryaya... 
(felyeton) 

 
Birinci məclis İlişli qəsəbəsində quruldu. Məclis nə məc-

lis... Yeyən kim, içən kim, çalan kim, oynayan kim. Küçədən 
keçənlər musiqi səsini eşidib bir-birindən soruşurdular: 

- Balam, bu vurhavur kimin evindədir? 
- Fəğan Fəğanovun. 
- Nə münasibətlə? 
- Kişini işdən çıxarıblar, ona görə... 
Məclisdə, yuxarı başda oturmuş Fəğan məyus bir halda 

əlindəki əmri oxuyurdu: “Həmin tarixdən Azərbaycan Tica-
rət Nazirliyinin qərarına əsasən bazar komendantı vəzifəsi 
ixtisara salındığından İlişli kolxoz bazarının komendantı Fə-
ğan Fəğanov işdən azad olunur”. 

Fəğan xırıltılı bir səslə dedi: 
- Uf, boğuluram, mənə hava verin!.. 
Qonaqlar pəncərəni açmaq istərkən, o, işarə elədi:  
- O hava mənə kömək etməz! Mənə bazar havası lazım-

dır, bazar havası!.. 
Qonaqlar bir-birinin üzünə pıçıldadılar. İçilən içildi, yeyi-

lən yeyildi, Fəğanı yerinə qaytarmaq üçün plan çəkildi. Adam 
yanına adam saldılar. Adamın yanına gedən adam dedi: 

- Balıq sudan çıxanda yaşaya bilmədiyi kimi, Fəğan da 
bazardan çıxanda yaşaya bilmir. Gəlin o balığı ataq dəryaya. 
Bunu balıq bilməsə də, xalıq bilər... 

Nəhayət iş bitdi... Balıq dəryaya atıldı, amma bunu balıq 
da bildi, xalıq da... Səhər Fəğan belə bir əmr aldı: “Həmin 
tarixdən etibarən Fəğan Fəğanov İlişli bazarına yerpulu yı-
ğan, çek satan vəzifəsinə təyin edilsin”. 

Bir axşam küçədən keçənlər yenə də tar-qaval səsini eşi-
dib soruşdular:  
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- Balam, bu kimin evində çalınır? 
- Fəğan Fəğanovun. 
- Nə münasibətlə? 
- İşdən çıxarıblar. 
Doğrudan bu axşam da Fəğanın qanı qara idi. O, yenə 

əlindəki kağızı ürəyində oxuyurdu: “Fəğanov Fəğan həmin 
tarixdən vəzifəsindən azad olunur. Əsas, rayon icraiyyə ko-
mitəsinin təliqəsi”. 

- Ürəyim qısılır, sinəmi açın, məni yelləyin! – dedi. 
Bir nəfər şkafdan dəftər götürüb yelləmək istərkən, Fə-

ğan əli ilə işarə edib dedi: 
- O dəftərlə yox, çek dəftərilə yelləyin, onun iyi burnuma 

dəysin, ürəyim toxtar... 
Nə isə yenə də balıq dəryaya atıldı... Amma bunu balıq 

da bildi, xalıq da... Belə bir əmr verildi: “Həmin tarixdən 
partiya komitəsinin göstərişinə görə İlişli kolxoz bazarına 
yerpulu yığan vəzifəsinə Fəğan Fəğanov təyin edilsin”. 

Dördüncü məclis 1955-ci ilin iyul ayında quruldu, amma 
bu məclis çox yüngül keçdi. Yenə də balıq dəryaya atıldı. 
Fəğanın işdən çıxarılması əmri ləğv edilib, yeni bir əmr ve-
rildi: “Həmin tarixdən rayon partiya komitəsinin məsləhətinə 
görə Fəğanov Fəğan Hüseyn oğlu öz vəzifəsinə qaytarılsın”. 

Beşinci məclis 1956-cı ilin yanvar ayında axşam saat 
səkkizdə başlandı. Bu məclisə toplaşanlar hələ çalıb-çağır-
mağa, yeyib-içməyə başlamamış Fəğan məclisdəkilərə müra-
ciət edib dedi: 

- Əziz dostlar, bu dəfə mənə belə bir əmr verilmişdir. 
“Bazarda yerpulu toplayan Fəğanov Fəğan başqa işə köçü-
rüldüyündən vəzifəsindən azad edilsin”. Siz bu əmrin fikrini 
çəkməyin. Mən belə əmrləri ləğv etdirməyin qanun-qaydası-
nı bilirəm. İçək, biz Fəğanovların sağlığına, ura! 

Qədəhlər toqquşdu, yenə də balıq dəryaya atıldı, təzə bir 
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əmr yazıldı: “Fəğanov Fəğan kolxoz bazarına yerpulu topla-
yan vəzifəsinə təyin edilsin”. 

Altıncı məclis bu ilin yanvar ayında quruldu. 
Həmin gecə Fəğanın qanı yenə də bərk qara idi... O, bax-

tını sınatdırıb altıncı dəfə balığı dəryaya atdırdı. Yazılanlar 
pozuldu... Yeni əmr, əvvəlki əmri vurub səhnədən çıxartdı. 
Bu əmrdə deyilirdi: “Həmin tarixdən bazarda pul yığan vəzi-
fəsinə Fəğanov Fəğan təyin edilsin”. 

İndi deyirlər, ara çox sakitdir. Nə əmr verən var, nə məc-
lis quran, ancaq Fəğanı işdən çıxarmaq üçün əmr verməyə 
hazırlaşan var. O da bunu eşidib məclis qurmaq, adam yanı-
na adam salmaq, balığı dəryaya atdırmaq fikrini çəkir. 

Şübhəsiz ki, bu asılıdır əmr verməyə hazırlaşanın vəziy-
yətindən... 

 
Əbiş Əbişova zaval yoxdur 

(felyeton) 
 
Əbiş adlı köhnə bir dostumuz var idi. Çoxdandır onu gör-

mürdük. Bir gün təsadüfən dostumuza rast gəldik. Xoş-beş-
dən sonra onun harada işlədiyini və necə dolandığını soruş-
duq. Əbiş Əbişov başını bulayıb: 

- Bu vaxtacan elə qulluqlarda olmuşam ki, baxan həsəd 
aparıb. Necə deyərlər, lap süd gölündə üzmüşəm. Mərdima-
zarların toruna düşdüm, - deyə Əbişov əllərini dizinə vurub 
başını buladı. 

Biz: - Yəqin ticarət sistemində işləyirdin, eləmi? – dedik. 
Əbişov çiyinlərini tərpətdi: 
- Yox canım, ilan vuran ala çatıdan qorxar. Ticarət işin-

dən qorxmuşam. Dörd il bundan əvvəl Muğanlı kənd isteh-
lak cəmiyyətində işləyirdim. Birdən istehlak cəmiyyətini 
yoxlamağa başladılar. Beş-on adamın ayağında xeyli pul qal-
dı. Mənim də ayağıma beş-altı min manat yazdılar. Mərdi-
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mazarlar bundan ötrü məni dolaşdırmaq istədilər. Ancaq 
mən cəld tərpəndim. Tez qardaşıma xəbər verdim və onun 
köməyi ilə sivişib aradan çıxdım. 

Əbiş Əbişov əlini belinə qoyub qürurla əlavə etdi: 
- Qardaşım Kələkqulu o vaxt rayon partiya komitəsində 

üçüncü katib işləyirdi. Baxdı gördü ki, dirigözlü batdağa ba-
tıram. Gözünə döndüyüm elə bir iş qurdu ki, mənə akt ya-
zanların özləri də bu işdən baş çıxara bilmədilər. 

- Bəs sonra? 
- Sonra qardaşımla papağımızı qabağımıza qoyub fikir-

ləşdik... Amma mənə yaxşı bir yer tapa bilmədik. Qardaşım 
deyirdi ki, səni xırda-xuruş yerə qoymayacağam. Sənə elə 
bir qulluq düzəldəcəyəm ki, qaz vurub qazan doldurasan. 
Qardaşımın əhdi yerdə qalmadı. İş elə gətirdi ki, onu götürüb 
rayon icraiyyə komitəsinə sədr qoydular. Belə fürsət heç ələ 
düşməzdi... Kələkqulu idarəni təhvil götürəndən sonra məni 
yanına çağırıb dedi: 

- Ay qardaş, gəl səni göndərim “8 Mart” artelinin neft 
dükanına satıcı. Doğrudur, artelin sədri Yaqub Yaqubov bir-
təhər adamdır. Necə deyərlər, qırx qazanın damazlığıdır. Ey-
bi yoxdur, bir az ehtiyatlı dolanarsan. 

Mən gülə-gülə dedim: 
- Ay qağa, fikrin Muğanlı istehlak cəmiyyətinə getməsin. 

O da bir iş idi. Mən şeytana papış tikirəm... 
Nə başınızı ağrıdım. Bu söhbətdən bir gün sonra mən əy-

nimdə göy xalat, əlimdə ölçü qabı neft boçkasının yanında 
əyləşib başladım işə... 

Əbiş Əbişov dayanıb dərindən bir ah çəkdi. 
- Ahın dağlara – dedik, - nə dərindən ah çəkdin? 
  Əbişov köksünü ötürdü: 
- Eh, sizdən nə gizlədim, mən neft satmırdım, ağalıq 

edirdim, əlim qızıl kəsirdi... Düz altı ay süd gölündə üzdüm. 
Sonra bir para gözü götürməzlər tor atıb məni bağırda-bağır-
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da bu süd gölündən çıxartdılar. Altı ayda səkkiz-doqquz min 
manat əksiyim oldu. İstədilər bu pulu bəhanə edib məni tut-
durarlar, amma oxları daşa dəydi. 

- Bacarmadılar, hə? 
- Əlbəttə bacarmadılar. Sağ olsun Kələkqulu. Allah ölən-

lərinizə rəhmət eləsin. Rəhmətlik atam deyərdi ki, yaman 
gündə vay qardaş... 

- Sonra qaldın bekar? 
Bu söz Əbişova bərk toxundu. O, üz-gözünü turşutdu və 

dedi: 
- Necə? Bekar yox. Bundan sonra lap qızıl küpünə düş-

düm, qağam məni göndərdi dəyirmana işləməyə. Amma yer-
li sənaye kombinatının müdiri Qasım Qasımov məni yaxın 
qoymadı ki, qoymadı. Tez əhvalatı qardaşıma söylədim. Ba-
şına döndüyüm o Qasımı çağırıb ona bir toy tutdu ki, kişi az 
qaldı öz adını başqasından soruşsun. 

- Balam, - dedi, - zəli tək arteli sümürüb yeyirsiniz, gözü-
müzü yumuruq, planlar yerinə yetirilmir, dinmirik. Yeri dü-
şəndə hələ sizi müdafiə də edirik. Ay çörək itirən, bu etdiyi-
miz yaxşılıqdır, qabağımıza çıxır?.. 

 Sənaye kombinatının müdiri Qasımovun rəngi qaçdı və 
təəccüblə soruşdu: 

- Nə olub məgər? 
- Ta bundan artıq nə olacaq? Qardaşımı göndərmişəm də-

yirmana işə, bir burun-tırın da eləyirsən. 
Müdir bir az fikirləşib dedi: 
- Axı dəyirmanın müdiri var, qardaşınızı mən hara götü-

rüm? 
Kələkqulu əlini stola çırpdı: 
- Mən bilmirəm, istəyirsən dəyirmanın müdiri, istəyirsən 

ona müavin götür, xülasə nə edirsən et, Əbişi dəyirmana düzəlt. 
- Axı ştatda dəyirman müdirinin müavini yoxdur? 
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- Mən ştat-miştat bilmirəm. Əbiş dəyirmanda işləməlidir, 
vəssalam... 

Beləliklə, il yarım dəyirmanda işlədim. Niyə sizdən giz-
lədim?! Daraşmışdım dəyirmanın canına, ye ki, yeyəsən. 
Yaxşı yükümü tutacaqdım, ayıq düşdülər və buradan da qo-
vuldum. 

- Bəs indi fikrin nədir? 
Əbişov güldü və dedi: 
- Hazırlaşıram dəyirmana müdir olam, qardaşım söz verib. 
Əbiş Əbişovun hansı yolla dəyirmana müdir olmağa ha-

zırlaşdığını biz bilmirik. Ancaq rayonda deyirlər ki, Əbişov 
istədiyini edə bilər. Çünki dələduz və fırıldaqçı olmasına 
baxmayaraq, dağ kimi arxası vardır. 

Həqiqətdə nə qədər ki, Kələkqulu rayon icraiyyə komitə-
sinin sədridir, Əbiş Əbişova zaval yoxdur. O, həmişə ortada 
yeyib, qıraqda gəzəcəkdir. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Kommunist” qəzeti 

 
Muğan lövhələri 

(felyeton) 
 
- Qardaş, salam. 
- Əleykümsalam. 
- Qardaş, buralısan? 
- Bəli, yerliyəm. 
- Bəs, siz haralısınız? 
- Mən Bakılı, Bakıdan gəlmişəm. 
- Çox yaxşı, çox əla, bəs belə xeyir ola. 
- Nəhlət şərə, xeyir olmamış nə olar. 
- Belə sorğu-sual etməkdə görünür Sabirabada gəlişiniz 

birinci dəfədir? 
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- Bəli, ilk dəfədir. 
- Buyurun, gedəyin, qonağım olun? 
- Çox sağ olun, yemişkən varıq. Hörmətiniz artıq olsun. 
- Onda mənim üçün qulluğunuz “sizin kimi qərib adama 

qulluq etməyə hazıram”, - deyə Sabirabadlı sözünü tamamla-
dı. 

- Deyirlər Sizin bazarın tayı-bərabəri yoxdur. Ona görə də 
bu qədər mənzil yol qət edib gəlmişik. Mənə kolxoz bazarını 
göstərə bilərsinizmi? - deyə Bakılı qonaq sual verdikdə Sabi-
rabadlı dostum xeyli duruxdu, dərindən bir ah çəkdi və han-
nan-hana dilləndi: 

- Doğrudur, düz eşitmisən. Təkcə Muğanda deyil. Mən 
deyərdim ki, adı məşhur olan Qarabağdakı Ağdam bazarı 
Şirvandakı Göyçay bazarları da bu vələdəzinən bazarının ya-
nında muştuluqdur. 

- Dələdəzinənin bazarı niyə? Mən kolxoz bazarını soruşu-
ram, - deyə Bakılı qonaq dilləndi. 

- Bəli, buranın adı kolxoz bazarıdır. Bazarın bazar günün-
də belə təkan-seyrək kolxozçuya rast gələrsən, qatığı ayran 
yerinə, şoru pendir yerinə. Sıçayıb satanların hamısı pərvanə 
şamın başına dolanan təki həmin alverçilər də Vələdəzinənin 
başına dolanır. O da onların cibişdanın sayəsinə bala-bala tı-
xır. Hələ dostum, siz bu bazarın nəyini eşidibsiniz? Rostov, 
Moskva, Volqa boyu şəhərlərin ən xadovoy malları burada 
satılır. 

- Əşi, nə danışırsan, heç belə də şey olar? 
- Bəli, belədir, özün qəribsən, sözümü gəl qəribliyə salma. 
- Bəs buranın milisi, hökuməti-zadı yoxdur bəyəm? 
- A kişi, adamın adamı gərək olsun. Milçək şirəyə qonan 

kimi məmurların çoxu şirə gəzirlər, şirə də bazarkomda. Bu 
sözlləri sizə deməkdə sözümün canı var. Bizim bazarkomun 
xamırı elə bil cin torpağından yoğurulub, bu şeytanı qapıdan 
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salsan, bacadan sivişib çıxar, dəyirmanın boğazından ölü sa-
lırlar. Altından sivişib diri çıxır. Qəzet qalmayıb, jurnal qal-
mayıb, hey ondan döşəyiblər. Ona batan tapılmır ki, tapılmır. 
1955-56-cı illərdə iki dəfə dalbadal “Kirpi” jurnalında ifşa 
etdilər. Hətta bu bazarkomun dostları ilə birlikdə üçünün də 
şəkillərini dərc etdilər. Yenə qaşın altda gözün var deyən ol-
madı. 

Balığın canı suda olan kimi bazarkomun da canı bazarda-
dır. Bəli, bazar nə bazar. Çünki, ona görə ki, hamının bəzi-
bəzi rəhbər yoldaşlarında bazara ehtiyacı var. Atalar yaxşı 
deyib: əl-əli yuyar, əl də üzü. Balam, hörmət-hörmətə bağlı 
deyilmi? 

Milis-zad nədi, bazarın həndəvərinə belə hərlənə bilməz-
lər. Əgər bazarda bir göy papaqlı milis işçisi hərlənsə, vay 
onun halına bax. Ay atam, ay qardaşım, rayon maliyyə şöbə-
si bazarı qəflətən iki dəfə yoxlatdırdı. Hər dəfədən fılan qə-
dər bazarda nə az, nə çox - 20-30 nəfər baş alverçi. Sən öl 
qardaş, görməzə-bilməzə “sən öl” dediyimə görə məni bağış-
la, and olsun o bizi Yaradana ki, az qala rayon maliyyə şöbə-
sinin müdirini raykom işdən götürmüşdü. Kişi bir yağlı töh-
mətlə güclə canını qurtardı. Hələ bu harasıdır. Bu yaxınlarda 
rayon xalq nəzarəti komitəsi bazarda reyd keçirdi. On sək-
kizmi-iyirmimi nəfər möhtəkiri yaxaladı. 4-5 aydır ki, bu nə-
zarət komitəsi bu bazarkomun əlində gicələk qalıb. Çünki 
neyşün ki, bu qocağın rayonda olduğu kimi, Bakıda da baş 
bilənləri var. Əbəs yerə demirlər ki, adamın adamı olsun gə-
rək. Adamın ki, var, sənə zaval yoxdur... 

Şirin-şirin söhbət edə-edə Sabirabadlı nurani kişi qonağı 
çayxanaya dəvət elədi, çay dəstgahı gəldi. Armudu stəkanda 
çay içə-içə qonaq sualı sual ardınca verdi. 

- Qəribədir, lap qəribə danışırsan. 
- Bəli, qəribəli, odur ki, bu bazarkomun qəribə əhvalatla-
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rından ondan birini sənə danışıram, hamısını söyləsəm, qa-
larsan mat-məəttəl? 

- Sən, mənim canım danış - deyə qonaq israr və təkid etdi. 
Sabirabadlı dedi: 
- Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, qalanlarınızı da sala-

mat. Rəhmətlik atam deyərdi ki, “Kişinin yüz gün kotanı iş-
ləyincə, bir gün baxtı işləsin” bizim bazarkomun da “taleyi-
bəxti” var imiş. Belə olmasaydı onun üç dəfə “qızıl zayomu” 
pul udmaz idi, onun institutda oxuyan qardaşının lotereyası 
“Volqa” maşını udmaz idi. Bazarkom özünə bir-iki ay ərzin-
də malikanə tikdirməz idi. 

Qonaq: 
- Bunlara mən inanmıram, bunlar inandırıcı deyil. Birdən-

birə adam ev tikə. Maşın ala, bu ola bilməz. Deməli yəqin? 
- Bəli, iş elə o yəqinlərdə, gümanlardadı... Bəli, mən də 

onu deyirəm də. A kişi, elə nə oldu. Hər yerdə bazarkomun, 
nə bilim aşbazın, bufetçinin, zavmağın lotereyaları xoda dü-
şür, “udurlar”. Bəs görəsən kasıb-kusubun aldığı lotereya ni-
yə oynamır? Bu bazarkom 03-43 AZL markalı maşınını Ba-
kıda uçotda saxlayıb, Sabirabadda sürür. Hünəri var bir QAİ 
işçisi ona bir söz desin hay-hay. 

- Sən Allah, bu vələdəzinənin ev məcarəsini də bir ətraflı 
danış! 

- Baş üstə. 
- Bu bazarkom özü Sabirabadlıdır, arvadı isə Ağdamlı. 

Yenə də yaşasın bazar! Bazarın hesabına nəhəng bir ev baş-
latdı. Bir də ayıldı ki, evin həcmini 180 kv.metri keçir. Bu 
evin də içində iki-üç ev də yerləşdirmək olar. Səhərlər sübh 
tezdən ayağa durdu. Geyinib-keçindi, bazara zəng elədi ki, 
rusumları yığın, Mənim də payımı saxlayın. Mən gedirəm 
Ağdaşa. Ağdaşdan qayınanası Sona xanımı evdən tələm-tə-
ləsik maşına basıb gətirər Sabirabada. Arvad yolda yeznəsi-
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nə deyər ki, bala, mən iki-üç gündür ki, Ağdaşa qayıtmışam. 
Mən indi də getməyimə narazı deyiləm. Amma de, danış gö-
rüm məni pasport qeydiyyatından niyə çıxartdırırsan? Bəlkə 
elə bilirsən evimizdə qeyli-qal olub, ay tövbə, hamısı yalan-
dır. O, gülə-gülə üzünü qaynanasına tutdu: Ay qayınana, be-
lə deyil. Ev tikmişəm iri çıxıb. Məni dolaşdırırlar. Evin yarı-
sını keçirirəm sənin adına. Arvad dedi: bala, yenə sənə söz 
gələr, belə eləmə. Elə söz gələr deyə, belə edirəm də. Sağ ol-
masın Sabirabad şəhər Sovetinin sədri Əliqulu Məmizadə. 
Bircə gecənin içində evin sənədlərini “sahmana” saldı. 

Dərindən bir ah çəkən qonaq sualedici nəzərlərini Sabira-
badlı dostuna zillədi: 

- Görəsən bazarın planı dolub - yoxsa? 
- Xeyr, təki bazarkomun planı dolsun. Kimdi bazarın döv-

riyyə planı ilə maraqlanan. 
- Ay kişi, bayaqdan bəri ağzımda sənə qızıl kimi söz danı-

şıram. Heç uzağa getməyək. Sən son bir-iki ilə nəzər sal gör, 
Sabirabad bazarında heç plan dolub? 

- Pah atonnan, daha sənə sözüm yoxdur. Bu bizim bazar-
komun işi lap həngamə imiş. 

- Bəli, həngamə də dedin-qoydun? 
- Bəli, Sabirabad kolxoz bazarının direktoru Vələdəzinə-

nin işi və saxtakarlığı doğrudan da əndazəni aşıb. Bizə elə 
gəlir ki, bazarkomun sərgüzəştləri sona çatır, ona son qoyan 
da tapılacaqdır. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Kommunist” qəzeti, 

iyun, 1969-cu il. 
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Səkkizinci möcüzə 
(felyeton) 

 
İş elə gətirdi ki, yolumuz Sabirabad rayonundakı Qara-

ğac kəndinə düşdü. Bu il daha bol olan bahar yağışları üstü 
şiferli aynabəndli evləri qucaqlamış ucaboy ağacların təravə-
tini ikiqat artırmışdı. Həyətlərdə gül bülbülü çağırırdı, bülbül 
də gülü. Belə abad bir kəndin içində ağ daşdan hörülmüş, la-
kin uçulub-dağılmaqda olan nəhəng bir binanı gördükdə 
gözlərimizə inanmadıq. Divarları bəzi yerlərdə altı-yeddi 
metr ucalan, bəzi yerlərdə isə torpağa qarışan bu yarımçıq 
bina abad kəndin fonunda çox qərib görünürdü. Heyrətlə so-
ruşduq: 

- Bu nədir? 
Kinayə ilə cavab verdilər: 
- Səkkizinci möcüzə. 
- Bu nə deməkdir? 
- O deməkdir ki, “Partiyanın XX qurultayı” adına kolxo-

zun sədri Nağı Nağıyev tarix kitabında Kolizeyin şəklini gö-
rəndən sonra fikirləşib birini də o yaratsın. Altı il bundan qa-
baq xərc töküb layihə çəkdirib, mühəndis çağırıb, ustalar tu-
tub, vaqon-vaqon daş alıb böyük təntənə ilə bu binanın əsası-
nı qoyub. 

- Sonra? 
- Ustalar canla-başla işə girişdilər. Zarafat deyil, keçmiş-

də bir nəfər də oxumuşu olmayan bir kənddə indi onillik 
məktəb binası tikilirdi, həm də kolxozun gücünə. “Gör bir 
artelimiz nə qədər varlanıb!” deyə kolxozçular fərəhlə danı-
şırdılar. Məktəbin divarları çox sürətlə ucalırdı. Altı-yeddi 
metr hündürlüyə qalxanda sədr Nağı Nağıyev tikintiyə gəlib: 
“Hələlik bəsdir” – dedi. Dedilər: “Niyə?”. Sədr dedi: “Tövlə 
tikdirəcəyəm”. 
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Əvvəlcə ustalar, sonra isə məktəb tikintisi üçün alınmış 
daşlar təzə yerə köçürüldü. 

Kolxozçular, müəllimlər və şagirdlər gözlədilər ki, tövlə 
tikildikdən sonra bəlkə sədr təzədən məktəb məsələsinə qa-
yıda. Ancaq sədr tövlədən sonra anbar, anbardan sonra qaraj 
tikdirdi. Məktəb yada düşmədi ki, düşmədi. 

Düz altı il keçdi. Məktəb binasının divarları qar, yağış 
altında uçulub dağıldı, ancaq kolxoz sədri Nağı Nağıyev in-
safa gəlmədi ki, gəlmədi. 

Əlacı kəsilən şagirdlər zarafatla bu yarımçıq binanı tari-
xi abidə elan etdilər və ona “səkkizinci möcüzə” adını verdi-
lər. 

İndi bildinizmi səkkizinci möcüzə nə olan şeydir? 
 

Qadağandır, vəssalam! 
(felyeton) 

 
Təmizlik yaxşı şeydir. Hamı həyət-bacasını təmiz saxla-

malıdır. Bu işə fikir verilməyəndə ayrı-ayrı təşkilatlar, icti-
maiyyət təmizlik uğrunda mübarizə aparır, xüsusi qərarlar 
çıxarır və inzibati tədbirlər görürlər. 

Rayon İcraiyyə Komitəsi də 1966-cı il 4 avqust tarixli 
qərarında həmin məsələyə toxunur, qəsəbədə mal-qara sax-
lanması nəticəsində həyətlərin və bəzi küçələrin zibilli oldu-
ğunu qeyd edir. 

Düzü, siftə eşidənlər dedilər: afərin belə rəhbərlərə, kişi-
lər şəhərə əncam çəkirlər. Bu qərar yaxşı və faydalı qərardır. 
Lakin rayon icraiyyə komitəsinin rəhbərləri təmizlik uğrunda 
mübarizə apararkən özləri qanunu pozmuşlar, inzibati tədbir-
lər müəyyən edərkən, necə deyərlər, həddi aşmışlar, qaşın qa-
yırdıqları yerdə gözün vurub çıxarmışlar. Məsələn, nə qədər 
qəribə və təəccüblü də olsa, qərarda bu sözlər yazılmışdır: 
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“Maddə 5. Tapşırılsın milis şöbəsinin rəis müavini Sü-
leymanyan yoldaşa, Qəsəbə soveti sədri Zeynalyana, SES 
baş həkimi Hadıyan yoldaşlara, qəsəbədə donuzların saxla-
nılmasını qəti qadağan etsinlər...” 

Qərarda adı çəkilən yoldaşlar da həmin göstərişi yerinə 
yetirmək məqsədi ilə qəsəbədəki donuzları qova-qova anbara 
toplamışlar. Şikayət edənlərə bu cür cavab vermişlər: 

- Yerli hökumətin qərarı var, onu mütləq yerinə yetirmə-
liyik. Gedin, hara deyirsiniz deyin, əvvəli-axırı şikayət geri-
yə gələcək də. 

Bunu da qeyd edək ki, canfəşanlıq göstərənlər donuzlar-
la birlikdə qazları və ördəkləri də gətirib yeməkxananın an-
barına doldurmuşlar. Beləliklə, quş sahiblərini də  narazı sal-
mışlar. Şikayətçilərə axırıncı sözləri bu olub: 

- Qadağandır, vəssalam! 
Halbuki qəsəbə sakinləri “Kolxoz üzvü olmayan bəzi-

bəzi vətəndaşların öz şəxsi mülkiyyətində mal-qara saxlama-
sı normaları haqqında” Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin 1965-ci il 21 yanvar tarixli fərmanına əsasən hə-
yətlərində donuz saxlayırlar. 

Canım, qərar verənlərin özləri qərarı oxumayıblar. Bəli, 
nə qərarı oxuyublar, nə də qəzeti. Oxusalar kamilləşərlər, 
püxtələşərlər və işdə büdrəməzlər. Adam bir iş tutanda fikir-
ləşməz? Bəli, düşünər. 

Məlum olduğuna görə həmin fərmanda göstərilir ki, Ba-
kı, Kirovabad və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla şəhərlər-
də, fəhlə qəsəbələrində və başqa yaşayış məntəqələrində və-
təndaşlar öz şəxsi mülkiyyətində balaları ilə birlikdə bir do-
ğar donuz saxlaya bilərlər. 

Ay bizim Rayon İcraiyyə Komitəsinin rəhbərləri, görür-
sünüzmü, fərmana görə zəhmətkeşlərin donuz, nə qədər de-
sən quş saxlamağa ixtiyarı vardır. 
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Həyəti və küçələri natəmiz saxlamaq başqa, donuz bəs-
ləmək başqa. Donuz saxlayanları təmizkar olmağa məcbur 
etmək həm mümkündür, həm də lazımdır. Amma qaz-ördək, 
bir sözlə ov quşları saxlamağı qadağan etmək nə mümkün-
dür, nə də lazımdır! 

 
 

Mil düzü lövhələri 
(felyeton) 

 
I. Qanlı döngə 

 
Baş Şorsu kanalını Mil düzündə hamı tanıyır. Rayonun 

altı kilometrliyində bu kanalın üstündən salınmış körpünü və 
körpünün yanındakı döngəni də tanımayan yoxdur. Bu dön-
gəyə kimi “Sərt döngə”, kimi də “Qara döngə” deyir. Bu, sə-
bəbsiz deyildir. Həmin döngə o qədər sərt və narahatdır ki, 
maşınlar oradan birayaq-birayaq keçir. Yağışlı havalarda isə 
bu döngədə hökmən qəza baş verir. 

Bəs necə olub ki, o boyda kanalın üstündən körpü salan-
lar belə bir qorxulu döngə yaranacağını fikirləşməmişlər? 
Körpünü quran on doqquz nömrəli tikinti idarəsinin rəisi Sa-
vad Yaxşıyan yoldaşdan bunu soruşduqda, o, yaxasını kəna-
ra çəkərək deyir: 

- Gedin, sualınızı rayonlararası yol idarəsinə verin. On-
lar əvvəldən yolu düz çəkməyiblər, indi düzəltsinlər. 

Yol idarəsinin başçıları isə deyirlər ki, günah tikinti ida-
rəsindədir. Onlar körpünü düz tikməyiblər. Döngəni onlar 
düzəltsinlər. 

Bu mübahisə bir ildən yuxarıdır ki, uzanır, döngə də öz 
qara əməllərindən əl çəkmir. 
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II. Qəzəbnak mühasib 
 
Respublika Statistika İdarəsindən gələn bir qrup müfəttiş 

bu yaxınlarda rayonun təsərrüfatlarında uçot-hesabat işlərini 
yoxlayır, yerli kadrlara təlimat verirdi. Növbə “Bakı” kolxo-
zuna çatanda artelin baş mühasibi qəzəbindən əsib-coşur: 

- Olmaz!!! Olmaz!!! 
- Yoldaş buxalter, icazə verin... 
- Bu icazəni təkcə sədr Qoşunəli Alıbəyov verə bilər, o 

da Bakıdadır. Necə gəlmişsiniz, elə də qayıdın. Məni oyuna 
salmayın. 

- Nə oyun, yoldaş mühasib? 
- O oyun ki, bir dəfə özbaşına müfəttişləri idarəyə bu-

raxmışdım. Sədr Qoşunəli Alıbəyov məni elə qovdu ki, düz 
dörd-beş il hərlənəsi oldum. İndi niyə isti yuvama soyuq su 
töküm. Olmaz! 

- Axı, qanun var... 
- Mənim qanunum sədr Qoşunəlidir. Canım, siz gedə-

cəksiniz, sonra mənim yaxam əldə qalacaq. Sədr kolxozun 
sirrini kənara çıxardanı o saat qovur. Məsələn, qoyun ferma-
sının müdirini yeddi dəfə, qaramal fermasının müdirini dəfə-
lərlə işdən çıxarıb. Hələ tarlaçılıq briqadirlərini demirəm. 
Mən özüm Qoşunəlinin hesabla doqquzuncu, bəlkə də onun-
cu baş mühasibiyəm. Sədr Qoşunəlinin hökmü o yerə çatır 
ki, partiya təşkilatının katibini istədiyi vaxt dəyişdirir. Təsər-
rüfatımız da ki, heç kəs görməsin, keçən il taxılın tən yarısını 
batırdıq, mal-qaramız isə ölümdə birinci yerdə gedir. Qaldı 
başqa sahələr... 

Mühasib sanki yuxudan ayıldı, təzədən üz-gözünü turşu-
dub müfəttişlərin üstünə çımxırdı: 

- Nə məni tutmusunuz söhbətə! Sabah bu dediklərimi 
sədr Qoşunəli eşitsə, siz mənə iş verəcəksiniz? Olmaz de-
dim, olmaz!!! 
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Müfəttişlər məcbur olub rayon mərkəzinə qayıtdılar. Baş 
mühasibin adını çəkəndə eşidənlər: 

- Canım, - dedilər, - onun özü də düz nüsxə deyil. Qoşu-
nəli Alıbəyov bilir kimi işə götürmək lazımdır. O, “Kommu-
nizm” kolxozundan əliəyrilik üstündə qovulduqdan sonra 
yağ zavoduna girdi. Dörd ton yağı elə əritdi ki, cızıltısını bü-
tün Mil düzü eşitdi. Oradan əkildi Əmirzeyidli kəndinə, yenə 
qovuldu. Girdi meşə materialları anbarına, burada da farağat 
durmadı, qovuldu. Belə üzdəniraq “ustalıq”, görünür, sədr 
Qoşunəli Alıbəyovun xoşuna gəlib. 

Atalar düz deyiblər: “Su suyu tapar, su da çuxuru”. 
 

III. Üzüm həkimi 
 
Söhbət aqronom haqqında deyildir. Pirhəsən Mirquliye-

vin əlində həkim diplomu vardır. Amma nə Maşqara qəsəbə-
sində, nə də bütün rayonda onu heç kəs həkim kimi tanımır. 

Niyə? 
Maşqara camaatı deyir: 
“Bir həkim ki, həkimlik eləmir, biz də onu həkim çağıra 

bilmirik”. Pirhəsən üç yerdən həkim maaşı almasına baxma-
yaraq, həkim kimi tanınmır. O, həkimlikdən çox dava-dər-
man, üzük, sırğa, boyunbağı, hətta mebel alveri edir. İşi neçə 
dəfə milisə, prokurora düşüb. Partiya cəzası alıb. Yenə də 
tutduğundan dönməyib. Maşqara camaatı deyir ki, bunlar 
Pirhəsənin xırda-xuruş məşğulatıdır. Onun illik əmək fəaliy-
yətinin doxsan faizini üzümçülük təşkil edir. Kişi sanitar-
epidemioloji stansiyasının həyətindəki bağdan on iki ildir ki, 
üzüm satır, pulunu da qoyur öz cibinə. Son iki ildə Pirhəsən 
üzüm ixracını beş min altı yüz əlli kiloqrama çatdırmışdır. 

Belə “tərəqqidən” sonra kişiyə necə də üzüm həkimi de-
məyəsən?! 

 İlyas Allahverdiyev 
“Kommunist” qəzeti 
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Mən də belə 
(felyeton) 

 
Kolxozun baş mexaniki Zahid Nahidovla aqronom Hafiz 

Hafizov rayon mərkəzindən yenicə qayıdan kolxoz sədri Əz-
bər Zərgərovun sifətini qıpqırmızı görəndə təəccüb etdilər. 
Onlara elə gəldi ki, sədri rayonda möhkəmcə danlayıblar. 

İlk dəfə sözə Z.Nahidov başladı: 
- Sədr, olmaya səni möhkəm tənqid ediblər? 
- Mənə haçan söz deyiblər ki, indi də desinlər. O ki, qal-

dı maşınla pambıq yığımına, bu barədə hamı necə, mən də 
elə. 

Aqronom H.Hafizov özünü saxlaya bilməyib dedi: 
- Bax, Əzbər kişi, bu il sən deyən il deyil. Onu bil ki, 

maşınla pambıq yığımını ciddi qoyublar. Amma keçən il 
kolxozumuzda dövlətə illik pambıq satışı planı yetmiş altı 
faizdə qaldı, sənə gözün üstə qaşın var demədilər, pambığı 
maşınla yığılacaq sahələri alaq basdı, axırda əl ilə yığmağa 
əmr verdin, sənə söz demədilər. İki pambıqyığan maşınla 
vur-tut on üç ton məhsul toplandı, yenə də sənə söz deyən ta-
pılmadı. İndi görünür, sən qorxmursan, amma biz qorxuruq. 
Qorxuruq ona görə ki, maşınla pambıq yığımının xətəri bizə 
toxuna. 

Sədr isə arxayın-arxayın cavab verdi: 
- Siz gedin əl ilə yığım barədə fikirləşin, qalanını özüm 

bilərəm. 
Aqronom yenə dilləndi: 
- Bu il heç əl ilə yığımı da yaxşı təşkil etməmişik. Qonşu 

təsərrüfatlar gündə iki-üç faiz məhsul verir, biz isə hələ gün-
dəlik yığımı və təhvili bir faizə qaldırmamışıq. Qonşu artel-
lərdə briqadalar bir-bir raport verirlər, ancaq bizim briqada-
larda tapşırıq hələ yarıya qalxmayıb. Maşınla yığımı da dilə 
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gətirəndə adam utanır. Ayrılmış sahələri yenə alaq bürüyür. 
Maşın üçün iki yüz qırx hektar əvəzinə cəmi yüz doxsan 
hektar sahə ayırmışıq. Ayırdığımız yerlərə də çətin ki, maşın 
salaq. Sahələr sahmana salınmayıb, şırım açılmayıb, pambıq 
kollarının yarpaqları tökülməyib. Bilmirəm bunun axırı necə 
olacaq? 

Sədr aqronomun sözünü kəsdi: 
- Eybi yoxdur, qonşu təsərrüfatların maşınları işə düşüb, 

qoy düşsün. Biz rayon  mərkəzindən çox uzağıq, gəlib-gedən 
yoxdur. Gələn olsa da, ancaq o sazladığımız maşını göstərin. 
O biri maşını aparın parkın görünməz bir yerində elə gizlə-
din ki, izi-tozu bilinməsin. 

Bu sözü eşidən mexanik deyinməyə başladı: 
- Ey pərvərdigara! Heç olmasa bir sən eşit gör bizim 

sədr nə danışır?! Yoldaş sədr, ataların məsəli var: cidanı çu-
valda gizlətmək olmaz. Bu mismar və ya bir şrup deyil ki, 
qoyub cibimə aparım evə. Heç bu dəvə boyda maşını da giz-
lətmək olar? 

Bu sözdən hirslənən sədr Əzbər Zərgərov ayağa qalxdı: 
- Gedin öz işinizlə məşğul olun, çalışın ki, əl ilə pambıq 

yığımını bir az artıraq. Soruşsalar maşın barədə özüm cavab 
verərəm... 

Amma biz əminik ki, “Mürsəlli” kolxozunun sədri Əz-
bər Zərgərovu bu dəfə rayon mərkəzinə çağırsalar, cavab 
verməyə söz tapa bilməyəcək. 

 
Korjevskinin şad günləri 

(felyeton) 
 
Mixail Korjevskini Muğan rayonlarının birində, ən bö-

yük Krasnoselsk kəndindəki kolxoza sədr seçdilər. Ancaq er-
təsi günü kolxozçular dəstə ilə işə çıxanda öz yeni sədrlərini 
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arxın içərisindən sərxoş halda tapdılar. Onu arxdan çıxarıb 
üst-başını təmizlədilər. Üz-gözünün palçığını sildilər. Sonra 
arabaya yıxıb təntənə ilə evinə gətirdilər. Arvadı ərini bu 
halda görüb, vəziyyətini dəyişmədən camaata dedi: 

- Yazıq kişi, yəqin sevindiyindən edib. Yoxsa ömründə 
dilinə araq vuran adam deyil. Daha nigaran olmayın. 

Üç gündən sonra kolxozçular işdən qayıdan zaman yenə 
də Korjevskini sərxoş halda küçədə yıxılıb qalan gördülər. 
Bu dəfə də arvadı camaatı inandırdı ki, bu gün kişinin “üçü-
dür”, xatirinə dəyməyin, yoxsa o yazığın araqdan zəhləsi ge-
dir. 

Korjevskini kolxozçular bir neçə gün tapa bilmədilər. 
Həftənin axırıncı günü yenə də onu sərxoş halda kolxoz ida-
rəsində yıxılmış gördülər. Yenə məlum oldu ki, bu gün səd-
rin “yeddisidir”. Bir ay on gündən sonra da Mixail Korjevski 
Qızılkənd kənd kolxozuna sədr seçilməsinin “qırxını” verdi. 
Amma deyirlər qırxında yaman içmişdi. Bunu eşidən camaat 
yığışıb sədrin evinə gəldilər. Korjevskinin arvadı onları yenə 
də gülər üzlə qarşıladı. Camaat soruşdu: 

- Canım, “üçü”, “yeddisi”, “qırxı” o dünyaya gedənlər 
üçün verirlər. Korjevski ki, hələ bu dünyanı tərk etməyib. 

Arvad ağzını açmamış Korjevski başını pəncərədən ba-
yıra uzadıb qızarmış gözlərini ovuşdurdu: 

- Camaat, - dedi, - sərxoşluq da elə ölmək kimi bir şey-
dir. Bir balaca ki, “vurursan”, əlin-ayağın yerdən üzülür, bu 
“fani” dünyadan ayrılaraq, başqa dünyaya gedirsən. 

Qızılkənddəki kolxozçular gördülər ki, Korjevskinin işlə 
arası yoxdur, o, sədr seçildiyi ilin böyük tarixi günlərini iç-
məklə yada salıb, şadyanalıq edəcək. Kolxozçular ondan 
ümidlərini üzüb dedilər: “Qoy nə edir etsin, ancaq kolxozun 
işinə qarışmasın”. Belə də etdilər. Kolxozçular ümumi icla-
sın yığıncağında yekdilliklə Mixail Korjevskini işdən götür-
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dülər. Amma arvadı və qohumları ha çalışıb axtardılar kol-
xoz sədrini tapa bilmədilər. Axtaranlara belə cavab verdilər 
ki, Korjevski Muğanda görəsən sərxoş halda hansı isə dərin 
bir quyuya düşüb və yaxud sərxoşdu, haradasa yatıb... 

Sədrin arvadı heç halını da pozmadı, ərinin itib, ya hansı 
quyuda, kanalda ilişib yıxılması barədə də sorğu etmədi... 
Bəli, bu minvalla sədri görən də olmadı...  

 
İlyas Allahverdiyev 

“Kommunist” qəzeti, 1988-ci il 
 

Dediyim dedikdir 
(felyeton) 

 
- Yoldaş Direktor! 
- Eşidirəm sizi yoldaş mətbəə müdiri. 
- RİK-in qərarını alıbsınızmı, onu oxuyubsunuzmu? 
- O nə deməkdir yoldaş müdir, qərar budur ey, stolumun üs-

tündədir, - deyə rayon taxıl məhsulları kombinatının direktom 
RİK-in məlum qərarını əlinə götürüb o üzünə - bu üzünə çevirib 
ehmalca stolun üstünə qoydu. - Onda yoldaş direktor, xahiş edi-
rəm nümayəndənizi ayırın, gedib binanı təhvil götürək. 

- Hələ ona baxarıq... 
- Belə niyə yoldaş direktor, yaxşı yadımdadır. Axı, hələ 

1989-cu ilin sentyabr ayının 19-da rayon icraiyyə komitəsi-
nin yığıncağında sizin də, mənim də çıxışım dinlənildi. Keç-
miş çörək zavodunun binasını rayon dövlət mətbəəsinə veril-
məsi barədə böyük qayğı göstərməyinizi bir daha nümayiş 
etdirdiniz, bəs indi nə oldu? 

- Yox, sözüm sözdür. Dedim ki, tələsmə, baxarıq. 
Hər iki müəssisə rəhbərinin söhbəti beləcə bir neçə dəfə 

təkrar olub, xeyli uzandı. 
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Aradan bir müddət keçəndən sonra elə ki, mətbəənin di-
rektoru Azərbaycan SSR Taxıl Məhsulları Nazirinin və res-
publika mətbuat komitəsinin sədri ilə birgə möhürlü dəst-
xəttlə göndərdikləri 19 yanvar 1990-cı il 16-20 nömrəli birgə 
əmrin surətini alanda mətbəə kollektivinin, xüsusilə onun 
müdirinin necə deyərlər uçmağa qanadı olmadı. 

- Səhərisi günü mətbəənin direktoru Bakıdan aldığı hə-
min əmrin surətini qəzetə büküb, üz qoydu taxıl məhsulları 
kombinatına. 

- Olar? 
- Əlbəttə, olar. 
- Salam məleyküm, direktor qardaş. 
- Əleykümə salam. 
Mətbəənin direktoru əlində əsası olan rəsmi sənədi kom-

binatın direktoruna uzatdı. 
- Yoldaş direktor, bu əmr, bu da siz. İndi sözünüz nədir, 

yoldaş direktor? 
Direktor öz nazirinin və respublika mətbuat komitəsinin 

sədrinin həmin məktubunu alıb oxuduqdan sonra məktubu 
qolazladı mətbəənin direktorunun üstünə və dedi: 

- Bu əmrin surəti hələ bizə gəlib çatmayıb. Alanda baxa-
rıq. 

Aradan bir neçə gün keçdi. Mətbəənin direktoru bu səfər 
telefonla taxıl məhsulları kombinatının direktoruna zəng vur-
du, soruşdu: 

- Yoldaş direktor, sizinlə görüşmək olarmı? 
- Olar, amma... 
Mətbəənin direktoru taxıl məhsulları kombinatına bir ne-

çə dəfə ayaq döydü. Ora gedib-gəlməkdən necə deyərlər 
ayağı qabar oldu. Axırıncı dəfə mətbəənin direktoru taxıl 
məhsulları kombinatının direktorunu kombinatın qapısındakı 
meydanda yaxaladı: 
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- Yoldaş direktor, nə qədər gedib-gəlmək olar? Bu sürin-
dürməçilik nə vaxta kimi davam edəcək. Axı qış qapını alıb. 
Hələ çörək zavodunda xeyli iş görmək lazım gələcəkdir. 

Taxıl məhsulları kombinatının direktoru bir daha kinayə 
ilə mətbəənin direktorunu süzüb dedi: 

- Yoldaş, Sizin mətbəə, çörək zavodunun üzünü dəvənin 
boynu yerə dəyəndə görə bilər. 

Bəli, mətbəənin direktoru xeyli vaxtdır ki, rayonun və 
respublikanın əlaqədar təşkilatlarının qapısını döyməkdən 
yorğun düşüb. Amma taxıl məhsulları kombinatının direkto-
ru iki ayağını bir başmağa döyüb köhnə mahnını oxuyur: 
“Vermərəm ki, vermərəm” deyir. 

Süründürməçilik, bürokratçılıq görmüşük. Amma bu 
boydasına rast gəlməmişdik. 

Bakını, hələ bir yana qoyaq, elə rayonumuzun icraiyyə 
komitəsinin Ağdam çörək zavodunun köhnə binasını rayon 
mətbəəsinə verilməsi barədə sentyabr 1989-cu il 241 nömrəli 
qərarının mətnini oxucularla tanış etsək, hər şey aydın ola-
caq. Onda görəcəksiniz ki, sürünüb yalvar-yaxır edən kim-
dir, bürokrat kimdir!? 

Taxıl məhsulları kombinatının direktoru və mətbəənin di-
rektoru məlumatlarını dinləyərək RİK qeyd edir ki, sutkada 
45 ton çörək istehsal edən yeni çörək zavodu işə düşdüyün-
dən, köhnə çörək zavodunun binasından taxıl məhsulları 
kombinatı bir məqsəd üçün istifadə etmir. Ona görə də bina 
xeyli vaxt istifadəsiz qalmış və yararsız hala düşmüşdür. Ra-
yon mətbəəsi isə köhnə, darısqal, yararsız binada yerləşir. 
Burada poliqrafıya, maşın və avadanlıqlarını yerləşdirmək 
mümkün deyil, mətbəədə normal iş şəraiti yaratmaqdan ötrü 
onun yeni bina ilə təmin olunması zəruridir. Çörək zavodu-
nun köhnə və hazırda istifadəsiz olan binasının alınıb mət-
bəəyə verilməsi məqsədə müvafıqdir. RİK-in həmin qərarın-



 

 99 

Yolda qalan izlər 

da daha xoş məramlı, xeyirxah məqsədlər irəli sürülmüşdür. 
Mətbəənin yeni binada, yəni çap maşınları, daha müasir po-
liqrafıya maşını və avadanlıqların quraşdırılması nəzərdə tu-
tulub. Təkcə Ağdamda deyil, qonşu rayonların da xalq cəb-
həsinin də qəzetləri ofıset üsulu ilə buraxılması nəzərdə tutu-
lur. Budur, “Qarabağ” qəzeti redaksiyası Ağdamda yerləşir. 
Amma qəzet ofıset üsulu ilə Bakıda çıxarılır. Bəli, həmin qə-
rar əsasında rayon memarlıq şöbəsi tərəfindən binanın təmir 
edilməsi üçün 66 min 575 manat smeta dəyərində olan sənəd 
hazır edilmişdir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, RİK-in həmin məlum qərarı 
Azərbaycan SSR Taxıl Məhsulları Sənayesi Nazirliyində 
rəğbətlə qarşılanmış, nazirlik və Azərbaycan SSR Dövlət 
Mətbuat Komitəsi ilə birlikdə köhnə çörək zavodunun bina-
sının taxıl məhsulları kombinatının balansından çıxarılıb 
mətbəənin balansına keçirilməsini nəzərdə tutmuş və əmr 
vermişdir. Həmin birgə əmrdə yazılıb: “Ağdam taxıl məhsul-
ları kombinatının balansındakı köhnə çörək zavodunun bina-
sı Ağdam mətbəəsinin balansına əvəzsiz verilməsi barədə ra-
yon XDS icraiyyə komitəsinin 19.01.89-cu il tarixli 241 
nömrəli qərarındakı xahiş nəzərə alınsın. 

Əmrin əsasında nəzarət Azərbaycan SSR Taxıl Məhsul-
ları Nazirinin müavininə həvalə edilsin. 

Mətbəənin direktoru dəfələrlə nazir müavinin də yanında 
olmuş, nazir müavini də taxıl məhsulları kombinatının direk-
toru kimi onu get-gələ salmışdır. Ancaq indi mətbəənin köh-
nə çörək zavoduna köçürülməsi məsələsi müşkül işə düşüb. 
Biz bu günlərdə öz nümayəndələrimizlə həmin köhnə çörək 
zavodunun binasını bir daha nəzərdən keçirdir. Burada olan 
mövcud kabinetlər sökülür, yenidən tikilir, köhnə çörək za-
vodunun isə hələlik ağzı bağlıdır. Amma onun yaxınlığında 
primitiv binada çörək sexi işə salınıb. Sexi də nəzərdən ke-
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çirdik. Burada və onun ətrafında antisanitariya hökm sürür. 
Bu sexdə çalışan 4-5 nəfərin deməsinə görə gündə burada 
15-16 kisə undan çörək bişirilir. Babalı deyənlərin boynuna, 
bu sex xüsusi adamlara xidmət edir. 

Kombinatın direktoru isə bilavasitə tabe olduğu Azərbay-
can SSR Taxıl Məhsulları Sənayesinin, nə də Rayon İcraiyyə 
Komitəsinin məlum qərarını yerinə yetirir. Təəccüblü burası-
dır ki, rayonda hələlik ona qəti bir söz deyən tapılmır. Amma 
biz yəqin edirik bu günlərdə ona qəti söz deyən tapılar. 

 
Su sənəyi suda sınar 

(felyeton) 
 

Məzi, nə Məzi o bir topa məktubu rabitə qovşağının bi-
nasının qarşısındakı qutuya salmaq istəyəndə əlləri əsdi, də-
rindən nəfəs aldı, nədənsə tərəddüd elədi, elə bildi ki, bura-
dan ötüb keçənlər ona göz qoyur. O, hövlnak məktubları ye-
nidən qəzetə büküb “Jüquli” maşınına əyləşdi. Yüksək sürət-
lə maşını sürdü birbaş Ağcabədi rayonuna. “Avia” məktubla-
rın beş-onunu poçt qutusuna saldı. Oradan da maşını Bərdə-
yə sürdü. Respublika prokurorluğuna, ali məhkəməyə, daxili 
işlər nazirliyinə yazdıqları məktubları ayırıb atdı qutuya. 
Bərdədə nəfəsini dərmədən üç-dörd nəfər götürüb Yevlaxa 
apardı. Hərəsindən 2 manat pul alıb vağzalda düşürdü. Sonra 
o, imzasız məktublarının qalanını Yevlax rayon rabitə qovşa-
ğında qiymətli sifarişlərlə Moskvaya yola saldı... 

Məzi Ağdama qayıdanda yolüstü Ətyeməzlidəki ata evi-
nə baş çəkdi. Atasını harayladı, daşdan səs çıxdı ki, evdən 
səs çıxmadı. Bir qədər aralıda oynayan uşaqların ikisi onun 
maşınının siqnalını eşidib ona doğru yüyürdülər: - Ədə, ha-
rayla gör, dədəm evdədirmi? Uşaq qışqırdı. Bəli, əmi hey, 
Vəli əmi! Məzahir gəlib səni soruşur. Atasından qabaq Mə-
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zinin qardaşı, rayonun şəhər qiyabi axşam fəhlə-gənclər 
məktəbinin Ətyeməzlidəki fılialının direktoru Tahir müəllim 
doqqaza gəldi, soyuqqanlıqla qardaşını qarşıladı. Məzi so-
ruşdu: 

- Tahir, niyə bikefsən? 
- Heç elə, belə. 
- Necə yəni elə-belə, yoxsa məktəbə komissiya gəlib? 
- Yox ey, Məzi, sənin qorxundan məktəbə kim gələ bilər? 
Məni rayon maarif şöbəsinə çağırmışdılar, dedilər ki, 

Məzahirə de ki, adam nə qədər imzasız məktub yazar? 
- Bəs sən nə dedin? 
- Nə deyəcəydim, üzümə şərt dirəndilər ki, xətti tutuşdur-

muşuq. 
Məktubun bir neçəsi sənin, qalanları Məzinindir. Mən də 

ərz etdim ki, Məzi gələr danışarıq. 
Məzi kinayə ilə əmiranə qardaşını süzüb: 
- Bura bax, Tahir, mənə Məzi deyərlər. Onlar özləri üçün 

danışır. Al bu məktubları, biri rayon təşkilatlarındandır, biri 
yeni maarifdəndir, o biri də şəhər 8 nömrəli məktəbdən. Sən 
də, dədəm də bu gecə səhərədək yatmırsınız, yuxunuz gəlsə 
də barmaqlarınızın birini kəsin, yerinə duz basın. Hərəsi də 
üç, dörd ünvana, bildinmi! - deyərək sözünə bir az pauza 
verdi, sonra əlavə etdi: - Hə, qağa, yaxşı yadıma düşdü. 
Məktəbdə uşaqlardan beş-altısını tovlayıb o qabaqkı məktub-
ların üzünü köçürtdürə bildinmi? 

- Yox qağa, hələlik, ipə-sapa yatan uşaq axtarıram. 
Bir dəfə axşam Məzahir evə gec gəldi. Zəngin düyməsini 

bir-iki dəfə basdı, arvadı oyanmadı, yerdən daş götürüb qapı-
nı döyəşlədi. Handan-hana arvadı Xalidə İsmayılova ərinin 
səsini tanıdı. 

- Ə, Məzahir, qapını qırma, dururam. 
Qapı açıldı: 
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- Xalidə, nə tez yatmısan. 
- Necə, bəyəm keşik çəkəcəydim, işdən gəlmişəm, bir tı-

ğın paltar yumuşam... 
Məzahir: 
- Xalidə, işi başıma qaxma, səni də 8 nömrəli məktəbdə 

kitabxanaya mən düzəltməmişəm?! 
Xalidə ərinin qabağına çay-çörək gətirmək istəyəndə Mə-

zahir dilləndi: 
- Xalidə, onları qoy bir kənara, maraqlı faktlar gətirmi-

şəm. Gəl otur, mən deyim, sən yaz. 
- İnşadır, yoxsa diktant, - deyə Xalidə kinayə ilə cavab 

verdi. 
- Az, inşa nədir, diktant nədi, sənə deyirəm ki, xoruz səsi 

eşitməyən faktlar gətirmişəm. Sən isə... Qələm-kağız götür, 
mən nə desəm onu yaz, vəssalam. 

Xalidə yavaş-yavaş kağız-qələm götürdü. 
- Yaz ki, rayon dağıldı!... 
- Ay kişi, özünə bir iş tap, sənət tap, adamın bir insafı 

olar, yazanda heç olmasa düz yazar. Rayon niyə dağılır? Hər 
yerdə böyük quruculuq işləri gedir, şəhərimiz sürətlə tikilir, 
görmürsünüz ki, 2-3 il ərzində nə qədər sosial əhəmiyyətli 
obyektlər ucaldılıb, hələ istirahət ocaqlarını demirəm. 

- Bu bax, Xalidə, mən nə deyirəm, sən onu yaz! Hələ ha-
rasıdır, yaz ki, hüquq-mühafızə orqanlarının bəzi-bəzi işçilə-
ri farağat oturmurlar! 

Xalidə qələmi kağızın üstünə tullayıb, ərinə tərs-tərs baxdı.  
- Məzahir, bura gəl, məni avam yerinə qoyma. Hələ köh-

nə işin prokuror silistdə yatıb qalıb. Prokurorluq milisiyə sə-
nə qədər güzəştə gediblər. Yadından çıxıb, keçən ilin keçmi-
şində qardaşınla birlikdə yazdığın imzasız məktubları məh-
kəmə ekspertinə göndərdilər. 

Onda təsdiq etdilər ki, sənindir, qardaşınındır. Bakı ilə 
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Ağdam arasına qədər yorğalayıb-yortdun. Sonra birtəhər si-
vişib aradan çıxdın, bir də ki, milisdən aldığın, QAİ-dən al-
dığın qırmızı gerbli vəsiqədən utanmırsan! O milisin verdiyi 
vəsiqəni deyirəm də. Orda-burda ona-buna göstərib kim bilir 
necə adamın qulağını kəsmisən. Qardaşını, qardaşının qo-
humlarını götürüb restoranlarda, pavilyonlarda nə pəstahlar-
dan çıxırsan. Kim bilir bu minval ilə neçə ticarət işçisini al-
datmısan. Özünə yazığın gəlmirsə, heç olmasa uşaqlara yazı-
ğın gəlsin. 

Xalidə işə gedəndə Məzahir artıq yatmışdı. Günorta Xali-
sə evə gələndə Məzahiri yazı stolunun arxasında gördü, so-
ruşdu: Nədi Məzahir, olmaya şagirdlərin ev tapşırıqlarını 
yoxlayırsan. Yoxsa yenə... Pardon, Qurbanəli kimi bu da bir 
material yazırsan. Yenə kimdənsə döşəyirsən?! 

Məzahir oturduğu yerdə gəməşə-gəməşə dedi ki, bu dəfə 
də yenə nişan almışam maarifı, bir sıra idarə müdirlərini, ap-
teki və bir neçə yeməkxana müdirlərini. 

Xalidə şəadət barmağı ilə yerə iki qoşa xətt çəkdi, dedi, 
bu bir, bu da iki, geci-tezi paxırın açılacaq, maarif sənə nə 
pislik edib. Bir akademik qədər əmək haqqı alırsan, maarif-
dən əl çəkmirsən. Şəhər 8 nömrəli məktəb düzəltdiyin o hoq-
qaların hamısını mənə müəllimlər danışıb. Jurnalları necə 
oğurlamısan, qiymətləri necə saxtalaşdırmısan, məktəb rəh-
bərlərinə, müəllimlərə nə qədər böhtan atmısan. Hamı bilir, 
şəhər əhli sənə nifrət edir. 

Arvadının eyhamla dediyi sözlərə Məzi dərindən bir ah 
çəkdi. 

- Ah, 8 nömrəli məktəb, ağzımın dadı, qələmimin bəd 
gücü səninlə getdi. Uşaqları yığırdım sinfə, deyirdim ki, ba-
la, sizə gəlin ərizə yazmağı öyrədim. Kimdən acığım gəlirdi, 
bu vasitə ilə böhtan atırdım, deyirdim – uşaqlar da döşüyür-
dü. İndi yaxam qalıb sənlə, qardaşım Tahirin əlində. 

Ərlə-arvadın mübahisələrinin qızğın yerində qapı döyül-
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dü. Məzi “daşdan keçən” cızma-qaralarını yığıb köhnə mək-
tub tığının üstünə tulladı. Gələn qonşu Əsgəran rayonundakı 
dostluq pavilyonun işçisi İlham Hüseynov idi. Məzahir bayı-
ra çıxdı. Pavilyon işçisi ilə onun müsahibəsi getdikcə qızışır-
dı. Məzahirin ucadan dediyi sözləri Xalidə açıq-aydın eşidir-
di: Məzahir deyirdi 800 manat pul verməsən səndən əl çəkən 
deyiləm. İlham deyirdi: Ala, bu borc aldığım 3-400 manatı 
götür, qalanın da sonra düzəldərəm. 

Məzi pulu Xalidəyə uzadanda, arvad pulları ərinin üstünə 
tulladı. Onluqlar yerə səpələndi. Məzahir toyuq yemi dənlə-
yən kimi əyilib bir-bir şaq-şaq pulları götürdü. Xalidə cin 
atına mindi: Ədə, sən kimsən, müəllimsən, müəllim yerində 
otur. Sənə kim icazə verir ki, sən gedib Əsgəran yeməkxana-
larında reyd keçirirsən. Dələduzluğun dərəcəsinə bir bax ey. 
Nə qədər qulaq kəsəcəksən, müəllim adı sənə haram olsun. 

Məzi əks-hücuma keçdi. 
- Bu bax, Xalidə, arvadsan, arvad işinə qarış. Otur yerin-

də, Ağdamda mənim qabağıma zər atan çıxa bilməz. Qara-
bağ rayonlarının gərək hamısı mənə xərac versin. İndi gedi-
rəm pulun qalanını almağa. 

Məzahir qapıdan çıxmaq istəyəndə Xalidə yapışdı ərinin 
yaxasından: - Məzahir, yola qayıt, deyəndə, əri onu itələdi və 
dedi: 

- Sən ol Xalidə, səni də qabaqkı arvad kimi çərlədəcə-
yəm, - deyə Əsgərana doğru yollandı. 

...Məzi pavilyon işçilərindən 300 manat pul alarkən ya-
xalandı. Onun maşınından Ağdam rayon notariat kontoruna 
məxsus olan çoxlu saxta sənədlər tapıldı. Axtarış zamanı 
onun evində müxtəlif ünvanlara müxtəlif imzalarla yazdığı 
və yazdırtdığı bir qalaq imzasız məktub ələ keçirildi. 

O, müəllim idi. Lakin o, özünün bəd əməlləri ilə müəllim 
adına ləkə yaxırdı. Belələrinə sıralarımızda qəti yer olmama-
lıdır. Məzən olsun, Məzi! 
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Bu yaxınlarda Şuşa rayon Xalq Məhkəməsində rayon 
prokuroru, birinci dərəcəli hüquqşünas R.Muradov və rayon 
xalq hakimi R.Allahverdiyevanın sədrliyi ilə fırıldaqçı və də-
ləduz Məzi Vəli oğlu Əliyevin cinayət işinə baxılmışdır. 
Açıq məhkəmə prosesində işdə göstərilən bütün xüsusatlar 
təsdiq olunduğundan o, məhkəmənin hökmü ilə 4 il həbs cə-
zasına məhkum olunmuşdur. 

Atalar belə yerdə çox yaxşı deyiblər: “Su sənəyi suda sı-
nar”. 

 
Hikkə 

(felyeton) 
 

Kimsə haray-həşir qopardı ki, kolxozun maşın-traktor 
parkında mexanizatorlar qalmaqal qaldırıblar. Bu qalmaqalı 
yatırmaq üçün nəinki Əfətli, Qəhrəmanbəyli, Məmmədbağır-
lı obalarından, hətta ən ucqar Hacıturalı kəndindən də eşidib-
bilənlər axışıb gəldilər parka. Gələnlər nə görsələr yaxşıdır. 
Gördülər ki, hesabdar Camo qızmış nərə dönüb. Yüyəni atıb 
cilovu gəmirir, yetənə yetir, necə deyərlər, yetməyənə də bir 
daş atır. Hansı mexanizatorsa dillənir, əmək haqqının dürüst 
yazılmasını tələb edir. Camo Əfətlinski isə hərənin qabağına 
bir kötük yumalayırdı. Mexanizator Sərxan Qarayev isə ha-
mıdan bərk əsəbi idi. Camo təşər-təşər onu çəpəki süzüb: 

- Ədə, Sərxan, işin bu qızğın çağında bu boyda traktor 
burada nə gəzir? 

Mexanizator qeyzlə: 
- Gətirmişəm ki, bu “KA-7002 markalı Altay traktoru, bu 

da sən. İndi özün idarə edərsən onu. 
- Ə, Sərxan, dəli olubsan nədi, niyə əsəbisən, məgər mən 

traktorçuyam? 
Mexanizator park üzrə uçot işini aparan hesabdar Camo 

Əfətlinskinin sözlərini bir neçə dəfə kinayə ilə təkrar etdi: 
“Mən traktor idarə edəm?” 
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Başqa bir mexanizator elə bu vaxt irəli yeridi: 
- Bura bax Camo, köhnə Qarabağ qoçusu Qalabəyov ki-

mi adamı niyə çəpəki süzürsən. Atalar misalı var: ev bizim, 
sirr bizim. Gəl əyri oturaq, düz danışaq. Axı mexanizatorları 
cana gətiribsən. Bizim əmək haqqımızı kəsirsən. Tamah sənə 
güc gəlib. Axı sənin nəyin əskikdir, evin-eşiyin var. Altında 
cağ maşının. Amma göz dikibsən ağır zəhmətlə işləyən bu 
mexanizatorların əmək haqqına. 

Camo çox pərt oldu. Sonra hikkə ilə dilləndi: 
- Mən də mənəm ha! Mənə Camo deyərlər, eşitməmisi-

niz bal tutan barmaq yalar. 
Bayaqdan bəri Camonun mexanizatorlarla mübahisəsinə 

qulaq asan parkın digər işçiləri də tamahkar hesabdarın nəyə 
işarə etdiyini apaçıq başa düşdülər. Ertəsi gün mexanizator-
ların böyük bir dəstəsi hesabdar Camonu çəkdilər, necə de-
yərlər məhşər ayağına. Tutdular sorğu-suala: 

- Ədə Camo bəy, deyin görək dədəmizin dədənə borcu 
var, yoxsa özümüzün özünə. Bala, niyə ətəyin qolundan 
uzun gəlir. Sənə kim haqq verib ki, bizi incidirsən? 

Camo bir qədər yumşaldı. İstədi ki, öz sözlərinə bəraət 
qazandıra, amma alınmadı. Mexanizatorlara gopa basmağa 
başladı. Ərz elədi ki, sizin əmək haqqınızı “yeni qayda” ilə 
hesablamaq həngamədir, çox çətindi, bir də ki, niyə darıxır-
sınız, qabaqda yaz var, yay var, hələ neçə ay var... 

- Yaz var, yay var, hələ neçə ay var! Bu nə sözdür, ay 
Camo. Sənə qəti deyirik: sənin kimi bürokrat və süründür-
məçiləri çox görmüşük, - deyə mexanizatorlar bir ağızdan 
dilləndilər. 

Mexanizatorların şikayəti rayona da gəlib çatdı. Rayon 
aqrokombinatı işə qarışdı, kolxoza komissiya göndərildi. 
Düzü biz də gəlib parka çıxdıq. Söhbət zamanı traktor briqa-
diri, baş mexanik və bir neçə briqadir haqlı olaraq göstərdilər 
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ki, neçə vaxtdır ki, bu mübahisə davam edir. Biz sakitləşdir-
mək istəsək də, bir nəticə alınmayıb. 

Parkda mexanizatorlar arasında süni narazılıq yarandı. 
Hesabdar Camonun əməlləri barədə çox söz-söhbət oldu. 
Çox danışdılar, çox dedilər. Ona deyilən arabir aşağıdakı 
sözlər ucadan eşidilirdi: 

- Yoldaş Camo, çoxları səni tanımır, amma biz sənə yax-
şı bələdik. Sən çox hikkəli adamsan. Nə yuvanın quşu oldu-
ğunu, hansı hoqqalardan çıxdığını yaxşı bilirik. Sənin əməl-
lərin hələ çoxlarının yadından çıxmayıb. Sənin tamahın həz-
rətəli qılıncından itidir, uzağa getməyək. Sənə etimad edib 
qoydular Qaradağlı pambıq qəbulu məntəqəsinə müdir. Sən 
də öz kəndimizdə bacarıqlı, təmiz mütəxəssisləri qoyub get-
din Rzalar kəndindən köhnə bir pambıq qulduru Göygözü al-
dın qoltuğuna. Ağcabədi rayonunun Qiyamədinli və Şərəf-
xanlı kəndlərindən Bədheybətovu gətirib birinci zona üzrə, 
canqəlbli dostun Sökənzadəni isə üçüncü zona üzrə təftişçi 
qoydun. Dördünüz də birləşib-dilləşib pambıq tayalarına da-
ğım atdınız. Bizi və qonşu təsərrüfatların briqadirlərini gecə-
gündüz ələk-vələk etdiniz, əl-ələ verib nəmlik və zibillik adı 
ilə pambığı talan-qarət etdiniz. Axırı nə oldu? Çox çalışdı-
nız, adam yanına adam göndərdiniz. Kirovabad Pambıq Tə-
mizləmə Zavoduna nömrə gəlmək istədiniz. Hiyləniz baş tut-
madı. Axırda, yəni 1984-cü ilin noyabr ayında sizin məhkə-
mə prosesində paxırımız açıldı, nə açıldı. Təqsiriniz və tama-
hınız üzündən dövlətə 3 min 886 manat ziyan dəydi. Məgər 
bunlar Camo bəy, sənin yadından çıxıb? 

Bu sözlər Camo Əfətlinskini yerində oturtsa da, o, özünü 
o yerə qoymayaraq başını yerə əydi: 

- Düz deyirsiniz. Günah sizdə deyil, məndədir. Atalar 
yaxşı deyib: bağda ərik var idi, salam-məlik var idi, bağda 
ərik qurtardı, salam-məlik qurtardı. İndi məntəqə müdiri ol-
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saydım əlbəttə, bu sözləri mənə deyən olmazdı. Mən barmaq 
yalamışamsa, kolxoza da çox xeyir vermişəm. 

Parkdakılar aralıdan gələn nurani kişini görüb susdular. 
Kişi gəlib məni də eşidin dedi:  

- Mən müharibə veteranıyam. Bu Camo ilə çəpər-çəpərə 
qonşuyam. Necə vaxtdır ki, ondan yol istəyirəm, amma o, 
bizə yol vermir ki, vermir. İndi adama deyərlər, insaf da yax-
şı şeydir. Bir də ki, bir məsəl var: qonşun pisdir köç qurtar. 
Dişin ağrıyar çək qurtar. Amma keçmək də asan iş deyildir 
axı?.. 

Tamah məqsədilə mexanizatorları süründürən, vaxtlı-
vaxtında onların əmək haqqını yazmağa etinasızlıq göstərən 
hesabdar Camonun paxırı açıldı. Nə açıldı. Onun həmin və-
zifədə saxlanması qeyri-qanuni hesab edildi. 

“Komsomol” kolxoz idarə heyəti bu məsələni çox götür-
qoy etdi. Onu məzəmmət edib, yenə də öz işində saxlamaq 
istədilər. Amma nə fayda? Yaxşı deyiblər: öyrənmişə nə ça-
rə. Hesabdar Camo qəbahətini boynuna almaq əvəzinə özgə-
ləri günahlandırmağa cəhd etdi. O, hətta kolxoz idarəsində 
xuliqanlıq etməyi də özünə ar bilmədi. Necə deyərlər, dünən 
qoyulan kolxoz sədrini bu gün kollektiv qarşısında təhqir et-
di. Məşədi İbad kimi özündən çıxdı, nə çıxdı. Qolunun zor-
luğuna salıb bir hoqqa çıxartdı ki, gəl görəsən. Amma o, ya-
dından bir şeyi çıxartdı ki, “ağa nəzərəm, belə gəzərəm” de-
yənlər qanun qarşısında qalıblar. Elə bunu nəzərə alanlar da 
hesabdar Camo barəsində köklü bir akt tərtib edib göndərdi-
lər rayon daxili işlər şöbəsinin istintaq bölməsinə. 

Bəli, hesabdar Camonun fıkri nə isə, zikri də odur. Yəni 
onu hara qoyurlarsa tamahı ona güc gəlir. İndi də ki, xuli-
qanlıq bir tərəfdən adamları zinhara gətirmək olmaz. Beləsi-
nə nə deyəsən. Axı hikkənin də həddi olar. 
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Dost dosta tən gərək 
(felyeton) 

 
- Allo... allo... bacı, xahiş edirəm, mənə Əli-Abad avto-

bazasını ver. 
- Ə, Şəmil, sənsən? Səsini tanımadım, yəqin böyüyəcək-

sən. Səni görüm Əli-Abadlı avtobazasından qalxıb oturasan 
nazirlikdə, bir yaxşı vəzifədə. Əmr verəsən, biz də sənin ba-
şına pərvanə tək fırlanaq, kefimizi çəkək. 

- Dəmir, çox zilə çıxma. Elə indi də pis kef çəkmirik. Bi-
zim dostluğumuzu heç yüz vəzifəyə dəyişmərəm. Bir az 
bundan qabaq eşitdim ki, Dəmirabad bazasını yoxlayırlar. 
Çox dilxor oldum. 

- Şəmir, bizim iş belədir də, kimə olmasa da, sənə agah-
dır. Avtobazanın işi! Bizim uşaqlar dadanıblar tərəvəzə. Po-
midor, pomidorun ardınca xiyar, sonra sarımsaq, yemiş-qar-
pız, nə başını ağrıdım, özün bilirsən, baş götürürlər uzaq yer-
lərə, lap Urusetə. Bu şəhər mənim, o şəhər sənin. Bu yayı 
mənə üz vuran çox oldu. Altmış-yetmiş maşın o söz. Bərk 
tapşırmışdım ki, elə edin bilinməsin. Lənət mərdümazara, 
min lənət! Atalar düz deyib: ağacı içindən qurd yeyər. Yaz-
dılar. Demə, altdan-altdan lap qulağımızın dibində milis işçi-
ləri hər şeyi bilirlərmiş. Əgər on-on iki maşınımız Gürcüs-
tanda, Pyatiqorskda və başqa yerlərdə tutulmasaydı, aydan 
təmiz, gündən duru olacaqdıq. Allah o üç-dörd sürücünün 
evini yıxsın, az qala evimizi yıxmışdılar. 

- Kimdir onlar? Yoxsa Bakıdan yoxlamadır? 
- Yox, Şəmil, bunlar bizim yük maşınlarının sürücüləri-

dir. A kişi, demə, iyun-iyul aylarında gedib çıxıblar lap dün-
yanın qurtaracağına. Onlara deyən yoxdur ki, ay balam, Jito-
mir hara, Vladimir şəhəri hara, Dəmirabad hara? Bunlar bir 
yana qalsın, Şəmil, zalım uşağının həm şəxsi vərəqələri, həm 
də yol vərəqələri saxta imiş. 
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- Dəmir, bu lap ağ oldu. 
- Bu hələ harasıdır, təftişçilər soruşdular ki, hanı “AZE 

17-83”, “AZE 17-87” nömrəli “QAZ-51” markalı maşınlar. 
Dedim ki, işdədir – Əli-Abaddakı 2 nömrəli yollar idarəsinin 
sərəncamında.İnanmırsınızsa bu da təsdiq olunmuş yol vərə-
qələri. Xülasə, yoxlama genişləndi. Birinci dəfə akt bağladılar 
ki, əlli maşın qaraja gəlməyib. İkinci dəfə yoxlayanda, iş elə 
tərs gətirdi ki, parkda yüz iyirmi doqquz maşın çatmadı. Gör-
düm bu xına o xınadan deyil. Əlimi döydüm stola. Dedim, 
əmr kitabını gətirin. Sürücülərin bir neçəsini işdən götürdüm. 
Düz yüz otuz altı adama töhmət yapışdırdım. Qardaş, di gəl 
ki, bu milis idarəsi məndən əl çəkmədi ki, çəkmədi. Biri dedi: 
ikinci dərəcəli sürücülərə beş-altı saz avtobusu niyə vermisən. 
İkincisi dedi: idarədə nə üçün onunla, bununla savaşmısan. 

- Sonra, sonra... 
- Sonrası budur ki, sağ olsun Əli-Abaddakı 2 nömrəli yol 

idarəsinin başçıları. Düzü, kişilər yaman günün yarağıdırlar. 
Öz aramızdır, onlar olmasa batarıq. Soruşanda deyirik budur, 
neftçilərə də kömək əlimizi uzadırıq. Maşınlar Şirvanın bu-
ruqları arasında işləyir. Şəmil, yaxşı yadıma düşdü. Eşitdim 
ki, bu günlərdə “Külək” pavilyonunda iri bir gədə ilə əlbəya-
xa olmusunuz. İş gedib çatıb prokurora... 

Birdən səs kəsildi. Şəmil o tərəfdən, Dəmir bu tərəfdən 
telefonçu qızların üstünə qışqırdılar. Xətt yenidən birləşdi. 
Ancaq Dəmir gördü ki, davakar gədə əhvalatı açmır. Tez 
keçdi başqa mövzuya: 

- Şəmir, sənin bazanda, maşallah, iş yaxşıdır. Yığmısan 
bütün dostlarını Əli-Abadlıya. Dinən yox, danışan yox. Am-
ma bizim partkomumuz inadın biridir. Bilmirəm nə edim. 

- İşdən çıxart, qoy getsin başqa yerdə partkom olsun. 
- Görək də...    
- Şəmir, o Hüsüqulu nə karədir ki, səndən götürüb birba-

şa qəzetə şikayət yazır. 
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- Yazıb qoy yazsın, yamanlıq özünə qalır. Bekar qalanda 
bilər ki, rəisdən yazmaq nə olan şeydir. Tək o deyil, onun ki-
mi birisi də vardır. Məndən yazmışdır. Düz yeddi aydır qoy-
muşam işsiz. Köhnə maşınla çəpər kimi kəsdim onun qarşı-
sını. Dedim budur, kefin istəyir düzəlt işlə. Ay düzəltdi ha... 

- O nə yazmışdı? 
- Nə bilim, yazmışdı ki, avtobazanın direktoru Şəmil Aşı-

rov harada işləyibsə oradan qovulub. Guya bu boyda Əli-
Abad avtobazasına əyri yolla rəis təyin olunmuşam. Guya 
əmim Qazıməmməd qəsəbəsinin bir tərəfində, atam Süphan-
verdi isə Əli-Abadlı şəhərinin bir tərəfində, hərəsi on beş-
iyirmi hektar bostan əkdirir. Mən də bazanın maşınları ilə 
onların yemiş-qarpızını xırıd etdirmişəm. Guya avtobazaya 
gələn daşla, sementlə, qumla atamın evinə üç yüz metr hasar 
çəkdirmişəm. Yazırlar ki, məişət pozğunluğuna tutulmuşam. 
Günüm kefdə keçir. Heç soruşan yoxdur ki, balam mən dün-
yaya ikinci dəfə gəlməyəcəyəm ki, yeyib, içib, gəzməyək də. 
Yazırlar ki, qarajda adamlar işsiz gəzə-gəzə Şəmil iyirmi nə-
fər də ehtiyat sürücü götürüb. Guya pullarını qoymuşam ci-
bimə. Təzə üç avtobus gəlib. Hərəsində üç növbə düzəltmi-
şəm. “AZJ 42-28” nömrəli “ZİM” markalı maşını iki adama 
dörd dəfə qaytarmışam. Soruşan yoxdur ki, sənə nə var? O 
gün mənim öz dostlarımdan biri, yaxşılığım gözlərini tutsun, 
durub iclasda danışır ki, rəis iki “Volqa”nı sıradan çıxarıb. 
“Taksi” adı ilə gəlmiş “AZR 47-00” nömrəli “Volqa”nın na-
xışlarını sildirib, Əli-Abadlı şəhər prokuroru da bütün bu de-
yilənlər barəsində götürüb bizim nazirliyə təqdimat yazıb. 
Çox şükür ki, oradan hələ bir xəbər yoxdur. 

- İnşallah olmaz da. Amma təqdimat zor yazılıb. 
- Sən haradan bilirsən? 
- Nazirlikdə idim. Təsadüfən stolun üstündə görüb xəlvət 

oxudum. 
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- De görüm, başqa daha nə yazıb? 
- Elə özün bilənləri. Yazır ki, Əli-Abadlı avtobazasının 

rəisi Şəmil Aşırov bazada hərc-mərclik törədir, anbardarın 
keçən il min yeddi yüz otuz altı manat əskiyi çıxdığı halda, 
yenə işdə saxladı. Anbarda on min manatlıq şin çatışmır. 
Kassadan yeddi min iki yüz manat pulun yoxa çıxdığını da 
yazıb. 

Dəmir Dəmirovun bu son sözləri Şəmil Aşırovun boğazı-
nı qurutdu. O, nə qədər öskürdüsə də, danışa bilmədi. Bu-
nunla da iki dost arasında telefon danışığı kəsildi. Ancaq gö-
rəsən Dəmirabad və Əli-Abad avtobazalarındakı özbaşınalı-
ğın kökü nə vaxt kəsiləcəkdir? Bu sual hər iki rayonun ca-
maatını düşündürür. 

 
Çəpərxan və şeşəbuynuz inək 

(felyeton) 
 
Çəpərxan şeşəbuynuz inəyin sahibidir. Özü adi kənd ki-

tabxanasının müdiridir. Amma zirəkliyi, hazırcavablığı və 
fəndgirliyi ilə Aşıqlı kəndində hamını heyran qoyub. Deyir-
lər, Çəpərxanı gecənin nə vaxtı yuxudan oyadıb, onu nə qə-
dər çətinə çəkib, suala tutsan, hamısına gözüyumulu cavab 
verər. Heç bircə kəlmə də yanılmaz. Sözləri, rəqəmləri mun-
cuq kimi bir-birinin yanına düzər: 

- Çəpərxan! 
- Bəli! 
- De görüm, son on ayda kitabxanaya neçə nəfər oxucu 

gəlib? 
- Deyim də: on beş min üç yüz səksən üç nəfər. 
- Əhsən!.. Rayon kitabxanasından da iki dəfə çox. 
- Bəs necə? Mənə Çəpərxan deyərlər. Təkbaşına on ada-

mın işini görürəm. 
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- Çox əcəb, inandıq (?!). İndi de görüm, bir ayda kitabxa-
naya neçə nəfər üzv yazılıb? 

- İki yüz on üç nəfər. 
- Deyə bilərsənmi, neçə nəfər oxucu ancaq bədii ədəbiy-

yat alıb? 
- Niyə demirəm, düz üç yüz doxsan doqquz nəfər. 
- Əhsən, belə yaddaşa! Çəpərxan, yadında qalmayıb, bəs 

keçən ilin oktyabr ayında kitabxanaya neçə nəfər oxucu gəli-
b? 

- Niyə qalmayıb, əzbər bilirəm: səkkiz min səkkiz yüz 
otuz doqquz nəfər. İnanmırsınız, ad-familiyalarını bir-bir sa-
yım. 

- Yox, yox... nəyə lazımdır, inanırıq (?!). Ancaq de gö-
rüm, necə olub ki, on ayda kitabxanaya on beş min üç yüz 
səksən üç nəfər, təkcə oktyabr ayında səkkiz min səkkiz yüz 
otuz doqquz nəfər oxucu gəlib? 

- Ona görə ki, oktyabr ayı bizdə çox məhsuldar ay olub. 
Hələ desəniz həmin ay kitabxanada iki dəfə mühazirə təşkil 
eləmişik, bir dəfə oxucular konfransı, iki dəfə söhbət, üç də-
fə ucadan oxu keçirmişik. 

- Bəs nə əcəb, bu rekord üçün sənə mükafat verməyiblər? 
- Mükafatları özlərinə qalsın, hələ gözü götürməyən idarə 

rəhbərlərimiz bunları “yalan məlumat” kimi qələmə verib, az 
qalmışdılar ki, məni işdən qovsunlar. 

- Sonra necə oldu? 
- Necə olacaq, sağ olsun Xanoğlan qağam. 
- O kimdir? 
- Kolxozumuzun sədri Xanoğlan Xanoğlanovu tanımırsı-

nız? Qohum onlara elə bir hərbə-zorba gəldi ki, dediklərinə 
də peşman oldular... 

Bax, Çəpərxan belə hazırcavab, zirək oğlandır. Kənd ca-
maatı bunun səbəbini Çəpərxanın neçə ildir ki, kitabxana 
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müdiri olmasında görür. Deyirlər, zalım balası gecə-gündüz 
mütaliə eləyir. 

- Balam, bütün günü kitabxananın qapısından girvənkəlik 
bir qıfıl sallanır, Çəpərxan içəridə necə əyləşə bilər? 

- Ona Çəpərxan deyərlər, fəndgirdir! Hələ şeşəbuynuz 
inəyini demirsən... 

Yaxşı deyiblər ki, mal yiyəsinə oxşamasa haramdır. 
Aşıqlıda şeşəbuynuz inək çoxdur. Amma Çəpərxanın şeşə-
buynuzu onların hamısından fərqlənir. Bir tərəfdən ağartısı 
ilə bir bölük külfət dolandırır. O biri tərəfdən də hər il sığor-
ta idarəsindən sahibinə nəqd qazanc gətirir. Bu qeyri-adi inə-
yin sorağı əvvəllər rayonun mərkəzinə, indi isə Bakıda bir 
çox idarələrə yayılıb. Bununla belə, Çəpərxan şeşəbuynuz-
dan razı qalmır, yazıq heyvanı dilə-dişə salır. Şeşəbuynuz o 
dünyanı “cəhənnəmi” gözü ilə görüb qayıdır. Bir də görür-
sən Saya xala eyvana çıxıb, əlimyandı ilə qışqırır: 

- Ay aman, qoymayın, şeşəbuynuz “can” verir!..  Ay 
uşaq, Çəpərxanı tapın! Həkimə xəbər verin!.. 

Çəpərxan tapılır, baytar həkim Vəli Turablı gəlib çıxır, 
bununla da aralıq sakitləşmir. Çəpərxan qonağa çolpa kəsir, 
Saya xala əl-qolunu çırmalayıb xörək tədarükü görür. Məcli-
sin şirin yerində Çəpərxan baytarın qılığına girir: 

- Qağa, axı şeşəbuynuz ölür... 
- Ə, qorxma, ölməz, inək ki, kövşədi, ona zaval yoxdur. 
- Qağa, elə kövşəyə-kövşəyə öldürmək olmaz? 
- Ə, niyə olmur? Lələşin onun da “dərsini” keçib. 
- Onda nə durmusan, öldür də... 
Baytar həkim ağız-burnunu silib, kağız-qələmi qabağına 

qoyur, yazır: “Beş mart 1964-cü il, akt №-397640... Biz, aşa-
ğıda imza edənlər... Həmin aktı tərtib edirik, ona görə ki, 
Aşıqlı kəndinin sakini Saya xalanın bir baş sarımtıl, şeşəbuy-
nuz inəyi soyuqdəymədən gəbərib öldü”. 
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Bundan sonra Çəpərxan özünü verir rayon sığorta idarə-
sinə. “Mötəbər” aktı təqdim eləyib, yetmiş manat nəqd pul 
alır. Şeşəbuynuzu da sağ-salamat naxıra ötürür...  

Aradan bir il keçir, Çəpərxanın dilində şirə yeri qalır. 
Aşıqlıda yenə də hay-küy qopur, şeşəbuynuz “can verir”, 
“mollası” yenə də həmən baytar həkim olur, “18 fevral 
1965-ci il, akt №-478152... Biz, aşağıda imza edənlər... hə-
min aktı tərtib edirik, ona görə ki, Aşıqlı kəndinin sakini Çə-
pərxan Xaşayevin bir baş sarımtıl, şeşəbuynuz inəyi sətəl-
cəm oldu, öldü”. Şeşəbuynuz yenə də “xortlayıb” naxıra ge-
dir, Çəpərxan da sığorta idarəsinə. 

Bu yaxınlarda Aşıqlıya xəbər yayıldı ki, “şeşəbuynuz ha-
valanıb, yanına heç kəsi buraxmır”. “Dəstə” yığışıb, cəm ol-
du. Biri dedi: “qudurmuş it dalayıb”. O biri dedi: “inək Çə-
pərxanın əlindən yığıb, havalanıb”. Axırıncı fikir düz çıxdı. 
Şeşəbuynuz Çəpərxanın üstünə cumdu, onu buynuzunda gö-
yə qaldırdı, əvvəlcə həyəti dörd dolandırdı, axırda zərbə ilə 
yerə çırpdı. Çəpərxan durub birbaş rayon mərkəzinə qaçdı. 
Hamı elə bildi ki, zədələnib həkimə getdi. Amma Çəpərxan 
həkim əvəzinə bu dəfə də sığorta idarəsinə girdi: 

- İnəyim ölüb, akt sizdədir, yetmiş manat verin!  
- Akt saxtadır! 
- Sizdən şikayət ərizəsi yazacağam. 
- Haraya? 
- Redaksiyaya! 
Bəli, qarayaxa Çəpərxan redaksiyaya şikayət ərizəsi gön-

dərdi, biz də yoxlayıb onun özü haqqında felyeton yazdıq. 
Görək, saxtakar baytarla Çəpərxanın aqibəti necə olacaq?  
 

İlyas Allahverdiyev 
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Əhsən bu hünərə! 
(felyeton) 

 
Bu günlər “Kommunist” qəzetində dərc olunmuş “Ben-

zindoldurma” stansiyalarının qarşısında növbələr” sərlövhəli 
tənqidi yazı həm oxucularımız, həm də sürücülər arasında 
böyük maraq doğurmuşdur. Belə ki, bir əsrdən artıq müddət-
də ölkədə yeganə neft emal edən Bakı şəhərinin sakinləri 
maşınlara Aİ-93 markalı yüksək oktanlı benzin doldurmaq 
sahəsində ciddi çətinliklərlə qarşılaşırlar. 

Hamıya məlumdur ki, “Moskviç”, “Jiquli” və “Volqa” ma-
şınları həmin markadan olan benzinsiz keçinə bilmirlər. Bakı 
şəhərində olduğu kimi bizim rayonda da bir neçə gündür ki, sü-
rücülər Aİ-93 markalı benzin sarıdan korluq çəkirlər. Buna gö-
rə də günü-gündən göbələk kimi artan benzindoldurma stansi-
yalarının qarşısında qoyun-quzu sürüsü kimi dayanıb növbə 
gözləyən minik maşınlarının sayı-hesabı yoxdur. 

Azərbaycan SSR Dövlət Yanacaq Komitəsinin və Res-
publika dövlət yanacaq komitəsi balans və yanacaq topdan-
satış ticarəti idarəsinin rəhbərlərinin söhbətlərindən belə ay-
dın olur ki, bu günlər Aİ-93 markalı benzinə gündəlik tələba-
tın 300 ton olduğu Bakı şəhərində belə yanacaq çatışmır. 
Respublikanın rayonlarında, o cümlədən benzin yerli-dibli 
olmayıb. Sürücülərin haqlı giley-güzarlarını nəzərə alaraq 
bir neçə benzindoldurma stansiyasını gəzib dolandıq. Bu za-
man acınacaqlı mənzərənin şahidi olduq. Amma eşidəndə ki, 
Aİ-93 markalı yüksək oktanlı benzin şəhərimizdə peyda 
olub, stansiyalarda şıdırğı satılır, öz-özümüzə dedik: - Ba-
lam, Bakıda oturan yanacaq sahibləri ərz ediblər ki, rayon-
larda necə deyərlər bir qram da olsun Aİ-93 markalı benzin 
yoxdur və həmin benzin iyul ayının axırınadək olmayacaq-
dır. Ağdamın benzindoldurma stansiyalarında həmin benzi-
nin satılması təəccüb və təşviş doğurur. Bu zaman deyilənlə-
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rin canlı şahidi olduq. Bir nəfər sürücü bizə yaxınlaşıb dedi 
ki, səhər-səhər maşının bakını Aİ-93 markalı benzinlə dodur-
muşam. Maşının mühərrikindəki klapanlar normal işləmək 
əvəzinə müsiqi çalır. Babalı deyənlərin boynuna, benzindol-
durma stansiyalarında bəzi-bəzi pulgirlər özlərindən fənd 
icad ediblər. Onlar 72 və 76 markalı benzinlərə müəyyən do-
zada etil spirti qatmaqla həmin markadan olan benzinləri bir 
göz qırpımında Aİ-93 markalı benzinə çeviriblər. Əhsən on-
ların bu hünərinə! 

 
İlyas Allahverdiyev 
 “Lenin yolu” qəzeti, 

24 iyul 1990-cı il. 
 

Məşədi İbadın Qarabağa səfəri 
(felyeton) 

 
Məşədi İbad nə qədər Gülnazın yolunda çalışsa da, ətək-

ətək pul töksə də, axır ki, Sənəmlə evlənməli oldu. 1988-ci 
ilin yayında o, arvadı ilə məsləhətləşərək Şuşa şəhərindəki 
sanatoriyaların birində istirahət etməyi qərara aldı. Bu məq-
sədlə aprel ayında qatara minib Ağdama çatanda eşitdilər ki, 
Xankəndində qulağı kəsik Andranik paşanın varisləri, daş-
nak tör-töküntüləri tüğyan edir. “Miatsum”, “Miatsum”, 
“Artsaxi, artsax” - deyə, xoruz təki banlaya-banlaya yenə xo-
sunlaşırlar. 

Məşədi İbad Sənəmə dedi: 
- Ay arvad, bizimkilər Stepanakertə getməyə ehtiyat edir-

lər, gəlsənə faytonu sürdürək düz Xankəndinə. 
Sənəm: 
- Neynək, gedək, - dedi! 
Yolda Ayrapetlə Karapet kəsdilər faytonun qabağını.  
- Bəs ara, sən kimsən? 
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- Mən, Məşədi İbadam. 
- Bəs ay aşna, sən kimsən? 
- Biz də asma hayemlərik, də! 
- Ay hayemlər, bu geyimdə, bu kecimdə Qarabağa har-

dan təşrif gətiribsiniz? 
- Yerevandan, lap İran və Suriyadan, hələ, asma lap 

okeanın o tayından. 
- Ay kirvələr, sizləri bu yerlərə gəlməyə kimlər belə va-

dar edib? 
- Ara, dəli müsəlman, bilmirsiniz ki, ermənilər arxalarını 

dağa söykəyib. Bizim Moskvada və xaricdə erməni lobbiləri-
miz, milyonçularımız var, sizin nəyiniz var? 

- Bilirik, məsəl var: arxalı köpək qurd basar deyiblər. Bi-
zim də haqq işimiz, ana torpağımız var. 

“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq xülyası ilə min bir 
fırıldağa əl atmağınız da elə bu torpaq üstündə deyilmi? 

- Qoçaq, o, bizim işimizdir, aşkarlıqdır, haqqımızı tələb 
edirik. Şərqi Ermənistanı almışıq, qalıb Qərbi Ermənistan. 
Bir də Qarabağ. 

- Qoçaq, doğru deyirsiniz ki, aşkarlıqdır. Kələkbaz ermə-
nilər fıkirləşiblər ki, birdən bu azəri-türkləri ayılar ha, öz də-
də-baba torpaqları olan Zəngəzur və Göycə mahallarını, 
Göyçə gölünü (Sevan gölü) tələb edərlər, qalarıq pis günə. 
Hələ bu türklər oyanmamış ölkəyə pərxaşlıq salmaq lazım-
dır. Belə də etdiniz. Amma ay hayemlər 1921-ci il yadınız-
dadırmı? Tarix var: yazılıb ki, “Azərbaycan torpağında Er-
mənistan respublikası yarandı”. 

Karapet: 
- Va! Qoçaq, biz sizlə dava etmirik ha. Davamız Yuxarı 

Qarabağ üstündədir. İstəyirik o “halalca” torpağımızı qataq 
Ermənistana. 

- Ay Karapet, ay Ayrapet, bəyəm Yuxarı Qarabağ sizindir? 
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- Ay Məşədi İbad, bəs kimindir? 
- Siz nə həyasız məxluqsunuz? Bu torpaqların əzəli də, 

axırı da bizimdir. Siz yazıçı Qriboyedovun, məşhur rus tarix-
çisi Veliçkovun və bir çox mütərəqqi adamların əsərlərini 
oxumuş olsaydınız bilərdiniz ki, çarın siyasəti ilə ata-babala-
rınız 1825-1890-cı illərdə İrandan, nə bilim Turandan Qara-
bağa köçürülüb. Siz çarıqlı, patavalı həmin ermənilərə Yuxa-
rı Qarabağda məskən salmağa imkan vermişik. İrəvan, Küm-
rük, Dilican dərəsində və Ağrı dağı ətrafında isə Türkiyədən 
gələn ermənilər yerləşdirilib. Hələ bilmirsiniz ki, İrəvan şə-
həri Azərbaycanın olub. Qorbaçovun təbirincə desək, Yere-
vanda əhalinin 47 faizi azərbaycanlılar olmayıb? 

- Ay Sənəm bacı, görürsən də Məşədi İbadın necə tərsliyi 
tutub. İndi sən özün de: artıq Ermənistan o Ermənistan deyil, 
təzə hökumət qurmuşuq. İndi biz Sizdən artıq bir şey istəmi-
rik ha. Elə DQMV istəyirik. 

Bu sözləri eşidən kimi elə bil cin vurdu Məşədi İbadın 
beyninə. Dedim, Məşədi İbad siz dayanın, mən özüm bu ha-
yemlərə cavab verim: 

- Bura baxın ay daşnaklar, artıq maskanız yırtılıb. Biz 
müsəlmanlar da ayrılmışıq. Yuxarı Qarabağ torpağı əvəzinə 
bəlkə qulağınızın dalını görərsiniz. Yaxşı bilirik Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi ermənilərin növbəti xaç yürüşü zəncirində 
bir halqadır. Birinci xaç yürüşündə olduğu kimi, hazırkı xaç 
yürüşü Roma papasının xeyir-duası ilə həyata keçirilir. SSRİ 
xalq deputatlarının ikinci qurultayı zamanı erməni deputatla-
rından Zori Balayan, Vaçaqan Qriqoryan, Henrix Poqosyan 
və başqaları bir dəstə ermənini başlarına yığıb SSRİ hərbi 
nazirliyində zorla mətbuat konfransı çağırmasına nail oldu-
lar. Ermənilər demədilər ki, niyə müsəlmanları belə başlı-ba-
şına buraxıbsınız, onları niyə qırıb məhv etmirsiniz. Bilmir-
siniz ki, bu əsrin axırında müsəlmanların sayı ölkəmizdə 100 
milyonu keçəcək. 
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Elə təqribən 2 il bundan əqdəm “İzvestisiya” qəzetində 
etnoqraf alim, akademik Bromlnyin çıxış edib narahatlıqla 
demirdi ki, 1959-cu ildən 1979-cu ilədək olan bu 20 ildə 
SSRİ-də müsəlman xalqları 72 faiz, slavyan xalqları cəmi 18 
faiz artmışdır. Bizə yaxşı məlumdur ki, “İzvestiya” qəzetin-
də çap olunan bu məqalə hökümətin rəsmi siyasətidir. Bu hə-
lə harasıdır. “Literaturnaya qazeta”nın siyasi icmalçısı İqor 
Belyayev “İslam, din və siyasət” məqaləsində və başqa cız-
ma- qaralarında İslam dünyasına heç də az şər atmayıb. 
İ.Belyayev yuxarıda adı çəkilən məqalədə Sovet hökuməti-
nin rəsmi ideologiyasını görün necə ifadə edir: “... Ən müx-
təlif ölkələrdə, eləcə də Sovet İttifaqında dəfələrlə haqlı ola-
raq İslam özülçülüyünün bütün bəşəriyyət üçün saysız-he-
sabsız təhlükələr mənbəyinə çevrildiyinin deyildiyini eşitmi-
şəm. Universitet professoru olan həmsöhbətlərimdən birinin 
ABŞ-da qeyd etdiyi kimi, bu təhlükə hətta atom bombasın-
dan qat-qat qorxuludur. Onun sözlərinə görə, bu təhlükə həm 
ABŞ-ı, həm Sovet İttifaqını, həm də bütün bəşəriyyəti təhdid 
edir... Hansısa bir Ümumdünya islam dövlətinin yaradılması 
Xomeyninin... ideyası idi və bunu gündəlikdən heç kim çı-
xarmamışdır”. 

Burada sözsüz İ.Belyayev Azərbaycanda və Orta Asiya-
dakı islam özülçülüyündən də gen-bol söhbət açır və islamı 
ABŞ-ın nüvə başlıqlı qitələrarası ballistik raketlərindən də 
qat-qat qorxulu sayır: Bütün dünyanı islam dünyasına qarşı 
mübarizəyə və doqquzuncu səlib yürüşünə çağırır. 

Erməni lobbisinin muzdlu nökəri SSRİ sülhü müdafıə 
komitəsinin sədri, “Pozisiya” verilişinin aparıcısı, ermənilə-
rin yaxın qohumu (qızını erməni dığasına ərə verib) yazıçı 
Henrix Aveoyanoviç Baravik ermənilərin dəyirmanlarına 
heç də az su tökməmişdir. Onunla mən iki il bundan qabaq 
Ağdamda söhbət etmişəm. Mən o zaman rayon partiya ko-
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mitəsinin binası qarşısında Henrixə dedim: Əsrin əvvəllərin-
də Tbilisidə ermənilərin “Muc” jurnalı çıxırdı. Orada açıqca 
yazıblar ki, “biz ermənilər yəhudilərdən dönməyik”. Bu söz-
ləri eşidən H.Baravikin sifəti dərhal dəyişildi. Yoldaşlarım-
dan biri mənə dedi: - Qonağı pis günə qoydun, ha! 

Bu yaxınlarda Zori Balayan Moskva mehmanxanasında 
kef çəkəndə, akademik Ambarsumyan Moskva yaxınlığında-
kı sanatoriyada yeyib, içə-içə “aclıq elan edəndə”, həmin o 
yazıçı H.Baravik başına bir dəstə ermənipərəstləri yığıb 
Kremlə açıq məktubla müraciət edəndə, azərbaycanlılar 
üçün onun hansı yuvanın quşu olduğu aydın idi: “Qarabağ, 
Qarabağ” bağıra-bağıra dünya ictimaiyyəti arasında rəy ya-
ratmaqdan başqa Zori Balayanın iddiası yox idi. O, xarici 
müxbirlərin də sorğularına beləcə cavab vermişdi. 

Bəli, “islam vandalizmi” pərdəsi altında mərkəzin və er-
məni lobbilərinin ssenariləri üzrə Qazaxıstanda, Gürcüstan-
da, Azərbaycanda, Özbəkistanda və Tacikistanda adamlara 
divan tutulmadımı? Belə “göz ağartmalar” indinin özündə də 
davam etdirilmirmi? Moldovanlarla qaqauzlar arasında zid-
diyəti kim salır? Əlbəttə, mərkəz! 

Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq ölkənin 19 regio-
nunda torpaq və ərazi iddiaları qaldırılmışdır. Vaxtilə dost, 
qardaş, yoldaş bir-birinə sirdaş olan xalqlar indi pərən-pərən 
düşüb, yağı kəsilib. 2-3 il bundan əvvəl kim deyə bilərdi ki, 
sən russan, o erməni, mən azərbaycanlı. Mən yaşlı nəslin nü-
mayəndəsiyəm. Amma indiki gənclər də ölkəmizdə xalqlar 
dostluğunun sarsılmaz bir qalaya çevrildiyini yaxşı bilirlər. 
Bəs bu qalanı kim uçurub? Əlbəttə, birinci növbədə erməni-
lər! Balayanlar, Aqanbekyanlar, Ambarsumyanlar, Xanzad-
yanlar, Qdlyanlar. Onlarla başqa daşnak partiyasının digər 
ideoloqlarını kim tanımır? Məhz onların hiylələri ilə xaç yü-
rüşü başlanıb. Belə olmasaydı qışın sərt günlərində 200 min-
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dən çox azərbaycanlı ailəsi öz doğma yurdları olan Qərbi 
Azərbaycandan, indiki erməniləşdirilmiş Ermənistandan qo-
vulmazdılar? 

Okeanın o tayındakı və mərkəzdəki erməni lobbilərinin 
hiylələri ilə bizim Ermənistanla sərhəd boyu 900 kilometr 
məsafədə güllə səsləri yenə kəsilmir. Silahların yığılması və 
onların geri qaytarılması barədə ölkə prezidentinin fərmanını 
güllüyə atan, vaxtı iki ay uzadan kim oldu? Ermənistan Ali 
Sovetinin sədri Levon Ter-Petrosyan. İndinin özündə də yu-
xarıda adı çəkilən daşnak ideoloqlarının hiyləsi ilə təkcə sər-
həd zonasında deyil, Yuxarı Qarabağda - Stepanakertdə gün-
də minbir hoqqa düzəldilir, nahaq qan axıdılır. Dinc və gü-
nahsız adamlara atəş açılır. Hərbi qulluqçular öldürülür və 
girov götürülür. Evlər yenə yandırılır, körpülər partladılır, 
qonşu erməni kəndlərində, kəndlərə yaxın mağaralarda, an-
barlarda, pioner düşərgələrində çoxlu silah. döyüş sursatı 
müsadirə edilir. Nə fayda! Yenə nömrəsiz vertolyotlarda Yu-
xarı Qarabağa silahlı saqqallılar göndərilir. 

Levon Ter-Petrosyan “Moskovskoe novosti” qəzeti vasi-
təsilə bizim respublika prezidenti ilə görüşür, dialoqa girib, 
necə deyərlər, saman altdan su yeridir. Prezidentimiz ona və 
mərkəzə dəfələrlə tutarlı cavab vermişdir. Onun respublika-
ların Ali Sovetlərinə müraciəti ölkədə çox böyük əks-səda 
doğurmuşdur. Yuxarıda adını çəkdiyimiz H.Baravikə Azər-
baycan KP MK-nın ikinci katibi, Qarabağ təşkilat komitəsi-
nin sədri Viktor Polyaniçkonun açıq məktubu təkcə H.Bara-
vikə deyil, bütün erməni ideoloqları üçün artıq bir ibrət dərsi 
olmalıdır. 

Bu sözləri eşidən Məşədi İbad axırda üzünü Ayrapertlə 
Karapetə tutub dedi: 

- Sizin o “ağsaqqal”ınız məşhur akademik Ambarsumyan 
əyri yolda olanda, daha mən sizi qınamaq istəmirəm. Amma 
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yaxşı bilirəm ki, ermənilər arasında tərəqqipərvər adamlar, 
dostluq etməyə hazır olanlar, düzgün yola qayıdanlar az de-
yil. Mənə elə gəlir ki, indi ermənilər qəflət yuxusundan ayıl-
malı, onları bu əyri yola vadar edən ideoloqlara qəti nifrətlə-
rini bildirməlidirlər. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 
6 noyabr 1990-cı il. 

 
Lap piston da var, barıt da 

(felyeton) 
 

Kolxoz bazarına qəfıldən hay düşdü ki, rayona müfəttiş 
gəlib. Xısın-xısın sözləşən, dilləşən satıcılar bir-bir mağazanı 
bağlayıb çəkildilər bazarın bir küncünə. Başladılar müfətti-
şin hara getdiyini, hara baxdığını, izləməyə. Gördülər ki, 
diplomatlı müfəttiş o mağazaya, bu dükana, o pavliyona, bu 
çayxanaya, o bufetə girib, çıxa-çıxa axırda gəlib ovçular ma-
ğazasının qarşısında dayandı. Elə o saat bir para ticarətçinin 
üzündə təbəssüm oyandı. Onlar xosunlaşıb dedilər ki, ayə, 
nə yaxşı ki, biz deyən müfəttiş deyilmiş bu. Görünür bu Res-
publika Ovçular Cəmiyyətindən gəlib. Yəqin Ovçular Cə-
miyyəti mağazasını yoxlamaq istəyir. Sən demə, bayaqdan 
bəri təftişçi-müfəttiş izinə düşüb, pıçıldaşanlar yanılmışdılar. 

Mağazanın qarşısında xeyli adam dayanmışdı. Mağaza 
müdiri İlya Hindarxlinskinin başı alverə bərk qarışmışdı. 
Müfəttiş gah şıdırğı alver edən mağaza müdirinə, gah da ma-
ğazadakı ov sursatını və idman mallarını kefi istədiyi qiymə-
tə satan mağaza müdirinin oğluna, gənc satıcıya, gah da 
müştərilərin hərəkətlərinə xeyli nəzər yetirdi. 

Birinci müştəri: 
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- Yoldaş müdir, mən Şuşa rayonunun Kərkicahan kən-
dindən gəlmişəm. Özü də vertolyotla. Barıt varmı? 

- Var qağa, lap hansı növündən desən. 
- Boş giliziniz və pistonunuz da varmı? 
- Qağa, nəinki piston, lap pişton da var. 
- Tüfəng necə, lap təklülə olsa da olar. 
- Qağa, sənin üçün nəinki təklülə, lap dədə-babadan qal-

mış dayandolduran da taparam.  
O, biri müştəri: 
- Qağa, mən də Kənkərlidənəm. Adım Xəyyamdır. Ovçu-

lar cəmiyyətinin üzvüyəm. Tüfəngim xarab olub, onu dəyişə 
bilərəmmi? 

- Xəyyam qağa, bu nə sözdür? Görürəm arif adamsan, 
arifə də canım peşkəşdir. Onun əvəzində sənə beşatılan quş 
tüfəngi versəm necə? 

Üçüncü müştəri: 
- Qardaş, mən də Laçın rayonundanam. Ağgöl yataqla-

rında çaqqalın, canavarın ulaşmasından, itlərin hürüşməsin-
dən qulaq tutulur. Günün günorta çağı quduz dəymiş çaqqal, 
canavar az qala qoyun-quzuları əlimizdən alır. 

- Qağa, sənə nə lazımdır, onu de? 
- Bizə patron, boş giliz, piston, bir də 5-10 paçka beş pat-

ron əlac elə. Biz də inşallah yanında “xəcalət” qalmarıq. 
- Qonaq qardaş, sizi bir o qədər yaxından tanımıram. 

Amma indi bilirsiniz də, bəri başdan deyirəm, gərək sevda-
mız baş tuta. Andırdığınız o şeylər indi bilirsiniz də od qiy-
mətindədir. 

- Qağa, qıraqdan gəlməyimizə baxma, məzəndələrdən 
xəbərimiz var. Köhnə bazara təzə məzəndə qoymazlar axı. 
Amma, insaf da yaxşı şeydir. 

- Ay onda aldınız ha?! 
Mağazada baş verən özbaşınalığa, qanunsuzluğa bayaq-

dan nəzər yetirən müfəttiş sorğusuz-sualsız oradan çıxıb get-
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di rayonlararası ovçular cəmiyyətinə. Katib qız qonağı nəza-
kətlə qarşılayıb ötürdü sədrin kabinetinə. Sədr Vəliqulu mü-
fəttişi ehtiramla qəbul etdi. Pürrəngi çay gəldi. Söhbətin şirin 
yerində telefon zəng çaldı. Sədr ehmalca dəstəyi qaldırdı. 
Bakıya cavab verin deyən telefonçu qızın səsi aydınca eşidi-
lirdi. Zəng çalan: 

- Yoldaş müdir, madam o mağaza müdiri İlya Hindarxlı 
üç ildir ki, məzuniyyətə çıxmaqdan imtina edir. Bu, açıq-ay-
dın şübhə doğurur. Onun əvəzinə sizə bir satıcı göndəririk. O 
müfəttiş Müseyib Musayev də bu gün-sabah sizin hüzuru-
nuzdadır. Qoy mağazanı ətraflı yoxlasın. 

- Baş üstə elə. Yoldaş müdir də yanımdadır. 
- Onda işə başlayın. 
Sədr də, müfəttiş də ovçular mağazasında törədilmiş bə-

zi-bəzi işlərdən bir daha xəbər tutdular. Şikayətçilərin ərizə-
lərini bir də nəzərdən keçirib, mağazada olan vəziyyəti araş-
dırdılar. 

...Müfəttiş özünü Ovçular mağazasının müdirinə təqdim 
etdi. Sənədlərini göstərdi. Elə bu dikkədə elə bil müdiri ilan 
çaldı. O, xeyli duruxdu. Gözlərini müfəttişə bərəltdi. Birdən 
kağız-kuğuzu qalozladı müfəttişin üstünə. Kağızlar yelə sə-
pələndi. Müfəttiş isə yavaş-yavaş əyilib onları bir-bir yerdən 
götürdü. Ehtiramla, nəzakətlə: 

- Yoldaş zavmaq, bir az nəzakətli olun, mənim sizinlə 
heç bir ədavətim yoxdur. Vəzifə borcumu yerinə yetirirəm. 
Ovçular cəmiyyətindən bir narazılığınız varmı? 

- Xeyr, mal istəmişəm ikiqat-üçqat veriblər. 
- Bəs axı siz üç ildə nə üçün məzuniyyətə çıxmırsınız. 

Axı, qanun var. Məni də göndəriblər ki, mağazanı təhvil-təs-
lim edəm, bir yoldaşa təhvil verəm. Sizi də istədiyiniz sana-
toriyaların birinə yola salaq. 

- Əşi, bu nə sözdür. Məni zorla məzuniyyətə çıxaracaqsı-
nız. İstəsəm heç beş il də bundan sonra çıxmaram. 
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Müfəttiş siftə elə güman etdi ki, bəlkə müdir əsəbidir. 
Ona görə bir qədər yumşaldı, astadan danışmağa başladı: 

- Bəlkə elə mağazanı oğluna təhvil verəsiniz. 
- Mənə Hindarxlı İlya deyərlər. Mən oğul-moğul tanımı-

ram. 
- Deyənlər axı deyirlər ki, elə günlər olur ki, sən özünü 

verirsən pavilyona o söz... mağazanı tapşırırsan oğluna. Bəs 
bu faktlara necə, indi oğul-moğul tanıyırsınızmı? 

- O da öz işimdir. 
Müfəttiş: 
- Ay yoldaş müdir, gəl bizi incitmə. Yetər özbaşınalıq. 

Ağına-bozuna baxmadan ov sursatını kimə gəldi xırıd edir-
sən. Ancaq unudursan ki, mağazadakı sursat ixtiyar sahibi it-
tifaq üzvlərinə satılmalıdır. 

- Bura bax, revizorsan, nəsən! Görünür hələ sən məni ta-
nımırsan. Mən də səni tanımaq istəmirəm. Onu özüm bilə-
rəm. Kimə nə satıram sənin borcuna qalıb bəyəm? 

- Axı, bunlar bir yana qalsın. Siz dövlət bankı təlimatını 
da kobudcasına pozursunuz. Gündəlik pulu təhvil vermirsi-
niz. Keyfiniz istəyəndə həftə səkkiz mən doqquz pulu aparır-
san banka. 

- Yoldaş müfəttiş, gəlin sözü çox çözələməyin. Mağaza 
müdiri mənəmsə, malı kimə satıram, pulu nə vaxt hara veri-
rəm, onu da özüm bilərəm.  

Müfəttiş ilə müdir arasında söz çəkişməsi uzun çəkdi. O, 
dedi, bu eşitmədi. Bu dedi, o, eşitmədi. O, dedi yoxlamalı-
yam mağazanı, müdir dedi qoymaram. Mağaza müdiri mü-
fəttişin xoruzunu qoltuğuna verib zorla mağazadan çıxart-
maq istəyəndə rayonlararası Ovçular cəmiyyəti sədri gəlib 
bu acınacaqlı vəziyyətin üstünə çıxdı. Ovçular cəmiyyətinin 
sədri nə qədər elədisə mağaza müdiri ipə-sapa yatmadı ki, 
yatmadı. İki ayağını bir başmağa dirəyib müfəttişi yaxına 
buraxmadı ki, buraxmadı. Cəmiyyətin sədri nə qədər çalışdı-
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sa, bu işə bir əncam çəkə bilmədi. Axırda müfəttiş kor-peşi-
man qayıdıb getdi Bakıya. 

Mağazada olan biabırçı vəziyyətdən xəbər tutan Azər-
baycan Ovçular Cəmiyyətinin rəhbərliyi işə qarışdı. Mağaza-
nı yoxlamaq qət edildi. Sayğaclar işə düşdü. Duruca yerin-
dən nə az, nə çox - 2758 manat məbləğində çatışmazlıq aş-
kar edildi. Dübarə bu da məlum oldu ki, yoxlama zamanı 
mağazada malların bir qismindən qiymət yarlıqlarını cırmaq-
la təzə satıcının hesabına 380 manat da əlavə sovuşdurulub. 
Bəli, beləliklə mağaza müdirini vəzifədən kənarlaşdırdılar. 

İndi bu rayonlararası ovçular mağazasının müdiri İlyuşa 
Hindarxlinskinin işi düşüb istintaq aparanların əlinə. Deyə-
sən bu dəfə müdir kreslosundan zəli kimi yapışan mağaza 
müdirinə karlı bir cavab verən tapılacaq. 

 
Ə, sür, ə...  
(felyeton) 

 
Niva markalı minik maşını rayon aqrokombinatının qar-

şısında dayananda Turalı Şahəli yerindən dik atıldı. O, elə 
bildi ki, sədrlərinin maşınıdır. Amma “Çəmənli” adına kol-
xozun sədri Qaysı Çəmənlini maşından düşən görəndə özünə 
gəldi. Yavaş-yavaş maşına tərəf yeridi: 

- Qaysı müəllim, bizim sədri görməmisən ki? Bayaqdan 
bəri onu gözləyirəm. Yoxsa sizi də 24 nömrəli formadan ötrü 
çağırıblar? 

- Bəli, - deyə Qaysı Çəmənli ayaq saxladı, sonra nəyisə 
fıkirləşib soruşdu: 

- Hesabatınızı qəbul etdilərmi? 
- Yox əşi, hardan. 
- Qaysı müəllim, sizin kolxozununki necə? 
Qaysı Çəmənli istədi cavab verməsin, bunu ədəbə sığış-

dırmadı, dedi:  
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- Bizim ferma müdiri Şakir Qocayev harada gizlənibsə 
hələ gəlib rayona çıxmayıb. İndi gedirəm onun dalınca. 

- Sədr, məni də Əfətli yolunun ayrıcınadək apararsınız-
mı? 

- Niyə aparmıram, ay Şahəli! 
Yol boyu sədrlə Turaclı kolxozunun ferma müdiri Şahəli 

Turalı fermalardakı işlərdən, altıaylığın yekunundan danışdı-
lar. Arabir 24 nömrəli formanı qəbul edənlərin ünvanına da 
giley-güzar etdilər. Gah ferma müdiri, gah da sədr süd isteh-
salının artıb və azalmasına dair bir-birinə çoxlu suallar verdi-
lər və dedilər ki, aqrokombinatın rəhbərlərindən yaxa qurtar-
maq olar. Amma məsələ gedib RİK-ə çıxsa iş bəlkə qəlizləş-
di. Orada necə deyərlər, heçimizi də, köçümüzü də bilirlər. 
Sonra ferma müdiri narazı-narazı dedi ki, əgər bir sıra təsər-
rüfat rəhbərləri yazda və yayın əvvəlində bol ot yığdırsaydı, 
yaşıl yemlə inəkləri vaxtlı-vaxtında təmin etsəydi, fermalara 
nəzarəti gücləndirsəydilər, onda süd istehsalı da artardı. Ra-
yon üzrə altıaylıqda dövlətə süd satışı planı da 97 faizdə qal-
mazdı. 

Ferma müdirinin bu sözləri kolxoz sədri kimi Q.Çəmən-
liyə də toxundu. Urəyində onu maşınna götürdüyünə peşi-
man oldu. 

Bu anda sürücü Əfətli yolunun ayrıcında maşını saxladı. 
Ferma müdiri maşından düşən kimi sədr sürücüsünə qəzəblə: 

- Sür, ə..., - dedi. 
Qoy bu söhbətə şübhə ilə yanaşanlar bilsinlər ki, sözün 

axırı əvvəlindən məlum olar. İşi geri gedən ferma işçilərinin, 
təsərrüfat rəhbərlərinin, baş mütəxəssislərin belə söhbətləri-
nin çox şahidi olmuşam. Qoy bu da olsun onlardan biri... 

“Çəmənli” adına kolxozun sədri Q.Çəmənlinin çox vaxt 
fermadan xəbəri olmur, kim onu fermada gördüm desə ona 
muştuluq düşür, bir də heç onu kənddə də gördüm deyən ol-
mur, mən də bu günlərdə bunun şahidi oldum. Onu kənddə 
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tapa bilməyib şəhərə qayıtdım. Təsadüfən maddi-texniki təc-
hizat və mexanikləşdirmə istehsalat birliyinin direktoru Nizi 
Sülüzadənin kabinetinə girəndə orada ona rast gəldim. Qısa 
söhbətdən öyrəndim ki, Q.Çəmənli başqalarının görə biləcə-
yi adi işdən ötrü də kolxozda işini-gücünü buraxıb şəhərə 
özü gəlir. Heç demə təsərrüfatdan bəhanələrlə yayınmaq, 
mərkəzdə məzələnmək onun köhnə peşəsidir. 

Qəribədir, sədr maraqlanmadı ki, kəndə niyə getmişdim, 
onu nə üçün axtarmışam. O, laqeyd və özündən çox razı hal-
da əkildi... 

Kolxozun fermasında vəziyyət çox pisdir. Bu ilin yarım 
ilində dövlətə süd satışı planı kəsirdə qalıb, plana vur-tut 
67,4 faiz əməl edilib. 

Kolxoz təftiş komissiyasının sədri Qaysı Orucəli ilə ara-
mızda olan söhbəti olduğu kimi oxuculara təqdim edirəm: 

- Gündə nə qədər süd istehsal edirsiniz? 
- Nədən soruşsanız deyə bilərəm, amma südü məndən so-

ruşmayın. 
- Fermada nəzarətli sağım keçirirsinizmi? 
- Əşi, heç bu yada da düşmür. 
- Bəs yemləmənin vəziyyəti necədir, inəkləri müntəzəm 

olaraq yaşıl yemlə təmin edirsinizmi? 
- Onu kolxoz sədri ilə zootexnikdən soruş. 
- Fermanız rentabelli işləyirmi? 
- Rentabellik nədir? Bunu iqtisadçılar bilər. 
Ferma müdiri Şakir Qocayevi də sədr kimi gördüm de-

yən olmadı, öyrəndik ki, o, vaxtilə bu fermaya girib çıxmış 
adamdır. Özü bildiyi kimi işləyir. Fermada səliqə-sahman 
deyilən şey yoxdur. Hər yerdə açınacaqlı mənzərəyə rast gə-
lirsən. Mal-qaraya zootexniki qulluq edilmir. Baş zootexnik 
Z.Zülümovu fermada təsadüfdən-təsadüfə görmək olur. Hə, 
deyirlər: saz olan yerdə sözü saza verərlər. Mən də sözü fer-
ma işçilərinə verirəm: 
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- Fermamızda 560 baş qaramal, o cümlədən 147 baş inək 
var. Amma inəklərin sayının artması qayğısına qalan yoxdur. 
İnəklər qara naxırın vur-tut 26 faizini təşkil edir. Hər yüz 
başdan bala almaq planı kəsirdə qalıb. Hər inəkdən yarım il-
də vur-tut 949 kiloqram süd sağılıb. Süd sağımı keçən ilin 
müvafıq dövrünə nisbətən hər inəkdən 586 kiloqram azal-
mışdır. Kolxozda rayon səviyyəsindən 334 kiloqram az süd 
sağılıb. Rentabellikdən danışmağa dəyməz. Keçən il ferma 
zərərlə işləyib, bu il də həmçinin. Məsələn, ötən ildə 64 min 
manatlıq əvəzinə 31 min manatlıq mənfəət əldə edilmişdir. 
Bu ilin altı ayındakı rəqəmləri dilinə belə gətirmək istəmir. 
Çünki, 14 min manatın əvəzinə vur-tut 6 min manatlıq gəlir 
götürülüb. Di gəl Qaysı Çəmənli bu geriliyi boynuna almır 
və deyir ki, “düzələr”. Belə yerdə atalar sözü yada düşür: 
Avazın yaxşı gəlir, çaldığın təbil olsa! 

Turaclı kolxozunun mərkəzləşmiş fermasına çatanda baş-
qa mənzərənin şahidi olduq. Qaramalın kökəldildiyi yerin 
qarşısında 5-6 nəfər əyləşib şirin söhbət vururdu. Kolxoz 
xalq nəzarəti qrupunun sədri Fəğan Fəqanov, Töhmət Töh-
mətovu və digər iki-üç zootexniki və başqalarını bizə təqdim 
etdi. Fermaya baş çəkdik. Burada kökəltməyə və yemləməyə 
qoyulan 100 baş mala baxanda bizi dəhşət bürüdü. Tövlələr 
günlərlə təmizlənmir, mexanikləşdirmə tam getməyib, pe-
yintəmizlətmə aqreqatların normal işləməsi təmin edilmir. 
Fermada antisanitariya hökm sürür. Ferma müdiri Şahəli Tu-
ralı özünə məxsus qoyun sürüsünü fermanın geniş ərazisinə 
və yaxınlıqdakı yoncalığa buraxıb hara isə əkilmişdi. Ferma-
da dörd tövlə var, yeni tikilmiş müasir tövlə hələ istismara 
verilməyib, avadanlıqlar quraşdırılmayıb, mövcud olan digər 
tövlələrdə görüləsi işlər çoxdur. Mal-qaraya yem əl ilə veri-
lir. Tövlələrin qarşısından dup-duru su axır, ətrafda da su 
var. Amma di gəl ki fermanın yaxınlığındakı yoncalıq və bi-
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çənəklər yanır. Çoxdan çalınan, otarılan bu yerləri görəsən 
kim gəlib suvaracaq? 

Biz fermadan qayıdanda hələ er də olsa, naxırçılar malla-
rı tövlələrə doğru dəhmərləyirdilər. Az-azacıq deyil, fermada 
578 baş mal, o cümlədən 148 baş inək bəslənir. Keçən ilin 
müvafıq dövründə hər inəkdən 1311 kiloqram süd sağıldığı 
halda, bu ilin altı ayında həmin rəqəm hələlik 884 kiloqram-
dır. Faktlar göstərir ki, kolxozun zoobaytar işçiləri, xüsusilə 
idarə heyəti və partiya təşkilatı heyvandarlıq təsərrüfatına la-
qeyd yanaşır və məsuliyyətsizlik göstərirlər. Quş ferması 
haqqında da bircə faktı desək kifayətdir. Yumurta istehsalı 
planı yarım ilin yekunlarına görə 18,8 faizdə qalıb, kolxozun 
başbilənləri nədənsə bu nöqsanlara göz yumur, heyvandarlı-
ğın inkişafı məsələləri ilə ləng məşğul olurlar. Halbuki, Ər-
zaq proqramı hər bir ferma işçisindən daha səmərəli və məh-
suldar işləməyi tələb edir. 

Ümidvarıq ki, hər iki təsərrüfatda yaranmış vəziyyətə gö-
rə maldarlara və təsərrüfat rəhbərlərinə sözünü deyənlər tapı-
lacaqdır. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 

28 iyul 1990-cı il. 
 

Bir məktubun izi ilə 
 
Mən Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısıyam. Partiya 

və hökumətimiz veteranlara həmişə böyük qayğı göstərmiş 
və göstərirlər. Hökumət evlərini təmir etdirmək üçün vete-
ranların hər birisinə min manat vəsait ayırmışdır. Mənim də 
yaşadığım evin təmirə böyük ehtiyacı var. Bunu nəzərə alan 
rayon XDS icraiyyə komitəsinin memarlıq şöbəsi lazımi sə-
nədlər hazırlayıb 9 nömrəli təmir-tikinti sahəsinə göndərmiş-
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dir. Həmin tikinti idarəsinə gedib-gəlməkdən yorulmuşam. 
İdarə məni get-gələ salmışdır. 

Surxay Vəliyev, 
 II dərəcəli müharibə əlili, 

Çuxur məhlə kəndi. 
 

Müharibə əlili S.Vəliyevin şikayəti ilə əlaqədar olaraq 
Azərittifaqın xüsusi istiqamətli rayonlararası 9 nömrəli tə-
mir-tikinti idarəsinə getdik. İnşaatçıların işi ilə maraqlandıq. 
Onlar Dağlıq Qarabağ rayonlarında bir sıra ticarət obyektləri 
inşa edirlər. Şəhər və kəndlərimizdə də bir neçə yaraşıqlı ti-
carət obyekləri ucaltmışlar. Çay evini, mərkəzi univermağı, 
pasajı, ticarət mərkəzini, bir sıra yeməkxana və çayxanaları 
onlar inşa etmişlər. İnşaatçılar Dağlıq Qarabağın, Xocalı, 
Baş Güneypəyə, Sırxavənd, Malıbəyli kəndlərində, Martuni 
rayonunun Muğanlı və Mardakert rayonunun İmarət-Qara-
vənd yaşayış məntəqələrində də bir sıra yeni obyektlər inşa 
etməyə başlamışlar. Əlbəttə, bunlar yaxşıdır. Yaxşı işi heç 
kəs inşaatçıların əlindən almır. Biz də onlara sağ ol deyirik. 

Amma müharibə veteram S.Vəliyevin şikayəti ilə əlaqə-
dar olaraq, tikinti idarəsinin rəisi Şamil Bəhrəmov və baş 
mühəndis Qəmbər Abdullayev yoldaşlarla söhbət edəndə biz 
başqa mənzərənin şahidi olduq. Öyrəndik ki, qonşu tikinti 
təşkilatlarına nisbətən bu idarəyə vur-tut 6 veteranın evinin 
təmir edilməsi həvalə olunmuşdur. Di gəl bunlar söz olaraq 
qalır. 

İndi adam öz-özündən soruşur: Necə olur ki, inşaatçılar 
Ətyeməzli kəndində mağaza, Mərzili kəndində çay evi inşa 
edə bilir, dəzgahqayırma zavodunun yeməkxanasının təmiri-
ni görür, amma veteranların evini təmir etməyi bacarmırlar. 
Bəlkə inşaatçıların buna gücü çatmır? Xeyr, əslində bu mü-
hüm və vacib işə qayğı yoxdur! 

Söhbət zamanı bizə tikinti materiallarının çatışmamasın-
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dan gileyləndilər. Əlbəttə, bütün obyektiv və subyektiv sə-
bəbləri var. Amma bizcə qayğı olan yerdə hər bir çətinliyi 
aradan qaldırmaq olar. 

Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, təmir olunan evlərdə iş 
ləng gedir. Məsələn, Ağdamkənd kənd sakini Əvəz Cabbaro-
vun evinin təmirinə çoxdan başlanılıb. Amma iş icraçısı işi 
yarımçıq qoyub istirahətə gedib. Qaradağlı kənd sakini 
Məmməd İsmayılovun evində xeyli zamandır ki, təmir işi 
gedir. Mərzili kənd sakini Şahmalı Qasımovun evinin təmiri-
nin smetası nədənsə geri qaytarılıb. Kəngərli kəndindəki ve-
teran ailəsi Solmaz Həsənovanın, şəhərin Füzuli küçəsi 54 
nömrəli evin sakini Mədinə Əliyevanın evinin təmirinə nə 
vaxt başlanılması hələ planlaşdırılmayıb. 

Böyük Vətən müharibəsi əlillərinə və iştirakçılarına bey-
nəlmiləlçi döyüşçülərə, həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailə-
lərinə əlavə güzəştlər haqqında Azərbaycan SSR prezidenti-
nin fərmanı böyük qayğının yeni təzahürüdür. Fərmanda 
göstərilir ki, respublika orqanları və yerli orqanlar, müəssisə-
lərin və təşkilatların rəhbərləri müharibə veteranlarının həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına heç də tam qayğı göstərmir, 
onların ehtiyaclarına və tələbatına laqeyd yanaşır, mənzil- 
məişət xidmətinin kökündən yaxşılaşdırılmasına dair höku-
mətin son illərdə qəbul etdiyi qərarları zəif həyata keçirirlər. 

Bütün bu deyilənləri eyni ilə 9 nömrəli təmir-tikinti ida-
rəsinə də aid etmək olar. Amma söhbət zamanı tikinti təşki-
latının rəhbərləri etiraf etdilər ki, onlar veteran evlərinin tə-
mirinə münasibətlərini dəyişəcəklər. İnşaatçılar yaxın gün-
lərdə veteranların evlərinin təmirinə başlayacaq və bu işi sü-
rətləndirəcəklər. Təki elə olsun, nə deyirik... 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 
14 avqust 1990-cı il. 
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Adını qoy dəyirmançı, çağır gəlsin... 
(felyeton) 

 
...Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri ağappaq dəsmalını çı-

xarıb alnının tərini silə-silə ağacın kölgəsində əyləşib xoruz 
quyruğu çay içirdi. Əlindəki armudu stəkanda buğlanan çay-
dan heç bir qurtum almamışdı ki, Bərdə Dəmir Yol Stansiya-
sında yerləşən 9 saylı qaçqın orta məktəbinin direktoru Mız-
qulu hövlnak müdirin qarşısında müntəzir oldu. Təhsil Şöbə-
sinin müdiri Nəsiqulu müəllim təəccüblə baxaraq: 

- Yenə nə olub, ay Mızqulu müəllim? 
- Nə olacaq ay müdir, rayondan komissiya gəlib. Məktə-

bin təlim-tərbiyə işlərini yoxlamaq istəyirlər. 
- Otur bir stəkan çay iç, yoxlamadı da, olar da, olmaz 

da... 
Bir də atalar yaxşı deyib, “sicim nə qədər uzun olsa, yenə 

doğanaqdan keçəcək”. Bilirlər ki, mən də tanınmış, görkəmli 
şəxsiyyətəm. O ki qaldı yoxlama məsələsinə, arxamız arxalı 
dağa bağlıdır. Dəvədən böyük fil var. Sağ olsun Bakıdan bi-
zə istiqamət verənlər. Onlar öz işlərini görəcəklər, sən öz 
işində ol. Hələ qarşıda həyata keçiriləsi planlarımız çoxdur. 
Biz dururuq, hərzə-hədyan yazan qəzetlər durur. Özünü yetir 
“Müxalifət” qəzetinin hüquq şöbəsinin müdirinin yanına. 
Stepanakert Pedoqoji İnstitutunda tələbəm olub. Mənim bir 
kəlmə sözüm ona qanundur. Bakıdakı adamlarımızı onunla 
tanış etmişəm. Bilirsən də, neçə dəfə Ağdam rayonunu onun 
vasitəsi ilə tənqid atəşinə tutmuşuq, - deyə rayon Təhsil şö-
bəsinin müdiri öyünməyə başladı. Söhbətin şirin yerində 
RTŞ inspektoru İlyas Zeynalov sərçənin üstünə şığıyan qırğı 
kimi müdirlə direktorun üstünə hücum çəkdi: 

- Ay müdir, səhərdən danışığınıza qulaq asırdım. Kimlə-
rə isə ləkə yaxırsınız, bu vəzifələr sizə haram olsun. 
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RTŞ-nin müdir Nəsiqulu müəllim inspektorun üzünə 
tərs-tərs baxdı:  

- Bura bax İlyas, sən hələ özünə gəlməmisən. Üç dəfə 
əmr verib, səni işdən götürmüşəm. İndi istəyirsən qabırğana 
dördüncü əmr yapışdırım? 

- Siz məni saxta yolla şantaj edib qanunsuz şəkildə işdən 
çıxardırsınız, ədalət məhkəmələri də işə baxır və görürlər ki, 
maarifdə işlədiyim 16-20 il ərzində elə bir xəta etməmişəm. 

- Bura bax İlyas müəllim, bu adama da Nəsiqulu müəllim 
deyərlər tərsin biridir. Bu adam sənin üçün də keçmiş maarif 
müdirləri deyil, gözünü aç adamını tanı. Bizə YAP-lar de-
yərlər, nə istəsək onu da edəcəyik, işin dalı hələ uzundur, - 
deyə məktəb direktora Mızqulu hücuma keçdi. 

- Bəli, YAP kölgəsi altında fırlanırsınız, amma yadında 
saxla ki, ağdamlılar, necə deyərlər dabbaqda könünüzə bə-
ləddilər. 

Sən həmin Mızqulusan ki, hələ rayonun 8 saylı  orta 
məktəbində işləyərkən min cür fırıldaqdan çıxmışdın. Jurnal-
ları oğurlayıb saxtalaşdırdın, hansı ünvana imzasız məktub-
lar göndərmədin? Bu hələ harasıdır, rayon Notarial kontoru-
nun müdiri ilə sənin maşınında saxta sənədlərlə sizi Əsgə-
randa yaxaladılar. Ağdam rayon qəzetində sənə “Su sənəyi 
suda sınar” başlıqlı ciddi bir felyeton yazıldı, Şuşada məhkə-
mə quruldu, səhv etmirəmsə, Şuşa şəhər məhkəməsi sənə 4-5 
il həbs cəzası verdi, yenə özünə gəlmədin. Öz ailəndə törədi-
lən hoqqalar indi də ağdamlıların dil-ağzından düşmür. 

Özün vaxtilə Xalq Cəbhəsinin üzvü idin. Hamının yaxşı 
yadındadır. Ağdamın işğalından bir neçə gün əvvəl 17 iyul 
1993-cü ildə Elçibəy Bakıdan gedəndən sonra, bir qrup əli 
silahlı cəbhəçini başına yığıb küçələrdə car çəkən sən deyil-
din? Şantaja keçib barbar bağırırdın ki, “ay camaat, H.Əli-
yev yaralanıb. Surət Hüseynov qaçıb, Elçibəy, yenə haki-
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miyyətə qayıdır”... Sonra yenə təxribata keçib əlində avto-
mat xəstəxanaya cumdun, səkkiz nəfər ruhi xəstəni güllələ-
din. Bununla şəhəri tərk etdin. Yenə lıamının yadındadır, 
“Düz Yol Partiyası” yarananda bu yeni partiyanın rəhbərləri 
şəhərin mərkəzi meydanında televiziya ilə həmin partiyanın 
rayon şöbəsinin birinci müavini özünü üçüncü müavin elan 
edən Zenfira Donquluyevanı bir-birinin ardınca çıxış edirdi-
lər. Sən də dürtüldün ki, məni də bu partiyaya qəbul edin. 
Elə ki, bu partiyanın işi düz gətirmədi, start götürdü YAP-a 
doğru. İndi də sözləşib, dilləşib birləşibsiniz. Rayon yoxla-
ma komissiyasının rayon məktəblərində ciddi nöqsanların 
aşkar edilməsi sizi təşvişə salıb. Məktəbdə davamiyyət rüs-
vayçı vəziyyətdədir. Heç bir məktəbdə dərnək məşğələləri 
keçirilmir. Təhsil Şöbəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdən 
kənar müəssisənin fəaliyyəti sıfıra bərabərdir. Ərəblər kənd 
orta məktəbində açılmış 19 saylı köçkün orta məktəbində və-
ziyyət dözülməzdir. Burada attestatların paylanmasında sax-
takarlığa yol verən məktəb direktoru Eskanı azad edərək 
onun yerinə həmin direktorun qızını direktor qoymuşdur. 
Pah-pəh, əhsən, min əhsən belə müdirə. Nəsiqulu köçkün 
məktəblərin sayını lüzumsuz şəkildə artıraraq 138-dən 141-ə 
çatdırıb, dövlətin büdcəsindən ayrılmış pulu “Səxavətlə” 
xərcləmişdir. 675 müəllim haqqında rəsmi sənəd imzalanma-
dan, əmr verilmədən dövlətin vəsaitinin xərclənməsinə nəza-
rət etməmişdir. Belə ki, hər hansı bir sənədə təsdiq edilmə-
yən 40 nəfər müəllimə on bir milyon yeddi yüz doxsan dörd 
manat vəsait qeyri-qanuni ödənilmişdir. Sonradan bir qrup 
müəliimlərin siyahısına 24 nəfər də əlavə edərək yeddi mil-
yondan çox vəsait xərclənmişdir. Ümumiyyətlə yoxlama ko-
missiyasına təqdim edilən 675 nəfərin sənədində 68 nəfərin, 
yaxud hər on nəfərdən birinin sənədi qeyri-qanuni sənəd ol-
maqla onlara dübarə 19 milyon 779 min 955 manat ödənil-
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mişdir. Bir sıra məktəblərdə 11-ci sinifı bitirmək haqqında 
azyaşlı uşaqlara saxta yolla attestatlar satılmışdır. Həmin 
saxta attestatların hamısına təəccüblü olsa da, möhürü Təhsil 
Şöbəsinin müdiri özü vurmuşdur. 

İnspektor İlyas Zeynalovun bu sözlərindən qəzəblənən 
TŞ müdiri qabağındakı çay stəkanını nəlbəkiyə elə vurdu ki, 
stəkan da, nəlbəki də çilik-çilik oldu. Müdir gözünü inspek-
tora elə bərəltdi: - İlyas müəllim, sən gör hara əl atırsan. 

Bakıdakı nəhənglərimiz!.. 
İlyas dedi: 
- Yoldaş müdir, bu hələ harasıdır, açaram sandığı, tökə-

rəm pambığı. Mən Zenfira xanımı yaxşı tanıyıram, sən o za-
man Stepanakertdə APİ-də işləyirdin. Bir budaqda oturub, 
min bir budağı silkələyir. Zenfira xanımın sərgüzəştləri çox-
dur. O, hələ Şelli sovxozunda kadr şöbəsində müdir işləyən-
də onunla yanaşı işləyən katibə qızı aldadıb gəzmək adı ilə 
Bakıya aparmış, oradan da Özbəkistana getmişdir. Daşkənd 
şəhərində katibə qız sanki yuxudan ayılıb geri qayıtmaq istə-
sə də, bu mümkün olmur. Yenə məzlum qızı aldadır ki, Ba-
kıya bilet almışam. O, qızı təyyarəyə əyləşdirir. Qız təyyarə-
dən düşəndə gözlərinə inanmır. Görür ki, bura Bakı deyil, 
Riqa şəhəridir. Qız bağda oturub başını tutub ağlamağa baş-
layır. Təsadüfən Zəfər adlı bir hənyerlisi ona rast gəlir. O, 
qıza yaxınlaşır, qız başına gələn əhvalatı qonşu kəndlisi Zə-
fərə danışır. Qeyrətli el oğlu Zəfər katibə qıza bilet alıb onu 
Mingəçevir şəhərinə qohumlarının yanına gətirir. 

Onun YAP-a namizədlik məsələsinə gəldikdə isə, bu mə-
sələ xəlvət Tərtər şəhərində keçmiş RİH basçısının kabine-
tində həll olunmuşdur. Bundan rayon ziyalılarının xəbəri də 
olmamışdır. 

Sual olunur: nə üçün Zenfiranın deputatlığa namizədliyinin 
irəli sürülməsini rayon sakinləri hiddətlə qarşılamışlar? Çünki 
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o, deputat olmağa layiq deyildir. Zenfiranın atası üç dəfə həbsə 
məhkum edilib. Zenfiranın həyat yoldaşı Ağdam şəhərində qo-
caman maarif işçisi Qönçə müəllimənin evinə mərmi qoyub 
partlatmışdır. Bu hadisə ilə əlaqədar Ağdam rayon qəzetində 
“Gecənin sükutu nə üçün pozuldu?” başlığı altında böyük bir 
tənqidi yazı getmiş, deputatın həyat yoldaşı 7 il həbs cəzasına 
məhkum edilmişdir. Rayon Sosial Təminat Şöbəsində baş mü-
hasib işləyərkən küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsədiyi-
nə görə 13 il həbs cəzasına məhkum edilmişdir. 

Bu üç nəfər maarif işçilərinin söhbətləri, mübahisələri qoy 
davam etsin. Amma camaatı, rayon ziyalılarını bir məsələ dü-
şündürür: Nə üçün onlar öz doğma qəzetləri  – “Yeni Azər-
baycan”a üz tutmurlar, başqa-başqa qəzetlərə can atırlar? 
Məqsəd aydındır, onlar rayon barəsində məhz başqa yönlü 
qəzetlərdə rayonda yaranmış sabitliyi pozmaq məqsədi ilə öz 
böhtan və şayiələrini yaya bilirlər. 

 
İlyas Allahverdiyev 

Quzanlı kəndi, Çadır şəhərciyi  
 “Gülüstan” qəzeti, 

03.09.1998-ci il. 
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Replika 
 

Ağ yalan 
 

Stepanakertdə çıxan “Sovetski Qarabax” qəzetinin son 
nömrələrindən bir neçəsi qarşımızdadır. Elə gün olmaz ki, 
qəzet səhifəsində SSRİ DİN qoşunlarına, respublika təşkilat 
komitəsinin rəhbərlərinə, xüsusilə azərbaycanlılara qarşı ifti-
ralar, böhtanlar yağdırılmamış olsun. Qəzet özünün 26 okt-
yabr 1990-cı il tarixli nömrəsində “Erməninin qiyməti necə-
yə başa gəlir” başlığı altında V.İsuntes adlı bir nəfərin yazı-
sını birinci səhifəsində dərc etmişdir. Qəzet yazır: 

- Kirovakan Pedoqoji İnstitutunun Stepanakert şöbəsinin 
tələbələri dərsi buraxıb etiraz əlaməti olaraq mitinqə çıxış et-
mişlər. Fövqəladə rayonun hərbi komendantının, daxili qo-
şunların və təhlükəsizlik komitəsinin gördükləri tədbirlərin 
nəticəsində Azərbaycan “düşərgəsindən” riyaziyyat və tarix 
fakültəsinin tələbələri Sovinar Arakelyan və Narinə Ovsep-
yan beş gündən sonra buraxılmışlar. Mardakert rayonunun 
DİŞ-nin rəisi, milis mayoru Qriqori Osipov göstərmişdir ki, 
oktyabrın 24-də saat 17 radələrində tələbə qızlar Ağdamın 
Papravənd kəndi yaxınlığındakı hərbi nəzarət buraxılış mən-
təqəsində buraxılmışdır. Qalan girov götürülmüş müdavim-
lər Baqram Aruşanyan və sürücü Vazgen Ovsepyan hələ də 
“əsirlikdə” qalıblar. 

Ermənilərin deməsinə görə, girov götürülən dəstə üçün 
guya azərbaycanlılar 60 min manat pul tələb edirlər. Ağ ya-
lan eşitmişdik, daha beləsindən görməmişdik. Bir də güya 
azərbaycanlılar sovet manatının dəyərinin qiymətdən aşağı 
düşdüyünü hesab edərək başqa tələblər də irəli sürmüşlər: 
“girovların qaytarılması üçün 20 baş qara mal və 78 baş qo-
yun versinlər. Başqa sözlə qəzetin dili ilə desək, erməni 
muxtar vilayətində Azərbaycan “ekspertlərinə görə bir ermə-
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ninin qiyməti 24 heyvana bərabərdir. Guya onlara görə azər-
baycanlılara daha böyük qiymətlər gözlənilmirmi?! 

Əslində isə vəziyyət heç də qəzetin yazdığı kimi deyil. Qə-
zet əgər yazsaydı onların muzdlu nökərləri olan saqqallıların 
azərbaycanlıların yaşadığı Mardakertin Sırxavənd kəndindən 
20 baş qara malın və 70 baş qoyunun oğurladıqlarını, Umudlu 
kəndinin sakinlərindən 5 nəfərinin girov götürüldüyünü qeyd 
etsəydi, onda doğru olardı. Vəziyyət gör nə yerə gəlib çatıb ki, 
azğınlaşmış ermənilər bu yaxınlarda 4 nəfər hərbi qulluqçunu 
girov saxlamışlar. Onda deyərdik ki, “Sovetski Karabax” vila-
yət qəzeti düz yazır. Halbuki girov götürülmüş qızlar rəsmi su-
rətdə qəzetin yazdığını tamamilə alt-üst edir. Mardakert rayon 
DİŞ-in əməkdaşlarından biri söhbət zamanı redaksiyamıza bil-
dirmişdir ki, girov götürülmüş həmin qızların ikisi də rəsmi 
qaydada yazıblar ki, azərbaycanlılar bizə olduqca mehriban 
münasibət bəsləmiş, hər gün bizi dadlı Azərbaycan xörəklərinə 
qonaq etmişlər. Əslində qəzetin yazdığı kimi deyil, qızların bu-
raxılmasından bir neçə gün sonra erməni girovları əsir tutulmuş 
azərbaycanlılarla əvəz edilmişdir. Burada ac-yalavac ermənilə-
rin dediyi kimi deyil, hələ də Sırxavəndlilərin örüşdən erməni-
lər tərəfındən oğurlanmış 20 baş qara maldan və 78 baş davar-
dan səs-soraq yoxdur. 

Oxucular yaxşı bilirlər ki, qəzet həyatın aynasıdır. O, hər 
bir adi xəbəri belə düz yazmalıdır, daha “Sovetski Karabax” 
qəzeti kimi səhifələrini ağ yalanlarla doldurmaz. Bu isə əs-
lində məkrli erməni jurnalistlərinin, ən əvvəl həmin qəzetin 
redaktoru M.E.Ovanesyanın təbiətindən, riyakarlığından və 
simasızlığından irəli gəlir. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 

11.11.1990 
*** 
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Ordan-burdan 
 

Cerecyanın niyyəti boşa çıxdı 
 
Oxucuların yaxşı yadındadır. “Komsomolskaya pravda” 

qəzetinin səhifələrində dərc olunmuş bir məlumata – ABŞ-ın 
SSRİ-dəki indiki səfıri Cənab Metloku milliyyətcə erməni olan 
Eduard Cerecyanın əvəz edəcəyi barədə ehtimalla əlaqədar 
Azərbaycanda narahatlıq yaranmışdır (E.Cerecyan hazırda 
Amerikanın Suriyadakı səfiridir). Əlbəttə, bu, Azərbaycan-er-
məni münasibətlərinə müəyyən mənada təsir göstərməyə bil-
məz. Odur ki, Azərbaycan ziyalıları haqlı olaraq bu məsələyə 
öz münasibətlərini tam çılpaqlığı ilə bildirdilər... 

...İndi ABŞ-ın SSRİ-dəki səfıri kim olacaq? - sualına de-
yəsən cavab tapılmışdır. Prezident Buş yeni səfirin adını mü-
əyyən etmişdir: əvvəllər demokratlar partiyasının sədri vəzi-
fəsini tutan 73 yaşlı Robert Strauss. 

O, senatda təsdiq olunduqdan sonra yeni vəzifəsinə - 
Moskvada diplomatiya işinə başlayacaqdır. 

Beləliklə, ABŞ-ın Suriyadakı səfiri milliyyətcə erməni 
olan Cerecyanın SSRİ-yə səfir gəlmək niyyəti baş tutmamış-
dır. 

 
Öyrənmişə nə tövbə?! 

 
Ermənistandan, habelə Dağlıq Qarabağdan olan erməni 

millətçiləri və daşnak ünsürləri tərəfindən min bir cür böhtan 
atıldığına heç də az təsadüf etməmişik. Amma insan həyatı 
bahasına böhtan atılacağına inanmazdıq. Oxucularımız yaxşı 
xatırlayırlar ki, bir qədər əvvəl sıravi əsgər İ.Muxamedyarov 
Ermənistan DİN mətbuat mərkəzində SSRİ dövlət teleradio-
sunun müxbiri V.Nazaryana müsahibə “vermişdir”. Bu Rusi-
ya televiziyası ilə göstərilmişdir. İ.Muxamedyarov - İ.A.) de-
yirdi ki, guya əsgərləri hər vasitə ilə Naxçıvan ərazisindən 



 

 142 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Ermənistana erməni əhalisinə divan tutmaq üçün göndərirlər. 
Məlumdur ki, həmin adamın Naxçıvanda qulluq etmədiyi aş-
kar olan kimi o, Ermənistanda naməlum şəxslər tərəfindən 
öldürüldü. Atalar yaxşı deyib: oğurluq 40 gün çəkər. “Kras-
naya zvezda” qəzetinin 30 may 1991-ci il tarixli nömrəsində 
polkovnik V.Kauşanskinin Yerevandan verdiyi (“Şahidlər” 
üçün bomba”) məlumatına görə sıravi əsgər Muxamedyaro-
vun respublika DİN patrul-post xidmətinin kazarmasında 
müsahibə verəndən üç gün sonra meyidi tapılmışdır. Onu 
çarpayısının altına partladıcı qurğu qoymaqla qətlə yetirmiş-
dilər. Bizə isə yaxşı bəllidir ki, partladıcı qurğular, minalar, 
bombalar və s. erməni siyasətçilərinin ən sevimli “oyuncaq-
larıdır”. 

Dairə komissiyası və Ermənistan DİN nümayəndələri 
Muxamedyarovun dediklərinin bütünlüklə yalan olduğunu 
təsdiq etmişlər. Deməli, həmin müsahibə baş tutmayan növ-
bəti fıtnəkarlıqdan, SSRİ Dövlət Teleradio Şirkətinin Ermə-
nistan üzrə müxbiri V.Nazaryanın böhtanla dolu reportajla-
rından biridir. 

 
J.Akopyan: Mən özümü müqəssir  

deyil, əsir hesab edirəm 
 
Ermənistan milli ordusunda böyük həvəslə xidmət edən 

yaraqlıların kütləvi surətdə Dağlıq Qarabağa gətirilməsinə 
heç də az təsadüf etməmişik. V.Jangiyan və J.Akopyan da 
Yerevandan hərbi sursat daşıyan vertolyot ilə Dağlıq Qara-
bağa gətiriləndəndirlər. Hər iki cani Əsgəran rayonunun 
Xaçmaz kəndində və onun ətrafındakı meşədə özlərinə yuva 
salmışdır. J.Akopyanın 21, V.Jangiyanın isə 25 yaşı var. Hər 
iki yaraqlının danışıqlarına görə guya onlar yuxarı Qarabağ-
dakı tikinti obyektlərində işləmək üçün gəliblərmiş. V.Jangi-
yan əvvəllər qanunsuz silah gəzdirdiyinə görə iki il yarım 
həbs cəzası alıbmış. 
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Bu günlərdə Azərbaycan ali məhkəməsinin kollegiyasın-
da respublika ali məhkəməsinin üzvü A.Rüstəmovun sədrliyi 
ilə həmin canilərin işinə baxılmış, onların törətdikləri əməl-
lər tam sübuta yetirilmiş, V.Jangiyan 8 il, J.Akopyan isə 6 il 
azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

 
Kremlin brilyant oğruları 

 
Rusiya xəzinəsindən oğurluq üzrə sovet “çempionların-

dan” biri Georqadze (SSRİ Ali Sovetinin keçmiş katibi) sa-
yılır. Vaxtilə Andropov şəxsən onda axtarış aparmağı göstə-
riş vermişdi. Georqadzenin villasında saysız-hesabsız otağı, 
çıxıntılı və girintili qülləcikləri olan saray Ayvazovskinin, 
Kostodivin, Rubentsenin, Van Deykin, Leonardo do Vinçi-
nin rəsm əsərləri, digər saysız-hesabsız sərvət, tanınmış usta-
ların qızıl və gümüş məmulatı, o cümlədən intihab dövrünün, 
çarların ad və familiyaları nəqş edilmiş servizlər, qiymətli 
daş-qaşlar tapılmışdır. 

Bu, Kremlin, Ermitajın, tarix muzeyinin və s. saxlandı-
ğından oğurluqla yığılmış nəhəng, qədim və müasir sərvət 
qəbiristanlığı idi. 

Villanın zirzəmisində əsl “bank” yerləşmişdi. Xüsusi 
konstruksiyalı yeşiklərdə qaşlı üzüklər, sırğalar, bəzək san-
caqları, üzüklər, klonlar, həmaillər, qızıl tökmə, yarım put 
almaz və brilliyant var idi. Buradaca 10 milyon manat pul və 
xarici valyuta ilə isə 2 milyonluq pul da mühafızə olunur-
muş.  

 
İlyas Allahverdiyev 

“Ağdam” qəzeti, 
15 iyun1991. 

 
**** 
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Ciddi siqnal 
 

“QARABAĞ BÜLBÜLLƏRİ” ansamblı hardasan? 
 

Ağdam pioner və məktəblilər evinin “Qarabağ bülbüllə-
ri” ansamblı 1971-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kollektiv 
ümumdünya şöhrəti qazanmışdır. Bu ansamblın Kremlin qu-
rultaylar sarayında, Böyük teatrda, SSRİ Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisində, Ostankino televiziyası studiyasında 
etdiyi çıxışlar böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Bu əməksevər kollektiv respublikanın bir çox şəhərlərin-
də müvəffəqiyyətlə çıxış edərək zəhmətkeşlərin dərin nüfu-
zunu qazanmışdır. 

Ümumiyyətlə, 16 il fasiləsiz fəaliyyət göstərən bu an-
sambl səkkizə yaxın fılmə çəkilmişdir. Onun təkcə “Qarabağ 
bülbülləri” sənədli fılmi dünyanın 64 ölkəsinə qızıl pulla sa-
tılmışdır. Bu işgüzar kollektiv haqqında bir çox tanınmış in-
cəsənət işçiləri yüksək fıkirlər söyləmişlər. 

Kollektivin bir qrup üzvü Şərqi Almaniyada və Bolqarıs-
tanda öz maraqlı konsert proqramı ilə çıxış etmişdir. Hər 
yerdə kollektivin işini yüksək qiymətləndirmişdir. Onlar Za-
qafqaziya respublikaları, ümumxalq və beynəlxalq festivalla-
rının laureatlarıdırlar. “Qarabağ bülbülləri”nin 50-dən çox 
diplomu və Fəxri Fərmanı var. 

Kimə aydın deyildir ki, rayonumuzun keçən ildən fəaliy-
yətə başlayan Muğam musiqi məktəbinin yaranmasında “Qa-
rabağ bülbülləri” ansamblları əsas rol oynamış və demək 
olar ki, həmin məktəb onun bazasında təşəkkül tapmışdır. 
Şəhər pioner və məktəblilər evi belə hesab edib ki, muğam 
məktəbinin açılması ümumi işə kömək edəcəkdir. Lakin tək-
cə rayonlardan deyil, qonşu rayonlardan çox çətinliklə seçi-
lib gətirilən istedadlı oxuyanlar süni yollarla pionerlər evin-
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dən çəkindirilir. Bu sahədə muğam məktəbinin rəhbərliyini 
ciddi günahlandırmaq lazımdır. Papravənd, Mərzili kənd orta 
məktəblərində və şəhər 5 nömrəli orta məktəbdə təhsil alan 
“Qarabağ bülbülləri” ansamblının üzvlərindən bir neçə nəfə-
rin “Muğam” evinə aparılması ciddi təşviş doğurur.  

Yerlərdən aldığımız siqnal əsasında bu günlərdə pioner-
lər və məktəblilər evində oldum. Burada yaradılan işgüzar 
şərait məni heyran etdi. Maraqlı məşq gedirdi. Kollektiv yeni 
proqramla Bakı televiziya studiyasında çıxış etməyə hazırla-
şırdı. Təəssüf doğuran bu idi ki, məşq müğənnilərsiz keçirdi. 
Bakı “Qarabağ bülbülləri”nin səbirsizliklə yolunu gözləyir. 
Di gəl ki, pioner və məktəblilər evinin istedadlı oxuyanları-
nın yayındırılması ucbatından bu iş geçikdirilir. Bu yaxınlar-
da “Qarabağ bülbülləri” haqqında yeni fılmin çəkilməsi ba-
rədə mərkəzi televiziya sifariş verib. Amma soruşan yoxdur 
ki, bu fılmə hansı uşaqlar çəkiləcək? 

Uzun illər şöhrəti az qala bütün dünyaya səs salacaq 
“Qarabağ bülbülləri” ansamblının pərakəndə salınmasına, 
onun işinə xələl gətirilməsinə əsla yol vermək olmaz. “Qara-
bağ bülbülləri” ansamblı mütləq öz ənənəsini davam etdir-
məlidir. Bu vacib məsələ RXMŞ-nin və mədəniyyət şöbəsi-
nin rəhbərlərini də dərindən düşündürməlidir. 

 
İlyas Allahverdiyev 

 
*** 
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Müfəttişlər, təftişlər... 
(məqalə) 

 
Müasir ədəbiyyatımızda və mətbuatımızda görkəmli jur-

nalist, mahir felyetonçu, satira ustası kimi tanınan Cahangir 
Gözəlov bütün yaradıcılığını felyeton janrına həsr etmişdir. 
O, ədəbiyyatımızda təkcə felyeton ustası kimi deyil, həm də 
bir sıra duzlu, məzəli, satirik hekayələrin müəllifı kimi də 
məşhurdur. C.Gözəlov felyeton janrının bədii inkişafı ilə ya-
naşı, həmin janrın estetik prinsiplərinə, bədii sənətkarlıq mə-
sələlərinə də dərindən yanaşan sənətkarlardan biridir. 

C.Gözəlov otuz ilə yaxın fasiləsiz olaraq “Kommunist” 
qəzeti redaksiyasında fəaliyyət göstərmişdir. Yüzlərlə felye-
tonun və satirik hekayənin müəllifı olan C.Gözəlov rast gəl-
diyi hər hansı adi mənfı faktları sadəcə olaraq sadalamır, hə-
min faktlar vasitəsilə gercəkliyi öyrənir, onu dərindən təhlil 
edir, araşdırır və ümumiləşdirmələr yolu ilə həmin faktların 
ümumi ictimai-siyasi mənasını açıb göstərir. 

C.Gözəlovun “Azərnəşr” tərəfindən çapdan buraxılmış 
kitabına “Müfəttişlər, təftişlər...” adı qoyulması da təsadüfı 
deyildir. Bu da kitabda gedən felyetonlardan birinin adı ilə 
bağlıdır. Həmin felyetonda bir bazada, yəni bir idarədə ge-
dən saxtakarlıqdan, müfəttişlərin yarıtmaz işlərindən, saxta 
təftişlərindən, onların rüşvətxorluğundan bəhs edilir. 

Müəllif həmin felyetonu böyük ustalıqla yazmışdır: “Baş 
idarəyə material vermişdilər ki, baş bazada bir yehaye, bir 
dağıthadağıtdır ki, meşələr qələm olsa, dəryalar mürəkkəb 
bu həngaməni yazmaqla qurtarmaz... Bəli, həmin bu xəbəri 
eşidəndən sonra baş bazanın başbilənləri bərk hirsləndilər və 
and içdilər ki, material verən adamı tapmayınca araq badəsi-
ni yerə qoymayacaqlar”. Beləliklə, felyetonçu burada gözəl 
süjet xətti tapmışdır. Müfəttişlər bir-birinin ardınca bazanı 
yoxlayıb rüşvətxorlardan rüşvət alıb, əkilirlər. Başbilənlər-
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dən bir qədər az bilənlər müfəttişlərin hərəkətinə göz yetirir-
lər, yazırlar və bununla başbilənlərin paxırı açılır. 

Umumiyyətlə, Cahangir Gözəlovun əsərlərinin mövzusu 
rəngarəngdir. O, felyetonlarında dövlət əmlakına xor baxan-
ları, şəxsi mənafeyi hər şeydən üstün tutanları, az iş görüb 
çox qazanmaq istəyənləri, pulagirləri, bürokratları, ərizəbaz-
ları, tamahkarları, riyakarları, rüşvətxorları, kələkbazları, 
dikbaşları, nankor övladları, cəmiyyətimizə yad olan hər cür 
antipodları tam çılpaqlığı ilə tənqid hədəfinə alır. 

Yumor və satiranın incəliklərindən məharətlə istifadə 
edən yazıçı uzun zaman yadda qalan Cəncəlov, Əngəlov, Ar-
xalızadə, Bərbərzadə, Bəbişov kimi tiplər yaratmışdır. Oxu-
cu əsla yaddan çıxara bilmir ki, həmin tiplərin əxlaq prinsip-
ləri və idealları ilə barışmayan bir cəmiyyətdə yaşayırlar. 
Ona görə də Cahangirin yaratdığı bəzi tiplər öz çirkin əməl-
lərini ört-basdır etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. “Qa-
zanın paxırı, Nərbalanın axırı”, “Öküz də doğarmış”, “Ətin 
adı var, sümüyün dadı”, “Ticarət bir quyruqdur, yeyənə” və 
sair felyetonlarda cəmiyyətimizin irəliləyişinə mane olanları 
kəskin tənqid atəşinə tutur. O, daha bununla kifayətlənmir, 
təkcə bu surətləri yox, həm də onları əhatə edən mühiti, 
eyiblərinin səbəblərini, tipin xüsusiyyətini, həyat tərzini, 
onun mənfi cəhətlərini açıb göstərir. 

Müəllif öz əsərlərində dövrün ictimai etik məsələləri ilə 
dərindən maraqlanır və həmin məsələlərin bədii şərhini bo-
yalarla, şirin dillə nəql edir, xalq malına xor baxanlara öz 
münasibətini bildirir. Məsələn, “İlişdilər”, “Canavar və ayı”, 
“İkinci həftə” və sair felyetonlarda xalq malını dağıdanları, 
“Mürgü”, “Mələklərin başına gələn kələklər”, “Bibim, qaqa-
şım Ququş və xortdan” və sairə əsərlərində qadına mənfl 
münasibət bəsləyənlərin, dindarların və bəzi mollaların fırıl-
daqları ifşa olunur. 
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Yazıçı bəzi ədalı adamları, onların hərəkətlərini ağıllı he-
sab etmələri kimi özlərini hamıdan yüksək və dərin komik 
gülüş mənbəyinə çevirir. Yazıçı tipik surətlər yaradır. Onun 
əks etdirdiyi hadisələr yaratdığı xarakterlərin mahiyyəti də 
tipikdir. O, mənfı tiplərin maskasını məharətlə açıb yırtır, 
onların əsl simasını üzə çıxarır, onları oxucuları, ictimaiyyə-
tin mühakiməsinə verir. O, əsərlərinin bir qismini də səriştə-
siz və heç bir təşkilatçılıq bacarığına malik olmayan, həmişə 
əliəyriliyə sövq edən tiplərin də mahiyyətini qələmə alır. 
Onun “Səndən yazacağam haa!!” felyetonu bu cəhətdən da-
ha səciyyəvidir. Burada işin öhdəsindən gələ bilməyən Pa-
paq Həsənin daha məsul vəzifə tutmaq iddiası ilə onun qabi-
liyyəti arasındakı ziddiyyət satirik gülüşün hədəfinə çevrilir. 
Yazıçını bu kitabda toplanılan əsərləri arasındakı keçmiş 
adət-ənənələrin üzdəniraq “pullu toylar”ın ciddi tənqid olun-
duğu indiki dövrdə daha aktual səslənir. Məsələn, burada 
“Kosanın sünnət toyu” əsəri öz ideya məzmununa və yazılı-
şına görə daha böyük maraq doğurur. Müəllif kimi, oxucu da 
Kosanın hərəkətinə baxıb gülür və onu haqlı olaraq lağa qo-
yur. Gəlin, aşağıdakı bir epizoda nəzər yetirək: 

- Ə, Kosa, dedilər toy eləmisən? 
- Eləmişəm, Dadaş toy eyləyib borclarımı yığmışam. 
- Bəs toylar niyə deyirsən, bir oğlun var, denən toy elə-

mişəm. 
- Uşaq bir olsa da, axı toyu üç dəfə olub. 
Oxucu bu felyetonun yazı tərzində satirik qələm ustamız 

C.Gözəlovun həmin epizodu necə mənalandırdığını hiss edir 
və duyur. Kosanın üç dəfə toy edib pul yığmasını göstərmək-
lə yanaşı, hazırda Kosaya oxşayan, Kosa kimi hərəkət edən 
adamları utandırır və onları bu yoldan çəkindirməyə çalışır. 

Ədibin “Günahkar müqəssirlər” (1958), “Müxtəlif əhva-
latlar” (1962), “Cəncəl adamlar” (1964), “Bibim qaqaşım 
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Ququş və xortdan” (1971) kitablarında olduğu kimi, bu son 
kitabında da onun yazı tərzi, sadə dil və üslub xüsusiyyətləri 
geniş oxucu kütləsini özünə cəlb edir. 

Göründüyü kimi, yazıçı xalq dilini, xalq hikmətini dərin-
dən bilir. O, yerli-yerində folklordan, atalar sözlərindən və 
məsələlərdən bacarıqla istifadə edir. Məhz buna görə də sati-
rik söz ustası, həmyerlimiz Cahangir Gözəlovun əsərləri ma-
raqla oxunur. 

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 
14 noyabr 1978-ci il. 

 
 

Hüquq gecələri 
 

Qərvənd 
 
Bu günlərdə Qərvənd kənd orta məktəbində keçirilmiş 

hüquq gecəsini giriş sözü ilə məktəbin direktoru Mürşüd Mi-
kayılov açmışdır. 

Gecədə rayon prokuroru, baş ədliyyə müşaviri Qasım 
Qasımov “Hüquq qaydalarının mühafizəsində müəllim və 
şagird kollektivinin rolu”, rayon xalq məhkəməsinin sədri 
Ramazan Burcayev “Gənclərin hüquq və vəzifələri”, rayon 
hüquq məsləhətxanasının vəkili İsmayıl Şahəliyev “Azyaşlı-
ların və gənclərin işə qəbul olunması qaydası”, rayon DİŞ-
nin cinayət axtarış bölməsinin rəisi Hüseyn Məmmədov “Ci-
nayətin qarşısının alınmasında profilaktiki tədbirlərin əhə-
miyyəti” mövzularında məruzə etmişlər. 

Şagirdlərdən Kifayət Musayeva, Lətafət Dadaşova, İradə 
Musayeva, Göyçək Mustafayeva, İlqar Ağayev, Bəhmən 
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Əhmədov, Cahid İsgəndərov və başqalarını düşündürən sual-
lara ətraflı cavablar verilmişdir. 

Axırda məktəbin direktoru M.Mikayılov müəllim və şa-
gird kollektivi adından rayon inzibati orqan işçilərinə min-
nətdarlığını bildirmişdir. 

 
Boyəhmədli 

 
Bu günlərdə “Qarabağ” sovxozunun mərkəzində, Boyəh-

mədli kənd klubunda hüquq gecəsi keçirilmişdir. Hüquq ge-
cəsini giriş sözü ilə sovxozun direktoru Həmzə Əliyev aç-
mışdır.  

Rayon prokuroru, baş ədliyyə müşaviri Qasım Qasımov 
yoldaş “Sosialist mülkiyyəti toxunulmazdır” mövzusunda 
məruzə etmişdir. 

Sovxoz yerli komitəsinin sədri Əkbər Süleymanov, baş 
mühasib Məmməd Rzayev, fəhlə Mahmud Mahmudovun və 
başqalarının suallarına rayon prokuroru Q.Qasımov yoldaş 
ətraflı cavab vermişdir. 

Sovxozun direktoru Həmzə Əliyev, sovxoz partiya komi-
təsinin katibi Loğman Məmmədov fəhlə və qulluqçuların ar-
zu və istəklərini ifadə edərək göstərmişlər ki, rayonun inzi-
bati orqanları tərəfindən hüquq gecələrinin vaxtaşırı keçiril-
məsi ümumi işimizə böyük köməklik göstərir və belə səmi-
mi söhbətlərin tez-tez keçirilməsi məqsədə müvafiqdir.  

 
İlyas Allahverdiyev 
“Lenin yolu” qəzeti, 
26 fevral 1981-ci il 
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 152 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Tərtibçi-redakor:   Rauf İlyasoğlu 
 
Məsləhətçilər:  Atatürk Mərkəzinin direktoru,  
 professor Nizami Cəfərov 
 

Filologiya elmləri doktoru,  
professor Teymur Əhmədov 

 
İqtisad elmləri namizədi  
Sabir Məmmədov 

 
İlyas  Allahverdiyev «QARA GÖL» (roman),  
Bakı, Çənlibel, 2008, 204 s. 
 

Kitabda zəmanəsinin tanınmış şairi, gözəl publisist, zəkalı qələm 
sahibi, istedadlı insan, mərhum İlyas Niyaz oğlu Allahverdiyevin 
Qara Göl romanı tərtibçi Rauf Allahverdiyev tərəfindən toplanaraq 
ərsəyə gətirilmişdir. Kitabda eyni zamanda müəllifin XX əsrin 
ortalarında qələmə aldığı bir sıra poemaları, satirik hekayələri, 
publisist yazıları, habelə görkəmli ziyalıların, tanınmış yazıçı və 
şairlərin xatirələri toplanmışdır. 

İlyas Qəmginin Qara Göl romanı ilə bağlı Rauf İlyasoğlunun 
mənbələrə istinad edərək erməni saxtakarlığı, riyakarlığı və erməni 
məkrindən bəhs edən təhlili yazıları bu əsərə əlavə olunaraq 
oxucularına çatdırılmışdır. 

İnanırıq ki, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu cür 
dəyərli kitabları dünya içtimaiyyətinə çatdırmaqla erməni 
saxtakarlığının iç üzünü açmış olarıq. 

 

A 065
47028000

 qrifli nəşr. 
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ÖN SÖZ 
 

Şair, jurnalist İlyas Allahverdiyevin yaradıcılığına nəzər 
saldıqca müəllifin dərin düşüncə tərzi, 4 min beytdən artıq 
həzin, qəmli bayatıları, "Allah, Peyğəmbər sevgisindən, in-
sana məhəbbətdən yoğrulub yapılan laylalar, qəzəbdən do-
ğulan sətirlər", ellərimizin taleyi haqqında düşüncələri göz 
önündən gəlib keçir. 

1950-70-ci illərdə işlədiyi "Kommunist" qəzetində qələ-
mə aldığı oçerk və felyetonları, əmək qəhrəmanları haqqında 
yazdıqları məqalələr yaşlı  nəslin hələ də yaddaşında qalıb. 

İlyas müəllim qəzəl, qoşma, rəvayət, novella, alleqorik 
hekayə, lətifə, povest, roman, təcnis və sair mövzuda yazan, 
sözünə qiymət verməyi, sözü uca tutmağı bacaran publisist 
şairdir. 

1992-cü ildə Ağdamın işğal ərəfəsində arxivindən bir 
neçə bağlamanı çıxarda bilən oğlu Raufun köhnə, saralmış 
qovluğu mənə təqdim edərək -"Nizami müəllim! erməni xis-
lətini açıb göstərən əlyazmadır, xahiş edirəm bu romana öz 
münasibətinizi bildirin" deməsi, Raufu mənim gözümdə da-
ha da ucaltdı. Belə ki, atanın ruhunu şad etmək üçün onun 
kitablarını, əlyazmalarını çətinliklə də olsa toplayaraq kitab 
halında çap etdirmək fikrini alqışladım və romanı məmnu-
niyyətlə oxudum. 

Yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edən  dövrünün böyük 
din alimi, Qurani-Kərimi Azərbaycanda ilk dəfə  tərcümə 
edən, Sarı Aşığın, Nəbatinin əsərlərini toplayaraq kitab ha-
lında çap etdirən, Zəngəzurun qazisi Bəhlul Behçət Əfəndi-
nin, eləcə də Şəmil bəyin, Niftalı bəyin Qubadlı bölgəsində 
ermənilərə qarşı mətanətlə mübarizəsindən, gəlmə ermənilə-
rin torpaqlarımızda əl-ayaq açmasının qarşısını mətinliklə al-
malarından, erməni riyakarlığının, məkirli hərəkətlərinin 
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açıq-aşkar ifşa olunmasında romanın çox böyük əhəmiyyəti 
vardır. Bu roman gələcək nəsil üçin əsərləri tarixi sübutdur. 
Mənə elə gəlir ki, bu cür əsərləri ədiblərimiz daha çox yaz-
malı və müxtəlif dillərə tərcümə etdirməklə Azərbaycan hə-
qiqətlərini bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Bunu hörmətli Pre-
zidentimiz dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd etmişdir. 

İlyas Qəmgin özü də zamanında qaçqın həyatı yaşamış,  
özünün dediyi kimi "ocağı söndürülmüş, torpağını itirmiş 
mənim kimi adamları ovundurmaq ondan da çətindir" deyən  
ədib, Böyük Vətən Müharibəsi veteranı, Qarabağ müharibə-
sində Ağdamdan axırıncı günlərdə çıxan, Qarabağ itkisi ilə 
müvəqqəti də olsa barışmayan mübariz, prinsipial jurnalist 
2005-ci ildə dünyasını  dəyişsə də əsərləri sevilə-sevilə oxu-
nan müəllifin  bu romanı olduqca gərəkli və tarixçi alimləri-
mizin əsil tədqiqat əsəri kimi qiymətlidir. 

Azərbaycanın qədim yer adları olan Zəngəzur, Zəngiba-
sar, Vedibasar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular və s. onlarla 
tarixin yaddaşına çevirilib əsrlərdən bizə axıb gələn bu 
anıltılar nə deməkdir? Bu yer adlarının ermənilər tərəfindən 
dəyişdirilməsi ilə barışmayan müəllifin canlı şahidi olduğu 
torpaqlarımızın işğalı onu daha da təsirləndirmiş, nəticədə bu 
romanı ərsəyə gətirmişdir. Əsərin çap olunması indiki və gə-
ləcək dövr üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. 

 
Nizami Cəfərov 

Atatürk Mərkəzinin Direktoru,  
professor. 
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QARA  GÖL 
 

"Ən qorxulu düşmən, niyyətini gizli saxlayandır." 
Həzrəti Əli.(Əleyhissalam) 

 
Zəngəzur təbiətin füsunkar guşəsidir, bu torpaqda insan 

qartal uçuşundan da yüksəklərə qaldırılmışdır, burada insan 
bəyaz buludlarla yanaşı dayanır, buz kimi sərin çeşmələrdən 
su içir, o sanki göz qamaşdıran günəşlə və ulduzlarla yanaşı 
yaşayır. İnsan hey yaşamaq, müdrik yaşamaq istəyir. Bu ba-
balarımın arzuları idi. 

Mənim göz açıb baxdığım bu yerlərdə iməkləyib, yavaş-
yavaş addım atdığım, onun havası ilə nəfəs aldığım arzular 
idi, yaşayıb yaratmaq istəyi idi. Amma bu istək, bu arzu ba-
balarımız kimi bizə  də nəsib olmadı. İndi gəlin əziz oxucu-
lar bizim qədim məkanımız, ana torpağımız olan bu füsunkar 
diyarımızla tanış olun.... 

Gorusun qaşından baxanda qədim Zəngəzur dağlarının 
panoraması açılır. İrəlidə Zəngəzur dağlarının hündür və al-
çaq zirvələri sanki Araz çayına doğru qatarlanıb gedir. Qu-
badlı və Qafan bölgələrində Hərtiz, Pirdivan, Mərkəz, Qaça-
ran, Qapan, Məzrə, Dağ Gilataq, Əyin, Şirnuxu və bir sıra 
digər dağlar yaşıl meşələrə bürünmüş misilsiz yerlərə yaz və 
yay fəsli baxanda, elə bil ilahi bir diyara  yaşıl-əlvan xalı dö-
şəmişdi. Bəli, qışda da, bu ağ örpəkli çalmalı dağlar göz ox-
şayır. Romantikadır. 

Bərgüşad çayı üzərində qədim körpülər çoxdur. Urud 
kəndi üzərindəki tağbənd körpünün tarixi orta əsrlərə gedib 
çıxır. Gorus-Eyvazlı yolu üstündə salınmış körpü nisbətən 
müasir körpüdü. 1936-cı illərdə salınmışdı. Alquluuşağı və 
Gürcülü kəndləri arasındakı Laləzar tağbənd körpü isə XVIII 
əsrdə salınmışdı. Deyilənə görə Alquluuşağılı Ağadadaş 
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Rzayevin və İlyas Səfərovun babaları bu körpünü erməni 
daşyonanlarına pul ödəməklə tikdirmişlər. 

Bərgüşad çayı üstündəki körpü qədim Eyvazlı kəndini tən 
yarıya bölür. Şahverdilər kəndindən Məzrə dağına diklənən 
təpə-dağ döşlərindən başlanan Şurnuxu və Süsən meşələri bu 
yerlərə xüsusi gözəllik bəxş edi r. Bərgüşad çayı Eyvazlı və 
Şahverdilər kəndlərinin hüsnünə təravət gətirir.  

İrəlidə isə Üç təpə, İşıqlı, Keçəl dağı, Qannıca, Ərikli, 
Çömərdli, Çalbayır, Lülpar, Keşik dağı, Bazar düzü, Alagöl-
lər və başqa dağlar Zəngəzurun hüsnünə xüsusi bir gözəllik 
gətirir. Alp çəmənlikləri, göz oxşayan bu yerlər əsasən Qara-
bağın Qubadlı, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağcabədi, İmişli 
və bir sıra digər bölgələrin yaylaqlarıdı. İnsan üçün əsil sağ-
lamlıq zonasıdır. Ancaq bu dağların ətəklərində demək olar 
ki, meşə yoxdur. Ara-sıra bəzi təpə-dağ ətəklərində kol-kos-
lu meşələrə rast gəlmək olar. Məsələn, Gorus şəhərinin dağ 
döşündə süni meşələrə rast gəlmək olar. Zəngəzurda ən hün-
dür dağlar dəniz səthindən 2500-3900 metr yüksəklikdədir. 
Ən hündür dağ İşıqlı dağıdır. (ona yerli əhali Keçəl dağı və 
Qannıca dağı da deyirlər). Bu dağın Şimal-şərq ətəyindən 
Göy-gölün bacısı olan Qara göl Zəngəzurun, Laçın dağları-
nın aynasıdır. Qara göldə Sultan balıqları oynaşır. Hündür 
dağların zirvəsi yay fəsli bəzən qarla örtülü olur. 

Araz və Kür çaylarından sonra ən böyük və iri çay Bərgü-
şad və Həkəri çayları Zəngəzurda bərəkət diyarı adlanır. Hər 
iki çaya yüzlərlə kiçik dağ çayları tökülür. Bu çayların üs-
tünlüyü bir daha ondadır ki,  yay fəsli bol sularını bu yerlər-
dən əsirgəmir, torpağa bərəkət gətirir. Hər iki çay Xocahan 
və Zilanlı kəndlərinin qarşısında yazı düzündən başlanan al-
çaq təpələrin qurtaracağında birləşir. Təqribən 25-30 km yol 
qət etdikdən sonra Araz çayına qarışır. Hər iki çay 
Qubadlıda birləşəndən sonra Bərgüşad adlanır. 
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Qubadlı şəhərini tən yarıya bölən Bərgüşadın da taleyinə 
ermənilər bir "bəzək" vurmuşlar. Gorusdan xeyli aralı keçən 
bu çayın adını Vartan qoyublar. Bərgüşad öz mənbəyini Ala-
göllərdən Dərələyəz dağlarından götürür. Şəki, Ağudi, Urud 
kəndinə qədər Sisistan bölgəsindəki ərazisindən baş alıb gə-
lən Bərgüşad əsrlər boyu "Bazar çayı" adlanıb. Qubadlı böl-
gəsinin qədim Eyvazlı kəndini, qonşu Gorusun Şahverdilər 
kəndini keçəndən sonra tarix boyu Bərgüşad adlandırılıb. 

Zəngəzurda o hündür dağa bir də ona görə Keçəl dağı de-
yirlər ki, isti yay aylarında zirvədəki qar əriyir, çox vaxtı qar 
tarı yerində ot bitmir, zirvə keçəl görünür. Birdə bu dağ  ona 
görə Qannıca adlanır ki, tarixdə bir qanlı hadisə baş verib. 
(Oxucu bu hadisə ilə başqa fəsildə tanış olacaqdır). 

Bəli, bu dağın üç adı var. Əsl adı İşıqlı dağıdır. Nəyə görə 
İşıqlı adlanır? Həkəri çayının sol sahilində Xəndək kəndinin 
qonşuluğunda Qaracallı və Qarağac kəndləri ilə üzbəüz İşıqlı 
dağlarının əhatəsində qədim İşıqlı kəndi var. Həkəri vadisin-
də bu kənd vaxtı ilə ən iri və varlı kəndlərdən biri olan İşıqlı 
kəndi öz diqqəti, cəh-cəlalı ilə fərqlənib. İşıqlı dağı əsrlər 
boyu İşıqlıların yaylağı olub. Yaz-yay ayları (5-6 ay) İşıqlı 
dağında mal, qoyun, quzu və at ilxısı bəsləyiblər, məskən sa-
lıblar. Çox qədim zamanlardan bu dağ məhz İşıqlıların adı 
ilə adlanmağa başlayıb. 

Keçəl dağı öz nəhəng kölgəsini ətəyindəki, Burun və Hə-
ris kəndi (indi bu yaşayış məntəqəsini köhnə Gorus adlan-
dırırlar) üzərinə sərmişdi. Qaranlığın dərəsilə axan Ağsu 
çayı üzərinə sanki qaranlıq çökmüşdü. Aşağıda kiçik dağ 
qəsəbəsi Hərisi (Gorusu) tən yarıya bölən bu kiçik dağ ça-
yının  ağ suyunun  şırıltısı, güc-bəla ilə eşidilirdi. Bu dağ 
çayının sağ sahilində uzanan ensiz düzənlikdə şəhərin bü-
növrəsi qoyulmuşdu. İnzibati binalar yavaş-yavaş tikilirdi. 
Bu ensiz düzənliklə üzbəüz Ağsunun sol sahilində Kərəvüc 
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kəndi qarşısından keçən Gorus-Eyvazlı yolu, ay işığında ay-
dın görünürdü. 

...Gorusun Nayıbı (pristav) Niftalı bəy Soltanov öz atlı 
dəstəsi ilə "Kəhər daşın"1 dikdirindən keçdikdən sonra Go-
rusun qaşına çatmağa bir dik yol qalırdı. Köhlən atlar öz sa-
hiblərini 10-15 dəqiqəyə Gorusun qaşına çatdırdılar. Toran 
yavaş-yavaş qarışırdı. Onlar sərt enişdə atdan atlanıb düşdü-
lər. Niftalı bəyin Boz atının cilovundan Alıoğlu Məhəmməd 
yapışdı. Atların cilovlarını əllərinə alan atlı dəstə enişi piya-
da enməyə başladılar. (Bu yerlərdə bir qayda olaraq xüsusilə 
sərt enişdə ata minməzlər). 

Şor sudan keçən Laçın-Gorus və Sisian şose yolu 1936-cı 
illərdə salınmış, köhnə Gorusu (daha doğrusu Hərisi) ayıran 
indiki, Ağsu körpüsü bu yaşayış məntəqələrini birləşdirir. 
Hələ o zaman Şəhərcikdən keçən karvan, elat, köç Gorusun 
tən yarısından keçib, o biri qaşına çıxaraq Üçtəpəyə, Şəkəri 
çayına doğru gedirdi. Dolanbac bu yolun cığırı indi də durur. 
Atlılar bu kələ-kötür yolu tez qət etdilər, çayın çaylağına çat-
dılar. Alıoğlu Məhəmməd üzəngini basdı, bəy quş kimi atla-
nıb ata mindi...Daş döşənmiş küçələrdən keçərkən çay daşla-
rında olduğu kimi köhlən atların dırnaqlarından saçan qığıl-
cım parıltılar dərhal sönürdü... 

...Axşam çağı Zəngəzurun naibi Niftalı bəyin evində dəm-
lənən plovun ətri ətrafa yayılırdı. Eyvanda qonaqlar yerbəyer 
kreslolarda əyləşmişdi. Fincanlarda gətirilən ətirli çay-dan 
bir qurtum içən Alıoğlu Məhəmməd yavaşca fincanı nəlbəki-
yə qoyub üzünü Niftalı bəyə tutdu: 

-Bəy, bayaqdan görürəm o qəzeti o tərəf bu tərəfə çevirir-
sən, nə xəbər var, bir şey varsa deyin, biz də xəbərdar olaq. 
Bəy qonaqlara ötəri nəzər yetirib, qəzeti stolun üstünə atıb 

                                                            
1 "Кяhяр даш" индики Хынзыряк-Дашкяндин кясишдийи шосе йолун кянарында йерля-
шян бу ири даш инди йохдур. Хынзиряклиляр (ермяниляр)  партладыб ев тикибляр.  
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dedi: 
-Bu "Yujnı Qafqaz" qəzetinin fevral 1912-ci il nömrəsini 

gətirib evə veriblər, təzə olduğuna görə bir nəzər yetirdim, 
görüm, bizim Zəngəzurdan nə yazıblar. S.Q. Musaelyan 
"Burya" ləqəbi ilə Gəncəyə məktub göndərib (qəzet o vaxtı 
Yelzavetpolda-Gəncədə nəşr olunurdu). 

-Kimdi o Musaelyan?-deyə Niyaz yerindən dilləndi: 
Niftalı bəy dedi: 
-1908-ci ildən iki sinifli rus dili məktəbi açmışıq, məktəbi 

5 sinifli məktəbə çevirmişik. Dərslər rus dilində keçsə də 
məktəbdə həm Azərbaycan, həm də erməni şöbəsi açmışıq. 
Sərkis Musaelyan bu məktəbdə müəllimdir. Əslən Çaykənd 
kəndindəndir. Yazır ki, dövlət, mülkədar və bəylərin əkin və 
biçənək yerlərini kəndlilərə verir, amma bir soruşan yoxdur 
ki, axı bu biçarə kəndlilər nə ilə dolanıb yaşasın? Hamı yaxşı 
dolanmalı hamının ev-eşiyi olmalıdır. Bir də o və başqaları 
yazırlar ki, qəza idarələri Zəngəzuru tərk edənlərə pasport 
verir. Yazmırlar ki, keçən əsrin axırlarında 2934 adama bilet, 
pasport verilmişdir. Köçənlər kimlərdi? Ermənilər yoxsa 
türklər - azərbaycanlılar? Bu məqalənin əmması ondadır ki, 
guya ermənilərin köçüb getmələrinə şərait yaradırıq. Əslində 
neft Bakısına indi axın çoxdur. Türklər də ermənilər də ge-
dir. Ermənilərin bir qismi Rusiyaya köçür. Qərbə, xüsusilə 
Fransaya da köçənlər var. 

Söhbətin şirin yerində Zəngəzur qəzasının qazisi və din 
xadimi, alim Bəhlul Əfəndi Behcət də gəlib çıxdı. Niftalı 
bəy böyük məmuniyyətlə qonaqları qarşıladı. 

-Xoş gəlibsiniz əziz dostlar. Görünür qaynənəniz sizi çox 
istəyir. Plov hazırdır - sonra bəy öz yaxın  qohumları Aloğlu 
Məhəmməd, Niyaz, keçəl Məhəmməd, Xıdır, Şümür Mə-
həmməd, Məşədi Muxtar, Umud və başqaları ilə qonaqları 
tanış etdi. 
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Bəhlul Əfəndi-Bəhlul Behcət Qubadlı bölgəsinin Dondar-
lı mahalındadır. Xorasanda, Təbrizdə mükəmməl təhsil al-
mışdır. Ərəb, fars, ingilis və rus dillərini yaxşı bilirdi. Qura-
ni-Kərimi Azərbaycanda ilk dəfə Türk dilinə o tərcümə et-
mişdir.  

Bəhlul Behcat Əfəndi Müsavat partiyasının üzvü idi. 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda fəal mübarizə aparırdı. 
M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə yaradılmış ADR-i Zəngəzur-
da ilk alqışlayanların önündə gedib. Zəngəzurda-Qubadlı 
bölgəsində yaradılmış (Dondarlı kəndində) Müsavat höku-
mətinin tərkibində çalışırdı. Böyük ideoloji iş aparırdı. Mü-
savat hökumətinin bu bölgədə müşaviri idi. Onun uzun za-
man arzuladığı ideyalar həyata keçmişdir. Zəngəzurda daş-
naklara qarşı ən ciddi mübarizə edənlərin ön cərgəsində ge-
dirdi. 

Azərbaycanda yaradılan sovet hökumətinin ilk illərində 
ermənilərin sayəsində siyasi dustaq edilib. Sibirə göndəril-
mişdi. 10 il qazamatda yatdıqdan sonra Bakıya gəlmiş elmi-
tədqiqat (tarix) insititutunda tərcüməçi işləmişdi. Mahir tər-
cüməçi  idi. Şair idi, şeir, qəzəl, qəsidələr yazmışdır. Bir sıra 
dini əsərlərin müəllifi olub. Məhəmməd Peyğəmbərin həya-
tına dair tarixi bir əsər yazmışdır. 

Atam 2005-ci ildə dünyasını dəyişəndən bir neçə ay sonra 
yazıçı dostum "Həkəri" qəzetinin təsisçisi və redaktoru Hacı 
Əli Xankişiyevin sayəsində Bəhlul Behcət Əfəndinin nəvəsi, 
İslam Universitetinin məzunu, "Bəhlul Behcət" və bir çox 
kitabların müəllifi olan Hacı Həmdullahla tanış oldum. Onda 
olan zəkaya, ağıl və düşüncəyə heyran qaldım. Romanın əl-
yazmasını ona verərkən bu hadisələri atasının ona danışdığı-
nı söylədi və çox məmnun oldu. Hacı Həmdullahın Behcət 
adlı oğlu hal-hazırda İslam Universitetinin tələbəsidir. Re-
daktor R.İ) 
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Bu nurani qoca Bəhlul Behcət Əfəndi 1937-ci illərinin re-
perasiyasının qurbanı olub. "Enkevedi"də çalışan daşnaklar 
onu həbs edib, Nargin adasında bədəninə daş bağlayıb dəni-
zə atmışlar...Nə ölüsü, nə dirisi bilinməyib... 

Zəngəzurun qazisi Axund ağa isə Qubadlı kəndindən idi. 
Ən mütərəqqi ziyalı olub. Onun oğlu Məhəmməd müəllim 
(qazının oğlu Məhəmməd müəllimi belə çağırırdılar). Qu-
badlı orta məktəbində direktor, müəllim işləmiş bu bölgədə 
böyük nüfuz qazanmışdır. Mənim dostum olmuşdur. Gözəl 
ziyalı oğlan-qızları və nəvələri var... 

Çay dəstgahı yığışdırıldı. Mecmahılarda plov gətirildi. 
Hər qonağın qarşısına içi ləpə, kişmiş və müxəşər turşusu, 
soğanla doldurulmuş ayrıca çolpa çini qabda düzüldü. Bəhlul 
Əfəndi Behcət Bissimillah- dedi. Qonaqlar  ləzzətli plovu iş-
tahla yeməyə başladılar. Bir xeyli keçəndən sonra süfrə yı-
ğışdırıldı. Dərhal fincanlarda çay gətirildi. Hamı gözünü 
Bəhlul Əfəndiyə zilləmişdi. O, ən maraqlı adam idi. Alim və 
böyük din xadimi kimi nəinki Zəngəzurda, Qarabağda da 
məşhur idi. İlk dəfə Qurani-Kərimi Azərbaycan dilinə çevir-
diyini hamı bilirdi. Qaçaq Nəbinin qəhrəmanlığına dair əsər 
yazmış, Sarı Aşığın bayatılarını, qoşmalarını  toplamışdı. 
Ürəyi yumşaq, həlim adam idi. İnanın ki, bir qarışqanın aya-
ğını belə basmaq istəməzdi. Bəzən bir ilanın belə yaralandı-
ğını görəndə gözləri yaşarırdı. Onda Vətən sevgisi, torpaq 
məhəbbəti hər şeydən güclü idi. Xalqa dərindən bağlı idi. 
Çar Rusiyasının Qafqazda və yaxın Şərqdə olan siyasətini 
daha yaxşı başa düşürdü. O, çaydan bir qurtum aldıqdan son-
ra sözə başladı: 

-Görürəm və hiss edirəm ki, məni dinləmək istəyirsiniz. 
Ermənilərin buralarda çox vaxtı həlim fırlanmağına baxma-
yın. 1905-1906-cı illəri yada salan, rus çinovniklərinin əlaltı-
sına çevrilən ermənilər nəyə əl  atmadılar? Çar canişini Si-
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sianovu yada salın. Əlbəttə, ermənilər qırğın törədirdilər. Ki-
min əli ilə? Bakıda, küçədə Azərbaycanlını qətlə yetirib de-
dilər erməni vurub və yaxud əksinə. Bəleki çoxlarına aydın 
deyil, Niftalı bəy uzun zamandır ki, Zəngəzurda çalışır, o 
yaxşı bilir. 1870-ci ildən əyilməz bir şəxsiyyət kimi özünü 
tanıtdırıb. Niftalı bəy Xarkov şəhərində Politexnik İnstitutu-
nun tikinti fakültəsini bitirmişdir. Yüksək mədəni səviyyəli, 
zəngin zəkalı, geniş elmi məlumatlı, dərin, aydın, kəskin tə-
fəkkürə malik bir insandı. O, eyni zamanda Sankt-Peterburq 
şəhərində Kadet polkunda hərbi təhsil almışdı. Onun kon-
kret, cidarsız sözlərindən Zəngəzurda tək-tük gözə görünən 
daşnak tör-töküntüləri oddan qorxan kimi qorxub çəkinirlər. 

Yaxşı yadınızda saxlayın, 1882-ci ildə Tiflisdə "Qnçak" 
partiyası (Haray) yenə orada, 1890-cı ildə «Daşnak» partiya-
sı yaranıb. Hər iki partiyanın proqramı eynidir. "Böyük Er-
mənistan" yaratmaq. Şərqdə bir bürosu Tiflisdə, Qərbdə isə  
qərb bürosu Afinada (Yunanıstan) fəaliyyət  göstərir. Ermə-
nilər qanqal kimi dünyanın hər yerinə səpələniblər. Onlar  
hər şeyə əl atırlar. Tacirləri, lobbiləri var. Müsəlman dünya-
sına qarşı çoxalıblar.  

 Qərbdə də və lap çar Rusiyasında da onlara rəvac verən-
lər var. I Pyotrun vəsiyyəti ilə tanış olsanız sizə çox şey agah 
olar. 

-Hörmətli Əfəndi, bağışla, sözünə  qüvvət, söykək olsunn, 
Sankt Peterbruqda oxuyan qohumumuz uşağının yanına ge-
dəndə təsadüfən kadet polkunda oxuyan həmin oğlanın dos-
tu, müəllimi qocaman bir polkovniklə tanış oldum. Rus idi. 
Məni evə dəvət etdi. Mən də buradan gedəndə yaxşı nar, 
qoz, şabalıd və şərq şirniyyatı aparmışdım. Apardığım pay 
uşaqlarına da qismət oldu. Məni bir-iki gün buraxmadı. I 
Pyotrdan söhbət saldım, dedim bu gözəl şəhərin bünövrəsini 
qoyub. Amma gör o nə dedi. Dedi ki, o sizin düşməninizdi. 
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"Parçala hökm et", siyasəti yürüdüb, "çalışın şərq ölkələri, 
xüsusi ilə Türkiyə-İran arasına nifaq salın" və s  və i.a-deyib 
deyə Niftalı bəy sözünü tamamladı. 

-Bəy, bu doğrudu, Qafqaza hücum etmək üçün Qarabağ-
dan, daşnak yuvası Eçməzdindən də erməni keşişlər, I Pyot-
run yanına gedib Qafqazı zəbt etmək yollarının planını cızıb-
lar. I Pyotra da bu lazım idi. Onsuz da o, şərqə doğru böyük 
işğalçılıq siyasəti yürüdürdü. I Pyotrun Xəzərə doğru hücu-
mu talehin hökümü ilə baş tutmadı. Pyotr Mahacqalaya, Dər-
bəndə  qədər hücum etdi. Gəmiləri, dolu sursatları Xəzərdə 
batdı. O, axırda qarmaqarışıq şvedlərin hücum sədasını eşi-
dib, at üstü geri döndü. 

-Əşi, indi biz bu rus dili məktəblərində Böyük Pyotrun 
maarifpərvər islahatlarından dərs keçirik deyə Qəza qazisi 
Hacı Axund söhbətə müdaxilə etdi. 

Araya xeyli sükut çökdü. Behcət çaydan bir qurtum içən-
dən sonra fincanı yana itələməklə, "bəsdi" işarəsini verdi. 
Handan-hana dilləndi: 

-Əziz dostlar, qardaşım Niftalı bəy! Siz də ağsaqqallsınız, 
bu mahalda böyük nüfuz sahibisiniz, ümumiyyətlə ağsaqqal 
məfhumunun xalqımızın həyat və məişətində, təfəkküründə 
necə yer tutduğunu başa düşmək üçün milli mənəviyyatımı-
zın aynası olan "Dədə Qorqud" dastanlarına bir daha nəzər 
salmaq kifayətdir. Bütöv bir xalqın  tarixini, yaşayış və dü-
şüncə tərzini, sözün geniş mənasında  mədəniyyətini əks  et-
dirən bu nəhəng, müdrik el ağsaqqalı - Dədə Qorqudun adı 
ilə bağlıdır. Əsrlərin təcrübəsini, dünyanın min bir hikmətini 
sinəsində yaşadan Dədə Qorqud oğuz elinin yaxşı günündə 
də, pis günündə də yuxarı başdadır, ən dolaşıq müşkül məsə-
lələri həll edir, onun öyüdlərinə, məsləhətlərinə əməl olun-
duqca, el-obanın güzaranı yaxşılaşır, xoş keçir. qüdrəti artır. 
Necə ki, Qorqud hikməti,  Qorqud öyüdü unudulur, ona la-
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qeyd yanaşılır, o zaman faciə baş verir...İç oğuz, Dış oğuz, 
asi olur, qardaş qardaşın qanına susayır, yağı düşmən doğma 
yurdumuzun üstünə ayaq alır. Bax tarixin ibrət dərsini unut-
mağa haqqımız yoxdur. 

Gecədən xeyli keçsə də, söhbət get-gedə daha da qızışırdı, 
tarixli nağıla bənzər bu danışıq uzaq yoldan gəlmiş qonaqla-
rın yorğunluğunu belə yaddan çıxarmışdı. Bəy, xanımlara 
ikinci mərtəbədəki qonaq otaqlarında yerlərin salınmasına 
işarə verdi. Ev sahibi qonaqlarla həyətə düşdülər. Bazar 
meydanında bir saata kimi  gəzib-dolanıb, daş pilləkənlə ye-
nə evin ikinci mərtəbəsinə qalxdılar. Bəhlul Əfəndi ilə Qəza 
qazisi Hacıya bir otaqda yer saldılar. Bəyin həmkəndliləri 
tövlədə atlara baş çəkdilər, axurlara ot qoyub böyük zala  
keçdilər. 

Bəhlul Behcət ilə Qəza qazisi yataq otağına keçdikdən 
sonra Niftalı bəy böyük zala daxil oldu. Həmkəndliləri və 
qohumları hələ soyunub yerlərinə girməmişdilər. Bəy həm-
kəndlilərinin söhbətinə qulaq  asır və səhər görəcəyi işlər ba-
rədə danışdı və dedi ki, səhər  bazardır. Siz səhər nahardan 
sonra bazara gedin, sonra evə gəlin. Niyaz ilə Alıoğlu Mə-
həmməd qalar, istəsəniz sizdə qalın, aranda isti düşür. Bir 
neçə gündən sonra elatı köçürün ya Salvartıya, ya da Üçtəpə 
yaylağına... 

Bəy eyvana çıxdı, göylərə baxdı, istər-istəməz bu sakit 
gecənin, bu səmanın möhtəşəm mənzərəsindən gözünü çəkə 
bilmirdi. Ağır-ağır mürgüləyən yer kürəsinin başı üzərində 
sayrışan ulduzların ecazkar, əlçatmaz dünyasının gecə həyatı 
başlayırdı. Göydəki yolun (ağ bulud yolu-bu ağ yola Məkkə 
yolu deyirlər) tuşundan bir qədər aralıda ulduzlar ətrafında 
Böyük Ayı bürcü apaydın görünür, par-par parıldayır, sanki 
alışıb yanırdı. Ondan bir qədər  aralıda Ayı bürcünün quyru-
ğunda Qütb ulduzu sayrışırdı. Yuxarıda isə yolun uzanıb get-
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diyi istiqamətdə zərf şəkilli Orion ulduzlarının küncündə Ra-
kel ulduzu gümüşü möhür kimi işıldayırdı. Bu aydın ulduzlu 
səmanı seyr etdikcə bəy fikirləşirdi ki, qədim miflərin bu 
möhtəşəmliyində nə isə bir təmtəraq və qeyri-adilik var idi. 
Elm çox şeyi aşkar edib. Mifik faciələr təkrar olunur. Xoş-
bəxtlikdən bu heç kimin taleyinə yazılmayıb. Bizim dünya-
mızdasa bir zaman Zəngəzurda baş vermiş hadisələr Niftalı 
bəyin yenidən böyük həyəcanla öz el-obasına danaşıb tövsi-
yə etdiyi müsibətlər yaddaşlara həkk edilmişdi... 

...Niftalı bəy öz yataq otağına keçəndə Münəvvər xanım o 
biri otağın qapısını bağlayıb çıxarkən bəylə üz-üzə gəldi. 
Bəy: 

-Gözümün işığı hələ yatmayıbsan? 
-Xeyir, Şəmil ilə Əbdüləli çoxdan yatıblar, keçdim onla-

rın otağına  dedim, birdən uşaqların üstü açılar. 
Qayğıya görə çox sağ olun. 
Boy buxunlu Münəvvər xanım daha gözəl görünürdü, o 

sanki su pərisinə oxşayırdı. Qızıl gül ləçəyinə bənzər zərif , 
incə dərisi atlas rənginə oxşayırdı, saçları gecənin zülməti 
tək qapqara, gözləri iri və parlaq, qönçə dodaqları isə qəlbin-
də atəşli bir ehtirasın olduğunu göstərirdi. 

Bəyin bir zamanlar Münəvvəri sevərkən keçirdiyi ilk hiss 
və həyəcanlar bir lent kimi gəlib xəyalından keçdi...Bəy bir 
vaxtı təəssüflənərdi ki, bu alovlu ehtirasın bağlı qapısına 
açar tapa bilməmişəm, görünür gözlədiyim məqam hələ çat-
mayıb, neçə vaxtdan bəri məni narahat edən suala cavab al-
malıydım... 

Münəvvər xanımın "Bəy" sözü Niftalı bəyi xəyalından 
ayırdı.  

-Münəvvər xanım, kəndimiz, Həkəri çayı, Əlyanlı meşəsin-
də gəzdiyimiz günlər yadıma düşdü - deyə xanımın qolundan 
yapışaraq öz otaqlarına keçdilər. Gedə-gedə Münəvvər xanım 
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astadan -əşi, elə bu gün kənddən  gəlməyibsən?-dedi. 
-Bəli, -deyə bəy lampanın işığını xeyli azaltdı... 
Səhər nahar etdikdən sonra Niftalı bəy dedi: 
-Ermənilər ara-sıra, daldada, küncdə-bucaqda, xısın-xısın 

xosunlaşırlar, amma onların bütün bu xislətlərinə xas olan 
niyyətlərini başa düşürük. Biz isə ağılla hərəkət etməli, hamı 
bir-birini eşitməlidir. Bazara gedənlər getsinlər, biz isə Bəh-
lul Əfəndi və Hacı Qazı ilə idarəyə baş çəkəcəyik. Sabah 
mən Şinher və Şinətağa baş çəkməliyəm. Hər yerdə sifariş 
etmişəm, gələn bazar hamı Qara gölə gedəcək: Qəza bəy və 
xanlarının, bir sıra yüzbaşıların yığıncağını keçirməyi qərara 
almışıq. Kürd Hacılı Paşa bəy Sultanov böyük hazırlıq görür. 
Xahiş etmişəm, Bəhlul Behcət qardaş da, o yığıncağa gələ-
cək. 

Qonaqlar səhər-səhər atlarını tumarlayıb, yəhərlərini atın 
belinə qoydular. Atlılar bazara doğru yola düşəndə Bəyin 
boz atı kişnədi. Bəyin böyük oğlu Şəmil bəy tövləyə baş 
çəkdi. Bəyin boz atı Qaçaq Nəbinin dillərdə dastan olan Boz 
atının nəslindən idi. Kürd Hacılı Paşa bəy Soltanovun böyük 
oğlu Qarabağın qubernatoru, general Xosrov bəy onu Niftalı 
bəyə bağışlamışdı. 

Mən yaşlı nəslə mənsubam. Gorusda bazar yerləri indiki 
kimi yadımdadır. İlk bazar - indiki, bank binasından Kərəvüc 
kəndinə doğru uzanan, Ağsu çayının sağ sahilindəki geniş 
meydanda idi. Mərkəzi park hələ yox idi. İndi bu yerlərdə in-
zibati binalar və yaşayış evləri tikilmişdi. Çayın sağ sahilin-
də Gorus sovxozunun malikanəsi və ambarları inşa edilib. 
Hələ mən indiyədək həylə gur bazar heç yerdə görməmişəm. 
Bu geniş torpaqlı meydanda bazar lenta kimi xəyalımdan gə-
lib keçir. Bazara nə qədər atlı, dəvəli gələrmiş? Naxçıvan-
dan, Sisyandan, Laçından, Gorus, laçın-Kəlbəcər yaylaqla-
rından. Allah bilir nə qədər insan axışıb gəlmişdi. Necə de-
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yərlər iynə atsan belə adam əlindən yerə düşməz idi. Bazarda 
nə yox idi? Kişmiş, cövüz, ərik qurusu qoz-fındıq meşok və 
səbətləri nə qədər olarmış? At satan kim, mal satan kim, də-
və satan kim? Nə başınızı ağrıdım. Gəbə, xalı, kilim, palaz, 
fərməş, ip, sap döşənmiş meydanın bir tərəfi əlvan xalını xa-
tırladırdı. Şuşadan, İrəvandan, Naxçıvandan gələn tacirlərin 
əlvan parçaları göz oxşayırdı, alverçilərin, çəkməçilərin sat-
dıqları ayaqqabılar, xüsusi ilə yəmən başmaqları ayrı bir cər-
gədə düzülmüşdü. İlahi, mal bazarına nə qədər mal, qoyun-
quzu gətirilmişdi. Amma o zamanki bazar mənə yuxu kimi 
gəlsə də unuda bilmirəm. Bazarda nə qədər bəzəkli-düzəkli 
şirniyyat növü olarmış? Kəllə qənd tağı, şallaq konfet, qoça 
və dəvəyə oxşadılmış rəngarəng konfet növləri... İndi öz-
özümə  fikirləşirəm. Hanı o bizim  şirniyyat ustaları! Tanrı! 
Çox-çox sonralar 1941-45-ci illər müharibəsindən sonra Go-
rus bazarlarını çox nisgilli  və kasıb gördüm. 

İkinci bazar Ağsu çayının lap üstündə çay çaylağına kö-
çürülmüşdü. Çayın sağ sahilində atamın dostu Arsen kirvə-
nin bağı çaya  doğru uzanırdı. Hündür qara tut ağacına çıxıb 
tut yeyəndə bu çalaqdakı  bazar əl içi kimi görünürdü. 
Adamların söhbətləri aydın eşidilirdi. Elat yolu "dostumu-
zun" bağının ətəyindən keçirdi. Üçüncü bazar yeri  mərkəzi 
küçədə körpüdən mərkəzə gələn baş küçənin üstündəki ya-
macda yerləşirdi. İndi burada bazar yerində akasiya ağacla-
rından ibarət bağ salınmışdı.  

Hal-hazırkı bazarı isə həmin küçədə, mərkəzi mağaza - iki 
mərtəbəli univermağın yanında kiçicik bir sahədə bərqərar 
ediblər. Bu bazarda da çox baxmışam. Buna müasir bazar 
demək olmaz. Əsasən bu bazarda ən çox Qubadlı və Laçın 
bölgələrindən,Gorusun dağ kəndlərindən gələn azərbaycanlı-
lar alver edər, meyvə satardılar. Müharibədən sonra bir çox 
illər mən ailəmi yaylamaq üçün Gorusa  göndərirdim. Kən-



 

 168 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

dimiz isə uzun zaman Üçtəpə dağına, Şırşır bulağının üstünə 
köçərdi. Yaxşı yadımdadır. 1956-cı ildə İmişlidən  uşaqları 
Gorusa köçürmüşdüm. Arsen kirvənin iri evi bir qədər  da-
rısqal olduğundan Arsenin qardaşı Levon kirvənin geniş 
evində yaylamağı qət etmişdik. Mal bazarı həmin yaylaqdakı 
köhnə bazarın  yerində idi. Bazara gəldik. 4 toğlu aldım, iki 
toğlunun hərəsini  26 manata, ikisinin hər birini 28 manata 
alıb, qoyunları maşına qoyub evə tərəf gətirdik. Durğunluq 
illərinə və indiki, bazar qiymətinə baxanda adamı heyrət bü-
rüyür… 

 
SÜSƏN MEŞƏSİ 

 
İnsanın xəyalən yaratdığı, fikrində yaşatdığı nağıllar alə-

mi həmişə gözəllik rəmzi sayılıb deyirlər, amma inanın, eti-
qad edin ki, bəyin rast gəldiyi yer həmin aləmlə müqayisə 
edilməyə layiq idi, desəm səhv etmərəm. Bərgüşad çayının 
sağ sahilində Şahverdilər kəndindən bir neçə yüz metr irəli 
dağ-təpə talasından qalxan pöhrəli kolları keçib Şinher və Şi-
pətağ kəndlərinə doğru qalxdıqca keçilməz Süsən meşəsinə 
adam heyranlıqla tamaşa edir.  

Niftalı bəyi iki strannik müşayət edirdi. Bəy yol ilə irəlilə-
dikcə atlıların başı üstündəki, palıd, ulas ağacları bir dəhliz 
yaratmışdı, sıx yarpaqların arasından süzülüb gələn göz yaşı 
kimi şəffaf kiçik dağ çayı ara bir ləpələrin bətninə düşərək 
əlvan, rəngarəng zərrələr şəklində ətrafa yayılırdı. Niftalı bə-
yi müşayət edən strannikin biri qabaqda, o birisi isə arxadan 
gəlirdi. Atların ayaq tappıltısından sahildə qurbağalar və tıs-
bağalar handan-hana, tənbəl-tənbəl yeriyərək suya atılırdı. 

Niftalı bəy həmişə ov etdiyi tala yerə gedən cığırla,  me-
şənin içi ilə xeyli yuxarı qalxdı. Tala yeri görünürdü. Bəy 
atın cilovunu çəkdi. Atdan düşdü. Yoldaşının biri atın cilo-
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vundan yapışdı. Bəy qoşa lülə tüfəngi ondan aldı. Ovu sanki 
görən bu öyrənmiş atlar hənirti belə çıxarmadılar. Niftalı bəy 
15-20 addım irəli yeridi, birinci güllə açıldı. Gənc strannik 
Abbas quşların dalınca yüyürdü. O, qırqovulun başını dərhal 
kəsdi, kolda gizlənən o biri qırqovulu tutub gətirdi. Tavus 
quşu kimi min bir rəngə çalan quşa, bəy nəzər yetirdi, quş 
can verir, tez kəs - deyə bəy, Abbasa işarə verdi. Geri döndü-
lər. Bir saatdan sonra Eyvazlı kəndi ərazisinə gəlib çatdılar. 
Kəndə lap az qalırdı. Axşam düşürdü, toran qarışırdı, yavaş-
yavaş qüruba enən günəşin qırmızı şəfəqləri qaranlığı bıçaq 
təki kəsərək ətrafı heyrətamiz rəngə boyayırdı. Şır-şırla axan 
Bərgüşad çayı gecə-gündüz bağlı-bağatlı Eyvazlı kəndinə 
layla çalırdı. Əbdül kişi qonaqları qarşılamağa adam göndər-
mişdi. Ev sahibi isə evin darvazasında Niftalı bəy Soltanovu 
böyük nəvazişlə qarşıladı. Qonaqlar atdan ehmallıca yerə 
düşdülər. Dünya görmüş Əbdül kişi atları rahatlamağa işarə 
etdi. Qonaqlar paltarlarını təmizləyib, əl-üzünü yudular. Bər-
bəzəkli qonaq otağı bəyin daha da xoşuna gəldi. 

Axşam qonaqlar ətirli plova qonaq oldular. Kəklik ətinin 
ləzzəti ayrı olur. Kəklik əti min bir dərdin dərmanıdır deyən-
lər əbəs yerə demirlər. Ev sahibi Əbdül kişi dərhal hiss edir-
di ki, Niftalı bəyin kəklik ətindən xoşu gəlir. O, üzünü bəyə 
sarı tutdu və dedi: 

-Bəy, sizin sifarişinizi eşitdim, ovçu dostlarımı çağırıb 
ova göndərdim. Görünür bəxtiniz varmış 8-10 kəklik vurub 
gətiriblər. 

-Bəs, havayı yerə demirlər ki, kəklik əti bəy xörəyidir,- 
deyə Pristav dilləndi. Bununla o, məclisə rövnəq verdi ki, 
heç kəs çəkinməsin, dərd-sərlərindən danışsın, ətraf kəndlər-
də baş verən hadisələri, eşitdikləri xəbərləri çəkinmədən  
söhbət etsinlər. 

Plovu əli ilə yeyən Abasqulu kişi bəyə altdan-altdan göz 
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qoyurdu. Bir vaxtı o da cavan ikən xörəyi bax, beləcə əlilə 
iştahla yediyini göz önünə gətirdi. Abasqulu kişi elə fikirləş-
di ki, bəy ondan nə isə bir söz soruşacaqdır. O, öz aləmində 
belə hesab edərək ilk dəfə bəyə dedi: 

-Əvvəla Niftalı bəy Sultanov bizim kəndimizə xoş gəlib, 
səfa gətirib. Təkcə bizim kənd deyil, bütün Zəngəzur mahalı 
Sultanovların qayğısını hiss edir. Xudaya-xüdavəndi aləm 
Sizin kölgənizi üstümüzdən əskik eləməsin, ömrünüz uzun 
olsun, ancaq bir sualım var: 

-Buyurun, buyurun- deyə bəy ehtiram göstərdi.  
Bəy, qadan alım, mən başa düşmürəm, çörəyimizə həmişə 

möhtac olan, ayağı çarıxlı, dizləri dəridən, bezdən yamaqlı 
bu ermənilər bizdən nə istəyirlər? 

Niftalı bəy: 
-Oğlum , ataların gözəl misalı var: "Ayağıma yer eyləyim, 

gör sizə neyləyərəm", dərbənd olmayın, it hürər, karvan ke-
çər,-deyiblər. 

Yeri gəlmişkən bir misal var. Atalar yaxşı deyib: İt ilə 
yoldaq ol, amma ağacını əsla yerə qoyma. 

-A bəy, başına dönüm, o günü kəndimizin cavanları me-
şəyə oduna gediblər, bir neçə erməni dığası onlara yaxınla-
şıb, deyiblər ki, meşə bizimdi, qoymarıq odun qırasınız. Bi-
zim uşaqlar da deyib, Süsən meşəsini bizim ata-babalarımız 
becərib. Dığalarla bizim odunçular arasında olan mübahisə 
və giley-güzarın üstünə gəlib çıxan ermənilərin keşişi də on-
lara məhəl qoymayıb, düz gedib. 

Niftalı bəy özünə məxsus təbəssümlə dilləndi: 
-Narahat olmayın, uşaqlar odun yığan yerlərə özüm bax-

mışam, bir  yaş ağac da kəsilməyib. Meşəni baltalayan da er-
mənilərdi, ev tikən də. Sabah onların bir neçə ağsaqqalını da, 
o həmən keşişi də çağırtdırmışam. Sizin gözünüzün qabağın-
da onları sorğu-sual edib, təsirli tədbirlər görəcəyik. 
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...Səhər saat 10 olardı. Şineherli Armenak, Şinətağlı Ar-
şaq və keşiş gəlib çıxdı. Bəy və ev sahibi Əbdül kişi qonaq-
ları ehtiramla qəbul etdilər, onlar şit yağ, bala və qaymağa 
qonaq oldular. Hamı iştahla səhər yeməyindən tam kəsdilər, 
yedilər. 

Niftalı bəy ilk dəfə keşişə sual verdi: 
-Atan, baban bu yerlərə hardan köçüb, gəliblər? 
-Başına dönüm bəy, asma 1850-ci illərdə rus hökuməti bi-

zi İrandan bura köçürüblər. 
Bəy gülümsəsə də, bunu biruzə verməməyə çalışdı: 
-İndi belə gözəl kəndlərdə sizi yerləşdiriblər, Siz isə yerli 

türklərə xox gəlirsiniz, bizdə olan məlumata görə Şinher və 
Şinətağdan 20-30 türk ailəsi 1905-1908-ci illərdə köçüb Ba-
kıya gedib, hansı nadürüstlər məcbur ediblər. 

-Bəy, məsəb haqqı, onlar neft Bakısında işləməyə gedib-
lər, deyirlər oralarda işləyənlərə yaxşı məvacib verirlər. Qa-
dan alım, Niftalı bəy! Elə bizim ermənilərdən də, Bakıya kö-
çənlər var. Əgər inanmırsan Armenakdan, Arşaqdan soruş. 

Abbasqulu kişi dilləndi: 
-Yalançının şahidi böyüründə olar deyiblər, sən ki, allah 

adından danışırsan, kişisən, bəs odun nəmənədi, odun üstə 
dalaşan dığalarınıza öyüd-nəsihət vermək əvəzinə onlara heç 
məhəl qoymadan çıxıb getmisən, kim bilir bəlkə elə dığalara 
göz eləmisən? 

Keşiş dərhal hiyləyə əl atdı: 
-Vallah-billah mən elə bildim ki, uşaqlar elə zarafat edir-

lər. 
Pristav Sultanov Armenakdan soruşdu: 
-Armenak kirvə, bəs siz İranın hansı yerindən gəlibsiniz, 

eşitdiyimə görə siz Marağadan2 köçüb gəlmisiniz. 

                                                            
2 Мараьа шяhяри, Мараьа маhалы Шималы Ирандадыр. Ермяниляр кечян ясрин орта-
ларында Ирандан Гарабаьа кючцб Аьдяря (ермяниляр сонрадан Мардакерд го-
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-Bəli, başına dönüm, bizim kənd Qarabağın Ağdərə böl-
gəsinə köçüb, orada bir kənd salıblar. Adını da Marağa qo-
yublar. Amma elə mənim arvadımın atası bura köçdüyünə 
görə, ilişib qaldım burada. Arvadım razı olsa, mən də Qara-
bağa köçüb getmək istəyirəm.  

Biz indi gecikmişik, amma heç kəsin köməyinə rəvac ver-
mək istəmirik. Armenak ilə Arşaq öz işini başa düşdülər. İn-
di sözüm keşişədi, keşiş! Sabah sən Gorusa təşrif gətir. Bakı-
dan böyük bir alim də gəlib, sizi onunla görüşdürəcəyəm. 
Onun sizinlə işi var. 

Baş üstə - deyə keşiş də onlara qoşulub yola düşdülər. 
...Niftalı bəy Əbdül kişinin əlini bərk-bərk sıxıb, qonaq-

pərvərliyə görə öz minnətdarlığını bildirdi və dedi: 
-Narahat olmayın, oğlun Kərimdən arxayın olun, məktəb-

də tələbələr üçün hər cür şərait yaratmışıq. Onlar yataqxana 
ilə təmin olunmuşlar. 

Əbdül kişi ilə bahəm bütün kənd əhli qonaqlarını Zəngə-
zurun mərkəzi Həris kəndinə (Gorus qəsəbəsinə) doğru yola 
saldılar. 

Pristav, onu müşayət edən atlılarla 9-10 kilometr (Eyvaz-
lı-Gorus) məsafəni bir saatdan da tez qət etdilər. Pristav Nif-
talı bəyi xeyli adam gözləyirdi... 

 

Õ
                                                                                                                              
йублар) йахынлыьында бир кянд салыблар. 

1850-ъи илдя ермяниляр бир абидя уъалдыблар. Цстцндя hякк едибляр: "Мараьа-
150". Сонра кяндин адыны дяйишиб Ленинаван гойдулар. 
Мялум сон Гарабаь hадисяляриндян яввял абидяни учурдараг изи (Ермянилярин 

Гарабаьа эялмя тарихини) итирдиляр.   
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DİVANXANADA GÖRÜŞ 
 
...Zəngəzurun inzibati binası Sultan bəyin evinin lap ya-

xınlığında - 150 metr məsafədə ancaq olardı; Bu iki mərtəbə-
li binanın bünövrəsi 1870-ci ildə Niftalı bəy, Həris kəndinə 
gələndən sonra qoyulmuşdu. Atalar yaxşı deyib: "Bolluğa nə 
darlıq" Tuf daşı əlindən bu dağ-təpədə yerimək olmur. Zən-
gəzurda dərə-təpədə, dağlarda elə yerlər var ki, elə bil daşlar 
bir-bir insan əli ilə  çin-çin, qalaq-qalaq, üst-üstə yığılıb, tağ-
lanmışdı. Bəzən elə bir daşa rast gəlmək olar ki, nəinki iki 
mərtəbəli ev, hətta bir neçə mərtəbəli evi o daşla tikmək olar, 
yüksək mərtəbəli evin bünövrəsi üçün bu tuf daşlar misilsiz-
dir, əvəzi yoxdur. Amma di gəl ki, yeni salınan, daha doğru-
su bünövrəsi qoyulan ikinci Həris şəhərciyinin indiki (Goru-
sun) bü düzəngah yerində bir daş belə yox idi. Bu kiçik dü-
zəngah Eyvazlı, Alıqulu, Şağı Həris və Kərəvüc kəndlərinin 
yerləri olmuşdur. Biçənəyin əksəriyyəti türklərə və kürdlərə 
məxsus olmuşdur. Çəmənlikdə olan tala yerdə bəzi kiçik daş 
topaları toplanıb, səjin vurularaq yaxın kəndlərin tikintisinə 
sərf olunmuşdu. Kələnti yaxşı işləsin deyə biçənəklərdə ki-
çik daşları belə iməcilik yolu ilə təmizləyirdilər. 

...Niftalı bəy divanxanada tək deyildi, əziz qonağı Bəhlul 
Behçət Əfəndi ilə şirin söhbət edirdi. Qəfildən qapı açıldı, 
kargüzar içəri girdi: 

-Bəy, Malik Mirumyan, sizinlə görüşmək istəyir, olarmı? 
-Bəli, burax gəlsin,-deyə -Niftalı bəy dilləndi. 
Malik Mirumyan içəri daxil olan kimi Niftalı bəy kreslo-

dan durdu, dostunu çox mehribanlıqla qarşıladı, ona yer gös-
tərdi. Qonağı Behcətlə tanış elədi. Onunla bir neçə il işlədiyi, 
qurub  yaratdığı tarixi günlər, bir lent kimi gəlib gözləri 
önündən keçdi, gözləri yaşardı: 

-Malik kirvə, Bəhlul Behcət Əfəndi bizim Qubadlı bölgə-
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sindəndir. Böyük din xadimidir, alimdir. İranda təhsil alıb. 
Azərbaycanda ilk dəfə "Qurani-Kərim"i türk dilinə çevirmiş-
dir. 

-Niftalı bəy, əziz pristav, qonaq, bu yerlərə çox-xoş gəlib, 
səfa gətirib, arzu edirəm mənim də qonağım olsun- deyə Mi-
rumyan öz ürək sözlərini dedi. 

Niftalı bəy tacir Mirumyanla alim Behcət arasında ətraflı 
söhbət etməyə şərait yaratdı: 

-Hörmətli alim! Malik kirvə İrandan gəlib. Gözəl bir in-
sandır, atası da tacir olub. Barama istehsalında zəngin təcrü-
bəsi var, yaxşı barama bəsləyir, xaricə baha qiymətə satır. 
Milyonerdir."Mağazası" var. Dünyada nə desəm onun mağa-
zasında tapmaq olar. Təbrizdən, Tehrandan, Bakıdan, Mosk-
va və Sankt-Peterburqdan mal gətirtdirir, atası sağdır, qoca 
olsa da Malikin böyük oğlu ilə bir çox ticarət mərkəzləri ilə 
əlaqə yaradıb. Bunu deməklə mən bir tarixi hadisəni danış-
maq istəyirəm. Bu işgüzar adam qəza mərkəzində elektrik 
stansiyasının tikilməsində böyük rol oynadı, 1898-ci ildə 
Hidrostansiyanı inşa etdik. 

Tacir Mirumyan qarşısında böyük nəzakətlə əyləşən, son 
dərəcə təvəzökar insan Bəhlul Əfəndiyə baxa-baxa dilləndi: 

-Niftalı bəy, əzizim, bəyəm siz elə bu stansiyanın təşəb-
büsçüsü olmamısınız? Stansiyanın tikintisində azmı kömək 
etmisiniz, özünüz nə qədər pul sərf eləmisiniz, bu bir yana 
qalsın. Zəngəzurun bütün imkanlı adamlarının -bəylərinin 
yığıncağını keçiribsiz. Qubadlı, Zəngilan, Sisian, Cəbrail, 
Qafan bəyləri xüsusi ilə Sultan bəy, Xosrov bəy Səriəstbə-
yov qardaşları kimi bəylər azmı kömək edib? Bir mühəndis 
kimi sizin Çingiz İldırım bu stansiyanın  harada tikilməsini 
müəyyən etmədimi? Planını o hazırlamadımı? 

Xarkovdan avadanlığın gətirilməsində onun böyük qarda-
şı Cabbar bəy azmı köməklik göstərdi? Tibb İnstitutunu ora-
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da bitirdiyinə görə hamı onu tanıyırdı. 
Mirumyan qara saçlarını sol əli ilə daraya-daraya gözləri-

ni gah pristava, gah da Behcət Əfəndiyə zilləyib sözünü belə 
tamamladı: 

-Behcət kirvə, məslək haqqı, din haqqı bu stansiya tikilib 
qurtaranadək bizim bu hörmətli bəy elə 250-300 qoyun kəs-
dirmişdir.  

Kargüzar sərçə İsmayıl ehmalca pristavın qapısını açdı, 
geniş  kabineti sanki ilk dəfə görürmüş kimi nəzərdən keçi-
rib dedi: 

-Qəzanın qazısı Axund ağa ilə Tatevli (Tat dərəsi) keşiş 
oğlu Aleksey də gəlib. 

Bəyin kargüzara bərk acığı tutub dedi: 
-Ay, sərçə İsmayıl, sənə havayı yerə "sərçə" ləqəbi ver-

məyiblər, sənə dəfələrlə demişəm, Malik Mirumyan gələndə 
heç bir maniəsiz və sözsüz içəri burax, o ki qaldı bu boyda 
Zəngəzur qəzasının  qazısı Hacı Axund ağa nə üçün icazə ilə 
gəlsin? Axı o, elə bu binada məndən 4-5 metr aralıda kabi-
netdə, öz iş otağında əyləşir. Axund ağaya icazə nə lazım? 
Bu belə getməz, axırıncı dəfə sənə tapşırıram, bir də belə 
səhvlərə yol verməyəsən. 

Bədəncə zəif, çəlimsiz, ağbəniz, alçaq boylu kargüzar eynə-
yini çıxardı, bəyin tənəli sözlərindən çöhrəsi lalə kimi qızardı, 
bircə  "getmək olarmı" sözünü təkrar edib kabineti tərk etdi. 

Bəhlul Behcat Niftalı bəyə ehtiramla müraciət etdi. Bu 
sərçə İsmayıl haralıdır, təhsili varmı?-deyə soruşdu. 

Pristav: 
-Bəhlul Əfəndi, savadına söz yox, Təbrizdə təhsil alıb, çə-

limsiz olmağına baxmayın, çox çevik adamdır, farsca, rusca 
və ermənicə lap yaxşı bilir. Kargüzarlıqda da işinə söz ola 
bilməz. Onu da deyim ki, yerlimizdi, bizim Yuxarı Həmzəli-
dən, doğma Korlar  kəndindəndir.  



 

 176 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

-Korlar kəndi Muradxanlı ilə üzbəüz Həkəri çayının sağ 
sahilndə "Cınıq körpü"yədək uzanır. Bu kənd  1950-ci illər-
də çay  sahilinə köçüb. Keçmişdə kənd Korlar dərəsində Sı-
nıq körpüdən  təqribən 1 km yuxarı quru dərədə idi. Kənd bu 
uzun dərənin o tay-bu tayında yastı təpəciklərdə tikilmişdi. 
Leysan yağış yağanda sel  kəndin çəpərlərini, hətta dərəyə 
yaxın tikilmiş evləri basardı. Kənd 75 evdən ibarət olmuş-
dur. Çox sonralar 1922-ci illərdə Muradxanlı  kənd dairəsi 
(rayon səviyyəsində) Püsyan dairəsi olanda sərçə İsmayıl 
dairənin katibi işləmişdir.  

Haşiyə: Dairə ləğv olandan sonra Muradxanlı kənd sove-
tinin katibi işləyəndə onunla görüşmüşdüm. 1937-ci ildə 
SSRİ Ali Sovetinə  seçkilər keçirilən zaman kəndə siyahıya 
alınma vaxtı məktəb  tələbələri içərisində mən də ona kömək 
edirdim. 

Korlar kəndi barədə iki rəvayət var. Qarabağdan, Şəkidən, 
Beyləqandan dağlar aşıb Muradxanlıdan keçən karvan, daha 
doğrusu Kərbəlaya, Həccə-Kəbəyə gedənlər bu "Sınıq kör-
pü"dən keçərmişlər. Bizim "Yazı" düzündən keçən bu yola 
indinin özündə də qəfilə yolu deyirlər. 

Xanlardan biri Zəngəzur dağlarına köçərkən Muradxanlı-
da dayanır. Çay daşmışdı. Xanın 25 min qoyunu, çoxlu malı 
və ilxısı var imiş. Yeganə bir qız övladı vardı, onu da atası 
çox  istəyərmiş. Vəziyyəti belə görən qız atasına deyir: 

-Ay atacan, bir belə varın, dövlətin var. Hələ yazdır, gəl-
sənə bu Həkəri çayı üstündə elə bu dar yerdə bir körpü sala-
san!? 

Axı havayı demirlər ki, körpü salmaq, yol çəkdirmək, bu-
laq qazdırmaq savab işdir. 

Xan da qızın sözlərinə əməl edir. Qısa bir vaxtda bu kör-
pünün tikintisinə başlayır. İki gözlü tuf daşdan tağbənd kör-
pü hazır olanadək Xanqızı kişi paltarında bu körpünün tikin-
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tisində  fəal iştirak edir. Körpünün açılış mərasimində Mu-
radxanlı, Korlar, Qarakişilər, Şıxava və Həmzəli kəndlərinin 
adamları iştirak edirlər. Bu təntənəli mərasimdə Xan qızı 
körpünün tikintisinə kömək edənlərə öz minnətdarlığını bil-
dirir və ziyarət məclisində qız başını açır, siyah saçlar, yana 
tökülür. Qız üzünü bir sevdiyi oğlana tutub deyir: 

-Körpünün tikintisi ilə əlaqədar gəlib gedirəm, amma mə-
nim qız olduğumu bilən olmadı, bu kəndlərin cavanlarının  
gözləri elə bil bağlı imiş. 

Ona görə də o kəndin adı Korlar qalır. 
Deyilənə görə, həmin kənddən Gülcamal adlı həmin gənc 

tez ayağa qalxıb deyir:  
Gözəl qız, yadınızdaydımı, mən sizə kömək edib üzəngini 

basıb ata mindirəndə dedim ki, siz mühəndisdən çox, mələk 
məxluqlarına bənzəyirsiniz, mən sizi onda sezmişdim, amma 
utanıb bu sirri məxvi saxlayırdım. 

Qız qara göz, qıvrım saçlı bu oğlana demiyəsən vurulub-
muş. Qızın adı Aygün idi. Aygün ilə Gülcamalın sevgi mə-
caraları  elə bu mərasimdə başlayır. Xan öz qızını Gülcamala 
ərə verir. Sultan bəyləri qırx gün, qırx gecə toy çaldırır. Şad-
yanalıq edirlər... 

Bəhlul Behcət: 
-Kəndinizin niyə yuxarı Həmzəli - (Şıxava Həmzəlisi)  

deyilməsinin səbəbini birilsinizmi? 
-Bəli, bilirəm, - deyə Niftalı bəy özünə məxsus təbəssüm-

lə cavab verdi. 
Bəhlul Behcət Türkiyədə vaxtı ilə Xanlıq kəndindən mü-

haciratda olan şair Əhməd barədə onun 400 il bundan qabaq 
Qubadlı  bölgəsindən getməsini açıqladı, onun əsərlərini 
oxuduğundan danışdı, şairin əsərinin surətini gətirdiyini de-
di. İmkan olsa, əsərini hazırlayıb çapa verəcəyini vurğuladı... 

Xanlıq kəndi! Qubadlı bölgəsində ən qədim yaşayış mən-
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təqəsidir. Həkəri çayının sol sahilində yerləşir. İndi çayın sağ 
sahilində də xeyli ev tikilib. İndinin özündə də ən böyük 
kənddir. Həkəri çayı bu kəndi yarıya bölür. Bu kəndə təsadü-
fən Xanlıq  adı verməyiblər. Kənd bağlı-bağatlı böyük ərazi-
yə malikdir. Vaxtı ilə çəltik plantasiyaları göz oxşayırdı, Gə-
yən düzündə geniş ərazisi var. Xanlıqlılar çəltik, taxıl, bara-
ma istehsalı ilə məşğul olublar. Barama istehsalı zavodları 
(iki zavod) olub. Saysız-hesabsız mal naxırlarının xüsusilə 
qoyun sürülərinin sayı-hesabı olmayıb. 

Haşiyə: Tanıdığım, eşitdiyim Mərdan kişi barədə bildiyi-
mi açıqlamaq istəyirəm. O, bəy olmayıb, yaxşı əkinçi və 
maldar olub. 1950-ci  illərdə onun böyük oğlu Arislə kiçik 
oğlu sürücü Musa ilə Beyləqan bölgəsində 5 nömrəli sov-
xozda tanış oldum, Aris kişi sovxozda şöbə müdiri idi, gözəl 
pambıqçı kimi tanınırdı. Dəfələrlə onun işgüzarlığı barədə 
1960-cı illərdə "Kommunist" qəzetində məqalə yazmışam. 

...Təqribən 400 il bundan əvvəl Xanlıq kəndində dörd qar-
daş olub. Birinin adı Mahmud, o birinin adı Dəmir, birinin 
adı Qubad, digərinin adı Həmzə imiş. Onların dördü də öz 
zamanasında çox məşhur adam olmuşlar. Məhz bu dörd qar-
daşın sayəsində Xanlıq kəndi daha da məhşurlaşıb. Onlar gə-
bə fabrikini də işə salıblar. "Xanlıq gəbəsi" təkcə Şərqdə de-
yil, Qərbdə də məşhur olub. Gəbələr öz çeşnəsi ilə indi də 
maraq doğurur. 

Dəmirçilər kəndi Dəmirxanın adı ilə bağlı olub. Dəmirçi, 
Dondarlı, Çərəli, Məmər, Yeməzli, Əyərək kəndi bir səmt 
üstə olan kəndlərdir. O zaman Əyərəkdə bir nəfər də olsun 
erməni yaşamayıb, hətta Dədə Qorqud dastanında Əyərək və 
Səyərək qardaşları barədə bir əfsanə var, deyirlər bu qardaş-
lar bu kənddən olublar. Mahmudlu kəndləri Mahmud xanın 
adı ilə bağlıdır. Qubadlı məsəli var: "Dardan yuxarı, dardan 
aşağı, Bərgüşad çayı Mahmudlu kəndinin qarşısında iki qaya 
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arasından keçir. Yəni dardan yuxarı və dardan aşağı kəndlər 
Bəxtiyarlı, Qayalı, Məlikəhmədli, Qunanlı, Teymur-Müs-
kanlı, Gürcülü, Davudlu və bir sıra digər xan kəndləri kürd 
Mahmud xana baxıb və çox az miqdarda bəhrə veriblər. Qu-
bad xan- Qubadlı onun adı ilə bağlı olub- Gödəklər, Diləli 
Müskanlı, Qəzyan, Hal, Məmər, Kavdadıq, Ulaşlı, Xocahə-
sənə qədər" (İndi Xocahan adlanır) Beləliklə, Qubad xan bu 
kəndlərə baxıb. Həmzə qardaşları isə aşağı Dəllər (Koroğlu-
nun dəlilərinin bir çoxu danışırlar ki, bu kənddən olub) Yuxarı 
Həmzəli - bizim doğma kənd- həmin Niftalı bəyin kəndi Şıxa-
va Həmzəlisi, Qarakişilər, Korlar kəndi onun adı ilə bağlı 
olub. Dəllər Həmzəlisindən tutmuş Həkəri çayı boyu Murad-
xanlıdan Güləbirdə qədər o tay-bu taylı kəndlər Həmzə xana 
bəhrə veriblər, özü də könüllü bəhrə. Sovet hökumətinin ilk 
günlərində Xanlıq rayon mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. 

Yeri gəlmişkən elə Həmzə xandan söz açaq. Həkəri çayı 
vadisindəki, Dəllər kəndi -aşağı Dəllər Həmzə xanın şərəfinə 
Dəllər Həmzəlisi, yuxarı Həmzəli dedikdə-Şıxava, Qarakişi-
lər və Korlar kəndləri də beləcə Şıxava Həmzəlisi, Qarakişi-
lər Həmzəlisi və Korlar Həmzəlisini də Həmzə xanın adı ilə 
çağırırlar. Əslində bu qədim kəndlər öz mövcud adları ilə 
400 il bundan da qabaq yaşayış məntəqəsi kimi məşhur 
olmuşdur. 

Şıxava Qubadlı bölgəsində ən böyük bəylik kəndi kimi ta-
nınıb. Dəllər, Qarakişilər və Korlar kəndləri Niftalı bəyin, 
Şəmil bəyin və  mənim doğma kəndim Şıxava kəndindən, 
Xanlıq xanlarından çox-çox  qabaq ayrılmışlar. Orta əsrlərdə 
Çingiz Xaqani dövrü dağıdılan "Sınıq körpü" barədə rəva-
yətdə bir daha bu kəndlərin nə qədər qədim  yaşayış məskən-
ləri olduğu sübut olunur. 

(Sınıq körpünün nişanələrini bu sətirlərin müəllifi də çox 
seyr edib. R.İ.) 
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Qubadlını Qubad xanın, Dəmirçiləri Dəmir xanın, Mah-
mudlunu Mahmud xanın adları ilə bağlayanlar var. Başqa bir 
misal, Qubadlı körpüsündən Əyin dağına, böyük ədib Süley-
man Rəhimlinin doğma kəndi Əyinə gedən yol qədim Çar-
daxlı kəndindən keçir. Deyirlər bu kənd -Koroğlunun məskə-
ni olub. Çənlibel bu dağ kəndi Çardaxlının yastanası olub. 
Koroğlu ilə bağlı bölgədə çox yer, məskən adları var. Qu-
badlı-Gorus magistiral yolunda Abdalanlı ilə Məlikəhmədli 
kəndləri arasında məşhur Koroğlu tapı var. Koroğlu dasta-
nında adı çəkilən Dəmirçioğlu, Dəlihəsən, danışırlar ki, Də-
mirçi kəndindən olub. Hətta bəzi yerli tarixçilər göstərirlər 
ki, Cəbrayılda və Füzulidə Mahmudlu, Kürdlər kəndləri əsa-
sən Mahmudlu kəndindən ayrılıb gediblər. Kürd Mahmudlu, 
Kürdlər kəndi əsasən Mahmudlu hətta nəql edirlər ki, Kürdə-
mir və Xanlıq rayonu xanlıq Mahmud xanın qış yataqları 
olub. Mahmud bəyin oğlanları Əmir, Muradxan, Topal Hə-
sən bu yerlərdə yurd  salıblar və s, və i. a. 

Bəziləri iddia edir ki, Kürdəmir, Muradxanlı, Topalhəsən-
li və s. yaşayış yerləri Xanlıq xanı  Muradxanın oğlanlarının 
məskəni olub. Xanlıq kəndinin qocaman sakinləri söyləyirlər 
ki, bu  qardaşların yüz mindən çox qoyun-quzusu olub. Gə-
yən düzü onların qış yataqları olub... 

Bəhlul Behcət Əfəndi Mirumyanla şirin söhbət edərkən 
bəy dedi ki, mən də həmin xanların- dəmirçi xanın nəslində-
nəm. Qəza qazısı ilə keşiş oğlunun kabinetdə varid olması ilə 
söhbət tamamilə başqa istiqamədə yönəldi. Pristav Niftalı 
bəy Keşişə sual verməyə başladı. 

-Keşiş oğul-ay Aleksey keşiş, de görüm o Tətəvə-kilsəyə 
gələn saqqallı kim olub, hardan və nəyə gəlib, kimə pənah 
gətirib? Aleksey keşiş qızara-qızara: 

-Asma pristav o, erməni tarixçisidir, gah dedi ki, mən as-
ma yunanıstan ermənisiyəm, gah da ərz etdi ki, klikya ermə-
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nilərdənəm, köçüb gəlib Stanbulda oluram, Van gölü ətrafın-
da tədqiqat aparıram. Tatlı dərəsində Tatevdə, qədim kilsə 
var, gəlib onun da tarixini tədqiq edə. 

-Adı və familyası nə idi? 
-Asma, pristav öyrənə bilmədim, heç əslində adını, iş ye-

rini  də düzgün demədi. 
-Nə təbliğat aparırdı kənddə, düzünü de, qoy Malik Mi-

rumyan kirvə də eşitsin. 
-Asma elə dedi ki , bu yerlər bizim ermənilərindi, kilsəni 

də ermənilər tikib. Sonra dedi ki, mən "Daşnakstyun" parti-
yasının fəal üzvüyəm. İstəyirəm Zəngəzurda bir partiya özə-
yi yaradım. 

-Başa düşdünmü o partiyanın məqsədi nədir? 
-Yox, başa düşmədim, hardan başa düşəydim. 
-Onda dostumuz Malik Mirumyan sizi başa salar, sənin 

də, o kilsənin də nə işlə məşğul olduğunuz bizə bəllidir.  
-Ərə, ay gij keşiş, sənə ayib olsun, niyə düz danışmırsan, 

san bilmirsan ki, bizi 1828-30-cu illərdən sonra ruslar hiyla 
ilə buralara köçürüblər, niyə qoymursunuz dinc dolanaq, 
müsəlmanların bir yaxşı məsəli var: ağrımaz başına niyə ağrı 
gətirirsan. San bilirsan ki, bu yerlər Azərilərindir. O, kilsə də 
Alban kilsəsidir - deyə M.Mirumyan çox əsəbi halda sözünü 
bitirdi. 

-Niftalı bəy bağışlasın- deyə Bəhlul Əfəndi sözə başladı:- 
Əvvəla Mirumyan kirvə düz deyir, tarix var, Tatev kilsəsi 
932-ci ildə inşa edilib, onu ermənilər yox, Albanlar tikiblər. 
1931-ci ildə zəlzələ zamanı zədələnib uçub. Bərpa edilərsə 
bu yaxşıdı, tarixi abidələri bərpa etmək lazımdır. Lakin qə-
dim yazıları qaşımaq lazım deyil. Amma belə kilsələri siya-
si-oyun yerinə, daşnak yuvasına çevirmək olmaz. Erməni ta-
rixçiləri yazırlar ki, guya Tetivda IX əsrdə erməni çarı Aşot 
adlı birisi olub. Türklərlə bərabər ərəb zülmünə qarşı müba-
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rizə aparıb. Absolyutno yalandır. Zəngəzurda heç bir zaman 
nə erməni, nə də o zaman erməni çarı olub. Erməni çarı ola, 
"O da Babəkə qoşula asma yalana bax ha... Ərəblərə qarşı 
qalxan, ox götürə" Amma bir soruşan yoxdur Babəki kim 
satdı, onu kim ələ verdi? Erməni! Sumbat kirvə! Əgər siz ta-
rixdə Nizammülkün - Siyasətnaməsini oxusanız görərsiniz 
ki, islam dünyasına qarşı nə qədər belə təriqətlər yaranıb? 
Məhv olublar. O ki, qaldı erməni partiyaları istər "Qnçak" 
olsun, (1882), istərsə Daşnak (1890) hər iki partiyanın mə-
ramnaməsi və proqramları eynidir, birdir: "Böyük Ermənis-
tan" yaratmaq! Dənizdən-dənizə" siyasət-yəni Xəzər dənizi 
ilə Qara dəniz arasına ermənilər yiyələnməlidir. Qərbdə və 
Rusiyada lobbiləri çox canfəşanlıq edirlər. Gələcək nə göstə-
rəcək, Allah bilir, amma bu baş tutan sevda deyil. 1905-
1906-cı il erməni-müsəlman davası, xüsusilə Bakıda, Gəncə-
də, Qarabağda baş verən erməni cinayətləri bunu sübut edir. 
Qırğının özündən nə erməni, nə də müsəlman xeyir gördü. 
Adamlarımızı itirdik, bir çox yerlərdə kəndlər yandırıldı. 

-Tacir Malik Mirumyanı bir daha ayaqdan başa nəzərdən 
keçirən Niftalı bəy öz zəhmli nəzərlərini keşişə zillədi: 

-Keşiş, ay din xadimi, başa düşdünmü? 
-Canes kemelağ (qurban olum) bəy başa düşdüm. 
Bəy, hər şeyi görüb, duymuşdu. 1905-1906-cı illərdə er-

məni-müsəlman davası zamanı Zəngəzurda və Qarabağda er-
mənilərin törətdikləri ağla gəlməz vəhşilikləri onun gözləri 
qarşısında bir lent kimi gəlib keçdi. Sultan bəylərin və Zən-
gəzur igidlərinin tədbirləri sayəsində qarşıdurma 1918-1920-
ci və 1988-ci illər kimi kəskin şəkil almamasıdır. (bu barədə 
başqa fəsildə aşkarlanacaqdır). Amma erməni keşişləri alt-
dan-altdan, öz məkrli əməllərini davam etdirirdilər. O dövr-
lərdə niyyətlərinin baş tutacaqlarına bir o qədər inanmayan 
ermənilər xislətlərindəki riyakarlığa uyğun olaraq üzdə bir 
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cür danışır, daldada isə başqa cür hərəkət edirdilər. Keşiş oğ-
lu da söhbətdən anladı ki, Pristav Niftalı bəy Sultanov o saq-
qallı keşişin  arxasınca Qara Kilsəyə (Sisyana) gedəcəkdir. 

Keşiş Tatevə yola düşdü. Niftalı bəy Bəhlul Behcət, tacir 
Malik Mirumyanla bəyin evinə doğru payi-piyada, söhbət 
edə-edə, yavaş-yavaş addımlayırdılar...Quzu kababının iyi 
ətrafa yayılırdı... 

Pristav Niftalı bəy ayağa qalxdı, eyvandan yenicə sıra ilə 
tikilən evlərə və tikinti meydançasına ötəri bir nəzər yetirdi., 
sonra kriloba əyləşdi, üzünü Bəhlul Behcətə çevirdi: 

-Din xadimi bilirik ki, şərab içmir, icazə versə, etiraz et-
məsə biz Malik Mirumyanla məhz sizin şərəfinizə bir neçə 
badə qaldırmaq istəyirik. 

-Mən etiraz eləmirəm, qonaq olan  məclisdə şərab da olar.  
-Niftalı bəy Sultanov kimi Malik Mirumyan da badəyə Ka-
xeti çaxırı süzdü: 

-Bəhlul Əfəndi! icazə verin bu badəni sizin kimi ağıllı 
mükəmməl bilik sahibi əziz qonağımız, sizin şərəfinizə, sizin 
sağlığınıza qaldıraq -deyə Mirumyan bəyə tərəf əyilərək ba-
dəni uzatdı, xurustal badələr cingildədi. 

Pristav badələrə yenə şərab süzə-süzə dedi:  
-Bəhlul müəllim, M.Mirumyan çox ağıllı bir insandı,   

dostluğa möhkəm adamdı. O, başqalarından seçilir, hər orda 
danışanlara yaxşı cavab verir, hamıya əl tutur - deyə badəni 
qaldırdı- əziz Mirumyan içək sizin sağlığınıza! 

Mirumyan ayağa qalxdı: bəy bağışlasın mən içirəm türk 
və  erməni dostluğunun şərəfinə, türklər bizə qayğı göstərib, 
bax budur İrandan köçürülmüş 40 mindən çox ermənini Zən-
gəzurda, Qarabağda ən səfalı yerlərdə yerləşdiriblər. Biz 
unutmuruq, 1905-1906-cı illər yaddan çıxmayıb, vallah onda 
da aramızı ruslar, rus çinovnikləri vurdu. Zəngəzurda ara qa-
pışdıranlar oldu. Amma Niftalı bəy Sultanovun və digər bəy-
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lərin sayəsində qeylü-qal yatırıldı. Bayaqdan bəylə Malikin 
danışığına diqqət yetirən Bəhlul Behcət dilləndi: 

-Məni  bağışlayın, müsəlmanların ürəyi genişdi, ermənilə-
rin çoxu dinc yaşamağı sevir, sözə baxan ermənilər anlamır-
lar ki, onlar da özlərini bədfinaya verir, bu heç kimə xeyir 
verməz. 

Böyük ədib Cəfər Cabbarlı öz əsərində Allahverdi-İmam-
verdi dilədiyini yazanda iki qonşunun hikməti ibrətamizdi. 
Bilirsiniz  erməni ədibi Şirvanzadə nə deyir: "Qafqaz üç 
ayaqlı sacayağı xatırladır, ayağının biri əyiləndə....sacayağı 
aşır." 

M.Mirumyan: 
-Gözəl nəsihətli sözlərdi, yerində deyiblər... 
-Amma ona əməl edək gərək, açığını deyək Malik kirvə 

bağışlasın, bilmirəm erməni xislətindən irəli gəlir, bu tarix 
boyu Bizans imperiyası zamanında yüksək eşalonda olan er-
mənilər ara qarışdırıblar, elə Türkiyədə də belə... Bəhlul 
Bəhcət bir neçə dəqiqə nəzərlərini Mirumyandan çəkmədi! 

Mirumyan dedi:  
Doğru sözə nə deyəsən, bir onu deyə bilərəm ki, Allaha 

şükür, bizim qəzada sakitlikdir. 
 
 

Õ 
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HƏKƏRİ ÇAYI 
 
Coşğun dağ çayı, suyu şəffaf və gözəldi, göz yaşı kimi 

dup-duru axır. Xüsusilə yay, payız və qış aylarında büllur ki-
mi par-par parıldayır. Əgər çayın yatağı hətta bəzən gilli ya-
taqla örtülürsə belə, çayın dibi ağappaq, şəffaf rəngdə görü-
nəcək, şəffaf su nə  qədər dərin olsa da, çayın dibində xırda 
daşlar, çınqıllar arasından belədən-belə üzən balıqlar görü-
nür. Həkəri çayına onlarla kiçik çaylar tökülür. Onun ən bö-
yük qollarından biri -Zabux çayıdır. Zəngəzurda baş vermiş 
bir çox ağlı-qaralı, qanlı-qadalı hadisələrin şahididi.  

Oxucu burada baş vermiş bir çox epizodlarla tanış olacaq-
dır.  

Bu çay mənbəyini Zəngəzurda ən məhşur Qara gölün yas-
tanasında yerləşən dağ kəndi Minkəndin döşlərindən süzülən 
bulaqlarından götürür. Ağsu, Muradxanlı, Padar, Qaladərəsi, 
Suarası, Maltəpə, Səfiyan və bir sıra digər kiçik dağ çayları 
yay günlərində Həkərini bol su ilə təmin edirlər. Mən Avro-
pada Allp dağlarından axan belə şəffaf çayları görmüşəm. 
uzun məsafə qət edən, Belqrad şəhərində Dünay çayına qarı-
şan Sava çayı da Həkəri kimi şəffaf axır. Adriatik dənizi  
dünyada şəffaf dəniz sayılır. Bu dənizin sahilini çox seyr et-
mişəm, onun 25 metr dərinliyində, dibi lapaydın görünür. 

Öz mənbəyini Kürdhacılı Sultan bəyin vətəni Laçın dağ-
larından götürübAraza doğru şır-şırla axan Həkəri çayı, onun 
sağ sahilində yerləşən Niftalı bəy Sultanovun doğma kəndi 
Yuxarı Həmzəli kəndinə də layla çalır. 

Çayın sağ sahili boyu çoxlu tarixi abidələr, kümbəzlər, 
mağaralar, qayalar, ibtidai insan məskənləri var. Biz iki tari-
xi  abidə üzərində dayanmaq istəyirik. Çayın sağ sahilində 
Güləbird  kəndində Sarı Aşığın abidəsi, çayın sol sahilində 
onun sevgilisi Yaxşıya ucaldılmış Kümbəz! (B.Behcət Sarı 
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Aşıq və Nəbatinin əsərələrini toplayaraq 1928-ci ildə çap et-
dirmişdir. Redaktor R.İ.) 

Bəzi tarixçilər və ədiblər göstərir ki, Sarı Aşıq İran Qara-
dağlısındandır. Amma bu səhih məlumat deyil. Sarı Aşıq öz 
bayatılarının bir yerində deyir ki, "Aşıq Qaramanlıdı". De-
məli bu sözlər bir daha isbat edir ki, Sarı Aşıq heç də İran 
Qaradağlısından deyil. Bu barədə məşhur tədqiqatçı Əhli-
man Axundov və Süleyman Rəhimovla da mübahisə etmi-
şəm. Onlar özləri də mənimlə razılaşıblar ki, Sarı Aşıq İran 
Qaradağlısından deyil. Qubadlı bölgəsindəki Qaramanlı kən-
dindəndir. 

Qaramanlı kəndi Həkəri çayının sol sahilində məşhur Pa-
dar kəndi ilə İşıqlı kəndinin arasında yerləşir. Artıq qədim bu 
Qaramanlı kəndi çay sahilində salınmış İşıqlı kəndi ilə necə 
deyərlər çəpər-çəpərə bitişib. Aşıq bu kənddə doğulub boya-
başa çatıb. Sarı Aşığın anası isə nəql edirlər ki, Güləbird 
kəndinin lap yaxınlığında Məzməzək dərəsindəki kiçik Qara-
dağlı kəndindən olub. İndi bu kəndin xarabalıqları qalıb. Gö-
rünür Sarı Aşıq da çay sahilində yerləşən axarlı-baxarlı, gö-
zəl Güləbirdi özünə məskən seçməkdə heç də səhv etməyib. 
O ki, qaldı Məzməzək dərəsi, bu dərədə üç Məzməzək kəndi 
olub; Yuxarı Məzməzək, orta Məzməzək və aşağı Məzmə-
zək-Qaradağlı kəndi. Bu kəndlərin igidləri uzun zaman Go-
rusun dinc durmayan erməni kəndlərinə necə deyərlər qan 
uddurublar. 

1950-ci illərdə Məzməzək kəndlərinin üçü də köçüb Gü-
ləbird kəndində yurd salıblar. Güləbird kəndi indi bir qəsə-
bəni xatırladır. Güləbirdlilər Sarı Aşıqa abidə kompleksini 
yaratmaqda savab iş görmüşlər. Sarı Aşığın vətəni Güləbird 
kəndindən təqribən bir kilometr aşağıda ən qədim abidələr-
dən biri "Sınıq Körpü" orta əsrlərin yadigarıdır. Çox qədim 
zamanlarda ziyarətə gedən Karvan səfi el yolu bu körpüdən 



 

 187 

Yolda qalan izlər 

keçib gedərmiş. Sovet hökumətin ilk illərində, Zəngəzura 
gələn rus qoşunun ağır topları keçərkən çox qədimdə sınıb 
bir hissəsi dağılmış körpü bərpa edilsə də, tamamilə uçub da-
ğıdılmışdı. İndi bu "Sınıq Körpü" kimi məşhurdur. Qarabağ, 
Gəncə, qədim Beyləqan şəhəri, Dərbənd və Şimali Qafqaz 
müsəlmanları bu qədim karvan yolu ilə Naxçıvan, Təbrizdən 
keçib, Xorasana, Kərbəlayıya və Məkkəyə gedirmişlər. İndi-
ki bizim kənd Niftalı bəyin doğma vətəni bağlı-bağatlı Yu-
xarı Həmzəli kəndidir. Kənd yerini üçüncü dəfə dəyişib, 
1906-1909-cu illərdə ermənilər tərəfindən yandırılmışdır. 
(Bu barədə bir fəsildə söhbət açılır). Kənd həmin "Sınıq 
Körpü"dən başlayaraq qonşu Qaracallı kəndi-Qorxuncun də-
rəsinə kimi, Həkəri çayının sağ sahili boyu uzanır. 

Kəndimiz öz arxasını Camışuçan qayaya, Qartal qonan, 
Vəli qüzeyinə və Göyərçin dağ-təpələrinə söykəyib. İndi 
köhnə kənd yerində alçaq bir yastı təpədə Niftalı bəyin oğ-
lanları Şəmil bəy, Əbdüləli bəyin (abidələr kəndini ermənilər 
1919-cu ildə yandırmışlar) köhnə kənd evlərinin xarabalıqla-
rı güc-bəla ilə seçilir. 

Nəhəng Camışuçan qayanın lap ortasında bir kaha var. Bu 
quşqonmaz qayanın üstündə, quzqunlar boylanan zirvədən 
baxanda Həkəri çayının sağ və sol sahili, kəndlərin panara-
ması açılır. Xanlıq kəndindəki o taylı, bu taylı kəndlər bir-bi-
rinə artıq bitişdiyinə görə təyyarə ilə çay yuxarı uçanda sanki 
25-30 km uzunluğunda uzanan bir şəhəri xatırladır ki, Həkə-
ri çayı sanki onu tən yarıya bölür. 

...Bəli, çayın həzin (nəğməsi) zümzüməsi, xoş şırıltısı, 
məni də hər dəfə kəndə dönəndə xəyal aləminə çox atmışdı. 
Bəli, uşaq vaxtı bu cür şırhaşırla baş alıb axan Həkəri çayın-
da, uşaqlarla ada qurudub, balıq tutduğum çağları xatırlayı-
ram. Amma kim bilir, yəqin ki, babamız Niftalı bəy, Şəmil 
bəy də gənclik çağlarında çayın sahilində bəyin, çəmənliyin-
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də gah dincəlib, gah da bizim kimi çayda balıq tutmağı se-
virmişlər? 

...Sakitlik idi. Ulduzlar yavaş-yavaş öləziyir, səma get-ge-
də ağarırdı. Bəyin sifətini yalayan sərin səhər mehi isə onun 
sarımtıl, narahat qəlbini sakitləşdirirdi. Bəy şırhaşırla axan 
çaya nəzər yetirdi, bir müddət gözünü çaydan çəkmədi, 
ağappaq, dupduru axan çay dan ulduzu kimi öz vadisini xey-
li işıqlandırmışdı. 

Yuxarı Həmzəli kəndləri öz ərazisinə görə Qubadlı bölgə-
sində xüsusilə seçilir. Çayın sahillərində, yazda geniş əkin, 
otlaq və biçənək yerləri, bağ-bağatları, çəltik plantasiyaları 
nə qədər desən var. Ərazinin bütöv saxlanılmasında babamız 
Niftalı bəy, Şəmil bəy onların yaxın qohumları Alıoğlu Mə-
həmməd, keçəl Məhəmməd, Xıdır, Niyaz, Əli, Umud, Qəh-
rəman böyük rol oynamışdır. 

Bəy öz yaxınları - Alıoğlu Məhəmməd, Niyaz, keçəl Mə-
həmməd, Şümür Məhəmməd, Xıdır, Umud, Əli Abbasov, 
Məşədi Muxtar və başqa qohumlarını çağırdı. Böyük oğlu 
Şəmil bəyə toy tədarükü görməyi, Şuşa (Qala)3 şəhərində 
yaşayan Kərimbəyin qızına elçi göndərməyi planlaşdırdı. 
Kənddə "Gorusda" və Qalada toy mərasimi keçirmək qərara 
alındı. Hər şey ölçülüb biçildi. 

«Ballı Qayada» bal götürməyi, yazı düzündə, quyu dərəsi 
və tut ağacı bulağı ərazisində kəklik və qırqovul ovlamağı 
qət edildi. 

...Günəş üfüqü xəttinin üstündə sallanan qalmışdı. Bəy öz 
atlı dəstəsi ilə Yazı4 düzünə qalxdı. Bu doğma yerləri ötəri 
də olsa seyr edən pristavın eyni xeyli açıldı. Yazı düzü, Nə-

                                                            
3 Гарабаьын ханы Пянащ хан Шушада Гала тикдириб. Шушайа яввялляр 
Пянащабад, Гала дейирдиляр. Аладан баханда Кирш даьлары булудлары 
йаран «Шиш» (Шцшя) гайаларла ящатя олунуб. 
4 Йазы дцзц кяндляримизин бярякятли якин сащяляри олмушдур. 
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zirin düzü, Armud düzü, Hayda yalı, Zilanlı düzü, Üçağız, 
Quyu dərəsi, Zırzoğallı ondan bir qədər aralı zahirən oval şə-
killi təpəcikdə Tək-kümbəz elə bil ovcunun içində idi. Hər 
yer aydınca görünürdü. 

Niftalı bəyin boz köhləni ilə düzə çıxanda at cilovu gə-
mirdi. Bəyin atının başına qoşa cilov taxılmışdı. İngilis yə-
hərinin qaşları gümüşlə bəzədilmişdi. Düzdə at ilxısı otlayır-
dı. Atları görən təki bozat şahə qalxıb kişnədi... 

Atlılar Quyu dərəsindəki  cığır ilə Tut ağaca doğru dikdiri 
enməyə başladılar. Niftalı bəy öz atının yedəyini əlinə aldı. 
Onun boz köhləni hərdən başını sahibinin çiyninə söykəyə-
söykəyə onun ardınca gedirdi. Bəyin həmkəndliləri də bəyin 
ardınca söhbət edə-edə aşağı Darın dərəsinə enirdilər. Tut 
ağacı bir bağçadı-güney tərəfdən iri gər ağacının dibindən 
(cır tut gətirən, bəzən bar gətirməyən tut ağacına Gər ağacı 
deyirlər) Bəy atın cilovu əlində əyilib çeşmədən su içdi. O 
biri atlılar da pristav kimi bulaqdan su içdilər. Bu uzun dərə-
yə ona görə "Darin dərəsi" deyirlər ki, bir neçə uzun, geniş 
dərə uzanıb gəlir, ancaq Ballı Qaya yaxınlığında bu dərə lap 
daralır. Məşhur Sarı Qayanın altında dərələr birləşib lap da-
ralır. Buradan çayın sahilinə kimi Darlı dərəsi adlanır. Sarı 
Qaya isə hündür təpəciyin üstündə Zəngəzur dağlarına sanki 
baş əyir. Gəlin Qayasından bir az kiçik olsa da, bu qayanın 
üstündən baxanda Üçtəpə dağları əlinin içi kimi görünür. Bu 
əzəmətli Ballı qayaya, darısqal dəhlizə bənzəyən keçid ilə 
ancaq piyada keçə bilərsən. Nəhəng qaya ilə üzbəüz Qara 
qaya da, Ballı qayaya sanki əl uzatmaq istəyir. Baş-başa hər 
iki qaya bir-birinə elə yaxınlaşıb ki, qayalar bir-birinə nə isə 
pıçıldamaq istəyir. Bu darısqal yerdən baxanda da mavi sə-
manın cüzi hissəsi görünür. Günəşin içəri düşən qızılı şəfəq-
lərini qayanın döşündə bitən kol-kos boğub zəiflədirdi. Qaya 
ilə üzbəüz qalın kolluqların dərinliklərində xışıldayan yar-
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paqların səsi aydın eşidilirdi. Yuxarıda isə işığın bol olduğu 
kol-kosda hansısa yırtıcı heyvanın hənirtisi gəlirdi. Tut ağacı 
boyunca, harda isə qayalıqlarda uzun quyruq, tutuquşlar, 
hop-hop, qara toyuq, sürü-sürü uçuşan göyərçinlər, arıquşları 
və başqaları vaxtaşırı, xüsusilə səhər sübhü və axşam çağı bu 
yerlərin sakitliyini pozaraq bəzən zəhlə tökən səsləri ilə ada-
mın baş beynini aparır, bəzən də adamlarda vahimə yaradır. 

Ballı qayanın ortasında bir kaha var. 
Bu dərin, dibi görünməyən kaha bal ilə dolu olur. Kim bi-

lir, bu kahada nə qədər arı ailəsi bütün fəsillərdə dövran sü-
rür? Məsələ burasındadır ki, hər yaz və payız aylarında, yağ-
murlu günlərdə kəndin 20-30 nəfəri bir yerə yığışıb vedrə, 
səhəng, sərnic, sicim, kəndir gətirir, qayanın başında üzü 
aşağı bir-iki, bəzən də 4-5 nəfəri təqribən 15-20 metr sallı-
yırlar. Balkəsənlər kahanın ağzındakı geniş çalada dayanır, 
şaşka xəncəli balın məkanına uzadır, kəsib qablara doldurur-
lar. Həmin o yağmurlu gündə bəyin qohumları 10-12 vedrə, 
5-6 sərnic bal kəsməyə nail oldular. Balı qardaş malı kimi 
yarı böldülər. Bu ilahinin qisməti idi. 

Amma bəzən elə olur ki, yağmurlu gündə adamları tez-tez 
tamah çəkib ora aparır. Ehtiyatsızlıq ucbatından xəta baş ve-
rir. Ahıl adamlar söyləyirlər ki, bizim kənddə Allahverən 
adında tamahkar bir adam, bacısı oğlu İsgəndəri götürüb bal 
kəsməyə gedirlər. Cavan oğlan naşı olur, kişini sallayır Ballı 
qayanın bal kinovuna, ipi əldə saxlamaq və ya möhkəm, eti-
barlı bir kola bağlamaq əvəzinə bir daşa bağlayır, yağmur-
luqdan boşalan daş zərbəyə tab gətirmir, yerindən qopur, kişi 
qayadan diyirlənir, aşağı qayanın ortasından keçən yolun 
dikdirinə, o biri üzdəki qayaya tullayıb çırpır. Oradan da yo-
malanıb düşür lap dərənin dibindəki qayanın üstünə. Kişi ne-
cə deyərlər xıncım olur, meyidi iri bir çejimə büküb gətirirlər 
kəndə. Bal həsrətində olan bu Ballı qaya kim bilir neçə ada-
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mı beləcə öz dərin yatağına tullamışdı. 
(Səltənət nənəm hadisənin şahidi kimi bizə bu haqda (4-

cü sinifdə oxuyurdum) maraqla danışardı. Red.R.İ.) 
...Bir qış axşamıydı. Ara-sıra çiskinləyirdi. Təbiətin bu fü-

sunkar mənzərəsi Şəmil bəyin bir az könlünü oxşasa da, am-
ma məhəbbət bəslədiyi dünya gözəli Sayad xanımın məhəb-
bətini qazanmaq üçün hansı daha bir şücaətə əl atsın deyə 
öz-özünə xəyala dalırdı. Hətta yayda atası Niftalı bəylə Şu-
şaya gələndə öz deyiklisi Sayad xanımı görəndə özünü itirir, 
günün qızmar çağında belə, onun üçün həyat sanki donurdu. 

...Niftalı bəy geyinib qapını açaraq divanxanaya gedəndə 
aşağıda birinci mərtəbədə eyvanda dayanıb, atasını gözləyən 
gənc Şamil bəylə qarşılaşdı, gözünə baxanda da hiss elədi ki, 
oğlunun xəyalı Şuşadadır. Bəy gülə-gülə dedi: 

- Görürəm məktəbə getməyə hazırlaşırsan, get, bir də xə-
yalına bir şey gətirmə. Allah qoysa bu yaz toyunu eləyəcə-
yik. 

Şəmil bəyin dodağı qaçdı. Ata divanxanaya, oğlu isə 
məktəbə doğru iti addımla yola düşdü. 

 
 

MƏKTƏBDƏ GÖRÜŞ 
 
1905-ci il təbəddülatından sonra Çar Rusiyası da məcbur 

olub rus dili məktəbləri ilə yanaşı Milli məktəblərin də açıl-
masına icazə vermişdir. Qəzanın bir çox kəndlərində milli 
məktəblər açılmış, milli məktəblərdə şəriət dərsləri də keçiri-
lirdi. Gorusda isə internasional məktəb 1912-ci ilədək-ixtişaş 
dövrünədək davam etmişdi. 

1908-1912-ci illərdə artıq Gorusda 5 sinifli internasional 
məktəb fəaliyyət göstərirdi. Məktəbdə həm erməni, həm də 
türk şöbələri açılmışdır. Ətraf rayonlardan həvəslə bu məktə-
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bə axışıb gəlirdilər. Rus imperiyası zamanı dərslərin çoxu-
nun rus dilində keçirilməsi əlbəttə təbii idi. Hər yerdə rus di-
linə ehtiyac duyulurdu. Kargüzarlıq işində bəzən rus dilində 
yazmaq tələb olunurdu, dilmançlar, vəkillər, qaradavoylar, 
stranniklər və başqa təbəqədə işləyənlər üçün rus dilini öy-
rənmək tələb olunurdu. Məktəbdə şəriət dərsləri də maraqla 
keçirilirdi. 

...Pristav Niftalı bəyi müəllim və şagird kollektivi çox sə-
mimi qarşıladı. Bəy uşaqların qarşısında nitq söylədi. O de-
di: 

- Tələbə dostlar, dil, ünsiyyət vasitəsidir. Dil ilə, söz ilə 
insan bir-biri ilə ünsiyyət tapır. Çox dil bilmək əlbəttə gözəl 
işdir. Ötən bu illərdə siz rus dili ilə yanaşı az çox ermənilər 
türk dilini, türklər isə erməni dilini öyrəniblər. Hazırlıqlı mü-
əllimlərimiz olub. Hər cür şərait yaradılmışdır. Uzaq yerdən 
gələnlər yataqxana ilə təmin olunmuşdu.  

İndi həyatda müstəqil adamlar artacaq. Kasıblara təqaüd 
verilir. Ancaq xahiş edirəm çalışın həyatda bir iz buraxın, 
həyatda evdə də, işdə də öz davranışınızla başqalarına nümu-
nə olun. Məktəbin adını həmişə uca tutun. Arzu edirəm hə-
mişə yaxşı sorağınız gəlsin. Buraxılış münasibəti ilə sizi 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Bəy Azərbaycan bölməsində təhsil alan Azəri türklərinin 
balalarını yığıncaqdan sonra ayrıca qəbul etdi. Tələbələrdən 
Göyüş Hümbətəliyev, Göyüş Məmmədov, Ələkbər Abdulla-
yev, Kərim İsgəndərov, Əlikişi Rzayev, Mirheydər ağa, Hü-
seynqulu Qurbanəliyev, Qara İlyasov, Süleyman Rəhimov, 
Qulu Əbdüləzimov, Məşədi Muxtar Rüstəmov, Nəzər Hey-
dərov, İsmayıl Hacıyev və başqaları irtica illərində, müsavat 
dövründə, sovet rejimi dövründə bir çox mühüm vəzifələrdə 
çalışmışlar. 

Tələbələrdən Kərim İsgəndərov bəyə bir neçə sual verdi: 
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- Biz, "Əkinçi", "İrşad", "Tərəqqi" və bir sıra qəzetləri 
oxuyuruq. Tiflisdə Ömər "şkolası, Əli "şkolası" barədə nə 
deyə bilərsiniz? 

Niftalı bəy nə qədər mütərəqqi adam olsa da, siftə çarın 
siyasətini açıb göstərməkdə tərəddüd etdi. Sonra fikirləşdi 
ki, öz-özünə "islanmışın yağışdan nə qorxusu" - deyə dillən-
di, özü də şeirlə: 

Bəy dağlara baxıb bir ah çəkib dedi: 
Dərdimi dağlara desəm dağ əriyər, 
Şam yanar, şölə çəkər, piltə yanar, yağ əriyər. 
Bəy sözünə davam etdi: 
- Dostlar, əvvəla yadınızda saxlayın, işdə ehtiyatlı olun, 

əbəs yerə deməyiblər. Sirrini heç yerdə demə, torpağın da 
qulağı var. Bilirsiniz ki, mənim atam Şəmil bəy 1906-cı ildə 
daşnaklar tərəfindən Gorusun qaşında qətlə yetirilib. Amma 
qanı yerdə qalmayıb. Cinayəti törədənlər cəzasını alıblar. (O 
da uzun zaman Zəngəzur qəzasında məmur olub. Şəmil bəy 
nəzərdə tutulur. R.İ.) 

İndi də vəziyyət yaxşı deyil. Stalinin irtica dövrü başla-
yıb, Rusiyada dar ağacı tətbiq olunub. O baş naziri 1911-ci 
ildə Kiyevdə öldürsələr də, vəziyyət dəyişilməyib. Bunu de-
məkdə məqsədim odur ki, ehtiyatlı hərlənin, o ki. qaldı 
"Ömər və Əli şkollarına" onu deyim ki, XIX əsrin I-ci yarı-
sında belə məktəblərin açılması özü də müsəlmanlar arasın-
da çarizmin siyasətinə xidmət edirdi. Bir neçə belə məktəb-
lər açılmışdır. Yelizavetpol quberniyası fəaliyyətə başlayan-
dan sonra M.S.Voronsovun canişinliyi dövründə dini ədavəti 
qızışdırmaq məqsədilə Tiflisdə iki şiə məktəbi (1947-ci ilin 
dekabrın 13-də) sünnü məktəbi (1849-cu ilin yanvarın 15-də 
açılmışdı). Çarizm millətlər və dinlər arasında nifaq salmaq 
siyasətini Qafqazda genişləndirdi. Quba, Şamaxı, Şəki, Tif-
lis, İrəvan və s. şəhərlərdə belə məktəblər mövcud idi. Am-
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ma indi başqa zamandı. Sünnü, şiə məsələsini İslamın düş-
mənləri ortaya atır. Onların hər ikisi müsəlmandır, Məhəm-
məd Hümbətidir. İnanc bir olanda bizə bata bilməzlər. Allah 
birdir. Biz də "Qurani-Kərimin", peyğəmbərimizin buyurdu-
ğu yol ilə getməliyik. Axırda pristav sözünü belə tamamladı: 

- Bilirəm, siz qorxmaz uşaqlarsınız, artıq böyümüsünüz. 
Gələcəyiniz var, amma çalışın intizamlı olun, gözü açıq 
olun. Hələlik gücümüz var, özü də böyükdür. Amma həyat 
başqa istiqamətə doğru yuvarlanır. Açığını deyim ki, erməni-
lər dinc oturmurlar. Çox gizli formada iş aparırlar. Amma 
bilməlisiniz ki, həyatda çox şeyə rast gələcəksiniz. Qarşınız-
da dağ-dərə və təpələr, dikdirə çıxan cığırlar çoxdur. Bizi 
ağır vəziyyətdən hikkə, zor, yalan, riya yox, yalnız ağıl, id-
rak, təmiz, saf əməllərimiz çıxara bilər. 

 
ZƏNGƏZUR 

 
Hələ Rus İmperiyası Qafqazda, Tiflis şəhərini eləcə də 

Azərbaycanı zəbt etməmişdən çox-çox əvvəl Zəngəzur ma-
halı Qarabağ xanlığının tabeliyində idi. Bəli, Zəngəzur ma-
halı Qarabağın tərkib hissəsi olub. Çar Rusiyası yavaş-yavaş 
Qafqazı, sonra Orta Şərqi istila etməyi qərara almışdı. Siftə 
Gürcüstanı öz tabeliyinə salmış, sonra isə Gəncə xanlığını 
(1905-ci ildə) zəbt etmiş, onun ardınca Qarabağı, sonra bü-
tün Azərbaycanı istila etməyə başlamışdı. (12 oktyabr 1813-
cü il) Goranboy yaxınlığında Türkmənçay müqaviləsi, onun 
ardınca (10 fevral 1828-si il) Gülüstan müqaviləsinə əsasən. 
Azərbaycan torpaqları Rus İmperiyası ilə İran arasında bö-
lüşdürülmüşdü. Şimali Azərbaycan rus imperiyasının tərkibi-
nə qatılmışdı. Ölkəmiz iki, Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) qu-
berniyalarına bölünmüşdür. Gəncə-Yelizavetpol şəhəri ad-
landırılmış, imperiyanın astar üzü Sovet rejimi vaxtı isə Bö-
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yük Nizami Gəncəvinin vətəni Gəncənin adı tamamilə tarix-
dən silinmiş, Kirovabad şəhəri adlandırılmışdır. S.M.Kirov 
üç ilə qədər (1921-1924-cü illər) Azərbaycan KP MK-nın bi-
rinci katibi işləyən dövürdə bir dəfə də olsun Gəncəyə get-
məmişdi. Ayağının izi-tozu dəyməyən bu şəhərə Kirovun adı 
verilməsi nə demək idi. Qoy oxucu özü sözün desin. Azər-
baycan qəzalara parçalanmışdır. Qarabağ xanlığı ərazisinin 
demək olar ki, bütöv bir hissəsi Yelizavetpol quberiniyasına 
tabe edilmişdi. Hər iki quberniya Qafqaz canişini (Tiflis) tə-
rəfindən idarə edilirdi. Zəngəzur qəzası da bu tərkibdə belə-
cə fəaliyyət göstərmişdi. 

Bəs Zəngəzur sözü nə deməkdir? Bu ad tarixdə nə üçün 
Zəngəzur adlandırılıb? Zəngəzur ərəbcə "Güclü zəng", "Qala 
zəngi" deməkdir. Bir də rəvayətlərdə belə nağıl edirlər ki, bu 
yerlərdə mövcud olan yalçın qayalar da səs, əks-səda verdi-
yinə görə qədim insanlar Zəngəzur deyə çağırmışlar. Daha 
başqa bir variant, dəlil də gətirilir. Bu ərazidə də İslamdan 
əvvəl çoxlu Alban kilsələri olub, indi də var. Qara kilsə, Ta-
tev kilsə, Kilsə (Zəngəzur) zəngiləri də çalınanda əks-səda 
verib, züy tutduğuna görə elə bu yerlər Zəngəzur adlandırı-
lıb. Bir də bu yerlərin yaşlı nəsli-azəri türkləri nağıllarda 
həkk edib, danışırlar ki, yüksək dağ zirvələrindən əlçatmaz 
qayalarda qədim mağara və kahalarda adi səs və hənirti belə 
gələndə səslər bəzən uzun-uzadı əks-səda verir. Ona görə 
səs-səda məkanı olan bu yerləri Zəngəzur deyə çağırıblar. 
Mən bu yerlərdə hələ uşaq vaxtı mağara və kahalara uşaqlar-
la birlikdə girib, danışıb, səs ilə haraylamışıq. Hətta adi danı-
şıq səsi ara vermədən səslənir, elə bilirsən ki, yalçın qayanın 
döşündəmi, mağaranın içindəmi səni kimsə səsləyir.  

Bizim kəndimizin ərazisində Ayı dərəsi deyilən yerdə yal-
çın qayada bir ibtidai insan məskəni var. 
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Bu hündür qayada pəncərələr görünür. Mağaraya uşaq 
vaxtı çox çətinliklə çıxıb, otaqları yoxlamışıq. Qayanın aşa-
ğısında təbii bir astana var. Oradan bir az aşağıda qaya dö-
şündən bulaq çıxarıblar (bulaq indi batıb). Bu bulağın yanın-
dan gah yuxarı, gah aşağı qayanı yarıb, daxildən tunel vu-
rublar. Dar tuneldəki pilləkənlərdə 25-30 metr gah aşağı, gah 
da yuxarı çıxıb – açıq qaya döşündəki dar cığırla sürünə-sü-
rünə otaqlara keçmək olar. Bu mağaranın təqribən 5 min il 
bundan qabaq insan məskəni olduğunu söyləyirlər. 

Yadelli erməni tarixçiləri bu yerlərə yalandan min bir "bə-
zək" vurmuşlar. Məsələn onların bir qismi "erməni xalqının 
tarixi" (Hay Kaqaverdi Badmtiytun) kitabında bəzən real və 
qeyri-real məlumatlar qısa da olsa şərh edilmişdi. Məqsədləri 
aydındır: Guya bu yerlərdə ermənilər çox qədimdən yaşa-
mışlar. Yalançı, hiyləgər, saxtakar erməni tarixçiləri Zəngə-
zurun tarixini də beləcə saxtalaşdırmağa cəhd göstəriblər. 
Əslində Zəngəzura ermənilər keçən əsrin ortalarında köçüb 
gəlmişlər.  

Əziz oxucu, sizi çoxlu tarixi faktlarla tanış edəcəyəm. 
Adicə bir faktı desəm lap yerinə düşər. "Zəngəzur" qəzetində 
Parisyan familyalı bir şəxsin qeydlərində göstərilir ki, Go-
rusda ilk dəfə keçən əsrin 70-ci illərində İrandan köçüb gə-
lən iki erməni tacir ailəsi olmuşdur. Qriboyedov və başqa rus 
və qeyri rus tarixçilərinin, yazıçıların əsərlərində, məktub, 
məqalə və raportlarında ermənilərin İrandan kütləvi surətdə 
Qarabağa köçürülməsi kampaniyası 1825-1828-ci illərdən 
başlayır. Rus tarixçisi, jurnalist Veliçkonun əsərlərini erməni 
tarixçiləri oxumamış olmazlar. Bir məsələni də ayrıca danış-
maq lazımdır. Bu danılmaz tarixi fakt onu göstərir ki, son 
min il ərzində tarixdə heç bir erməni dövləti olmayıb. Deyi-
lənə görə vur-tut Klikayada (Aralıq dənizinin sahilində ki-
çik) bir erməni tayfası olub, tez də tarixdən silinib. Erməni-
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lər 800 il bundan əvvəl İran, Suriya, Türkiyə, Livan, Balkan 
və Qafqaza qanqal kimi səpələnmişdir. 

Zəngəzur tarix boyu Azəri türklərinin vətəni olmuşdur 
Çox geniş yaylaqlara malik olan Zəngəzurda yaz-yay fəsli 
Qarabağ və keçmiş Kürdüstan mahalının miylonlarla qoyun 
sürüləri, at ilxıları (köçəri camaatı) qara naxırları bəslənib. 
Bu yerləri necə deyərlər qarış-qarış gəzib dolanmışam. Qə-
dim bir erməni izinə rast gəlməmişəm. (saxta, pozub düzəl-
dilmiş, daşlardan yazıları demirəm) Dağlar, dərələr, təpələr, 
çaylar, göllər, çeşmələr, düzlər, kəndlər, hamısı Azərbaycan-
türk adı ilə adlanıb, çağırılıb. Tarix boyu ermənilər arzu 
ediblər ki, kaş Urmiya və Van gölü arasında bir erməni döv-
ləti yaradaydıq. Arzuları xəyala çevrilmişdi. Erməni tarixçi-
ləri şərh edirlər ki, bizim e.ə. VIII əsrdə Assuriyalılar Van 
gölü ətrafında yerləşən Urartını (guya erməni dövləti) işğal 
edərək oradakı erməniləri Şimala doğru sıxışdırmışlar. Guya 
qovulmuş ermənilərin bir qismi isə syunikdə məskən salmış-
lar. "Ermənistana" gəlmişlər. Axı Qafqazda nə Ermənistan, 
nə də Ermənistan laylası olmayıb. Bir danılmaz fakt: 1926-cı 
ildə Böyük Sovet Ensiklopediyasında belə yazılıb: 1921-ci 
ildə Azərbaycan torpağı (ərazisində) üzərində Ermənistan 
sovet respublikası quruldu. Çox sonralar türk dünyasının ən 
qatı düşməni S.Şaumyanın oğlu Levon Şaumyan Böyük So-
vet Ensiklopediyasının redaktoru olarkən ensiklopediyanın 
sonrakı çapında həmin hissəni qəstdən çıxartmışdı. Axı, bax 
bircə bu cümlə erməni saxtakarlarını ifşa edirdi? 

Kimə aydın deyildi ki, Lenin və Stalinin bilavasitə yaxın-
dan təkidi ilə Azərbaycan ərazisində ermənistan sovet res-
publikası yaranmış, Gümrü bölgəsi Türkiyədən, İrəvan xan-
lığı İrandan alınıb Ermənistana zorla birləşdirilmişdi. Qədim 
Zəngəzur da beləcə 1923-c ildə Lenin, Stalin, Şaumyan, Mi-
koyan və başqalarının təkidi ilə parçalandı. Yeri gəlmişkən 
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bir məsələni də şərh etmək istəyirəm. Son yüz ildə "Dədə 
Qorqud" dastanının qəhrəmanlarından bəhs edilən Bayandur 
tayfasının yaşadığı qədim Bayandur kəndi indiki Gorus əra-
zisinin payına düşür. Erməni gəlmə sakinlərinə sığınacaq 
verdikləri ürəyi yumşaq bayandurluların obasında özünə yer 
edən hayemlər 1930-cu ildən sonra yerli türkləri zorla öz 
doğma yerlərindən didərgin salmağa başladılar. Mən hələ 
uşaq ikən atamın bir çox Bayandurlu dostlarının bizə gəlib-
getdiklərinin şahidi olmuşam. Gorus bölgəsində olan Azəri 
türklərin məskəni Aqvanlı, Həris, Həriz, (Gorus) Danevər 
(Danzaver), Mac, Bazardüz, Şahverdilər, Şamsız, Şirnuxu, 
Ağbulaq, Qurdqalaq, Daşkənd, Tatlı, Sofulu, Daşlı kənd, Al-
qulu kənd, Xınalı (Xınzirək) və başqa bir sıra digər kəndlər 
zorla, hiylə ilə boşaldılmışdır. Bəli, keçən əsrin 70-ci illərin-
də Gorus bölgəsində bir dənə də olsun erməni yaşayış mən-
təqəsi, kəndi olmayıb. O ki, qaldı Şinher, Şinətaq kəndləri. 
Bu kəndlər də qədim Alban məskəni olub, əsl adı Şirinnər, 
Şirintağ olub. Bəli, Alban kəndlərinin sonradan ermənilər (o 
kəndlərin) adını dəyişib. Şinher, Şinətaq qoyaraq erməniləş-
diriblər. Tat dərəsini gəzib (tatlar yaşayıb bu yerdə) və Tatev 
(Tat Alban kilsəsi) kilsəsinə çox diqqətlə nəzər yetirmişəm. 
Ermənilər bu qədim alban yazılarının başına nə oyun açıb-
lar? Onu Allah bilir. Canım, bu ermənilər Qafqazda, Türki-
yədə, Gürcüstanda bu Mixi yazılarını pozub yalandan "ermə-
ni mixi" yazılarını qədimləşdirməkləri gün kimi hamıya ay-
dındır.  

Keçmiş Zəngəzur qəzası öz ərazisinə, yeraltı, yerüstü sər-
vətlərinə, təbii gözəlliyinə görə başqa qəzalardan seçilirdi. 
Ərazisi az-azacıq deyil. - 7892 km2 -i əhatə edirdi. Şərqdən, 
Qarabağ dağ silsiləsi ilə, qərbdən Naxçıvan-Ordubad dağla-
rına söykənərək Zəngəzur-Qaçaran dağ silsiləsilə, Qarabağ 
dağları ilə sanki bir körpü təşkil edir. Şimali Qərbdən isə Şə-
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rur və Dərələyəz qəzaları ilə həmsərhəddi (bu yerlərin bir 
hissəsi o zaman Zəngəzura daxil idi). Kiçik İsti su (Səfi oğlu 
İsti suyu) indiki Cermux (ermənicə isti su) Zəngəzurun ayrıl-
maz hissəsidi. Mən 1958-ci ildə Cermuxa getdim. Məqsədim 
Səfi oğlunun nəsli ilə görüşmək idi. Səfi oğlunun nəvələri ilə 
görüşdüm. Obaları Cermuxun üstündəki dağ döşünə qısıl-
mışdı. Onların çoxu Goranboy bölgəsinə köçürülmüşdür. 
Məşhur pambıqçı Bəsti Bağırovanın kəndi - Səfi kürd kəndi 
vaxtı ilə o yerlərdən köçüb gəlmişlər. Cermux qəsəbəsi salı-
nan yer Səfi oğlunun əkin və biçənək yerləri olub. Cənubdan 
isə Zəngəzurun ərazisini Araz çayı İranın Qaradağ dağ silsi-
ləsi ilə bir-birindən ayırır. Mehri bölgəsində Ermənistan 41 
km məsafədə İranla sərhəddir. Ermənilər İranla, İran erməni-
ləri ilə məhz əlaqə saxlamaq üçün hiylə ilə Mehri və Qafan 
rayonlarını ələ keçirməklə bizi doğma Naxçıvandan ayırıb-
lar. 

Məlum hadisələrdən sonra ermənilər Mehri bölgəsi ərazi-
sində Araz çayı üstündə yeni bir körpü salıblar. Onlar bu 
körpünü indi "Ümid körpüsü" adlandırırlar. İranla şıdırğı al-
ver edirlər.  

Böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən Zəngəzurda vaxtı ilə 
Qaçaq Nəbi, Sultan bəyləri, Məşhur Qarabağ bəyləri, Qara-
bağ xanları, ad-san çıxarmış, bu yerlərin inkişafında əhalinin 
güzəranının yaxşılaşmasında tarixdə yeni-yeni səhifələr yaz-
mışlar. 

Zəngəzuru ona görə Qarabağın ayrılmaz hissəsi hesab 
edirəm ki, hələ Qarabağ xanlığının çiçəklənməsi zamanı Pə-
nah xan, İbrahimxan, onun oğlu general Mehdiqulu xan, (qı-
zı Gövhərağa) Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy, 
onun müavini Çingiz İldırım Zəngəzura xüsusi qayğı göstər-
mişdir. Məsələn, Gövhər ağa Məlik pəyəsi, Çömərdli, Qızıl-
ca, Qala dərəsi və başqa kəndləri himayəyə götürmüşdü. 
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Rüstəmbəy 800 evli Dığı kəndini, Əli bəy və Mirzəli bəy 
Behbudov qardaşları Sisiyanın Ağudu (250 ev), Vağədi (245 
ev), Dərə kəndini, Qubadlı bölgəsində isə Xanlıq, Mahruzlu, 
Xəndək kəndlərini Keyqubadbəy Cavanşir himayə etmişlər. 
Bir sıra digər kəndlərdə təsərrüfat quruculuğu ilə məşğul ol-
muş yerli əhali, bəylərə çox cüzi miqdarda bəhrəni ürəklə, 
istəklə vermişlər. 

Gövhər ağa və Behbudov qardaşlarının köməyi ilə 1912-
ci ildə Ağudu kəndində, akademik Həsən Əhmədovun atası 
Hacı Əbdüləli kişi məktəb açmış, özünün iki otağını məktə-
bə vermiş, özü qara damda yaşamışdı. (yazıçı Əli Vəliyev 
həmin məktəbdə ilk dəfə təhsil aldığı barədə mənə söhbət et-
mişdi). 

Mehdiqulu xan Gorusun Nayıbı, pristavı olan Niftalı bəy 
Sultanovla çox möhkəm dost olmuşdur. Həris kəndinin inşa 
edilməsində, qəza mərkəzinin tikintisində Qarabağ bəyləri 
yaxından iştirak etmişlər. 

"Ümumiyyətlə Sultanovların hamısı bir-biri ilə mehriban 
dost, mən deyərdim ki, qardaş olublar." 

Zəngəzurda Sultan bəylərindən çox söhbət gedir. Bəzən 
adamlar, Sultan bəylərini, Sultanovları bir-biri ilə qarışdırır-
lar. Ona görə də həmin Sultanovlarla əziz oxucu sizi qısa ol-
sa da tanış etmək istəyirəm. 

 
SULTANOVLARI- SULTAN BƏYLƏRİ 

TANIYIRSINIZMI? 
 
Zəngəzurda üç məşhur Sultanovlar olublar. Biri Laçın 

bölgəsində Kürd-Hacı kənd sakini, Qarabağın qubernatoru 
general Xosrov bəy Paşa bəy oğlu, ən mütərəqqi dövlət xadi-
mi idi. O, Xarkov şəhərində tibb institutunu bitirmişdi. Qar-
daşı Sultan bəy kimi hərbi təhsil almış, Qarabağ qubernato-
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ru, həm də 1918-ci ildə yaradılmış, Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının hərbi naziri olmuşdu. Ermənilərin qatı düş-
məni olmuş, onların "Daşnak" və "Qnçaq" partiyasının iç üzü-
nü açmış, daşnak liderlərinə qarşı ciddi mübarizə aparmışdır. 
Xosrov bəy bilavasitə Əsgəran qalası ətrafında 1919-cu ilin 
fevral ayında daşnak qoşunlarını tar-mar etmişdir. Qardaşı 
Sultan bəy isə Laçın-Qubadlı-Zəngilan bölgəsində böyük nü-
fuza malik olmuş, təkcə bir hərbçi kimi deyil, mahir əkinçi, 
bacarıqlı bir təsərrüfatçı kimi şöhrət tapmışdı. O, Kürd-Hacı-
samlıda yüzlərlə cins qara mal yetişdirmiş, müasir tipli süd və 
yağ zavodu tikdirmişdir. Avropanın bir sıra dövlətləri ilə tica-
rət əlaqəsinə girmiş, hətta Fransadan mütəxəssis gətirdərək 
mebel zavodu tikdirmiş, Hacısamlı meşəsinin nadir ağacların-
dan istifadə olunmasına nail olmuş, eyni zamanda meşəni qo-
ruyub saxlamış və nadir ağacların yenidən əkilməsini ön plan-
da saxlatmışdır. Hamıya yaxşı məlumdur ki, Sultan bəyin, 
Xosrov bəyin və Çingiz İldırımın təbiri ilə Qubadlı Sultan 
bəyləri ilə birləşərək türklərin qatı düşməni, Andranikin qo-
şunlarını Zabux dərəsində və Həkəri çayı sahilində darmada-
ğın etmiş və külli miqdarda hərbi sursat ələ keçirmişdi. 

İkinci Sultan bəyləri Qubadlı qəsəbəsindən olub-İsgəndər 
bəy Sultanovlar! Onun üç oğlu olub. Böyük oğlu Cabbar bəy 
həkim olub. Vladiqafqazda Nalçik şəhərində yaşayıb işləmiş-
di. Ortancıl qardaş Çingiz İldırım olub. Rusiyada məşhur in-
şaatçı olub. Maqnitaroqsk şəhərini və oradakı Metallurgiya 
zavodunu inşa edib. Krıvoyroq metallurgiya zavodunun direk-
toru olmuşdu. Qarabağ quberniyası zamanı, qubernatorun 
müavini işləmiş, 1937-1938-ci illərin repressiya qurbanı ol-
muşdu. 

Kiçik qardaşı Mamay isə Bakıda yaşayıb işləmişdir. Sul-
tanovlar qayğıkeş bir insan kimi şöhrət və nüfuz sahibi ol-
muşlar. 
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Qubadlı bölgəsinin yuxarı Həmzəli (Şıxava Həmzəli) 
kəndindən olan babamız Niftalı bəy Sultanov, o Sultanovdur 
ki, onun barəsində yazır, ona kitab həsr edirəm. Sultanov 
Niftalı bəy Sultanovların arasında xüsusilə fərqlənmiş, uzun 
zaman Zəngəzur qəzasına rəhbərlik etmiş, 1906-cı ildə atası 
Şəmil bəyi ermənilər qətlə yetirmiş, özü isə 1919-cu ildə Go-
rusun qaşında daşnaklar tərəfindən xaincəsinə məhv edilmiş-
dir. 

Niftalı bəy Sultanov Xarkovda təhsilini başa vurduqdan 
sonra Sankt-Peterburq Pavlov kadet polkunda oxumuş, zabit 
olmuş, bir çox müharibələrdə igidlik göstərmiş, polkovnik 
rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Uzun zaman Zəngəzur qəza-
sında Nayıb, Pristav vəzifələrində çalışmışdır. Qubadlı Sul-
tanov bəyləri ilə babamız Niftalı bəy yaxın qohum olmuşlar. 

Üçüncü Sultanovlar isə Dansevər (Danzaverli) (qafan-
Mədən mis mədənlərinin sahibkarları olmuşlar) və onların 
yaxın qohumları Pirçivan Sultanov bəyləridi. Onlar Qafan-
Zəngilan və Qubadlı, Hərtiz və ümumiyyətlə Bərgüşad çayı-
nın sağ sahili boyu bir çox kəndləri özlərinə tabe etmişlər. 
Pirçivanlı Kərimbəy Sultanov Qafan mis mədəninin sahibi 
olmuş, Qaçaran mis-qızıl mədəni layihəsini tərtib etmişdi. 
Sonralar 1912-ci ildə həmin mis mədənin 80 min manata sat-
mışdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu bəylər öz xeyirxahlıqları ilə 
seçiliblər. Ümumiyyətlə bu bəylər özləri də bir-birinə son 
dərəcə yaxın dost olublar. Onların hamısı yaxşı əkinçi, gözəl 
və ağıllı təsərrüfat başçısı olmuşlar. Halal zəhmətləri ilə qa-
zandıqları vəsaitlə dövlət fondunda olan meşə və əkin yerlə-
rini alıb istifadə etmiş, öz el-obalarını yüksək səviyyədə do-
landırmışlar. Bu yerləri sadəcə olaraq cənnətə çevirmişdilər. 
Qubadlı və Zəngilan bölgəsinin əkinçiləri Qarabağ və Gəncə 
xanlıqlarını bol düyü ilə təmin etmişlər. Laçın, Qubadlı, Kəl-
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bəcər, Füzuli, Cəbrayıl bölgələrinin camaatı xanlıqları hey-
vandarlıq məhsullarından korluq çəkməyə qoymamışlar. Hə-
kəri-Bərgüşad çayları vadisində əkilib-becərilən çəltik plan-
tasiyaları -düyü məhsulu nəinki Qarabağda, hətta Bakıda da 
şöhrət tapmışdır.  

 
GORUSUN ƏSL ADI GORUSDURMU? 

 
Türk toponimində Gorus sözü yoxdur. Amma Həris, Hə-

riz var. Məsələn Zəngəzurda Hərtiz, Mərkiz, Ağbis, Şamsız, 
Sus və s. kəndlər var. İndiki Gorus şəhərindən Laçın-Sisiyan 
yolu üstdə salınmış körpüdən bir qədər yuxarıda Burun kən-
də doğru uzanan bir kənd var. Bu kəndi ermənilər indi köhnə 
Gorus adlandırırlar. Bu kənd müsəlman kəndi olub, adı da 
Hərisdir. Hərisdə Zəngəzurun müsəlman bəylərinin villaları 
olub, bu kəndi salanda yığışıb deyiblər hərə bu yerdə bir iz 
qoysun. Ona görə də bu kəndi bəzən "Həriz" deyə çağırıblar. 
Zəngəzur bəyləri burada özləri üçün bir yaylaq villası tikdi-
riblər. Təzə şəhəri salanda da qəsəbənin adını Həriz qoyub-
lar. Bura inzibati mərkəzə çevriləndə rus çinovnikləri Həris, 
Həriz sözünü başa düşmədiklərinə görə Gorus qoymuşlar. 
(Yəni Qoris dağ şəhəri). Bəli, əsl adı Həriz Gorus adı ilə ya-
vaş-yavaş məşhurlaşmağa başlayıb. (Azəri bəylərinin bulaq 
çəkdiyi, bünövrə salaraq malikanə tikdirdiyi Hər-iz (Hər-is) 
ruslar tərəfindən Qoris (Gorus) adlandırılarkən yenə də er-
məni xisləti rol oynamışdır.R.İ.) 

Qarakilsə-Alban kəndi olub. Bölgə isə Sisistan adı ilə 
məşhur olub. Sonra bu yerlərdə sığınacaq tapan ermənilər 
Sisiyanovun (Qafqaz canişini) xətri xoş olsun  deyə adını də-
yişib Sisiyanovun şərəfinə səsləndiriblər ki, iz itsin, həm də 
imperiyaya sədaqətli olmalarını əyani surətdə nümayiş etdir-
mişlər. 
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Gorusun indiki yeri kiçik bir düzəngah, biçənəklər olub, 
yuxarıda dediyimiz kimi Həriz və başqa qonşu kəndlərin bi-
çənəkləri olub. 1968-ci ildə Gəncə Yelizavetpol quberniyası 
yaradılanda həmin Həriz kəndi Zəngəzur qəzasının inzibati 
mərkəzi elan edilib. Ağsu çayının sağ sahilində bu düzən-
gahda Gorus şəhərinin bünövrəsi qoyulmağa başlanır. Bu qə-
za Azərbaycanın indiki Laçın, Qubadlı, Zəngilan bölgələri-
nin, Ermənistanın isə Mehri, Qafan, Gorus və Sisiyan rayon-
larını əhatə edirdi. Bu bölgələr o zaman Qarabağ xanlığının 
tabeliyində Zəngəzur mahalı adlandırılırdı. Kürdüstan maha-
lı da Zəngəzur qəzasına tabe idi. Qarabağda iki dəfə Quber-
niya fəaliyyətə başlayıb. Qarabağ xanlığı dövrü qubernator 
olub, rus imperiyası Yelizavetpol quberniyası zamanı Qara-
bağda qəzalar yaranıb. 1918-ci ildə isə ADP yarananda Qa-
rabağ, yenə Qarabağ quberniyası adlanıb. Xosrov bəy isə 
həm imperiya zamanı, həm də musavat hökuməti - ADP za-
manı Qarabağın qubernatoru və həm də hərbi naziri kimi 
fəaliyyətə başlayıb. Çingiz İldırım isə 1916-cı ildən general-
qubernator Xosrov bəyin müavini kimi Quberniyada çox 
gərgin ictimai siyasi iş aparmışdı. 

 
İRƏLİDƏ QARAKİLSƏ 

 
Üçtəpə. Pristavın atlı dəstəsi ucu-bucağı görünməyən, nə-

hayətsiz ümmanı andıran, enişli-yoxuşlu düzənliyin qoynuna 
çıxıb Sisiyana doğru yola düzələndə günəş qırmızımtıl, sarı-
saçaqlı şəfəqlərini yığışdırıb yatağına doğru yönəlirdi. Qalın 
dumanlar örtüyünün arxasında itənə qədər Niftalı bəy və onu 
müşayiət edənlər bu mənzərəni nəzərləri ilə ötürdülər. Kiçik 
Şəkəri çayının vadisindən 5-6 km irəlidə Üçtəpələr də sanki 
bu qonaqları salamlayırdı. 

Zəngəzurda bu Şəkəri çayı heç də siz deyən gur suyu olan 
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çay deyil, məsafəsi də azdır. Öz mənbəyini Şır-şır, Göybulaq 
və "Eşşək meydanın" ətəklərindən süzülən çeşmələrdən gö-
türür, bir neçə km-dən sonra axıb Bərgüşad çayına tökülür, 
çayın suyunun bir kiçik qolu aşağıda harada isə çiyillikdə 
itir. Çay-Gorusun qaşında bir bataqlıqda dayaz bir göl əmələ 
gətirib və yoxa çıxır. Yayda bataqlığın üstündə uçuşan cücü-
lər, mığmığalar topa halında birləşib, bulud kimi havada qal-
mışdılar. Mən uşaq vaxtı bu gölə xeyli tamaşa etmişəm. Bu 
mığmığa sürüləri bir vızıltı ilə elə bir səs-küy edir ki, gəl gö-
rəsən. Digər tərəfdən də palçıq ləhməcik yapışqan kimi ma-
mırlar ləhmə iyinin üfunəti adama pis təsir bağışlayır. 

Niftalı bəyin dəstəsi, göldən bir qədər yuxarıda el yolu ilə 
Şəkəri çayının daşlı-çınqıllı sularından atları sürüb Üçtəpə-
nin yaxınlığında bir qədər dayandılar. Bir-birindən bir qədər 
aralı dayanan bu Üçtəpənin üçü də demək olar ki, bu biçim-
də, bir görkəmdə, bir boyda olmaqla təpələr elə bil insan əl 
ilə ucaldılmışdı. İlahi, bu təpələrə yaşıl sığal çəkmişdir. Bəli, 
arxioloqların dediyinə görə bu üçtəpələr çox qədimdə baş 
vermiş zəlzələlər, vulkanlar nəticəsində yaranmışdı. Bəli, in-
diki Gorus Sisiyan yolunda bir kiçik təpə var. Bu təpəni 
oyublar, yanar qumdur. İndi Sisiyan qəsəbəsi və ətraf kənd-
lərin inşaatçıları bu təpənin qumundan bol-bol istifadə edir-
lər. 

...Üçtəpə üstündən atlar sürətini xeyli artırdılar. "Göbək 
daşı" deyilən yerdə bəyin dəstəsi atdan düşdülər. Bu iri yastı 
daşın ortasında bir qədər şişman daşa diqqətlə nəzər yetirdi-
lər. Göbək daşı müqəddəs bir daşdır. Bu yerlərin adamları, 
elat bu yoldan keçərkən uşağı olmayan və yaxud uşağı gec 
olan gəlinlər bu daşı ziyarət edərmişlər, deyildiyinə görə bu 
"müqəddəs daşa" pənah gətirmiş qadınlar öz arzularına nail 
olarmışlar. Yeni yol çəkilib genişlənərkən həmin "Göbək da-
şı" yerindən tərpədilib, bir tərəfi daşla örtülmüşdü. Hər dəfə 
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Ağudi-Şəki kəndlərində yaşayan qohumlara baş çəkərkən 
"Göbək daşını" dəfələrlə seyr etmişəm. (Atamla bərabər 
Mənsur müəllim (ADU-nin dosenti) də bizi Ağudi kəndinə 
apararkən qardaşlarım Niyaz və Vaqiflə "Göbək daşını" çox 
ziyarət etmişik. R.İ.) 

Bəy və onu müşayiət edənlər magistral yolun sağında Xə-
lil bulağına doğru diklənən yola ötəri də olsa baxdılar, bu 
dağ döşlərində nə qədər daş olarmış ilahi! Tığın-tığın yığıl-
mış, topa-topa elə bil əl ilə çinlənib, bir-birinin üstündə qa-
laqlanmış tuf daşlar tikinti üçün əvəzsizdir. Hündür bir daş 
topasının yanından keçəndə Bəhlul Əfəndi atın cilovunu 
çəkdi. Bəhlul Behcətın və qəza qazısı Axundun dayandıqla-
rını hiss edən pristav Niftalı bəy Boz atı geriyə döndərdi. 

- Daşlaramı baxırsınız, Behcət qardaş? - deyə bəy soruşdu. 
- Bəli, - deyə Bəhlul Əfəndi fikrini bildirdi: bu daşlara ba-

xanda əsrin əvvəlində Tiflisdə oxuduğum bir kitab yadıma 
düşürdü - deyə Behcət cavab verdi. 

Bəy: 
- O hansı kitabdı, bəlkə İlya Çavçavadzenin kitabıdı - de-

yə pristav nəzərlərini ondan çəkmədi. 
- Bu kitab barədə axşam ətraflı söhbət edərik. 
- Onda axşam düşür, atları dəhmizləyin, şər qarışmamış 

çıxaq mənzil başına. 
Pristav və onu müşayiət edən qonaqları, Ağudu camaatı 

böyük, ehtiramla qarşıladılar. Kim istəməzdi ki, əziz pristavı 
və böyük din alimini heç olmasa bir gün, bir saat qonaq elə-
məsin? Atalar yaxşı deyib: Dost çox olar, düşərgə bir. Atlılar 
kəndin ortasında Gümbəzə çatanda atlarını döndərdilər Hacı 
Əbdüləli kişinin doqqazına. Ev sahibi qonaqları çox səmi-
miyyətlə qarşıladı. Niftalı bəy dedi: 

- Allah qonağını qəbul edərsinizmi? 
Hacı Əbdüləli kişi: 



 

 207 

Yolda qalan izlər 

- Allaha da qurban olum, onun qonaqlarına da. 
...Axşam şam yeməyi vaxtı kəndin bir neçə adlı-sanlı 

adamları da həvəslə Niftalı bəyin, qəza qazisi Axundun və 
böyük din xadimi Bəhlul Behcətin çox maraqlı və işgüzar 
söhbətlərinə qulaq asırdılar. 

Qəzada, onun kəndlərində milli məktəblərin açılmasından 
söhbət düşdü. Niftalı bəy dedi: 

- 1905-1906-cı ilin təbəddülatından sonra ucqarlarda da 
milli məktəblər açılıb. Əslində həyat indi başqa istiqamətə 
doğru yönəlib. Biz bir çox bölgələrdə belə məktəblər açmı-
şıq. Sağ olsun Hacı Əbdüləli qardaşı, o hələ 1912-ci ildən öz 
şəxsi hesabına məktəb açmış, otağın ikisini də məktəbin ixti-
yarına vermiş, müəllimlərin aylıq əmək haqqını özü verir. 
Bu böyük təşəbbüsdür. Biz Hacını bu böyük zəhmətə görə 
alqışlayırıq. Yaxşı cəhət budur ki, şəriət dərsləri ilə yanaşı, 
ana dili, ədəbiyyat dərsləri də keçirilir, uşaqlar münəccim el-
miylə yeri gələndə tanış olurlar. Biz indi dövlət hesabına 
müəllimləri aylıq əmək haqqı ilə təmin edəcəyik. 

Bəy sözünü tamamlayan kimi Kəlbəlayı İslam kişi dedi: 
- Bəy, o günü Qarakilsədən kəndimizə biriki erməni taxıl 

almağa gəlmişdi. Hərəsi 3-4 put arpa-buğda alıb gedəndə, nə 
desələr yaxşıdı. Biri dedi ki, asma ela məktəbdə ermənilərə 
qarşı bizim əleyhimizə təbliğat aparırsınız. 

- Bəs, siz nə cavab verdiniz onlara - deyə pristav Niftalı 
bəy soruşdu: 

- Hörmətli pristav, ona bax, bu qıvrım saç oğlan Adil 
Bayramov tutarlı cavab verdi: 

- Qoçaq, de görüm nə dedin? 
- Hörmətli pristav həzrətləri, bağışlayın, tutdum o ermə-

nini qulağından, dedim bu sənin işin, sözün deyil, vallah sə-
nin o əyri burnunu, o eşşəyinin burnu kimi cıraram. Bir də 
gəlib artıq-əksik danışsanız, özünüzdən küsün. 



 

 208 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

- Bəy, icazə ver, bu dostlara bir neçə söz deyim - deyə bö-
yük din alimi Bəhlul Behçət dilləndi: 

- Əvvəla, bir şeyi yadınızda saxlayın, onların çoxu dinc 
adamlardı. Onları bu yola təhrik edənlər var. Bayaq dostlar-
dan hansı isə dedi ki, bizə həmişə möhtac olan ermənilər tor-
pağımızda sığınacaq tapan zatıqırıqlar yenə farağat durmur-
lar. Odur Şəki, Vəqədi, Qarakilsə kəndlərində sığınacaq ve-
riblər, başlarını aşağı salıb Allahlarına şükür etmirlər. Əvvə-
la azərbaycanlıların  və ermənilərin çar rusiyası əsarətində 
olduqları illər ərzində xüsusi ilə çar rusiyası dövründə ermə-
nilərdə süni olaraq ifrat dərəcədə antitürk, antiazərbaycan 
hissi oyadılıb. Bu imperiya siyasətinin təbiətinə uyğundur. 
Çünki bütün bəlaların haradan gəlməsini xalqların dərk et-
məmələri imperiya üçün sərfəlidir, digər tərəfdən, mərkəz, 
"xilaskar" cildində çıxış edir. Gördünüz də Bakıda, küçədə 
azərbaycanlıları vurub öldürür, deyir erməni vurdu, ermənini 
qətlə yetirir, deyir müsəlman vurub. Yəqin ki, Cəfər Cabbar-
lının "1905-ci ildə" əsərini eşidibsiniz...Eşitmişik, sizin də 
kəndinizdə bir balaca dava-dalaş olub. Yaxşı ki, Hacı Əbdü-
ləli kişi, Heydər kişi, Bayram kişi, Kərbəlayı İslam kişi kimi 
ağsaqqallar var. Aranı sakitləşdiriblər. 

Eylə sərsəmləyən erməni var ki, deyir ki, nəinki Azərbay-
can, Gürcüstan, Şimali Qafqaz da, lap Voronejə kimi hamısı 
bizim ərazi olub. Amma nə deyək ki, onlar qanqal kimi dağı-
lıblar hər yerə. 

Amma bir də yadınızda saxlayın ki, elə erməni tarixçiləri-
nin yazıları, qeydləri var ki, daşnaklar tərəfindən erməniləri 
əziyyətə düçar etdiklərini şərh ediblər. Məsələn, Mansey 
Xarnisin, yeqiş Vartaped, Xaçatur Abovyan, Raffi və başqa-
ları göstərirlər ki, erməni xalqı tarix boyu Sasanilər, Çingiz-
xanlar, Teymurlar, Osmanlılar, Səfəvilər, Qacarların hücum-
larından yox, məhz erməni daşnakların vəhşiliklərindən qat-
qat daha çox əzab çəkmişlər. 
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Qəza qazisi Axund gah pristava, gah da din xadimi Bəhlul 
Behcətə baxa-baxa dedi: 

- İndi çox vaxtı ermənilər gizli işlərini kilsələrdə aparırlar. 
Pristav: 

- Bəli, kilsələrdə iş gedir. Bütün bunlar bizə də məlumdur. 
Gəlin tarixə bir nəzər yetirək: Zaqafqaziya diyarında erməni-
lərlə Azərbaycan türkləri arasında belə münasibətlərin özülü-
nü çar diplomatiyası qoyub. Bəli, köçürmə kompaniyasının 
həyata keçirilməsində Qriboyedovun, Kniyaz Arutunyanın, 
general Lazerevin, general Ter-Quqasovun böyük rolu olub. 
Ermənilər "müvəqqəti" olaraq Zəngəzurda, Bakıda, Qara-
bağda, Şamaxıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Tiflisdə və Gürcüs-
tanın bir çox bölgələrində yerləşdiyi vaxt tarix boyu öz 
məkrli siyasətini "Böyük Ermənistan" yaratmaq xəyalı ilə 
özgə torpaqlarda da vəhşi hərəkətlərini davam etdirmişlər. 
Diplomat, yazıçı Qriboyedovun çar hökumətinə yazdıqları 
qeyd və raportlarını oxuyanda adamın başının tükləri tərpə-
nir. Amma onu da deyim ki, jurnalist, tarixçi Veliçko ermə-
nilərin iyrənc, yaramaz əməllərini ifşa edib. Bəli, ermənilər 
təkcə Azəri türklərinə Türkiyədə deyil, Gürcüstanda da, o 
qədər böhtan atmışlar ki... 

Çar Rusiyasının 1903-cü ilin iyul ayında Kilsə haqqında 
qanun qəbul etməsi ruhanilərin kilsə əmlakının müsadirəsinə 
səbəb olmuşdur. Bu qanun qəbul olunandan əvvəl camaatın 
şikayəti ilə Zaqafqaziyada, Sankt-Peterburqda, Moskvada, 
Şimali Qafqazda, Rostov ətrafında bütün erməni kilsələrində 
axtarışlar aparılmışdır. Erməni kilsələrində külli miqdarda 
silah və döyüş sursatı tapılmışdır. 

Hacı Əbdüləli kişi qayğılı baxışlarla: 
- Əziz qonaqların tarixi söhbətləri o qədər maraqlıdır, o 

qədər anlaşılıqlıdır ki, adam ayrılmaq istəmir, doymaq ol-
mur. Mənə elə gəlir ki, qonaqlar yorğundur, gəlin icazə ve-
rək, onlar dincəlsinlər, səhər Qarakilsəyə gedəcəklər. 
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Günortaya hələ bir qədər var idi. Pristav, qəza qazisi və 
din xadimi Bəhlul Behcət qonaq olduqları qədim Ağudü 
kəndi qarşısındakı düzəngahda yaşıl çəmənlikləri, bağ-bağatı 
gəzib dolandılar. İlahi, bu yerlərin təbiəti necə də gözəldir. 

O gün ağlı-sarılı, qırmızımtıl güllərlə bəzənmiş çəmənzar-
dan baxanda Ağudü kəndinə arxa duran, bu böyük kəndə 
sanki keşik çəkən "Qızıl qaya" silsiləsi daha əzəmətli görü-
nürdü. Zəngəzur bəylərinin xoşuna gələn bü çəmənlik əlvan 
naxışlı xalıya bənzəyirdi. Təbiətin bu təkrarsız gözəlliyinə, 
çəmənzara ayaq basanda çiçəklərin ətri ətrafa yayılırdı. Arı-
lar çiçəklərin üstündə vızıltı ilə sağa-sola uçduqları vaxt qəf-
lətən dayanıb havadan asılı qalırdılar, adama elə gəlirdi ki, 
onlar bu zaman qanad çalmırlar. Lakin bir an keçmiş qəfil 
hərəkətlə aşağı şığıyıb yaxınlıqdakı güllərin birində gözdən 
itirdilər. Təbiətin bu yerlərdə yaratdığı rəngarəng gözəllik 
Zəngəzur qəza rəhbərlərinin qəlbində dərin iz buraxmışdı. 

Elə bil bu Gülüstan yerdə hər şey ölçülüb biçilmişdi, bir 
az irəlidə şahmat kimi sıra ilə düzülmüş arı yeşikləri, arı pə-
təklərinin 5-10 metrliyində gilanar bağında gəbə-xalı səril-
miş, mütəkkələr səliqə ilə döşəklərin üstə qoyulmuşdu. Arı 
yeşiklərindən şanlar çıxarılıb, məcməhilərin üstünə qoyul-
muşdu. Dağ günəşinin zərin şüaları şanların üzərində bərq 
vururdu. Nimçələrdə səliqə ilə kəsilmiş nehrə yağı, qaymaq, 
ciyə hərarətdən bir az boşalmışdı. 

Hacı Əbdüləli kişi qonaqlara dedi: 
- Əziz dostlar, beçə balından bir qismət kəsməyib getməyi 

rəva bilmədim. Bissimillah, halal xoşunuz olsun. 
Pristav Niftalı bəy dedi: 
- Aşıq Ələsgər yaxşı deyib: "Yaxşı olar bal qatanda qay-

mağa. 
Pristavla, Zəngəzurda qəza qazisi və din xadiminin Qara-

kilsə səfərində dağların döşlərində yığın-yığın daşlara nəzər 
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yetirmələrinə, erməni alimlərinin, tarixçilərinin Gürcüstan 
xalqı haqqında yürütdükləri böhtanlara ötəri də olsa işarə et-
mişdik. İndi, əziz oxucu, gəlin elə bu anlarda qonaqlar bu əl-
van çəmənlikdə yeyib-içməkdə olsunlar, Qarakilsəyə getmə-
yə hazırlaşmaqda olsunlar. Ağudu camaatı öz istəkli qonaq-
larını yola salmaqda olsunlar, mən isə sizin nəzər-diqqətinizi 
əsrin əvvəlində erməni əllaməli alimlərinin törətdikləri sax-
takarlıqlara yönəldim? Gürcü xalqının böyük oğlu İlya Cav-
çavadze və D.Bakradze Sereteli və başqa alim, tarixçi yazıçı-
lar əsərlərində daşlara belə böhtan atan professor Patkanov 
kimi ultura saxtakar professorun, eyni zamanda digər erməni 
əllamələrinin yalan palanlarına zuy tutan, simalarını itirən 
bir sıra rus və digər alimləri yerində ifşa etmişlər. 

Bizim böyük ədiblərimiz Mirzə Cəlil, Zərdabi, Üzeyir 
Hacıbəyov, Ordubadi, Əhməd Cavad, Ömər Faiq və başqala-
rı vaxtında öz sözlərini demişlər. 

Əziz oxucu, yuxarıda ermənilərin Gürcüstana axınına işa-
rə edilirdi. Erməni əllamələri Azərbaycanda olduğu kimi, 
Gürcüstan torpağına da göz dikmişlər. Gürcüstanın böyük 
şairi və publisisti, gürcü xalqının böyük oğlu İlya Cavçavad-
ze və Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, böyük ədib Nə-
riman Nərimanovun ermənilərin fitnəkarlığı, xain niyyətləri, 
çirkin əməlləri, tarixi saxtalaşdırmaları barədə çox kəskin, 
tarixi faktlarla tutarlı qeydləri var. Ona görə də hər iki ədibin 
həqiqət carçıları əsərlərindən, tövsiyələrindən, xatirələrindən 
qısa da olsa bir neçə epizodları oxuculara çatdırmaq istəyi-
rəm. 

Õ 
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"DAŞLAR FƏRYAD EDİR" 
 

"Dost cildinə girən, düşməndən, onun 
nəvazişindən, onun təbəssümündən qorxdu-
ğum qədər açıq düşməndən qorxmuram" 

Şota Rustaveli. 
 
Rustavellinin bu tutarlı sözlərini təsadüfən epiqraf gətir-

mirəm. Necə də sərrast deyilmişdi bu sözlər. Bəli, dost cildi-
nə girən, torpaqlarımızda yaşayan, ona göz dikən, evimizdə 
çörəyimizi yeyən, bizə möhtac olan, varımızı-yoxumuzu ta-
lan edən, pulumuzu, malımızı, qızıl-gümüşümüzü oğurlayıb 
aparan bu ermənilərdə görən neçə sifət olarmış? İlahi, adam 
bir belə yalan danışar? Yalan, iftira, cəfəngiyyat danışmaq 
bu tayfanın xislətində irsi xəstəlikdir. Bizim eldə bir məsəl 
var: "İki erməni, bir müsəlman kəndi, üç erməni, bir iri mü-
səlman bazarı!" Doğru sözə nə deyəsən, bu tayfa harda, han-
sı ölkədə, hansı diyarda yaşayıblarsa, orada ara vurmaqla, 
şeytan şuluq salmaqla məşğul olmuşlar. Alman səyyahı Al-
fred Görte Türkiyədə olan alman xadimi Kolmar Fan-der 
Holtsa həsr etdiyi "Anadolu eskizləri" əsərində yazır: "De-
mək olar ki, bu əyalətdə xalqın özəyi ilə təmasda olan hər bir 
adam türklərə hörmət və məhəbbət bəsləməyə, yunanlara al-
çaq nəzərlə baxmağa, ermənilərə isə nifrət və ikrah etməyə 
alışır. Əgər anadolunun harasındasa sizi aldadıblarsa, qəti 
demək olar ki, ermənilərlə rastlaşıbsınız ... daha sonra qeyd 
edir: "Mən türk ilə iş barədə şərtləşəndə, yazılı müqavilə 
bağlamadan keçinirəm, onlarla iş faydalıdır. Amma erməni-
lərlə heç yazılı müqavilə ilə də iş görmürəm, çünki hətta ya-
zılı şərtin özü də səni onların yaltaqlarından və intiriqaların-
dan qorumur". 

Daşlar da fəryad edir, daşlar danışır - deyə erməni tarixçi-
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ləri, onların yalanına uyan, şərablarından "məst olan axçiləri-
nin şəhvəti və nəşəsi, ehtirası ilə xumarlanan ermənilərin 
muzdlu nökərləri Qolmstren, Ezov, Senkovski kimi bir sıra 
digər alimlər, erməni rahibləri, arxiyepiskopları Seritesov, 
Eminov, Xudabaşev, Kişmişov, Artsurini kimi xüsusilə er-
mənipərəst professor Padkanov daha nələrə əl atmamışlar. 
(ermənilərə dəm tutanlar)" 

D.Bakradze yazır ki, hansı isə qaynaqlarla az qala onlar 
bizim (Gürcülərin) axırımıza çıxmışdılar. Bu nankor adam 
Padkanov "Gürcülərin həyatının böyük xronikasını" ("Kartls 
Sxovreba") inkar edir və guya bu qəbildən yeganə əsər "er-
məni xronikası"dır. Az-çox material varsa, onu da yalnız 
əsərdə tapmaq olar. Amma burası doğrudur ki, bu xronika 
gürcü dilindən tərcümə edilmişdir. Lakin, əsli yəqin ki, XII 
əsrdə Gürcülər tarixə ehtiyac duyduqları zaman nadan və ca-
hil bir erməni tərəfindən uydurulmuş və tərtib edilmişdir. 
Bax beləcə bu, əllamələrinin əlində bir alətə çevrilir. Sin-
kovski 1838-ci ildə yazmışdı: - "VI Vaxtanqa qədər guya 
gürcülərin salnaməsi yox idi. Gürcülər özləri isə Miladın XII 
yuz illiyinədək mövcud deyildilər, iverlər adı altında müxtə-
lif dağlı tayfaları məlum idi. Kür çayının sahilində indi Tiflis 
yerləşən bütün ərazi və Gürcüstanın çox hissəsi əzəldən er-
mənilərin olmuş və burada ermənilər və midiyalılar, massa-
ketlər, türklər və habelə albanların bir neçə nəsli yaşamış-
dır." Nə yaxşı ki, dillərinə midiyalı, albanlar, türklər gətirir. 

Deyirəm ilahi bir qüvvə bəlkə erməniləri Aydan və ya 
hansı isə ulduzdan köçürüb Gürcüstanın bu füsunkar bir di-
yara gətirmişdir?  

Erməni tarixçilərinin özləri də dəqiq bilirlər ki, onların 
(ermənilərin) tarixi qeyri-dəqiqdir. Bu inkaredilməz faktdır. 
Məsələ burasındadır ki, tarixlərini saxtalaşdırmaqla özlərini 
dolaşdırıblar. Katalikos VI İoani kimi! İoannın "Dünyanın 



 

 214 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

əvvəlindən 925-ci ilədək "ermənistan tarixi" guya nağıl döv-
ründən bəhs edə-edə başlayır. Görün onlar nələrə əl atırlar? 
Guya Peyğəmbərdən törəyiblər. Nuhun nəticəsi əfsanəvi 
hayk imiş. Bu saxta tarixdən ruhlanan İosif o katalikosa isti-
nad edərək İmperator I-ci Pavelə həsr etdiyi kitabda göstərir 
ki, "erməni tayfasının ulu babalarının nəsil" şəcərəsi özü də 
səhih belədir: 

Nuhdan Afət törətmiş, Afətdən Homer, Homerdən Tiras, 
Tirasdan Torkom, Torkomdan Hayk. O Haykdır ki, Nem-
vord ilə birlikdə Babil mərəkəsini qoparmışdır. Sonra guya 
aralarında mübahisə qopmuş, guya Hayk öz dostu İ.A.Nem-
vordu öldürmüşdü. Yalana bir bax ha! Görünür Nuhun gəmi-
si batanda təkcə bir erməni, Hayk qalıbmış. Ona görə də er-
mənilər uşaqlarına Haykın adını qoyublar. Əcəba, bəs onda 
görən nə üçün Nuhun adını qoymurlar? 

Qurani-Kərimdə Həzrəti Peyğəmbərimiz göstərir ki, (Allah) 
Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) ondan da zövcəsini (Həvvanı) 
yaratdı ki, onda təskinlik tapasınız. (7 surə, 189 Ayə). 

Görkəmli türk alimi Hüseyn Namik Orkunun "Türk sözü-
nün əsli" əsərində Türk dünyasından danışarkən Nuh pey-
ğəmbərin də tarixinə toxunmuşdu. Bəli, şəriətdən məlumdur 
ki, Allahın peyğəmbərlərlə göndərdiyi dərd müqəddəs kitab 
var. Tövrat, Zabur, İncil və Quran. Bu kitablardakı kəlamlar 
müqəddəs olduğu üçün ehkama çevriliblər. Tövratda... yazı-
lır ki, Nuh peyğəmbərin üç oğlu olmuşdur. Ham, Sam və 
Yasəf. Millətlər bu qardaşların törəməsidir. Hamdan-hamilər 
yəni afrikalılar, Samdan-samilər yəni, ərəblər, Yasəfdən isə 
türklər və arilər törəmişlər. Deməli türk Yasəfin oğludur. 
Deyilənə görə Nuh peyğəmbərin oğlu Yasəf 550 yaşında 
ikən Dəclə çayında boğulub ölmüşdür. Yasəfin on bir oğlu 
olmuşdur. Türk və rus da bu oğullardandır. Ev qurmağı, pal-
tar tikməyi digər qardaşlarına türk öyrətmişdir. 
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Müqəddəs kitabın müqəddəs kəlamına inanmamağa haq-
qımız yoxdur. Assuriya Mixi kitabələrinin ermənilərə dəxli 
yoxdur. Bu kitabələrdə "Nairi" ölkəsi adlandırılan ərazilərdə 
o zaman ermənilərin, Haykanistlərin izi-tozu belə yox idi. 
"Urartu" ərazisinə Haykanistlər çox sonralar gəlmişlər. Mes-
ron kimi "Yepiskopların" peşələridir ki, ordan-burdan Mixi 
kitabları "tapıb" gətirə bilərlər. Hiyləgərlik edib daşlara yazı 
yazıb, gətirib müəyyən ərazilərimizdə torpaq altında basdır-
maqlarını, əsgini pozduqlarını bilirik. 

Mən Arazın lap sahilindən Ağrı (Ararat) dağını çox seyr 
etmişəm. Bu nəhəng qoşa zirvəli dağa tamaşa edəndə xəya-
lımdan çox şeylər keçdi. Daşlar fəryad edir, daşlar dilə gəlir 
sözlərini götür-qoy etdim. Ararat dağında mən daşa-daş yığı-
nına rast gəlmədim. Ancaq dağın ətəyində kiçik bir topa daş 
var. Dağın zirvələrinədək Tanrı bu yerlərə elə bil yaşıl xalı 
döşəmişdi. Amma bizim qədim torpaqlarımız Zəngəzur, 
Göyçə mahallarında, Gümrü torpağında - Ağrı dağında nə 
qədər desən iri daş qalaqları var. Mamır bağlamış bu daşlar-
da uşaq vaxtı dırnaqlarımıza o qədər xına yaxmışıq ki... Üç-
təpə dağında məşhur "Şırşır" bulağının üstündəki düzəngah 
bizim kəndlərin yaylaq yurdları idi. İnqilabdan əvvəl bizim 
kəndin sakinləri uzun zaman Qarakilsədən Bazar çayını ad-
layıb Ərəfsə yolu ilə Comərdli dağını aşıb, Savalan dağında 
axarlı-baxarlı yaylaqda, yaz-yay zamanı 4-5 ay mal-qaranı 
bəsləyirmişlər. Çox-çox sonralar bizim kəndlərin yaylağı da 
Gorusun Üçtəpə yastanası olub.  

Akademik S.Açaryan yazır ki, erməni dilində Azərbaycan 
dilindən alınma 4 min söz vardır. Sayad Nova şeirlərinin ço-
xunu azərbaycanca yazmışdır. İndi soruşa bilərsiniz necə ol-
muşdur ki, ermənilərin əksəriyyəti Türk Azərbaycan dili ilə 
danışa bilirlər? Çünki onlar Türkiyədə də, İranda da, Zaqaf-
qaziyada da bizim içərimizdə, bölgələrimizdə, rayonlarımız 
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və kəndlərimizdə yaşamışlar. Onlar yaxşı bilirlər ki, erməni-
lər Zaqafqaziyaya xüsusilə Azərbaycan və Gürcüstana keçən 
əsrin 30-40-cı illərindən sonra köçmüşlər. Onların kütləvi 
axını İranda, xüsusilə 1915-ci illərdə Türkiyədən Zaqafqazi-
yaya-Gürcüstan və Azərbaycana axışıb gəlmişlər. İrandan 40 
min, Türkiyədən 74 min erməni Qafqaza köçüb gəlmişdi. 

Erməni elitası nə üçün ərazi iddiası edirlər? Onlar qorxur-
lar ki, biz öz doğma yurdlarımız Göyçə mahalını, Zəngəzur 
mahalını, daha doğrusu, bütün qədim torpaqlarımıızı tələb 
edək.. Orta məktəbin tarix-coğrafiya fənlərində siyasi xəritə 
var. Bu xəritələrdə Ermənistan adında dövlət yoxdur. 

Mən bir məsələnin də üstündə qısa olaraq dayanmaq istə-
yirəm: ermənilərin nə dürüst familiyaları var, nə də bir musi-
qi aləti. Ermənilər familiyalarını əsas farslardan, türklərdən 
və ruslardan götürmüşlər. Musiqi alətlərinin hamısı Azər-
baycanın idi. Erməni musiqisi Azərbaycan, Türk və İrandan 
götürülmüşdü. Bir də görürsən ki, Moskva mərkəzi televizi-
yasında diktor deyir: İndi də erməni havası - "Sarı gəlin" və 
s. havalarına qulaq asın.  

Yaxşı yadımdadır şeytan yuvası daşnakların mayası 
A.Mikoyan, Yerevanda süfrə başında olarkən demişdir: Er-
mənilərin kababı, azərbaycanlıların isə "lülə kababı" ələ düş-
məz. Mikoyan yalan deyir, tarix boyu yalan danışıb, saxta 
danışıb, erməni mətbəxinə mən yaxşı bələdəm. Kabab da, lü-
lə kabab da bizlərə məxsusdur. Ermənilər kabab və başqa 
şərq yeməkləri bişirməyi bizdən öyrənmişlər. Onlar əziz qo-
naqlarına bircə yemək, bizim küftəmizi iri həcmdə hazırla-
yırlar. Qocaman alim, akademik V.Amparsumyan Moskvada 
"Qarabağ məsələsi" üstündə Zori Balayana qoşulub "aclıq" 
elan edir. Erməni xalqının ağsaqqalı sanatoriyada (Moskva-
da) ola-ola "aclıq" elan etməsinə nə demək olar. Onun aclıq 
keçirməsinə heç kəs inanmaz ağsaqqal akademik, ermənilərə 
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tövsiyə vermək, onları haqq yoluna dəvət edib çağırmaq, on-
ları sülhə səsləmək əvəzinə erməniləri qızışdırır. İndi soruşu-
la bilər başqa erməni ziyalısından daha nə ummaq olar?  

Ən qədim dövrlər tarixinin bilicisi sayılan dünya şöhrətli 
alim Fransua Lenerman mixi kitabələrin, ələlxüsus Assuriya-
Babilistan kitabələrinin nüfuzlu tədqiqatçısıdır. Bu böyük 
alim ermənilərin fəryad qopardığı həmin mixi kitabələrində 
tədqiqat aparmışdır. Məhz o sübuta yetirmişdir ki, Ermənis-
tan heç də etnoqrafik termin deyil, çoğrafi termindir, bu ad 
ilk dəfə Əhmənilər dövründə daha dəqiq desək, Miladdan 
əvvəl VII yüzilliyin axırında çəkilir. Assuriya mixi kitabələ-
rində, eləcə də yerli kitabələrdə ümumi şəkildə "Nairi" ölkə-
si adlandırılan ərazilərdə o zaman ermənilərin, yəni hayka-
nistlərin izi-tozu belə yox idi. Sonralar bu ərazilər "Urartu" 
orada yaşayan tayfa isə urartular adlanmağa başlandı. Hay-
kanistlər, hayalar (ermənilər) urartuya Miladdan əvvəl VI 
yüzillikdə gəlmişlər. Deməli urartulardan bəhs edən mixi ki-
tabələr isə daha erkən dövrə ziddir. Çünki axırıncı kitabə 
tədqiqatçı A.Mansurovun yazdığı kimi Miladdan əvvəl IX 
əsrə aiddir. (Lenerman "Assurioloji məktublar" 1-ci silsilə, 
2-ci məktub səh 124). 

Lenerman yazır: "Lintvistikanın cəbr fənni, qədim etnoq-
rafiyanın qüdrəti və kamil vasitəsi, bərpaçısı sayılan filologi-
ya, bir daha sübut edir ki, ermənistan adlanan ölkədə Milad-
dan əvvəl VII əsrin axırınadək yaşamış aborigenlər gürcülərə 
və Qafqazın bəzi indiki xalqlarına qohum tayfa olmuşdur. 
Daha sonra o sübut edir ki, urartuların dili və mixi kitabələri 
erməni dili və mixi kitabələri deyil, alarodi dili və mixi xita-
bələri adlandırılmalıdır.  O daha təsdiq edir ki, bu dilin, nə 
də bu xalqın erməni dili və erməni xalqı ilə heç bir qohumlu-
ğu yoxdur. 

Sankt-Peterburq universitetinin dilçi professoru İarr 1912-
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ci ildə Bakıda mühazirə oxuyarkən "Pələng dərisi geymiş 
pəhləvan" əsərinin müəllifi, böyük gürcü şairi Şota Rustaveli 
barəsində fərziyə yürütmüş, guya onun müsəlman olmasını 
söyləmişdi. O erməni alimi bu iftiranı yürütməklə Azərbay-
can türkləri ilə qonşu gürcülər arasında ideoloji nifaq salma-
ğı ortaya atmışdı. 

Təkcə elə bumu? Erməni alimləri dahi mütəfəkkir şairi-
miz Nizami Gəncəviyə də böhtan atmışlar. Onu bir neçə il 
bundan əvvəl fars şairidir - deyə qəzetlərdə yazaraq haray-
həşir qoparmışdılar. 

Böyük tədqiqatçı alim F.Lenerman deyir: ...Tarixi faktlar 
əsasında mən də Henrix Raulinson deyəni deməyə məcbu-
ram. "Urartu" dilinin müasir Hayos dili ilə heç qohumluğu 
yoxdur. Onlar əslində Frəngiyadan şərqdəki hündür yerləri 
tədricən tutmuş, qədim urartuların bir qismini öz içərilərində 
əritmiş, onların adlarını, etiqadını, rəvayətlərini özlərinki ilə 
əvəz etmişlər. 

Məşhur rus alimi B.Pistrovski bədnam Urartu-ermənistan 
ideyasını alt-üst etmişdir. Professor D.N.Anuçkin isbat edir 
ki, ermənilər arı tayfası deyildir, dil cəhətdən ariləşmiş tayfa-
dır. Tarixçilər bir daha həqiqəti açıb göstərirlər ki, özlərini 
erməni hesab edənlərin hamısı köklü erməniyə mənsub olan 
tayfa deyillər. Onların bir qismi yəhudi, qaraçı, alban və s. 
tayfalardan törəmişlər. Tiflisdə nəşr olunan erməni "Gürcü" 
jurnalı 1897-ci ildə "Qaraçılardan olan ermənilər" sərlövhə-
sində yazır ki, onların (ermənilərin) içərisində assimilyasiya-
ya uğramış qaraçıların faizi yüksəkdir.  

Haşiyə: Mən Qəbələ rayonunda Nij kəndi ilə çox maraq-
landım. Həmin kənddə yaşayan ermənilərlə onların tarixinə 
dair söhbət etdim. Yerli adamlar nağıl etdilər ki, biz əslən 
dağ qaraçılardanıq. Bir qismimiz dağ yəhudilərindənik.  

Yerli adamlar nağıl etdilər ki, biz əslən dağ qaraçılarda-
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nıq, bizə azərbaycanlılar da vaxtında əhəmiyyət vermədilər. 
Sonralar kəndimizə çoxlu erməni axışıb gəldi. (1870-ci ildən 
sonra) yəhudi-qaraçı olmağımızdan utanırdıq, ona görə də 
erməni Qriqori məshəbini götürəndə heç Türklər (azərbay-
canlılar) və ləzgilər də bizə məhəl qoymadılar. 

Zaqafqaziya Albaniyası, yaxud ermənicən desək Aqvani-
yası məsələsi də maraqlıdır. Bu sahədə böyük və hörmətli 
alim, akademik Ziya Bünyadovun yetişdirməsi, professor 
Fəridə Məmmədova Albaniyanın tarixi əsərində erməni 
alimlərini tamamilə ifşa etmişdi. 

"Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə münasibətləri" əsərini 
imperator 1-ci Pyotra həsr edən cənab Ezov təkcə gürcülərə 
deyil, azərbaycanlılara da az yamaq vurmamışdır.  

Gürcü qardaşlar! Ermənilər sizdə olduğu kimi bizim doğ-
ma torpağımız - Qarabağ, Zəngəzur, İrəvan, Göyçə ərazilə-
rində də qədim türk məbədlərini, daşlarını qaşıyıb, heç də 
az-azacıq saxtakarlıq etməmişlər. Keşiş Minas, vaxtı ilə 
Gəncəyə gəlmiş Patriarx İoana ilə birlikdə onu Tiflisə qədər 
müşaiət etmişdir. Mesrop kirvə Çar İrakliya böhtan ataraq 
guya çar Gürcüstana məxsus olmayan ərazini Rusiyaya ba-
ğışlayıb, əksinə Rahib Minas kirvə Qarabağın, Gəncənin, 
Rusiya tərəfindən asanca işğal edilməsi yollarını açıqlamış-
dı. Erməni rahibi! Pyotru öz işğalçı qoşunu ilə bərabər "dar-
ta-darta" Şimali Qafqaza, oradan da Mahaçqalaya-Dərbənd 
yaxasına qədər gətirmişdi. Xəzərdə qalxan tufan, Mahaçqala 
ətrafında rus hərbi gəmilərinin batması və çoxlu hərbi sursa-
tın suda qərq olması, Şvedlərin şimaldan hücumu, I Pyotru 
geri dönməyə məcbur etmişdir. Beləliklə, erməni rahibləri, 
İsraili, Ori, Minas, Vardanet, İvan-Karapetpatrix yesiyi və 
Nerses kimi erməni macəraçılarının böyük canfəşanlıqla qə-
dim Azəri-türk torpaqlarında Böyük Ermənistan yaratmaq 
niyyətləri tarix boyu get-gedə gerçəkləşmiş, dünya xalqları 
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da seyrçi mövqe tutmuşlar. Necə ki, indi də erməni millətçi-
lərinin məkrli, işğalçı siyasətinin tərkib hissəsi olan Dağlıq 
Qarabağ problemi düyünə düşüb. Əgər biz Qarabağ torpaq-
larından erməni təcavüzkarlarını çıxartmasaq, həmin torpaq-
larda uyuyan dədə-babalarımızın ruhu bizi bağışlamayacaq. 

Millətimiz birləşməsə, dünya xalqları Azərbaycan xalqı-
nın haqlı tələblərinə biganə yanaşsalar, bir müddətdən sonra 
blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan vilayətini də itirə bilə-
rik. Mədəsi doyub, gözləri doymayan mənfur qonşularımız 
orta məktəb şagirdlərinin əxlaqını da korlayaraq türkləri gü-
nahlandırmaqla qonşu kimi dinc yanaşı yaşamaqdan çox-çox 
uzaqdırlar. Torpaqlarımızı zəbt edən ermənilər (havadarları-
nın köməkliyi sayəsində) milli mədəniyyətimizi, musiqimizi, 
tarixi abidələrimizi zəbt edərək tarixi saxtalaşdırmışlar. 

Allah erməni vəhşilərinin bəlasını versin. Amin. 
 

İlyas Allahverdiyev 
 

ROMANIN YARISINI TAPA BİLMƏDİM 
 
Atamın yarımçıq qalmış bu romanını 2005-ci il may ayı-

nın 30-da Ağdam rayonunun Quzanlı Çadır şəhərciyindən 
tapdım. Yazdıqlarının yarısını 1993-cü ildə Ağdam işğal olu-
narkən çıxartsam da, dolu evlərimizlə birlikdə əlyazmalar da 
işğal zonasında qalmışdır. Haqq dünyasına qovuşmuş şair-
publisist, felyetonları ilə məşhurlaşmış İlyas Qəmginin uyu-
duğu məzarını 2005-ci ildə ziyarət edərkən qaçqın həyatı ke-
çirmiş vətən həsrətli şairin əlyazmalarını böyük gəlinimizin 
toyuq hinində qalaqlanmış, köhnə pal-paltarların, lazımsız 
əşyaların arasından tapdım. Dəhşətə gəldim ilahi. Kif atmış, 
qalaq-qalaq kağızları odun əvəzinə (qaz gəlmədiyi üçün) 
bilməyərəkdən yəqin ki, yandırılmaq təhlükəsindən qoru-



 

 221 

Yolda qalan izlər 

dum. Onun sandıq ədəbiyyatının çox hissəsi isə Ağdam şə-
hərindəki evimizdə qalmışdır. Yəqin ki, mənfur ermənilər ta-
rixi abidələrimizi məhv etdiyi kimi əlyazmaları da, məhv et-
mişlər. Məqsədim isə atamın yarımçıq qalmış saralmış 
sandıq ədəbiyyatından bir qismini çap etdirməklə mərhumun 
ruhunu şad etməkdir. 

Rauf İlyasoğlu 
31.12.2005. 

 
 
Москва, Кремль 
т.М.С.Горбачеву и Медведеву 
 
Дорогие руководители! Теперь Вы убедились, что 

несмотря рещения, принимаемые  партией и правитель-
ство и неоднократные вступления по телевидению тов. 
М.С.Горбачева, армянские дашнаки и националисты 
продолжают творить безобразия, совершают бандитские 
нападения на азербайджанские села, взрывают мосты, 
прегрождают дороги, систематически угоняют целые 
стада скота. На днях был  взорван исторический мост 
вблизи города Шуши. К сожалению ТАСС своей инфор-
мацией вводит народ в заблуждение. Этот мост не имеет 
никакого отношения Гадруту и Мартуни. Наоборот мост 
взорван армянскими экстремистами, чтобы азербайд-
жанцы не могли проехать в Шушу и Лачин. 

Вооруженные группировки армянских дашнаков на-
ционалистов подосланые из Еревана напали на четыре 
селения Лачинского района. Ереван систематически воо-
ружает Степанакерт. 

Народ хочет узнать, когда будет снят помошник Ген-
сек Шахназаров и ряд других армян из аппарата Партии 
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и Правительства и печатных органов. Почему не привле-
кается к уголовной ответственности Сергей Григорянц. 

Неужели не ясно Кремлю, что армянские националис-
ты и дашнакские элементы подрывают авторитет нашего 
любимого государства. 

Фактически армяне Степанакерта и Еревана создали 
блокаду. 

Ильяс Аллахвердиев 
Инвалид войны, член Союза Журналистов 
СССР, зав.отделом газеты Агдамского 
района Азерб.ССР. 
 
г.Агдам ул.Худу Мамедова, 1 
редакции "Ленин йолу" 
1988 

*** 
 
 

Õ 
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1965-68-ci illərdə mərkəzi qəzet və jurnallarda, radio dal-
ğalarında "Yumoristik novellalar" verilişlərində diktor Ay-
dın Qaradağlı və b. tərəfindən səsləndirilən "Kommunist" 
qəzetinin xüsusi müxbiri İlyas Allahverdiyevin satirik 
hekayələrinin bir qismini oxucuların müzakirəsinə veririk. 

 
Satira 

 
Üç arvad 

 
Divanxana ağzına kimi dolur. Məhkəmə qurulur, hakim 

bu 3 arvadlını ayağa qaldırır: 
- Hə, bir de görüm bu üç arvad sənin nəyinə gərəkdir? 
- Möhtərəm hakim, xahiş edirəm çəpəki sual vermə, necə 

yəni nəyinə gərəkdir? Vəziyyətim ağırdır, - deyə müqəssir 
dillənir. 

Hakim: 
- Onda birini saxla. 
- Axı, möhtərəm hakim, Adəm üçün almanın hamısı cən-

nət alması deyilmi ? 
- Adəm ilə Həvvanı bura qatıb qarışdırma, qanun tələb 

edir ki, bir arvad almalısan! 
- Vallah, onlar məni alıblar. 
- Dedim ki, birini saxla. 
- Düzünü bilmək istəyirsənsə, onlar məni saxlayırlar. On-

lar işləyir, pambıq yığır, mən də uşaqları saxlayıram. 
 

İki qonşu 
 

İki qonşu var idi. Uzun zaman bir yerdə çox dinc və meh-
riban yaşayırlar. Günlərin bir günü bir-birindən xəbərsiz hə-
rəsi gedib bizim bu gür bazardan bir heyvan alır. Bəli, biri 
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bir donuz, birisi isə bir it alır. Günlər keçir. Təsadüfən hey-
vanlar küçəyə çıxanda bir-birinə rastlaşan kimi tutaşırlar. 
Bəli, nə başını ağrıdım, donuz iti görcək "Xox", "Xox" eylə-
yir, it bu xort-xortu eşitcək əsəbiləşib, hirslənir, qalxıb donu-
zu qarpır. Xeyli yaralı gəzən bu donuz bu dərdə tab gətirib 
dözmür, bir gün yıxılıb ölür. Yəni bir yolluq canını sahibinə 
tapşırır. Kim bu dərdə dözər? Heç kəs. Heç sən də olsan döz-
məzsən. Bəli, iki qonşu arasında qiyamət qopur. Çünki belə 
də olmalı idi. Xülasə, çox-çox dava-dalaşdan, çox minnət-
dən, çox izzətdən və çox get-gəldən sonra bu qonşuların işi 
yavaş-yavaş düşür məhkəməyə. 

Divanxanada iş qızışır. İt sahibi üzünü məhkəməyə tutub 
deyir: 

- Ya hakim, bir dəqiqəyə sən ol it, mən də olum donuz, 
mən qəfildən "xox", "xox" eləsəm sən məni tutmassan? 

- Tutaram, - deyə məhkəmə onu dərhal həbsə aldırır. 
 

Allah 
 

Vallah, billah, simivallah günün düz günorta çağı gördüm 
iki kişi bir-biri ilə çox şirin və yavaş-yavaş söhbət edir. Dü-
barə diqqətlə baxıb fikir verəndə gördüm ki, kişinin biri o bi-
rinə nisbətən təqribən 8-10 yaş kiçik ola ya olmaya. Mən də 
maraqlanıb onlara doğru yanaşdım. Nisbətən cavan kişi üzü-
nü o nurani kişiyə tutub yavaş-yavaş soruşdu: 

Ay kişi, sən bilərsən, de görüm Allah nə yeyir? 
Kişi gözləmədiyi bu suala dərhal cavab verdi: 
- Allah bütün dərdi-səri yeyir. 
- Allah üstünə nə örtür? 
- O, üstünə sirr örtür. 
- Bəs, görəsən Allah nə iş görür? 
- Eh bala, Allah sahibi-qüdrətdir. Adamın birini ata min-



 

 225 

Yolda qalan izlər 

dirir, birini qaldırır, birini endirir, birini düşürdür. Minini öl-
dürür, min birini dirildir. 

Özü də gah ata minir, gah da atın yüyənini çəkə-çəkə istə-
diyi yerə gedir. 

 
Minatür 

 
Açar 

 
İtə pərəstiş göstərən iki qonşu təsadüfən dənizkənarı park-

da bir-birinə rast gəlirlər. Qara tulanın kəmsiyini əlində 
bərk-bərk saxlayan qonşu itini tərifləyir: 

- Qonşu, bilirsən mənim bu qara tulam o qədər ağıllıdır 
ki, həmişə həyətdən evə gələndə qapının düyməsini özü ba-
sır. 

Ala tulanı əlində sərbəst saxlayan qonşu ona bic-bic ca-
vab verir: 

- Bəs sənin bu itinin öz açarı yoxdur? 
 

Əfsanəvi hekayə 
 

Lalə 
 

Artıq qış düzlərdən, dərələrdən, yazılardan yavaş-yavaş 
öz ağ donunu yığışdırmağa başlamışdır. Hamının, xüsusilə 
uşaqların çox səbirsizliklə gözlədikləri, arzu etdikləri gün - 
Bahar öz ilıq təravətini gətirmişdi. Bütün fəsillərdən fərqli 
olaraq öz gəlişi ilə yaz, kəndin görkəmini dəyişdirmişdir. 
Kənd elə bil bahardan güclü çıxmışdı. Kənddə gül gülü, bül-
bül gülü çağırırdı... 

Çoxları haqqında mühakimə yürüdə bilmərəm, amma bu 
kiçik hekayənin qəhrəmanı Rauf təkcə yazda deyil, doğma 
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kəndini yayda da, payızda da, hətta qışda da hədsiz sevərdi. 
Həmişə illər, fəsillər barədə söz-söhbət düşəndə o öz-özü-

nə deyil, açıqca deyirdi: "Hər fəslin öz gözəlliyi var". 
Raufgilin kəndi, Həkərli çayının sağ sahilində çox qədim 

zamanlardan miras qalmış, orta əsrlərdə Teymurləng xanın 
Azərbaycana basqını zamanı dağıdılmış "Sınıq körpü" deyi-
lən ağ qayadan başlamış üzü aşağı ətrafını üzük qaşı kimi al-
mış qalın bağlar içərisində durna qatarı kimi cərgə ilə tikil-
mişdi. Bu kəndin nəyi çatışmır? Üzümü, ənciri, tutu, alması, 
armudu, heyvası, gavalısı, gilası, gilənarı ətraf kəndləri də 
təmin edir. Adını çəkdiyim bu meyvələrə hər bir kənddə rast 
gəlmək olar. Amma bilmirəm bu yerin torpağındandırmı, su-
yundandırmı, burada yetişən ağ bedanaya, xüsusilə qara tuta 
heç bir yerdə indiyədək rast gəlməmişəm. Ax, o qara tutdan 
bir nimçə olsaydı nə olardı? 

Daha kolxozdan sizə söhbət açmaq fikrində deyiləm. 
Çünki kolxozun var-dövlətini bu kiçik hekayədə təsvir etsəm 
mətləb çox uzanacaqdır. Ona görə də bir kəlmə ilə demək is-
təyirəm ki, Sahil kəndində "Ulduz" kolxozu qurulandan son-
ra hamının necə deyərlər ulduzu parlamışdı. Kolxoz Qubadlı 
rayonunda ən iri, varlı və müasir bir nəhəng təsərrüfata çev-
rilmişdir. 40 il ərzində kolxozun varidatı qat-qat artmışdı. 
Kəndə gələn taxılın, tütünün gəlirini yığıb-yığışdırmaq ol-
mur. Hər əmək gününə ildə 5-6 manat pul, 10-15 kq taxıl bö-
lünür. Malın, qoyunun məhsulu o qədər artıb ki, Həkərli ça-
yının suyu kimi evlərə axır. 

Öz qəşəng və göyçək uşaqları ilə gözəl mənzərəyə malik 
olan Sahil kəndində bir neçə gün qonaq qaldıqdan sonra Ra-
ufgil Qarabağa yola düşməyi qərara aldılar. Maşın Yazı yolu 
ilə dikləndi. Uzun illər boyu kəndə daima qarovul çəkən dağı 
aşan təki şır-şırla axan, uşaqlara "lay-lay" çalan Həkərli ça-
yının səsi-səmiri kəsildi. Qaz -69 markalı maşın el yolu ilə 
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irəliləyirdi, birdən Rauf maşının dayanmasına işarə elədi, sü-
rücü dərhal maşını əylədi. O elə güman edirdi ki, uşaqlardan 
hansınınsa birini maşın tutub, başı gicəllənir, ürəyi bulanıb-
mış, Rauf maşından düşüb dağ döşünə doğru diklənəndə sü-
rücü şübhəsindən əl çəkdi. O sürücünü də uşaqlarla birlikdə 
bir böyük tala yerdə laləli plantasiyanı seyr etməyə çağırdı. 
Bu laləli çölü necə təsvir edəsən? Elə bil ilahi yer üzündə 
olan bütün lalələri seçib bu yerdə əkmişdi. Uşaqların beşi də 
laləli çəmənlikdə ora-bura qaçışaraq hərəsi bir dəstə lalə 
bağladılar. Raufun uşaqlıq çağları yadına düşdü. Əyilib bir-
bir laləni qırdıqca, onun qıçasından axan südü alnına yapış-
dırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra Raufun alnındakı süd damcı-
ları quruduqdan sonra tünd qırmızı xal göründü. Oğlanların 
üçü də qız ilə birlikdə ataları kimi hərəkət etdilər. Uşaqlar 
Raufdan bir addım irəli getdilər, siz elə bilirsiniz ki, onlar 
təkcə alınlarını xeyir, üzlərini də bu qırmızı mərcan xallarla 
bəzədilər. 

Bu laləli çölü, bu əfsanəvi məxməri yeri seyr edən Məley-
kə xeyli fikirləşəndən sonra üzünü atasına tutdu: 

- Atacan, sən bizə güllərdən, çiçəklərdən çoxlu nağıllar, 
əfsanələr danışmısan. Amma məni bir gül də özünə cəlb et-
mişdi. 

- Hansı gülü deyirsən qızım? 
- Elə, bu lalə gülü götürək, atacan, görəsən bu gülün yu-

xarı hissəsi qıp-qırmızı, aşağı hissəsi isə qara xallı olur? 
Rauf sevimli Məleykə qızına lalə haqqında bu rəvayəti 

danışdı: 
- Əziz qızım, lalə müqəddəs gül sayılır. Bu laləli çöllərdə 

bitən bütün güllərə, çiçəklərə, kəkliklərə mahnı bəstələyirlər 
və bu ətirli otlar, yovşanlar arasında özlərinə yuva salırlar. 
Kəklik quşları ilə yanaşı ceyran sürətləri də bu yerlərin zinəti 
olmuşdu. Keçmiş zamanlarda insanlar heç bir vaxt ceyrana 
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güllə atmaz imişlər. Ceyranlar insanı, insanlar da bu mehri-
ban heyvanı hədsiz sevərmişlər. Ceyranlar onlara pənah apa-
rarmışlar. Adamlardan çəkinmədən hərlənər, əylənərmişlər. 
Günlərin bir günü kəklik ovuna çıxan bir səyyadın əlindən 
açılan ox bir ceyrana dəyər. Bu yaralı ceyranın qanı axa-axa 
gəlib həmin bu laləli çölə çıxıb. Lalə ilə yanaşı bütün dağ çi-
çəkləri öz məlhəmləri ilə yaralı ceyranı sağaltmağa cəhd 
göstərirlər. Nə qədər çalışsalar da zəhmətləri əllərində qalır. 
Ceyran həzin-həzin, ağlaya-ağlaya ölür. Həmin bu ceyranın 
yarasından süzülən qan lalənin piyaləsinə axır. O gündən ya-
ralı ceyranın dərdinə mehman olan lalə o vaxtdan indiyədək 
həzin-həzin ağlamağa başlayır. O zamandan deyirlər lalənin 
bağrı qana dönür, aşağı hissəsi qaraya çevrilir. "Qara bağrım 
qana döndü" mahnısı da o zamandan yaranmış və dildən-dilə 
düşmüşdü. 

1965-ci il 
(Bu hekayəni atam nədənsə mənə göstərməmişdi. R.İ.) 

 
Əfsanəvi hekayə 

 
Qızılgül və bənövşə dastanı 

 
Mən hələ uşaq ikən təbiətin vurğunu idim. Siftələr elə bi-

lirdim ki, bu hal ötüb keçər. Amma əksinə oldu, böyüdükcə 
təbiətə, onun yaratdığı möcüzələrə olan marağım get-gedə 
artdı. Həmişə hey çalışdım ki, bu laləli çöllərin, xınalı dağla-
rın naxışı, bər-bəzəyi, zər-baftası olan çiçəklərin, güllərin 
hansı zamanda, hansı şəraitdə və nə cür yaranmasını öyrə-
nim. Artıq yaşa dolub dünyanı dərk etməyə qədəm qoyanda 
tamamilə xəyalımda başqa bir aləm baş qaldırdı. Getdikcə fi-
kir yollarım gah haçalandı, gah da birləşdi. Dedim görəsən, 
süsənin nə üçün on dili var, kim bilir görəsən dünyada nə qə-
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dər gül növü olarmış və var? Qızıl gül, bənövşə. ağ gül, sarı 
gül, yasəmən, lalə və s. Gül plantasiyalarına adam baxanda 
heyran qalır. 

Dəryanın o tayında bir diyar var, güllər diyarı, bura Bol-
qarıstan ölkəsi deyirlər. Bu güllər diyarı Bolqarıstana səfər 
edən adamları iki möcüzə heyran edir. Biri adı cahanda məş-
hur olan "Qızıl sahil" - Qızıl qum səhrasıdır ki, Qara dəniz 
sahili boyu uzanır. O biri isə Qazanlıq vilayətindəki "Qızıl 
gül" diyarıdır. Bəli, Qazanlıq dərəsindəki gül plantasiyaları-
na baxanda adam heyran qalmaya bilmir. Qədim şərq dünya-
sında "Gülüstan" deyilən əfsanəvi cənnət bağı sanki buralar-
mış. Bu yerlərdə nə qədər də gül əkib becərərlərmiş? Təsa-
düfi deyil ki, gül istehsalına görə qədim Balkan dağının ətək-
lərində böyük rəşadət göstərən Bolqar xalqı gül istehsalına 
görə dünyada birinci yeri tutur. 

Sözümü tamamlamamış oğlum Namiq mənə belə bir sual 
verdi:  

- Atacan, ilk zamanlar gülün vətəni hara olub? 
Düzü bu sual məni xeyli düşündürməyə vadar etdi. 
- Bala, gülün, xüsusilə qızıl güllərin vətəni Şərq dünyası 

olmuş, get-gedə bütün ölkələrə yayılmışdı. Bax, qapımızda 
olan "həmişə bahar" gülünə nəzər yetir! 

Bolqarıstanda məni qonaqlığa dəvət etmişdilər. Qonaq ol-
duğum evin həyət-bağçasından güllərə tamaşa etdim, axırda 
gözüm bir gül koluna sataşdı. Elə bil boyumu, biçimi, görkə-
mi ilə bizim bu güldü ki, dayanıb durub. Öz-özümə güman 
etdim "görəsən hansı bir qüvvəmi bizim bu gülü gətirib bu-
rada əkib". Qonaqpərvər bolqar dostum elə bil mənim xəya-
lımdan keçənləri duymuşdu: 

- Dost, yoxsa bu gül xoşuna gəlir, şitil apara bilərsən. 
- Yox, dostum, dedim. Bizim bağçada da çox gül var, am-

ma bir gül kolu elə bil, bizim qapıdakı koldur. 
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- Ay rəhmətliyin oğlu, nəinki gül, həyatda insan da bir-bi-
rinə bənzəyir, oxşayır. İstanbul şəhərində mənim bir dostum 
var, sizinlə ilk dəfə görüşəndə elə bildim ki, o sizsiniz, lap 
elə bil bir almasınız bölüblər. 

Sakitcə dayanıb nağılıma qulaq asan Namiq bir uşaq təm-
kinini pozmadan soruşdu: 

- Ata, deyə bilərsənmi nə üçün qızıl gül açanda başını yu-
xarı tutur, günəşə doğru baxır, amma bənövşə gülü boynunu 
büküb başını yerə sallayır? 

Gözlənilməz bu sual məni çox uzaq keçmişlərə apardı: 
- Oğlum, dünya görmüş qocalardan biri mənə belə nəql 

etmişdi: 
Qızılgül ilə bənövşə iki sevgili imişlər. Qızılgül oğlan, bə-

növşə isə gözəl bir qız imiş. Hər iki sevgili o qədər gözəl 
imişlər ki, gəl görəsən. Düzü nağıllarda söylənilən bütün gö-
zəllər bənövşə ilə qızılgülün yanında muştuluq olublar. 
"Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "Tahir və Zöhrə", 
"Xosrov və Şirin", "Koroğlu və Nigar", "Romeo və Cülyet-
ta" kimi məhəbbət dastanları yaranmamışdan çox-çox əvvəl 
"Bənövşə ilə qızılgül" əfsanəvi dastanı yaranmışdı. 

Qocaman şərqin böyük şairləri bu dastanları yaradarkən 
"Bənövşə ilə qızılgül" dastanından qidalanmışlar. Həmin bu 
dastanlar ona görə oxunaqlıdır, ona görə təravətlidir ki, şair-
lər bu gülləri iyləyə-iyləyə, ətrindən bihuş olaraq qələmlərini 
o güllərin liğabına batırıbmışlar. Əgər belə olmasaydı, bu 
məhəbbət dastanları belə duzlu, bu qədər şirin və mənalı çıx-
maz idi. 

Bu söhbət gördüm ki, Namiqdə böyük maraq doğurdu: 
- Ata, sonra, bəs sonrası... 
- Oğlum, sonrası ki, "Bənövşə ilə qızılgül" dastanı dünya-

nın hər yerinə yayılmağa başlayır. Qızılgül ilə bənövşəyə 
min bir cür mahnı qoşmağa başlayırlar. Qızılgül ilə bənövşə 
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yaranandan sonra xoş avazlı təranə bülbüllər də yaranmağa 
başlayırlar. Hər iki sevgili Gülüstan bağına gəlib gəzər və 
söhbət edərmişlər. Günlərin bir günü yenə Gülüstanı seyrə 
gəzməyə çıxan qızılgül ilə bənövşə şirin-şirin söhbət edərkən 
bağın hasarının dibi ilə gedən bir bədheybət küp qarısı qəflə-
tən onlara rast gəlir. Qarı onların bu ülvi gözəlliyinə böyük 
xəyanət edir. Qızılgül ilə bənövşə nə qədər diz çöküb yalva-
rırlarsa əməl yemir, küp qarısı dediyindən dönmür. Hər iki 
sevgilini tilsimə salır. Amansız qarı ilk dəfə bənövşəni, onun 
ardınca qızılgülü tilsim edir. Bu təsadüfi deyil ki, bənövşə 
mart ayında açır, qızılgül isə may ayında açmağa başlayır. 

Təbiətən çox utancaq, çox nəzakətli, çox mülayim və ağa-
yana olan bənövşə başıaşağı, ağıllı bir qız imiş. Ona görə də 
bu gül açarkən başını aşağı tutub əyir və həsrətini çəkdiyi 
sevgilisinin ardınca ağlayır. Bundan fərqli olaraq qızılgül isə 
açarkən həsrətə qovuşmaq üçün günəşə doğru üzünü çevirib 
yalvara-yalvara qalır, amma bir az əyilir, öz yarına sarı aza-
cıq meyl göstərir... 

Amansız qarı hər iki sevgilinin arzu və istəklərini nakam 
qoymuşdu. Özü də gör necə? Hər iki gül yazda açsalar da, 
yenə bir-biri ilə görüşə bilmirlər. İlk dəfə bənövşə tez açıb 
tez də solur. Bir az sonra isə onun ardınca qızılgül də açır, o 
da öz sevgilisini həyatda görməyəndə üz döndərir, açmış gül 
tez də solmağa başlayır. Doğrudan da yazda açan bu güllər 
görüşə bilmirlər. Məhz buna görə də dillər əzbəri eşq və mə-
həbbət tərənnümü, saz, söz təcəssümü, ilham və məhəbbət 
vüsalı olan bu güllərin ömrü az olur. "Gülün ömrü az olar" 
nəğməsi, şərqdə muğam üstündə yaranan qəzəllər "Qızılgül 
ilə bənövşə" dastanından sonra meydana gəlmişdir. 

 
İlyas Qəmginin 1997-ci ildə "Gənclik" nəşriyyatında çap 

olunmuş "Könül dəftəri" şeirlər kitabından: 
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Bənövşə 
 

Yazda kol dibində bitən bənövşə, 
Yolumu gözlədin, bu il gəlmədim. 
A zərif boynunu bükən bənövşə, 
Mən nələr düşündüm, bu il bilmədin. 
 
Yəqin həsrət qaldın əl sığalına, 
Gözlərin sarala-sarala qaldı. 
Bu yurdun qisası bir gün alınar, 
Dağlar inanmıram marala qaldı. 

 
Xarici yumor 

 
Haradan öyrənmisən? 

 
Kiçik bir mağazada böyük, yəni lap çox, külli miqdarda 

çatışmazlıq aşkar edirlər. Bu məbləğin həcmi həddini aşdığı-
na görə mağaza müdiri Xan Rəşidin başının üstünü ölüm 
təhlükəsi alır. O, ibtidai istintaq zamanı bir sıra hüquqi sə-
nədlər təqdim etsə də, dəlillər, sübutlar, gətirsə də, qeylüqal 
qaldırsa da, ona məhəl qoymurlar, onun ipinin get-gedə dü-
yünlərinin sayını artırırlar. 

Vaxtı ilə Xan Rəşidə söykənib onu sökənlər əsla kişiyə 
söykək nədi, heç dirsəklənməkdə də köməklik göstərməkdən 
imtina edirlər. Ona söykənib sökənlər, yelqovanlar təkin 
onun ətrafından qaçıb aralanırlar. Axırda iş məhkəməyə ke-
çir. Məhkəmə prosesi işə başlayır. Bir nömrəli tomu əlində 
varaqlayan hakim soruşur: 

- Adın nədir? 
- Rəşid. 
- Bəs, xanın niyə atdın, müqəssir? 
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- Mən atmadım, atanlar atdı. 
- Onda mən də deyim Rəşid, yox sənədlərə görə mən 

"Xan Rəşid" və ya "Rəşid xan" - deyə səni çağırmalıyam. 
- Möhtərəm hakim, axı xan da müqəssir kürsüsündə əylə-

şərmi? 
- Əyləşər, bala. Qanun qarşısında hakim acizdir, - deyə 

məhkəmənin sədri səsinin ahəngini dəyişdirdi: 
- Onda Rəşid, birin de, birini eşit, fikirləş, suallarıma ob-

yektiv cavablar verməyə hazırlaş. Axı bir də özün fikirləş, 
bilirsən, nə qədər sökmüsünüz? 

- Möhtərəm hakim, bilirəm, mən söküləndən sonra məb-
ləğ 10 min manatı keçib. 

- Boynuna alırsanmı? 
- Alıram da, almıram da. 
- Bayaq dedim ki, düz danış, çox kəc cavab verirsən, necə 

yəni alıram da, almıram da. 
- Möhtərəm hakim, elə belədir ki, var. 
- Müqəssir! Əsas mətləbə keçməzdən əvvəl bir de görüm 

sən hansı cəmiyyətə mənsubsan. Müxalifətin, mühafizəkar-
mı, demokratmı, yoxsa yarı demokratmı partiyaların hansı 
birinin üzvüsən? 

- Möhtərəm hakim, mən heç bir partiyaya mənsub deyiləm. 
- Bəlkə gənclər cəmiyyətinin üzvüsən? 
- Xeyir, gənclik vaxtım çoxdan aldayıb. 
- Bəlkə həmkarlar təşkilatının üzvüsən? 
- Xeyr, irəlicədən istədim keçəm, amma bu təşkilatda da 

həmkarım olmadığına görə məni qəbul etmədilər. 
- De görüm, bəlkə bu və ya digər konqreslərdə, federativ 

yığıncaqlarda, müşavirələrdə, iclaslarda iştirak etmisənmi? 
- Əsla. 
Dalbadal iki dəfə bərkdən asqıran hakim burnunu dəsmalı 

ilə silib, təmizləyəndən sonra dedi: 
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- Onda Rəşid xan söylə, de bir sənki bu qədər sadaladığım 
təşkilatların birinin ki, üzvü olmamısan, yığıncaqlarda iştirak 
etməmisən, bəs bu qədər sökmək, yemək və tıxmaq yolların-
da olan bu bicliklərin yollarını haradan, kimdən öyrənmisən? 

 
Hambal haqqı 

 
Mil düzündə Qara Behbud adı ilə çağırılırdı, vəzifəsi də 

pis deyildi, kolxoz sədri idi. Vətən müharibəsi vaxtı olsa da 
düzü arteldə işi pis gətirmirdi. Həmişə sədrin və kolxozun 
adı yaxşı yerdə təriflə çəkilirdi. Bir dəfə Bakıya gedəndə ar-
vad da qır-saqqız olub yapışır kişinin yaxasından və deyir ki, 
məni də apar Bakını görüm. Kişi deyir: 

- Bu səfər qal, dava qurtarsın, səni arxayın bir vaxtda apa-
raram. Arvad dediyindən dönmür. Adamları həmişə özünə 
tabe edən Qara Behbud, arvadı bu səfər özünə tabe edə bil-
mir.  

Arvadla kişi qatara əyləşir, düşəcəkləri qonaq evinə özləri 
ilə bir az azuqə ilə yanaşı, bir-iki kisə un aparırlar. Qatar Ba-
kı vağzalına gəlib yetişəndə Qara Behbud unu verir hambala. 
Qabaqda cəld gedən hambalın dalınca arvadla kişi addımla-
yırlar. 

Vağzaldan çıxa-çıxda hambalı bir milisioner saxlayır. Qa-
ra Behbud vəziyyəti başa düşür və milisionerə yaxınlaşır: 

- Nə verəcəyəm? 
- 300 manat. 
Sədr dinməzcə pulu verib keçir. 
İkinci küçədə hambal ilə ər-arvadı başqa bir milisioner 

əyləndirəndə yenə Qara Behbud yaxınlaşır: 
- Qardaş nə verəcəyəm? 
- 100 manat. 
Sədr bununla da hesabı çürüdür. 
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İş elə tərs gətirir ki, qonaq evinə hambal çataçatda yenə 
bir ayrı milisioner bunlara rast gəlir. 

- Saxla- deyə bunları o da dayandırır. 
Təbdən çıxan Qara Behbud arvadla hambalı qapıda qoyub 

gedir. Arvad ərinin üstünə çığırır: 
- A kişi hara, a kişi hara? 
Qara Behbud üzünü milisionerə tutur: 
- Yoldaş milisioner, hambalın haqqını da ver, unu da gö-

tür, bu şeyləri də götür get. 
 

Fincan 
 
Ala qaranlıq işə gedən dəmsiz dost, həmişə öz kefindən 

qalmayan bir dəmli dostuna təsadüfən rast gəlir. Səhər-səhər 
ayılmaq üçün özünü yeməkxanaya yetirən bu dəmli dost, 
dostundan əl çəkmir. Onu da özü ilə bərabər dartıb aparır 
restorana. 

İri bər-bəzəkli zalda şişman qarınlarına dar gələn çirkli 
xalatlı adamlar bu dəmli dostu dərhal araya alırlar. Dəmli 
dostun bir işarəsinə stol qaydaya düşür. Ortaya xaş gəlir. 
Dəmsiz dost deyir: 

- Dost, heç çoxdan xaş yemirdim, Allah atana rəhmət elə-
sin. Bu kəlləpaçanı lap iştahla yeyib işə gedərəm. 

- Amma... 
Amması yoxdur. 
- Dost, eşitməmisən, məsəl var, səhər-səhər xaş, yanında 

bir ağbaş. 
Dəmsiz dost: 
- Dedim olmaz, vallah-billah içə bilmirəm. 
Dəmsiz dost nə qədər yalvarır, nə qədər edir, xeyri olmur. 

Kor tutduğunu buraxmayan kimi dəmli dost əl çəkmir. O isə 
içməkdən qəti imtina edir. Axırda dostun hərəkətinə əsəblə-
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şən dəmli dost, xörək paylayana nə isə işarə edir. Onun bu 
işarəsini anlayan xörək paylayan xidmətçi dəmsiz dostun qa-
bağından xörəyi yığışdırır. Bu vəziyyətdən pərt olan dəmsiz 
dost qalır kəc. Üzünü dəmli dosta deyil, xörək paylayana tu-
tur: 

- Balam, içmirəm, içmirəm, bəs xaşı hara aparırsan? 
- Xahiş edirəm xaşımızı xarab eyləmə. 
- Lənət şeytana. 
Dəmli dost: 
- Gördün, köhnə bazara təzə nırx qoyma, adam xaşı xarab 

eyləməz, dədə-babadan xaşı araqsız yeməzlər. 
Dəmsiz dost ayağa qalxır: 
- İcazə ver, gedim. 
- Vermirəm. 
- Qoy gedim. 
- Yüz vur, buraxım. 
- Axı, dedim vura bilmirəm. 
Dəmli dost dəmsiz dostunu darta-darta pəncərənin qaba-

ğına gətirdi, əlini çölə uzadaraq dedi: 
- Qaranoy, bilirsən, indi kim vura bilmir? O dirəkləri gö-

rürsən, telefon xətti keçən dirəkləri göstərir. Bircə o məftil-
lərlə bağlı ağ fincanlar içmir. Onlar da içərdi. Ancaq o fin-
canların başları aşağı sallanır. Bax, o fincanlardan başqa ha-
mı, hər şey yuxarı baxır, hamı bu zəhrimardan içir, sən də iç. 

 

Õ 



 

 237 

Yolda qalan izlər 

Satirik hekayə   
 

Meymun, qazı və keçi 
(olmuş əhvalat) 

 
Sağ çiynimə qəfildən bir şillə dəydi. Sol çiynim üstə geri-

yə çevriləndə gördüm ki, tanış adamdı. Kişi gərək düz danı-
şa. Düzü diksindiyimi ona bildirmək istəmədim. 

- Dost, izdihamlı bu küçədə hamının gözü orda-burda dai-
rə vurur, gəlib-gedənə, yeyib-içənə, gedib-gələnə baxıb həzz 
alır. Amma sən bu dəbdəbəli mənzərəni gözucu belə seyr et-
məyin bir yana qalsın, sürüsü tar altında batan çoban kimi 
başını aşağı salıb gedirsən, - deyə tanışım yarızarafatla sözü-
nü tamamladı. 

- Birdən-ikiyə küçədə məni gözü dağınıq-zad hiss etmi-
sən, görmürsən? 

- Xeyr. 
Araya bir qədər sükut çökdü. Sükutu yenə o pozdu.  
- Dost, fikirlisən, olmaya xəstə-zadsan? 
- Loğmansan? 
- Gözümə bir təhər görünürsən, bəlkə bir hadisə baş ve-

rib? 
- Yox, yox, Allah eləməsin. 
- Yox, inanmaram, sən həmişəki adama oxşamırsan, nə 

isə bir şey var, sadəcə olaraq mənə demək istəmirsən? 
- Əstəğfürullah! 
- Bura bax, gəl məndən danma, sən məsciddən başı alovlu 

gəlsən də inanmaram, mənə düzünü de, yüzü yüz söz - deyə 
sən həminki adam deyilsən. 

Gedə-gedə dedim ki, hər şey öz qaydasındadır, sən nahaq 
yerə narahat olursan, hər şey ötüb keçər. Elə bil o, ağzımdan 
çıxan bu sözə məəttəl imiş. 
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- Hə, görürsən də, amma mən adam sərrafıyam, havayı 
yerə nigarançılıq keçirmirdim. Bildim ki, bir iş var ki... 

Çox götür qoydan sonra gördüm ki, mətləbinə çatmamış 
dostum asanlıqla məndən əl çəkməyəcək. Mən isə başıma 
gələn, başıma gətirilən bu qovğanı hər hansı bir tanış bilişə 
saxta örtüklər altında sözləşərək, dilləşərək, birləşərək bu işi 
törədən, onu təşkil edən tələ sahiblərinin yerinə dönə-dönə 
xəcalət çəkirdim. Eləki planlı surətdə təşkil edilmiş bu təşki-
latçıların təşkilatçılıq işini açıb danışanda, az qala gözüm 
həlqəsində qızmış nərin gözünə dönür, döş qəfəsim quş ürəyi 
kimi enib-qalxırdı. Bu səfər küçə ilə gedərkən xəyalımda do-
landırdığım hekayəti dostuma danışmağı qərara aldım. 

-Dost, mənim işim müşkülə düşüb. Bu dönüb olub bir yu-
maq, yumağı da açmaq istəyənlər onu açmaq əvəzinə əksinə 
lap dolaşdırıblar. İndi bu pırtlaşdırılmış yumağı açan bir 
adam axtarıram. 

- Ə, dost, səndə əməlli-başlı yenilik var imiş. 
- Sən "Meymun, qazı və keçi" hekayətini eşitmisən, bilir-

sən? 
- Yox, - dedi. 
- Deyim qulaq as, adamlar müxtəlif xasiyyətdə olurlar. 

Hərə bir şeyin azarkeşi olur. Adam var quşbaz olur, adam 
var xoruzbaz olur, adam var itbaz olur, adam var cibində, 
adam var dilində ilan gəzdirir. Adam var ov etməyi, adam 
var at çapmağı sevir, adam da var ki, balıq tutmağı sevir. 
Xülasə, bu müxtəlif adamlarda olan bu müxtəlif peşələri sa-
dalamaqla qurtarmaz. 

Amma mənim hekayətimin qəhrəmanının yaşı altmışı 
keçmişdi. Şəhər qazısı anadangəlmə subay idi. Şəhərdə yaşa-
mağına baxmayaraq malikanəsi bağ içərisində bərqərar idi. 
Lakin Qazı yuxarıda sadaladığım kişilərdən bir qədər seçilir-
di. Əvvəla qazı bu böyük şəhərdə zarafat-zad deyil qazılıq 
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edirdi. Sonra tutduğu rütbəyə görə get-gedə məşhurlaşırdı. 
Lakin o subay olduğundan günü boş, hədər keçməsin deyə 
özünə bir əyləncə təşkil etmişdi. Özündən başqa evdə bir 
meymun və bir keçi bəsləyirdi. Uzun illər ərzində ev şərai-
tində bəslənən bu heyvanların hər ikisi öz sahibinə ağıllı-
başlı xidmət göstərirdi. 

Bir gün isti yay günlərinin birində istidən təngnəfəs olan 
qazı evə yetirən kimi özünü sərinlətmək məqsədi ilə hələ 
yolda ikən atlama etməyi gözü qarşısına gətirmişdi. Qazı qa-
pını açıb içəri daxil olur. Sahibkarın içəri girməsini görən 
keçi mələməklə, meymunsa atılıb-düşməklə sevincək olma-
larını nümayiş etdilər. İstidən bərk təngiməsinə baxmayaraq 
qazı da heyvanları cavabsız qoymadı. Doğrusu o, dinib da-
nışmasa da gözləri ilə onları bir an süzüb başını qaldırıb en-
dirməklə "hə" işarəsi verdi. Qazı dərhal evin küncündə yer-
ləşən nimçəyə doğru yönəldi. Qatıqla dolu qazanı götürüb 
taxtın üstünə qoydu. Alabəzək ağac qaşığı içində olan təzəcə 
qalaylanmış baydaçanı da qatıq qazanına söykədi. O, göy-
göyərti, soğan, xiyar yığmaq üçün həyətə adladı... 

Qazanın qapağını qaldıranda qazının matı-mutu qurudu. 
Elə bil onun başına qaynar su tökmüşdülər. İşin görən gör-
müşdü. Qazı gah meymunu, gah da keçini ciddi baxışları ilə 
süzdü. Vəziyyətin gərgin olmasını görən meymun öz ağasına 
gözü ilə işarə elədi. 

- Ey, ağayi qazı! Keçiyə də bir nəzər sal. 
Qazı keçiyə baxanda gördü ki, qatığı "yeyən" keçinin saq-

qalı ağappaqdı. Yeyəndən sonra tələsdiyindən saqqalını sil-
məyi unutmuşdu. Əl ağacı dalıncan tələsən, adamları müha-
kimə edən bu qazı üçün bircə həqiqət aydın deyildi. Ona 
agah deyildi ki, o bostana keçəndə gözünə döndüyüm mey-
mun qatığı yeyib izi itirmək məqsədi ilə keçinin saqqalını 
qazanın dibində qalmış qatığa bulaşdırmışdı. Əlindəki dəyə-
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nəklə dilsiz, ağızsız və günahsız keçini qazı möhkəmcə əziş-
dirdi. Qazı günahsız keçinin başına, gözünə dəyənəyi endir-
dikcə o ancaq hündürdən "mə-ə ə əə!" deyib mələyirdi..əlac 
axtarırdı. 

 
Goreşən 

 
Amma elə bil o, hər şeyi bilibmiş. Hamısını öz gözləriylə 

görübmüş. Zarafat zad deyil, kimliyindən, kimsəliyindən ası-
lı olmayaraq kim nəinki belə bir yuxunu görsə, vallah-billah 
simivallah onu kənardan eşidən belə olsa lap dəli olardı. O 
hər şeyi elə bil duyubmuş, ona görə dostum məni görçək dil-
ləndi: 

- Çox qəribə görünürsən, nə isə məndən gizlədirsən, hər 
şeyi açıqca danışsanmı? 

Mən dedim: 
- Səndən nə gizlədim, bu gecə qəribə bir yuxu görmüşəm, 

gördüm ki, gördüm ki... 
- Eh, ee rəhmətliyin oğlu, gördüm ki, gördüm ki, nə gör-

dün, bir tez danış görək, nə gördün? 
- Hə, qardaş zəmanə getdikcə xarablaşır. 
- Lənətə gələsən şeytan! Ə, zəmanə xarablaşır sənə nə 

var, qoy zəmanəni belə xarab eləyənlər cavab versinlər. Sən 
tez ol, mətləbin üstünə gəl görüm başına nə iş gəlib- deyə 
dostum daha da ciddiləşdi. 

Sözə başladım, dedim ki, gecə çox işlədim, bir də baxdım 
ki, saatın əqrəbi dördə doğru əyilib, yıxılıb yatmağıma da 
düzü çox peşiman oldum. Yuxudan hövlnak qalxdım, gör-
düm ki, gün gəlib günortanın yerinə, ancaq nə görsəm yaxşı-
dır, qonum-qonşu toplaşıb bizə. Hamıdan əvvəl nənəm başı-
mın üstünü kəsdirmişdi. Özüm elə bil keflənmişdim. Nənə-
min bircə sözü yadımda qaldı. "Bismillahir rəbbin aləmin 
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ilahi əlallah" - deyə deyə mənə bir stəkan su uzatdı, çəkdim 
başıma, sonra qulaq asanlara belə söylədim: 

- Gördüm ki, hər yanı bataqlıq bürüyür, bu gözəl diyarda 
böyük qamışlıq əmələ gəlməyə başlayıb. Getdikcə bu qamış-
lığa vəhşi və yırtıcı heyvanlar dolmağa başlayır. Get-gedə bu 
qisim heyvanların sayı çoxalır. Bu qədim və gözəl diyarda 
belə yırtıcıların çoxalması hər şeyi alt-üst edə bilərdi, kim bi-
lir bəlkə də axıradək belə getsə, bu qamışlığa başqa iri yırtıcı 
heyvanlar da darışa biləcək, sonra bu heyvanlar arasında bö-
yük narazılıq, dava-dalaş ərşə çıxacaq idi. Gələ biləcək bu 
dəhşətli mənzərəni nəzərə alan bu heyvanlar, /düzü heyvanın 
adı heyvandır, amma onun da ağıllısı olur/ yığışıb böyük bir 
müşavirə çağırdılar. Yığıncaq üç gün -üç gecə davam etdi. 
Yığıncağın axarında Allah elə gətirdi ki, Tülkünü bir səslə 
şah seçdilər. Taxta əyləşən padşah tacı başına taxan kimi 
çaqqalı yanına çağırıb dedi: 

- Çaqqal qardaş, deyirlər sən də fas-farağat duran deyil-
sən, çünki gödən yırtmağa bir cansan, lakin bir sən bilməli-
sən ki, hamı etibar edib məni padşah seçmişlər. İndi ölkəni 
idarə etməliyəm, lakin ölkəmizə baş vəzir lazımdır. Onsuz 
bu vilayət keçinməz, mən də çox fikirləşirəm, götür-qoy edi-
rəm, görürəm ki, mənə səndən yaxın bir kəs yoxdur. İndi sə-
ni bu gündən bu tacı səltənətin baş vəziri təyin edirəm. 

Bu sözü eşidən təzə vəzir şaha kamali-dəstgahla baş əydi, 
böyük əzmlə xidmət göstərəcəyini, ona can-başla can yandı-
racağını, bir daha sədaqətlə qulluq edəcəyini vəd etdi. Amma 
deyirlər ki, tülkü çaqqalı işə götürəndə öz aralarında sövda-
laşıblarmış: Daha bu gündən "fitnə-fəsad açmayacaq və heç 
kəsə cummayacaqlar". Üstəlik baş vəzir hələ dönə-dönə də 
and-aman etmişdi. 

And içməyinə içdi, amma dalda da çaqqal hiylə donundan 
çıxmadı. Öz işini işlətdi. /Babalı deyilənlərin boynuna, de-
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yirlər ki, tülkü aşkarda özünü belə aparırmış, əslində o çaq-
qalla dilbir imiş/. O, gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə 
qatdı. Özünə səmt olan goreşənləri bir-bir çağırdı. Bacarıqsız 
olmağına bacarıqsız idilər, kimin həddi var idi vəzirin bir sö-
zünü iki eləyə. O deyir: "Qatıq qaradır, hamı deyir bəli qara-
dır". Kimin boynu vurulmaq istəyir çıxsın meydana, hələlik 
buna heç kəs cürət edə bilmirdi. Bəli, bu qayda ilə vəzir öz 
seçdiyi seçmə goreşənləri bir-bir çağırıb işə keçirdərmiş və 
başlarmış onların vasitəsilə yerlərdəki yağlı tikələri basmar-
lamağa. Kimə nə dəxli var, nə gedir bağ-bağatdan gedir, axı 
bağbandan bir şey getmir. Bu minval ilə goreşənlər bu vila-
yətlərdəki bataqlıqları siçan təki edərlər dəlmə-deşik. Sök-
dükcə sökərlər, tıxdıqca tıxmağa başlarlar. Bu bivec gore-
şənlərin ovu get-gedə sürətləndi. 

Deyirlər, lap yaxşı deyiblər: dünyada yolunu azmayan az-
az adam tapılar, o ki qaldı çaqqal ola, goreşən ola və yaxud 
tülkü ola. Bəli, çox keçmədi ki, çaqqalın həm fikirləri olan 
bu goreşənlər xırda-xuruş işlərdən keçdilər böyüyünə. Başla-
dılar özlərindən çox-çox böyük-böyük qələtlər-qülətlər elə-
məyə. A kişinin oğlu bir bax gör də, adama məgər vəzifə ve-
rəndə, irəli çəkəndə Allahına şıllaq atar? Məgər o bilmir ki, 
Allah özü göydən baxır, bilmir ki, bu işlər birdən gedib Alla-
hın qulağına çatar, bəs onda Allah göydən qan yağdırmaz? 
Vallah-billah nə desən edər?.. Bəli, bu minval ilə həmin o 
çaqqallar və goreşənlər yavaş-yavaş keçib padşahın qoruğu-
nu ovlamağa başladılar. Gör də mən ölüm bir işə bax, dünya-
nın o xalı yerlərini qoyub gör burunlarını hara soxurlar. Gör 
də bu (gədə-güdələrin) yer başına qəhət imiş? Goreşənlər qo-
ruğun bir tərəfində olan toyuq-cücələrin gödənlərini yarıq-
yarıq etdilər, yedilər, harınladılar. 

Şahin qoruğuna dadanan qarapişiyə oxşar bir goreşən get-
dikcə lap ağ elədi, dəmir çəpəri altdan-altdan deşib, lağım 
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atıb tunel düzəltdi. Yolu uğurlu oldu, o tuneli keçən kimi da-
rışdı, örüşdəki qırqovul ilə kəkliklərin canına. Bala-bala sökdü 
nə sökdü. Bu dadlı-ləzzətli quş ətindən yavaş-yavaş yaxın dos-
tu vəzirgilə dartıb, daşıdı nə daşıdı. Sarayın xəlvət yerində əla-
hiddə məskən salan çaqqal yedi nə yedi, yedikcə şişdi nə şişdi. 

Atalar havayı yerə deməyiblər ki, çox yemək adamı az 
yeməkdən də qoyar. Çaqqal bir gün o qarapişiyə oxşar dostu 
goreşəni çağırıb dedi: Qonağım var, özü də uzaq səfərə çıx-
malıyam. Gecə 25 dənə kəklik, 25 dənə qırqovul gətir. Gore-
şən baş üstə deyib geriyə döndü. Hara gəldi soxuldu, oranı-
buranı eşələdi. Bu səfər goreşənin səfəri bir qədər uğursuz 
oldu, yazıq biçarə çaqqalın tapşırığının yarısını ovlaya bildi. 
O, tapıb ovlaya bildiyi quşları zənbilə yığaraq, qoltuğuna vu-
rub saraya doğru yollandı. Goreşən buraya çatar-çatmaz göz-
lənilmədən sarayda hay-haray qopar. Goreşən qaçar, saray 
adamları qovar. Səs-küyə vəzir də gəlib çıxar. Vəzirin gəlişi-
ni görən goreşən gendən biruzə verməsə də sevinər, bəladan 
xilas olacağına əmin olar. Vəziri görən bütün saray əyanları 
sakitləşər. Amma o goreşənin qoltuğunda quşun sayının 
azalmasını gözü ilə görəndə xilaskar rolunu boynundan atar 
və dərhal bağırar: 

- Tutun, tutun bu dələduzu o, qara pişiyə oxşar goreşəni! 
Xeyli vaxtdır ki, mən özüm də onun hərəkətindən şübhələ-
nirdim. 

Bu sözü eşidən goreşən çox tullanıb düşdü, çığırıb bağır-
dı. Goreşən çox çalışdı ki, isbat etsin və desin ki, bu işdə 
əsas günahkar elə o çaqqalın özüdür, çünki onu bu pis əmələ 
vadar edən vəzirin özü imiş. Axı kimdir kimsəsizi eşidən, 
Goreşənin səsinə səs verən? Axı nə edə bilərdi? Hamı silahlı, 
goreşən isə silahsız. Onsuz da sarayın dörd tərəfi hasarla 
bağlı idi. O hara qaça bilərdi. Onu tutdular, tutan kimi zinda-
na saldılar. 
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Saraydakı hadisə hər yerə yayıldı. Hətta şah özü də xəbəri 
eşidib meydana atıldı. Amma bu tülkü şah özünü tülkülüyə 
vurdu. O özünü tülkülüyə vurmaya da bilməzdi. Axı oğurlu-
ğun üstü açılırdı. Bu saray üçün böyük bədnamçılıq olardı. 
Öz tac-taxtından qorxan tülkü saraydakılara üzünü tutub hiy-
ləgərcəsinə dedi: 

- Ay camaat, vəzir düz deyir, goreşən lap qudurmuş imiş. 
Yaxşı deyiblər. Öyrənən durmaz. Çaqqal yenə öz çaqqal-

lığına başladı və qara pişiyə oxşar goreşənin yerinə bir sarı-
cığaz goreşən göndərdi. 

 Sentyabr 1963-ci il. 
 

Cin baş 
 
Ey oğul, belə nəql edirlər ki, Şirvan diyarında bir mahal 

var imiş, bu mahal öz gözəlliyinə, adamlarının gözəl iş qabi-
liyyətinə görə seçilirlərmiş. Bu yerin adamları hər işdə özlə-
rini yaxşı aparar, tapşırılmış vəzifənin öhdəsindən şərəflə gə-
lərmişlər. Daha doğrusu üz ağardan imişlər. Görünür, elə bu 
xüsusiyyətlərinə görə bu yerin sakinlərinə "Ağlılar" adını ve-
riblərmiş. Belə ərz edirlər ki, bu yer get-gedə "ağlar" adı ilə 
də çox məşhurlaşıbmış. 

Allah elə eləmişdi ki, ağlıların işi həmişə düz gətirirmiş. 
Onları hər yerdə, hər sahədə hara buyurdular üzüqara qal-
mırdılar, əksinə üz ağardırdılar, əkirdilər, biçirdilər, məhsulu 
qardaş təki dədə malı kimi bölürdülər. Bu da səbəbsiz deyil-
di. Axı onların ağıllı, kamallı rəhbərləri - yəni padşahları var 
idi. Tam iyirmi il bu padşahi-zamanın rəhbərliyi altında ağlı-
lar mahalının camaatı gözəl həyat qurdular, sakit və firavan 
yaşamağa başladılar. Onlar hər yerdə get-gedə lap məşhur-
laşdılar. 

Lakin bu gözəl il axıra qədər sürmədi, günlərin bir günü 
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padşahi-zaman xəstələnib öldü. Camaat çox böyük matəm 
mərasimi saxladılar. Ölümə çarə yox idi. Olsaydı əgər heç 
bir vaxt, nəyin bahasına olursa olsun, onlar Zaman padşahı-
nın başından belə tük qopmağa qoymazdılar. Ölümün qarşı-
sını almağa imkan da tapıla bilməz idi. 

Ancaq Ağlılar gözlədi ki, bu padşahın yerinə əməlli-başlı 
adam seçəcəklər, yenə hər şey öz qaydasına düşəcək, qoyun-
la qurd bir yerdə otlayacaqdır. Ancaq onlar gözləyən kimi 
olmadı. Bir də axı kim idi ki, ağıllı adam axtara. Xülasə, çox 
götür-qoydan sonra yuxarıda möhkəm arxası olan əfəndilər-
dən bir əfəndi adlı adamı tapıb şəxsən gətirib işə keçirdilər 
və bu mahalın adamlarına rəhbərliyi şəxsən bu əfəndiyə tap-
şırdılar. Necə deyirlər göz ki var tərəzidir, hamı iki-bir, üç-
bir yığışıb gəlib öz padşahlarına tamaşa etdilər, onun söhbə-
tinə, danışığına fikir verdilər. Günlərin bir günü mahal iclasa 
gedirdi, hamı bura yığışmışdı. İclasda qaydadır əyləşənlər 
papağını çıxarmalı idi. Hamının fikri-zikri mərəkənin tən or-
tasında əyləşən padşahi- əfəndiyə zillənmişdi. Zalda əyləşən-
lər arasında möhkəmcə "pıçı-pıçı" başlandı. Çox adam çıxış 
etdi. Təzə padşah yerdən qalxanda hamı çapan vurdu. Əllə-
rin gurultusu zalı bürüdü. Əfəndişah sözünü qurtarıb düşən-
də isə heç bir kəs əl vurmadı. Elə bil hamının başına qaynar 
su tökülmüşdü. O, bir də baxdı ki, zaldakı adamların bir qis-
mi çoxdan çıxıb getmişdi. Bu hələ harasıdı. Səhnədəkilərin 
də hələ bir qismi dilxor olub yayınmışdı. Zahirən pərt olsa 
da, şah bu hadisəni büruzə vermədi. Elə bu ilk gündən uzun-
dıraz, bədəncə cılız, yekəburun şaha yığışıb ad qoydular, onu 
bir daha padşah deyil, "Cırtdan baş" deyə çağırdılar. Demə-
yəsən elə bu ad bu kişiyə çoxdan qoyulubmuş. 

Doğru sözə nə deyəsən, bir padşah ki ağzının sözünü bil-
məyəndə, latayır-latayır sözlərilə çərənləyəndə belə olacaq, 
belə boşboğaz adamdan bir şey də gözləməyin yeri yox idi. 
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Cırtdan başdan bundan başqa nə söz eşitmək və gözləmək 
olardı. Axı fikirləşən və bir deyən yoxdur ki, başının ölçüsü 
40-48 sm olan adamı da padşah qoymaq olarmı? /Hələ demi-
rəm üz-başı qırxılanda onun başının ölçüsü, diametri azalır. 
Uzaq başı əlinin üstündə dayanır/. Əlbəttə yox. Belə adamla-
ra əbəs yerə uzaq keçmişdə Cırtdan baş deməmişlərmi? De-
mişlər, axı indi mən necə deyə bilərəm ki, deməmişlər.  

Ağlılar Cırtdan başdan bir şey də belə gözləmədilər. İki 
şübhə get-gedə hər şeyi büruzə verməyə başladı. Cin başın 
törətdiyi qapqara əməllərin sayı getdikcə artdı. Yağlıca-duz-
luca sözlərin ardınca çoxluca fırıldaqlar işlətdi. İşlətdi nə iş-
lətdi. Kadro əməliyyatına keçdi. Adamları başladı tum kimi 
çırtdamağa. Vəzifədən çıxan adamlar tərtəmiz, namuslu 
adamlar idi.  

Əziz oxucu, elə bilməyin ki, Əfəndi onların yerinə daha 
bacarıqlı, daha təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan adamla-
rı axtarıb tapıb gətirirdi. Xeyr, burada və ya qeyri-yerdə tanı-
dığı dələduz adamları "yaxşılar" pərdəsi altında gətirib bir-
bir işə keçirərdi. Arxalarını şaha söykəyən bu çirkin adamlar 
altdan-altdan şah ilə yeyib səmrəyirdilər. Bu minval ilə ma-
halı talan, qarət edənlərin səs-sədası bütün aləmə yayıldı. 

Deyirlər bu Cinbaşın hökmranlıq etdiyi bu mahalda Lə-
kandaz adlı bir kənd də var imiş. Bu kəndə böyük hiylə və 
dolayı yollarla Ələmdaz adlı bir adam kəndxuda seçilibmiş. 
Quldurluqda, əliəyrilikdə tayı-bərabəri yox imiş. Kəndlilər 
onu cığan Ələmdaz adı ilə çağırırlarmış. 

Ağlılar mahalının camaatı kimi Ləkəndaz kəndində də elə 
bildilər ki, işə keçən bu Cinbaş, bu masqa geymiş kənd qul-
duruna qarşı mübarizə aparacaq, kəndlilərin yaxasını bu na-
mərdin əlindən qurtaracaqdır. O isə tənbeh əvəzinə əksinə 
hərəkət etdi. Bu qulduru da şəxsi qanadı altına aldı. İki dost 
başladı kəndliləri əzişdirməyə. Həmin bu quldurlar kəndliləri 
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soyduqca soydular, yedikcə-yedilər. Cinbaşın başqa kəndlər-
dəki əlaltıları da qurd dərisinə girdilər, yerlərdə ən yaxşı ye-
məli nə varsa hamısını yedilər, yığmalı nə varsa yığdılar, 
sökməli nə varsa sökdülər. Xülasə, mahalda nə varsa hamısı-
nı tıxışdırdılar, satmalını satdılar, götürməlini götürdülər. 
Göndərməlini göndərdilər. 

Atalar yaxşı deyib: iki it bir yalaqda yal yeməz. Bir gün 
mahala ildırım təki bir xəbər yayıldı. Bəli, bu Cinbaş Ləkən-
daz kəndinin qulduru, o cığan Ələmdazın yaxın dostu zavod 
direktorunu işdən götürtdülər. Hər gün ardı-arası kəsilmədən 
pambıq zavoduna təftişçiləri göndərir. Çünki direktor özü də 
düz eləmirdi. Pambığın pulların özü təkcənə cibişdanına dol-
durar, bu boyda padşaha isə bir şey verməz idi. Bu xəbərdən 
əhval tutan Ələmdaz da öz dəstəsini başına toplayıb cumur 
mahal sarayına, Cinbaşı axtarmağa. Başlayırlar onun yerini 
deməyənləri çırpırlar, vur ki vururlar. Qabaqlarına kim çıxdı 
əzişdirirlər. Axırda onlara ürcah çıxan bir adam padşahın ev-
də olmasını xəbər verər. Sarayı tərk edən qoçular Cinbaşın 
evinə cumarlar. O isə fəndgir tərpənər, barıdan atılıb qaçar, 
arvadını, uşağını və nənəsini əsir alırlar. Bu hadisə hər yerə 
yayılar.  

Cinbaşın əməllərinin sayı-hesabı ərşə qalxır. Əməl sahibi-
nin əməlləri bir-bir üzə çıxır. Bu hiyləgərlərin pul sövdəgər-
lərinin sədası duman kimi hər yeri bürüyər. Onların çıxardığı 
o qara tüstü gəlib lap imperiyanı da bürüyər. 

Bütün bunları axı vaxtında yazıb imperiyaya xəbər verən 
adam da olmuşdu, nə olsun, hər yazılana fikir verən kim idi. 
Hər yerdə adamın adamı gərək olsun. 

Deyirlər elə bu zaman imperiyada əyləşənlər mahala dür-
bünlə baxırlarmış. Bir də görürlər ki, onların zorla saxladıq-
ları Cinbaş şah dalında pul kisəsi ləkəndazlarla vuruşur. Tez-
liklə imperiya ayağa qalxır. Cinbaşı dardan qurtarmağa gəlir-
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lər. İmperatorun müavini Yelkənli öz başının dəstəsilə yel 
kimi gəlib Cinbaşın dadına çatır, pul kisəsini də götürüb ge-
dirlər. Ələmdazı isə öz başının dəstəsilə həbsə alırlar, kəndi 
yoxlayanlar görürlər bu dəstə camaatın yüz min manatlıq  
mal-qarasını udublar. Sorğu-sual zamanı Ələmdaz deyib ki, 
mən pulu tək yeməmişəm, o Cinbaşla birlikdə sökmüşük. 
Ölünü 3 günə unudurlar. Bir neçə gündən sonra Ağlılar ma-
halına xəbər yayılır ki, o Cinbaşı, indi də Zərkarlar mahalına 
işə qoyublar. Hamı deyir, yazıq zərkarlıların halına. Daha or-
da nə zər qoyar, nə bafta. 

 
İlyas Allahverdiyev, 

1965-ci il. 
 

Deşik 
 
Mir Həsən, Mir Hüseyn və Mir Əhməd ədəb-ərkanla otu-

rub çayxanada çay içirdilər. Birinci bufetçi, ikinci pinəçi, 
üçüncü də şapkaçı idi. 

Düzünü bilsəniz bizim Mir Hüseyn bunların hamısından 
zirək, hamısından bacarıqlı və tədbirli bir adam idi. Belə ol-
masa, o kiçik bir peşədən mehmanxana növbətçiliyindən qal-
xıb gəlib, mərkəzi yeməkxanada müdir olmaz idi. 

Dostlar çay içib zarafatlaşırdılar. Birdən şəhər kitabxana-
çısı Mir Məmməd də gəlib çıxdı. Dostlar onu da bir dost ki-
mi öz mərəkərələrinə dəvət etdilər. Armudu stəkanlar doldu 
boşaldı, danışdılar, güldülər, güldülər və danışdılar. Mir 
Məmməd belə öz-özünə yəqin etdi ki, bu dostlar ona güldü-
lər. Pərt olsa da aralı getmədən stulu altına darta-darta onları 
pərt eləmək fikrinə düşdü: 

- İndi gülərsiniz, gülərsiniz, mən adi kitabxanaçıyam, gə-
lirim yox, bir şeyim yox. Biriniz bufetçi, ətiniz müftə, çörə-
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yiniz müftə, qəndiniz müftə, çayınız müftə gəlir. Sən də çək-
məçi, bir çəkmə tikirsən qiymətin 5 dəfə artırırsan. Düşəndə 
padoşu, mismarı və xromu da satırsan. Sən də ki Mir Əhməd 
gündə bir moda papaq, şapka tikirsən. Gah gürcü forması, 
gah moytanı, gah başqa bir forma icad edib min hoqqa dü-
zəldirsən. 

Bu sözləri eşidən hazırcavab Mir Hüseyn bəyəm sakitcə 
baxıb durardımı? Əlbəttə yox. Mir Hüseyn ciddi bir görkəm 
aldı. 

- Ə, Mir Məmməd. Dönüm bu əyyamın zoruna nə qədər 
gözəl qayda-qanun qoyubdu, Allah bu dövranı üstümüzdən 
əskik etməsin. Açığını deyərəm dolanmaq üçün hərəyə bir 
deşik yeri də qoymuşdu: 

Mir Məmməd yerindən dik atıldı: 
- Balam, mən nə ilə dolanım, kitab deyirsən hamısının üs-

tündə yazılı qiyməti, artığa satım dolaşım... 
Mir Hüseyn onun sözünü kəsdi: 
Kitabxanaya kitabdan başqa çoxlu qəzet, jurnal gəlir, gəl-

dilər, oxuyub getdilər, qəzetlər kimə lazım. Pambıq da araya 
düşdü, kimdi qəzetə-zada baxan. O günü kitabxanaya gələn-
də gördüm ki, qəzetlər küncdə kif atıb. Bu gün sabah siçana 
qismət olacaq. Yığ gətir ver bizə. Biz də torba tikək, şey-şüy 
bükək, sən də dolan, biz də dolanaq. 

1962-ci il. 
 

Õ
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Yatan mənəm, əzizim 
(Novella) 

 
Adətkarda olan və öz qaydası ilə yeyib içən kişi heç yerdə 

gecə qalmazdı, durub evə gələrdi. Ötən günlərdən fərqli ola-
raq bir axşam kişi evə gec gələr, özü də dəm və şad. Ərini bu 
vəziyyətdə görən arvadı təəccüblənər və soruşar: 

- Ayıb deyilmi ki, bu qədər içibsən, bir güzgüyə bax, gör 
özünü nə kökə salıbsan, nəyə oxşayırsan, nə sifətə düşmü-
sən? 

O tərəfə aşa-aşa var-gəl edib şadlığına şidlik edən kişi 
öyünməyə başlayır: 

- Ay arvad, bu gün mən, elə bir məclisə, elə bir ziyafətə 
düşmüşdüm ki, mənim yerimə kim olsaydı, lap diri-diri çaxır 
küpünə girərdi. 

- Ə, bir danış görüm o nə qonaqlıq idi ki, sən öz taleyini 
buna qurban verirsən? 

- Arvad, ax ay arvad! Gözəl xudmani məclisimizdə kimlər 
yox idi? Rəhbərlər, rayonumuzun rəhbərləri! Bəli, rəhbərlə-
rimizin hamısı bura cəmləşmişdi, bir də bizim İbrehim. Sto-
lumuzun üstündə dünyada nə desən yox idi, hər şey. Kabab, 
ardınca çığırtma, onun ardınca qızartma, canım sənə desin 
plov, özü də cürbəcüründən. Nə başını ağrıdım, içkidə ki, öz 
qaydasında, hələ meyvədən, zaddan söhbət açmıram, Məşədi 
Abbas deməli sortbasort. Arvad, o başın üçün məclis qızışdı 
nə qızışdı. Çoxluca, yağlıca və duzluca sağlıqlar deyildi, qə-
dəh dalınca qədəhlər cingildədi nə cingildədi. Bəli, arvad bi-
rinci qədehi səmimi qəlbnən qaldırdılar birinci katibin sağlı-
ğına. Katibin adı çəkilən kimi hamı ayağa qalxdı. Hərə bir 
xoş nitq dedi. Xülasə, bu sağlıq uzun çəkdi. Nitqlər irad edil-
dikdən sonra ucdantutma hamı axırıncı damcısınadək ötür-
dülər. Sən bircə an təsəvvür elə. Onu necə içməyəsən, arvad 
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olmağına baxma, mənim yerimə sən olsaydın o kişinin sağlı-
ğına lap iki dəfə istəkanı doldurub boşaldardın sən öl. Onun 
sağlığına deyiləndə dabanlarımı elə qaldırmışdım ki, az qaldı 
başım tavana dəyə. 

Sonra, bəs sonra? - deyə arvad yenə dilləndi. 
- Sonrası ki arvad ikinci qədəhi ikinci katibin sağlığına iç-

dilər. Bunu da içmək vacib idi. Çünki içməsəydik, qəlbinə 
damardı ki, birinci katibin sağlığına gələndə yaltaqlanıb içdi-
lər, özü də ayaq üstə, amma növbə mənə gələndə özlərini 
çəkdilər. Deyərdi ki, tikinti idarəsinin böyüyünə bir bax, mə-
nim sağlığıma gələndə gözünü yumur. Arvad, canım sənə 
ərz etsin ki, onun dalınca üçüncü qədəhi dedilər içək üçüncü 
katibin sağlığına. Axı indi sən de görək, bunu necə də içmə-
yəsən, birinci və ikinci katibin sağlığına içəsən, üçüncü kati-
bin adı tutulanda geriləyəsən, buna onda deyərlər ki, şəxsi 
qərəzlik, özün də bilirsən ki, buna mən qəti yol verə bilmə-
rəm. 

- Məgər ispolkom yox idi, sizin bu ziyafətdə? - deyə ar-
vad soruşdu. 

Kişinin sərxoş gözləri yumuldu: 
- Ay arvad, bir az səbr elə, sən məndən çox yaşayacaqsan. 

Mən istəyirdim ki, ondan danışam, sən məni qabaqladın, 
neynək, yadıma saldın. Dördüncü qədəhi ispolkomun sədri-
nin sağlığına deyəndə, arvad mən lap hallanmışdım. Yenə iç-
mək zəruriliyi meydana çıxmışdır, katiblərin sağlığına axı-
rıncı qətriyədək vurasan, özü də bir az hallanasan. İndi ispol-
kom qala. Xeyr, pis kişi deyil, haçan yanına gedirsən deyir 
baş üstə, nə sözün var, deyə bilərsən, o birilərindən də dil bi-
ləndir. Madam belədir, adam kəllə mayallaq da getsə gərək 
vura. O ki, qaldı axırıncı qədəh o şirin badəni də qaldırdıq o 
süfrəni düzəldən raypoittifaqın sədri, sənin o bircəcə qarda-
şın, bizim İbrahimin sağlığına. İndi sən özün söylə burada 
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necə də dayanasan? Buna daha sorğu-sual olmaz ki, bura qə-
dər vurasan, birdən gəlib-gəlib can-ciyərə çatanda dayana-
san. Daha onu murdar eləmək olar? Əlbəttə olmaz. Bir yan-
dan min cür əzab-əziyyət çəkib ziyafət təşkil edən, bir yan-
dan da qohum. İndi söylə, ey mənim mələyim, içməyə bilər-
dimmi? 

- Əlbəttə, əlbəttə içəsən gərək, - deyə arvad yüngülcə qı-
mışdı və ipək yorğanı çarpayıya tirlənən ərinin tüklü sinəsinə 
çəkib mehribancasına dedi: 

- Onda isə rahat yat, mənim əzizim. 
Kişi yorğanın altında bic-bic gülürdü. "Kələyim yaxşı baş 

tutdu, görək gələn səfər yalandan nə uydura biləcəyəm". 
 

İlyas Kürdoğlu (Allahverdiyev), 
1960-cı il. 

 
(Bir müddət Kürdoğlu təxəllüsü ilə yazan atam, Hüseyn 

Kürdoğlu ilə dost olduğu üçün,  eləcə də Qarabağ hadisələ-
rindən sonra Qəmgin ləqəbi ilə kitablarını çap etdirmişdi. 
R.İ.) 

 
*** 

 

Õ 
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DEYİMLƏR VƏ İNCƏLƏMƏLƏR 
 
İdrakı dönük başçıların qəfləti ancaq, 
Etmiş, edəcək milləti hər əldə oyuncaq! 

H.Cavid. 
 
Biz bu torpaq üstündə ya qardaş kimi dözməliyik, ya da 

abdallar kimi məhv olmalıyıq. 
Martin Kinq 

 
Unudulmuş viranələrə müraciət et, onda  
Sən vahiməli, ağlayan səsləri eşidərsən. 

Xaqani. 
 
Tutduğun işdən peşman olma sən, 
Elə et ki, dünyadan bezikməyəsən. 
Gücün çatan işi bu gün vur başa, 
Bəlkə də sabahı görməyəcəksən. 

İbn Sina. 
 
Mərfəti versəydi yaxşı geyimlər, 
Söyüd ağacının nə dərdi vardı. 
Ağıl panamada olmuş olsaydı, 
Göbələk ən böyük alim olardı. 
 
Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən... 

C.Məmmədquluzadə. 
 
Dostoyevski: Bəşəriyyətdə gözəl fikir səslənir: 
"Əgər bəşəriyyətin səadətini təmin edəcək, bir sarayın ti-

kintisində məsum bir körpənin göz yaşı axacaqsa, həmin sa-
ray mütləq tar-mar olacaqdır". 
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Eynşteyn: Dostoyevskini oxuyub nisbilik nəzəriyyəsini 

kəşf edib. 
 
İbn Sina: Təbiəti axtara-axtara cəmiyyət qanunlarını tapır. 
 
Xudu Məmmədov: Xalçada dünya mədəniyyətini kəşf 

edib və məlum olur ki, bizim bildiyimiz dünya bilmədiyimiz 
dünyanın heç bir zərrəsi də deyildir. 

Ağıl insan təbiətinə xasdır, insan Allah xassəsidir. 
 
Vəhy: Tanrının Peyğəmbərlər vasitəsilə göndərildiyi ilahi 

xəbər mesajıdır. 
 
Fransanın məşhur yazıçısı Öner de Balzak demişdir: 
- Əsl istedadda hər şey sadədir, açıqdır, safdır və hər cür 

şübhədən uzaqdır. 
 
Bəs fransız tarixçisi, yazıçısı və filosofu Volter nə deyib? 
- "Yaxşı yazan müəlliflərin əsərlərini oxuyarkən, yaxşı 

danışmağı adət edirsən". 
 
Qaçqın: Bizim öz doğma yurdumuz o əfsanəvi behiştdən 

bizə xoşdur. 
 
Robindrant Taqor: 
"Böyük adam əbədi körpədir, o öləndə böyük körpəliyini 

miras qoyub gedir..." 
İmzasız məktub barədə aşağıdakı sözləri deyib 
 
Mirzə Cəlil: "Göz yaşları içində gülüş". 
Netseyə məxsus bir söz var: 
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"Hətta, Allahın da cəhənnəmi var, 
Bu onun insanlara sevgisidir". 
 
Atatürk: 
Hökumətin vəzifəsi: 
Xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq, onun torpağını yağılardan 

qorumaq, təhlükəsizliyinin keşiyində durmaq. 
 
Söz var kəsdirir başı, 
Söz var kəsər savaşı. 

Şah İsmayıl Xətai 
 
Dövləti qorumaqçün düşməni tərksilah etmək lazımdı. 

N.Tusi 
 
Ölkə qılıncla alınmalı, qanunla idarə olunmalıdır. 
Dünyanın böyük sərkərdəsi və hökmdarı.  

Əmir Teymur 
 
Keçmiş dostunla pozma təması, 
Qorxuludur dostun düşmən olması. 

N.Tusi 
 
Ermənilərin abırları yoxdur, onlar yalnız dəyənək və qor-

xu altında yaxşı işləyirlər. 
Adam Mets. 

 
Ermənilər acgöz və tamahkirdirlər, fitnəkar və araqarışdı-

randılar, heç kəsi bəyənmirlər. Onlar xırda bir işi şişirtməklə 
istedad sahibidirlər və intiqamı sevirlər. 

İngilis Vilson. 
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"Sən qorxaqsan, sən köləsən, sən ermənisən" 
A.S.Puşkin. 

 
Erməni qul və kənizləri Kornifdə Afrodita kənizləri, ha-

belə Hindistanın məbədlərində xidmət edən dini rəqqasələr 
ilk fahişələr olmuşlar. 

F.Engels. 
 
V.Belinski: Həqiqi xalqilik və vətənpərvərlik heç də in-

sanpərvərlikdən ayrı bir şey deyildir və olmalıdır. 
O yazırdı: "Hər bir şüurlu vətəndaşın qəlbində vətən tale-

yi, qayğısı kök salır, hər bir nəcib şəxs özünün istəyi ilə qan 
qohumluğunu dərindən anlayar, dərk edər. Canlı insan öz ru-
hunda, öz qəlbində, öz qanında mənsub olduğu cəmiyyətin 
həyatını gəzdirir. O, cəmiyyətin dərdləri ilə dərdlənir, izti-
rabları ilə iztirablanır, gümrahlanır, cəmiyyətin xoşbəxtliyi 
ilə könül xoşluğu duyur, həm də özünün xüsusi şəxsi vəziy-
yətindən asılı olmadan cəmiyyətin səadətindən bəhrələ-
nir...Vətəndaş gərək insanı məhv etməsin, əks halda birtərəf-
lik əmələ gələr, birtərəflik isə məhdudluğun doğma bacısıdır. 
Öz vətənini sevərək, onda ümumi insanlıq idealının həyata 
keçməsini görməyi hərarətlə arzu etmək və öz qüvvəsi daxi-
lində bu bəşəri idealı tezliklə həyata keçirməyə səylətmək 
deməkdir. Əks təqdirdə məhdud təəssübkeşlik əmələ gələr, 
elə bir təəssübkeşlik ki özününkünü sevər, ona görə ki özünü 
güdər... 

Vətənə məhəbbət gərək insanlığa məhəbbətdən doğsun, 
necə ki, xüsusi ümiddən doğur"... 

 
Borçalı qəzası: 
Dağ Borçalı - Baş keçid 
Bağ Borçalı - ayağı Sınıq körpü 
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Aran Borçalı - Tetriskaro (Ağbulaq), Zalqa, Bolnisi, Du-
manisi Qardobani (Qarayazı) - hamısı Borçalı mahalıdır. 

 
Türk torpağı olan 
Noyemberyan, Allahverdi, Dumanyan, Kalinino, Stepa-

novan və  Lori mahalını 1921-ci ildə ermənilər rusların kö-
məyilə zəbt edib. 

 
1. Qanun haqda. 
Yunan alimlərindən biri gözəl deyib: 
- Qanunlar hörümçək toruna bənzəyir, cücü-mücülər orda 

ilişib qalırlar, güclülər isə gəlib keçirlər onu. 
2. Amerika sosioloqu: Erik From deyib: gərək deyil, 
"Əgər xalqlar öz sərhədlərini yenidən müzakirə etməyə 

başlasalar dünya dəlixanaya çevrilər..." 
3. Baranessa Kırx Doff (qadın): 
Puşkinə nəzər yetirəndə deyib: Ağ atlı, ağsaçlı bir cavan-

dan (Dante) ömrünün 37 yaşında özünü qoruya bilsə, düz 
100 il ömrü olacaq...Lakin məlum faciəvi duel ərəfəsində o 
həmin qadının sözlərini, şübhəsiz ki, bir daha xatırlamış və 
məhz bunu yoxlamaq üçün bir növ tərslik göstərmişdir. 

4. Dostoyevski: İnsan sirlər dağarcığıdır. 
5. Ürək qapalı bir sandıqdır. Bilmək olmur onun içində nə 

var. 
6. At muraddır, yuxuda ağ at görmüsənsə bu cənazədir. 
7. Əlhad daşı (bizim kənddə) 
8. Polyak ekstrasensini - Stalin qəbul edir. Stalin ona: 
- Qafiyəni dəyiş, qoy Molotov sizi görsün (pul 1 mln.). 
 
Dostoyevski hələ keçən əsrdə yazırdı: "Kişilər! Dünyada 

mərhəmətsiz, rəhmsiz yaşamaq olmaz". 
Göyçay şəhəri - Əzəmətli çinarlar şəhəri. Bu Rəsul Rza, 
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Abdulla Şaiq, Qantəmir, Nigar Rəfibəyli, Əli Kərimli, Anar, 
İsgəndər Coşğunun vətənidir. 

Məmməd Araz: "Ayılıb gördük ki, gec ayılmışıq". 
Köhnə bir bolşevik söhbət edirdi, mən də qulaq asırdım. 

MK-nın katibi Ruhulla Axundov hərbçi olanda M.C.Bağı-
rovla görüş istəyir və görüş baş tutur. M.C.Bağırov R.Axun-
dovu təhqir edərək əclaf deyir. Doktor Nərimanovu düşmən 
adlandırdın, indi özün düşmənsən. 

Ruhulla Axundov - "əclafın böyüyü sənsən" - deyir. Səni 
çağırmışam deyəm ki, doktor sağ olsaydı diz çöküb ondan 
üzr istəyərdim. Əllərindən yox, ayaqlarından öpərdim. Bütün 
varlığımla inanıram ki, N.Nərimanov ömrünün sonunda 
M.Ə.Rəsulzadənin ayaqlarına düşüb üzr istəmək haqqında 
düşünüb. 

1970-ci il. 
*** 

 
 
 

Õ
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QƏDİM GƏNCƏ AZƏRBAYCANIN TARİXİ 
 

Qocaman jurnalist İlyas Allahverdiyevlə müsahibə 
 

Unudulmaz illər 
 
"Vətən Ulduzları" qəzetinin xüsüsi müxbiri Soltan Rza-

yev: 
Sual: Gəncə vilayətində işlədiyiniz bir vaxtda son hadisə-

lərin şahidi olubsunuz. Vilayət nə vaxt yarandı və niyə ləğv 
olundu? 

Cavab: Gəncə vilayətinin yaranması barədə bir neçə dəfə 
MK-da məsələ müzakirə olunmuşdu. ADR fəaliyyətə başla-
dığı illərdə də, sonrakı illərdə də məsələ qaldırılmışdı. Vaxtı 
ilə Gəncə ziyalıları açıq şəkildə Bakıya və Moskvaya mək-
tub yazaraq təkid etmişdilər ki, Gəncə Quberniya olub. Bu 
vilayət deməkdi. Bəs indi bu Quberniyanın yerində Avtonom 
respublika olmasa da bir vilayət yaratmaq lazımdı (nə isə bu 
ayrı mövzunun söhbətdir). 

Nəhayət şans yarandı. M.C.Bağırov Moskvada məsələ 
qaldırdı. Respublikada iki yeni vilayət: Gəncə və Bakı vila-
yətlərinin yaranması 1951-ci ildə qərara alındı. Bu təsadüfi 
deyil. İ.D.Mustafayevin həyat yolu Gəncə ilə bağlı olub. 
Vaxtı ilə AzXİ-nin(indiki Kənd Təsərrüfatı Akademiyası) 
rektoru olub. K/t naziri olub. Qızı Sevinc həmişə gəncədə iş-
ləyib. O vaxtlar Gəncə vilayət partiya komitəsinin birinci ka-
tibi İmam Daşdəmiroviç Mustafayev, Bakı vilayət partiya 
komitəsinin birinci katibi Həsən Seyidov seçildi. Bakı vila-
yətinin mərkəzi Bakı şəhərində yerləşdirildi. Hər iki vilayət 
artıq 1952-ci ilin ortaları və 1953-cü ilin əvvəllərində fəaliy-
yətə başlamışdı. Şəhərə Gəncə adı verilməsi toy-bayrama 
çevrildi. Gəncə vilayətində iki qəzetin - "Gəncə kommunisti" 
və eyni həmin qəzetin rus dilində buraxılması qərara alın-
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mışdı. Amma qəzetlərin buraxılması müşkül məsələ idi. Sa-
bir küçəsində yerləşən mətbəədə ancaq şəhər qəzeti buraxıl-
dı. Burada qəzetlərin buraxılması xeyli yubandı, ancaq səhv 
etmirəmsə 1953-cü ilin mart ayında qəzetlər çap edilməyə 
başladı. Bakıdan gələn jurnalistləri Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi M.C.Bağırov qəbul etdi. Həmid Əsgərov re-
daktor, Alp Ağamirov məsul katib, Yusif Mehdizadə k/t şö-
bəsinin müdiri, Əmircan kəndindən rəssam (təəssüf ki, adı 
yadımdan çıxıb) və rus dilli qəzetinin redaktoru, həm də bi-
zim qəzetin redaktorunun birinci müavini Kuzmin Xromov. 
Hamımız hər iki qəzetin kollektivi Gəncə şəhər qəzetinin re-
daksiyası nəzdində fəaliyyətə başladıq. Gəncəlilər bizə bö-
yük qayğı göstərdilər. "Gəncə kommunisti" qəzetinin redak-
toru mərhum Kəramət Tağıyev və qəzetin şöbə müdiri mər-
hum yazıçı Altay Məmmədov şöbə müdiri işlədilər. Hər ikisi 
yazıçılıqdan əvvəl gözəl və "talantlı" qəzetçi idilər. (Hər iki-
sinə Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun). 

Xüsusi müxbirlərinin siyahısını Vilayət Partiya komitəsi-
nə təqdim etdilər. Vilayət üzrə 4-5 nəfər xüsusi müxbir kimi 
fəaliyyətə başladı. Bizi vilayət PK bürosu təsdiq edirdi. Məni 
o vaxt vilayət partiya komitəsinin üçüncü katibi Məmməd 
Qurbanov yoldaş qəbul etdi. Mən Vətən müharibəsi iştirak-
çısı idim. Katib partiya tarixindən mənə bir neçə sual verdi. 
Cavab verdim, dedi, görünür siz partiya tarixini yaxşı bilirsi-
niz. Dedim ki, mən hərbi hissədə əsgər və zabitlərə partiya 
tarixindən dərs deyirdim.  

Mən Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi müxbir işləyirdim. O 
zaman Vilayət PK-nın 2-ci katibi, Qubadlı rayonundan rəh-
mətlik Mirağa Əliyev işləyirdi. M.Əliyevin və İmam Musta-
fayevin evləri yan-yana Gəncə çayının sol sahilində, Dram 
teatrından bir qədər yuxarıda yerləşirdi. Katiblərin hər ikisi-
nin mənə hörməti var idi. 3-cü katib Qurbanov Məmməd 
müəllim, vilayətdən sonra Bakı şəhər partiya komitəsinin ka-
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tibi, mədəniyyət naziri işlədi, köhnə isti münasibəti davam 
etdirdik.  

Bu əziz, istəkli, böyük insanlarla "Kommunist" qəzetində 
və teleradio komitəsində işlədiyim vaxtlarda da sıx əlaqə 
saxlayaraq dostluğumuzu davam etdirirdim. 

İmam Mustafayev yoldaş son dərəcə sadə, qayğıkeş və 
böyük insan idi. Dünya şöhrətli alim-akademik 21 növdə 
buğda və başqa k/t bitkiləri yetişdirmişdi. Vilayətdə olduğu 
kimi o, Qarabağa gələndə, "Kommunist" qəzetində işlədiyim 
dövrlərdə Mil-Muğan zonasına gələndə də onun təkidi ilə 
maşını əyləndirib rayonları -pambıq, taxıl sahələrini birlikdə 
gəzərdik. Şəxsi qatar vaqonunda da bir gedərdik (bu barədə 
xatirələrimdə geniş söhbət açılır). 

Amma Gəncə ilə əlaqədar bir tarixi görüşü oxucuların nə-
zərinə çatdırmaq istəyirəm. Necə deyərlər, vaxt-vədə gəldi 
(Allah mərdimazara lənət eləsin). N.S.Xruşşov M.C.Bağıro-
vu işdən götürdü. İ.Mustafayev katib işlədi, bir müddətdən 
sonra növbə ona çatdı. İmam Mustafayevi Ali Sovetin sədri 
ilə Mirzə İbrahimov və Respublika Nazirlər Sovetinin sədri 
Sadiq Rəhimov müdafiə etməkdə tərəddüd etdilər. (Bu ayrı-
ca mövzunun söhbətidir). 

Əslində M.İbrahimov, Azərbaycan dili məsələsini qabart-
dı. Millətçilik məsələsi, rus dilində yazışma yığışdırılsın, 
bundan ruslar narazı qaldılar. 

İmam Mustafayevin necə deyərlər ayağı çörəkli idi. O, 
MK-nın I katibi işlədiyi illərdə respublika böyük inkişaf et-
mişdir. Respublikada tikinti-quruculuq işləri start götürmüş-
dü. Təkcə bir fakt göstərsəm yerinə düşər. 1954-cü il təsərrü-
fat ilində pambıq əkini sahələrindən respublika üzrə hər hek-
tardan 21 sentner pambıq istehsal olunmuşdu. 

İ.D.Mustafayev yoldaş işdən götürüləndə, elə həmin Bü-
ronun axırında N.S.Xruşşov üzünü azərbaycanlılara tutub 
demişdir:  
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- İmeyu vas, budu İmam Daşdamiroviç Mustafayev odin 
iz nix krupneyşiy ispesalist naş stranı. 

Moskva beş ildən bir respublikada rəhbər kadr dəyişikliyi 
edib. 

Xruşşov və Andropovdan sonra ermənipərəst M.S.Qorba-
çov işə gəldi. Ölkəni virana qoyan öz yenidənqurması ilə 
H.Əliyev yoldaşı işdən kənarlaşdırdı və Qarabağ məsələsini 
gündəmə gətirdi, erməniləri üstümüzə qısqırtdı. 

Kəramət Tağıyev hələ şəhər partiya komitəsinin II katibi, 
eləcədə qəzetin redaktoru olanda da Gəncənin adının özünə 
qaytarılması barədə Moskva qarşısında məsələ qaldırmışdı. 
Buna görə o, Partiya Komitəsinin katibi vəzifəsindən azad 
edilmişdi. Amma gec də olsa o deyən olmuş, ədalət zəfər 
çalmışdır. Bir maraqlı fakt S.M.Kirov 3 ilə qədər Azərbay-
can MK-nın I katibi işləmiş, amma bir dəfə də olsun Gəncə-
yə necə deyərlər ayaq basmamışdır. Amma şəhər onun adına 
Kirovabad adlanıb (Əvvəl isə Yelizavetpol Çox şükürlər ol-
sun ki, Gəncə öz əzəli adına qayıtdı. 

Kəramət Tağıyev yenə öz yerində şəhər qəzetinin redak-
toru, Altay Məmmədov isə o vaxt APİ-də dekan vəzifəsində 
işə başladı. Kəramət müəllim tələb etdi ki, sən qal redaksiya-
da şöbə müdiri işlə. Dedim ay Kəramət müəllim, Mirağa 
Əliyev şəhər partiya komitəsinin katibidir. Yerliyik, dostuq. 
Axı sonra mənə Gəncədə bir cür baxanlar da tapılar? 

Onda qoy o kişi ilə məsləhətləşim. 
Gəldim şəhər Partiya Komitəsinə. Mirağa müəllimlə söh-

bət etdim. Əhvalatı ona danışdım: 
- Dedi fikrin nədi? 
- Dedim Bakıya gedirəm. Bəlkə respublika qəzetlərinin 

birində işə düzəldim. 
- Sən düz yoldasan-deyə o gülümsədi. 
Necə deyərlər, Allah elə elədi ki, söhbətin şirin yerində 

qəfil qapı açıldı. Hörmətli İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev 
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içəri daxil oldu. Katib də, mən də ayağa qalxdıq. Səmimi gö-
rüşdük. O, əlindəki yaşıl qovluğu stolun üstünə qoydu, üzü-
nü mənə tutub dedi: 

- İlyas, vilayəti də, qəzeti də bağladın hə..(zarafatla..) 
Dedim İmam Daşdəmiroviç, əvvəla sizi MK-nın I katibi 

seçilməyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizdə Al-
laha sevgi və məhəbbət olduğundan yolunuz rəvandır, ayağı-
nız çörəklidir. Lənət olsun mərdimazara. Vilayət vacib idi, 
onun konstitusiya hüququ çoxdur. Söhbət əsnasında İmam 
Mustafayev dedi: 

- Sabah Bakıya gedirəm, birisi gün sizi gözləyirəm, gələr-
sən yanıma. 

- "Baş üstə" - deyib hər iki böyük insanla xudahafizləş-
dim. 

...Mən artıq "Kommunist" qəzetində işə başladım. Yığın-
caqda Mustafayev yoldaş məni çağırdı. Dedim İmam müəl-
lim, Təbliğat şöbəsinə gəldim, sizin adınızı verdim. Şöbə 
müdiri İsgəndərov M. məni redaksiyaya göndərdi. 

İmam müəllim dedi: 
- Axı sənin haqqında başqa fikrim var idi.  
- Çox sağ olun, mənim qəzetdə işləmək istəyim var. 
...Kəramət ilə Altay müəllim Hacıkənddə vida mərasimi 

ilə əlaqədar qonaqlıq təşkil etdilər və məni Ağdama yola sal-
dılar. Bu son görüş olmadı. Bizim dostluğumuz uzun zaman 
ailə dostluğuna çevrildi. Əsərlərimdə hər iki dostumu ehti-
ramla yad etmişəm. 

Bacım oğlu Nəriman APİ-ni qurtarıb. Altay müəllim, Kə-
ramət müəllim həmişə ona qayğı göstəriblər. İndi Nəriman 
Gəncədə yaşayır. Dostlarımdan həmişə iftixarla danışır. 

Gəncədə Kəramət və Altay deyil, bir çox başqa ziyalı və 
fəhlə dostlar da qazanmışam. AzXİ-nin rektoru, (indiki K/T 
Akademiyası) Niyazi Cəfərov onun bacanağı Xalis müəllim. 
ASXİ-də filosov Həsənov, doktor Fərhad Şirinov, Şərifov 
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keçmiş KTV rəisi, polkovnik Nəcəf Quliyev, Şəkinin keçmiş 
polis rəisi Əli, Motelin direktoru Şəmil kişi, dərzi Balakişi, 
APİ-də professor Həmid Fərzalıbəyli və onlarla başqaları 
Gəncə vilayətindən 3 nəfər Alp Ağamirov, Yusif Mehdizadə 
və mən "Kommunist" qəzeti redaksiyasında işə başladıq. 
Yusif Mehdizadə ilə İnqilab Əliyev redaksiyada gileyləşdi-
lər, kobudluq etdilər. Redaktor rəhmətlik İsrafil Nəzərov iki-
sini də işdən çıxarır. Yusif Azərbaycan radiosuna işə gedir, 
İnqilabı isə, Cəbrayıl rayonunda çıxan bölgə qəzetinə işə dü-
zəltdim. 

Sonradan bir müddət işləmişdik ki, MK redaktor Xasay 
Vəzirovu işdən azad etdi. Yerinə Hidayət Mirzəzadə qardaş 
qəzetə redaktor gəldi. İmam Mustafayev işdən gedəndən 
sonra H.Mirzəzadəni işdən götürdülər. (Mən onu dünyasını 
dəyişənə qədər həmişə yoxlayırdım). 

Hidayət müəllimdən sonra İsrafil Nəzərov yenə redaktor 
seçildi. Mən "Kommunist" qəzetinin tarixində bir neçə re-
daktorla işləmişəm. Əli Vəliyevdən sonra, yeganə qorxmaz, 
prinsipial redaktor İsrafil Nəzərov olmuşdu.  

(İlyas Qəmgin həmişə görkəmli jurnalistlərdən, qələm 
dostları Nəsir İmanquliyevi, Əbdül Paşayevi, Alp Ağamiro-
vu ehtiramla xatırlayır, onların yaradıcılıq fəaliyyətləri haq-
qında maraqlı söhbətlər edirdi. R.İ). 

Uzun zaman "Kommunist" qəzetində məsul katib işləyən 
Alp Ağamirov həmişə Gəncənin, gəncəlilərin təsibini çək-
miş, dostlarına sədaqətli olmuş, məni həmişə müdafiə etmiş-
dir. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. 2 ildir ki, 
xəstə olduğum üçün onunla yalnız telefonla əlaqə saxlayır-
dım. Görüşümüz alınmırdı. Beləcə onunla görüşə bilmədim. 
Onun vəfat etməsi xəbəri bizim ailəni təlatümə gətirdi. 

 
Müsahibəni qələmə aldı: 

 Sultan Rzayev.  
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QAÇQIN ŞƏHƏRCİYİNDƏN MƏKTUB 
 
Çox hörmətli İlyas müəllim! 
Şəxsiyyətinə və sənətinə çox böyük hörmətim vardır və 

sizə səmimi salamlarımı yetirirəm. 2004-cü ildə çapdan çıx-
mış, uzun illərin təcrübəsindən yaranmış, gözəl məzmunlu 
"Mənim inamlı dünyam" adlı tarixi sənət əsərinizi mənə hə-
diyyə etdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. 

Əsərdə yaradıcı ilahi qüvvə Allah-Təalanın varlığı, onun 
Rəsulu Məhəmməd peyğəmbərin, İslam dinimizin və imam-
larımızın haqqında göstərdiyiniz tarixi faktlar çox maraqlı-
dır. 

Eyni zamanda kitabda imamlarımızın vətən, xalq və islam 
dini uğrunda canlarını fəda verməsi və 72 nəfər fədakar dö-
yüşçünün şəhid olması haqqında tarixi faktlar şəhidlik kəl-
məsinin həmin tarixdən yarandığını oxuculara aşkar edir və 
şəhidliyin yaranma tarixini məlum edir. Ona görə də bu tari-
xi faktların milli mənəviyyatımızın öyrənilməsində və ilahiy-
yat elminin dərk edilməsində çox böyük əhəmiyyəti vardır 
və həm də bu tarixi faktlar xalqımızın Allaha etiqadını, pey-
ğəmbərə, imama və islam dininə sədaqət və inamını daha da 
artıracaqdır. 

İmaməddin Nəsimi yazmışdır: 
 

Ey vədə verərək etməyən vəfa, 
Bir vəfa əhlinə bu deyil rəva. 
Kəbəni ziyarət bir fayda verməz, 
Gər dinə sədaqət, inam olmasa. 

 
Ona görə də sizin yazdığınız "Mənim inamlı dünyam" ki-

tabında İslam dininə göstərdiyiniz xidmət təqdirəlayiqdir. 
Yaradıcı əməyinizə görə uzun illərdən bəri olan səmimi ta-
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nışlığımızı, sizin ağsaqqallığınızı, gözəl mətbuat işçisi olma-
ğınızı və səmimi qonşuluğunuza görə sizə böyük hörmətimiz 
olduğunu məmnunluqla bildirirəm. 

Kitabın redaktoru olan oğlunuzun, sizin yolunuzu davam 
etdirməsini ürəkdən alqışlayıram  

Hörmətli İlyas müəllim! Yaratdığınız sənət əsərlərinə gö-
rə sizi səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə uzun ömür, can sağlı-
ğı və xalqımız üçün faydalı olan yeni-yeni sənət əsərləri ya-
ratmağınızı arzu edirəm. 

Səmimi hörmət və ehtiramla,   
 

Boran Vəliyev. 
Ağdam rayonu, Quzanlı kəndi.  

Qaçqın şəhərciyinin orta məktəb müəllimi  
30 iyun, 2004-cü il. 

*** 

 
Õ 
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CAHANA GƏLDİ HEYDƏR 
 

Cahana gəldi Heydər, 
cahan üçün. 
Həyata gəldi Heydər, 
həyat üçün. 
Dağlara atlandı o, 
dağ olmaq üçün. 
Bağları gəzdi o, 
bar almaq üçün. 
Çeşmədən su içdi, 
paklanmaq üçün. 

Xəzəri süzdü Heydər, 
parlamaq üçün. 
Bakını, kəndi, Heydər, 
yenidən qurdu. 
Qədim abidə üstə, 
polad tək durdu. 
Torpağı bəzədi 
zəhməti ilə, 

Çölləri bəzədi 
zəfəri ilə. 
Dağlara kəmər çəkdi 
səfəri ilə. 
Vətən uğrunda Heydər! 

Xalqın yolunda Heydər. 
Gəzir dünyanı 
cahana tanıdır 
Azərbaycanı. 
Bakıya gətirir, 
Bütün cahanı... 
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*** 
Aramla danışır, 
Qəti söz deyir. 

Ağıl dəryasıdır, 
Sözü düz deyir. 
Qəsdi, siyasəti 
çöndərir yana. 

Yağı düşmən qalır, 
lap yana-yana. 

Cahanı döndərir 
Azərbaycanı. 

 
*** 

Böyük şəxsiyyətdir, 
Elin pənahı. 

Danılmaz həqiqətdir, 
Elin gümanı. 

Dünyanı dolanır, 
Elin yolunda. 
Yağılar fırlanır, 
Sağı-solunda. 

Kəsərli kəlamla, 
O, sözün deyir. 
Uca kürsülərdən 
O, düzün deyir. 

 
*** 

Çində, Fransada 
Səsi, sorağı. 
Amerikadan gəlir, 

Əziz qonağı... 
Böyük məclislərdən 
Sədası gəlir. 
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*** 
Vətəni yüksəldir- 
vətən adıyla. 

Özü ucalsa da 
Vətən adıyla. 
Xalqı da ucaldır, 
O, öz adıyla- 
Özü də ucalır 
xalqın adıyla. 

 
*** 

Darıxma, Qarabağ, 
doğma el-obam. 
O sönən soba, 
O sönən ocaq... 
"Qarabağın qara bəxti" 
Yenə-yenə qurulacaq, 
Qarabağın qızıl taxtı. 

 
*** 

Darıxma əsgərim, 
Polad sipərim. 
Ey mənim qaçqınım, 

dərdli qaçqınım, 
mənim köçkünüm. 

Mənim, sənin, kimin, 
ey didərginim! 
Yenə o, çöl, çəmən, 
ləçəkləşəcək. 
Yenə o, Qarabağ 
çiçəkləşəcək. 
O Vətən torpağı, 
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o vətən növrağı, 
Aydın səma kimi 
gözəlləşəcək! 

 
*** 

Günəşlə doğulan 
onla parlayan, 
Prezident Heydərim! 
Dahi Heydərim! 
Əziz Heydərim! 
Heykəlləşəcək. 

Onun sayəsində, 
onun qayəsində. 
Millətim, məmləkətim, 
müstəqil ölkəm. 
yumruq tək birləşəcək. 
Vətən çiçəkləşəcək, 
Azərbaycan gözəlləşəcək- 
Sevimli Heydər, 
Heydər, ölməz Heydər! 
Heykəlləşəcək!... 

 
İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

1995-ci il 

Õ 
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MƏNİM BİR KƏNDİM VAR 
El ağsaqqalı Əli Məhəmməd oğlu  

Nağıyevin əziz xatirəsinə 
 

Dünyada nə qədər şəhərlər, kəndlər, 
Ellər, yollar, çaylar, bərəli bəndlər. 

Dost, sənin ki, belə gur şəhərin var, 
Mənim çal-çağırlı, sərin kəndim var. 
Çay yuxarı qədim kənddi əzəli, 

Kəndin adı- o Yuxarı Həmzəli. 
Əsl adı yüzbeş evli Şıxava, 
Ondan ayrılıbdı bir neçə oba. 
Dəllər Həmzəlisi deyir kişilər, 
Dərə Korlar, biri Qarakişilər. 

Bəylik olub bizim Şıxava kəndi, 
Cövlan edib Şəmil bəyin səməndi. 

Niftalı bəy Zəngəzurun naibi, 
Olub qırx il bu yerlərin sahibi. 
Şahə qalxıb bəy babanın boz atı, 

Sarı simli nərmə-nazik bayatı. 
Kəndimin tarixi çox düşündürüb, 

Fikirə qərq edib, gah isindirib. 
Bir zaman o xəyal aparıb hara? 
Sanki o xəyallar salıbdı tora. 

Axtarış aparıb, çox da çalışdım, 
Tarix vərəqlərkən yandım, alışdım. 

...Sarı Aşıq simi dilə gətirdi, 
Sarı Aşıq o dastanı bitirdi: 

-Dedi Qəmgin, üz tut Xanlıq kəndinə, 
Yaz tarixi, sal dərdi kəməndinə. 
Bəylərin adların sən zilə gətir, 
Yadınızda qalsın sətirbəsətir. 



 

 272 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Onda çox mətləblər olacaq aşkar. 
Eşit, gör nə deyir qədim ruzigar: 
-Qubadlıda qədim bir abad kənd var. 

Orta əsrlərdən qalıb yadigar, 
Qədim Xanlıq, Xanlıq olubdur adı. 

Tanıyır düşməni, tanıyır yadı. 
Bu dərd ərən, bu diyarın adını, 
Yüksəldibdir şöhrətini-şanını. 
Sorağı gəlibdir o tay, bu taydan, 

Xəbər gətiriblər ulduzdan, aydan. 
Nəğmə çalıb bu Bərgüşad onlara, 

Qulluq edib bu Həkəri xanlara. 
Biri Mahmud olub, biri Qubadlı, 

Biri Həmzə, o birisi Muraddı. 
Qubad məskən saldı, oldu Qubadlı, 
İsmi Murad bəydir, həm adlı-sanlı. 
Ki bir şəhər saldı Muradxanlı, 

O, Mahmudlu ki, müdam gəlir qonağı. 
Neçə bölgələrdən gəlir sorağı. 
Kürd Mahmudlu İmişlidə bir məkan, 
Araz sahilində neçəsi məskən... 
İsgəndərbəyli, yanda Kilətağ, 

Yuxarıda meşə, dağda Kilətağ. 
Dəmirçi, Əyin, dağda Çardaxlı, 
Çənlibeldə Qoç Koroğlu yaraxlı. 

Çox atlanıb at belində ərənlər, 
Dəllər kənddən qalxıb qoçaq dəlilər. 

Həyərəkdən yal yuxarı bağlara, 
Baxa-baxa sədd çəkiblər bağlara. 

Bayandurdan mil yuxarı Qaragöl, 
Yaşıl yurdum, alagözlü Alagöl. 
Göyçə gölü Dədə Qorqud seyr edib, 
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O yerləri bizə şəxsən vəd edib... 
Həkəriylə birgə coşdu Bərgüşad, 

Neçə əsr bu məkanda o dörd ad. 
Düşməyib bu yerə tufan, nə gurşad, 
Oğul da, nəvə də çıxarıbdı ad. 
Bu bir tarix, bizə qalıb yadigar, 

Bax beləcə keçib vadidə ruzgar. 
Şimal qonşu, sənin buzlu dağın var, 
Mənim də silsilə Qafqaz dağım var. 

Kəndimin dağında quş qonmaz zirvəm, 
Qonşumuzda nə çox gəzəyən kirvəm. 

Nə olsun ki, sıldırımlı qayan var, 
Kirvə! O üzündə heç bir həyan var? 
Mənim nişan alan Sarı qayam var. 

Qonşu sənin çox ağızlı yatağın, 
Mənim Üçağızlı dərə yatağım. 
Qoca Qafqaz bu nə tarix, nə dərddi, 
Haydı yalı, Qaban kolu sərhəddi. 

Qaban kolu çay yuxarı mənimdi, 
Babam əkib, indi niyə sənindi? 

Səndə neçə-neçə dağım, dərəm var, 
Çox qədim tarixli Qorxunc dərəm var. 

Armudu- düzü bir tarixdi, düzü-düz, 
Ərazinin bir yanıdı Tək Kümbəz. 
Armud düzü, Qəflə yoldan keçibsən? 

Nəsir düzdən keçən bir sən deyilsən. 
Yadda saxla məni, ey Zırzoğallı, 
Çiyələk dərmişəm, ay pir kamallı. 

Darın dərəsindən keç Haydayalı, 
Sərhəddi göstərir o Abdalanlı. 
Aləmə yaraşıq Zilanlı düzü, 
Yağının əzibdi, minini, yüzü. 
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Məzməzək qaşından sən keç yuxarı, 
Üz aşağı göstər o kənd Korları. 
Məşhur "Ayıdərəsi"di kəndin bir yanı, 
Bir tamaşa qədim insan məskəni... 

Nə deyim: "Sınıq Körpü" bir yadigardı, 
Qədim dünya qədər ad -sanı vardı. 
Həkəri, sərhasər çalırsan laylay, 

O yaxşıdı, su pərisi, o Leyla. 
Çay yuxarı sərhəddim Güləbirddi, 

Sarı Aşıq yaxşı bilir sərhəddi. 
Aman Allah sərhəd bizə bir dərddi, 
Alma bağı  yal yuxarı sərhəddi... 

 
*** 

Torpağımın bir hissəsin erməni, 
Qabankoldan deyir:"Yuxarı mənim!" 

Korların qaşını əkir Məzməzək, 
Hələ bizə yağlı vurur bir bəzək. 
Tək Kümbəzdən bax yuxarı bir qismi, 
Nəsir düzün bir baxarı, bir qismi. 
Burdan Qaracallı, ol Abdalanlı, 
Az qalıbdı qamarlasın Qayalı. 
Əgər hissə-hisə qamarlasalar, 

Daha ərazidən bizə nə qalar? 
Qaracallı köç yolu, Nəsir düzü, 
Atalar da yazıb, deyibdi düzü. 

Yol yuxarı, qağa, solu sənindi? 
Qağa, yol yuxarı sağı mənimdi. 

Yadda saxla Qaracallı, yarı sənin, 
Yol sərhəddi, nə deyəsən bəri mənim. 
Xilaf qatma, ərazi qatmaq olmaz, 

Qonşu ilə ünsiyyəti pozmaq olmaz... 
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O üzdərə, Tut ağacı yadigar, 
Ballı Qaya sən özün yaz ruzigar. 
Ovçu qardaş, gör kim çıxıbdı ova? 

Tarixi al, qədim məkan Şıxava... 
İlyas, yaz ki, ərənlər səriştəsi, 

Mənə qalıb Şəmil bəyin xərtəsi. 
Yazıram ki, yazıların izi qalsın, 

Doğma elin ərazisi, özü qalsın. 
Torpaq halallığı sevir, gəl inan, 
Torpaq müqəddəsdir, bilsin hər insan! 

*** 
 

OĞLANLARIMA NƏSİHƏT 
 

Bu fani cahandır, hər gələn gedər, 
Oğul, gəl vaxtını sən etmə hədər. 
 

Cəfa çək alasan bala, yaxşı ad, 
Parla işıq saç ki, hamı olsun şad. 
 

Ömür gödək, boş keçirmə vaxtını, 
Elə et ki, vaxtında qur taxtını. 
 

Vəfa qıl şamına, heç demə yalan, 
Pərvanə tək yar başına gəl dolan. 
 

Dünya pəncərədir, hər gələn keçər, 
Yaxşı-yaxşılığı hər zaman seçər. 
 

Dürlü sözlə məclisləri bəzə sən, 
Mərəkədə sənə desinlər əhsən. 
 
İnsan üçün yaxşı kəlam cövhərdir, 
Onu yaradanın özü gövhərdir. 
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Yaxşılıq odur ki, sonra öləndən, 
Adın gəlsin qərinədən və ildən. 
 
Əlimdən gəlmədi pislik dünyada, 
Pislik yaramaz heç, layiqli ada. 
 
Ötüb keçənləri salsan da yada, 
Qabalıq göstərmə dosta ya yada. 
 
Qonşu malına da atmadım bir daş, 
Hamı sayıb məni eylədi sirdaş. 
 
Namərdin malına tikmədim ki, göz, 
Axirət dünyada deyilməsin söz. 
 
Xeyir-dua ilə mən doldum yaşa, 
Şərdə-xeyirdə də çağrıldım başa. 
 
Adam gərək bir sənətə alışsın, 
Namus ilə bu sahədə çalışsın. 
 
Pillə-pillə ora qalxasan gərək, 
Elmin qalasını alasan gərək. 
 
Elm göyün yeddi qatına dəyir, 
Kainat da indi ona baş əyir. 
 
Hər quyudan elm quyusu dərindir, 
Onun suyu hər bir sudan sərindir. 
 
Karvanı bu yolla əgər aparsan, 
Sərvan əldə olsa, nicat taparsan. 
 
Əsmə külək dəymə onun telinə, 
Gürşad eylə atın məni selinə. 
 
Mən öləndə, bala məni ağlama, 
Qəlbimə gəl, bir də qara bağlama. 
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NEMƏTLƏRİN SÖHBƏTİ 
 

Kəndin kənarında vardır bir qaya, 
Adıyla çağırılır, o "Ballı qaya" 
Möhtəşəm görünür incə-bəzəyi, 
Gələnlər nəqşini sayırlar saya. 
 
Höcətləşə-höcətləşə o dostlar, 
Axşam çağı üz qoydular bu taya. 
"Çəp gəlir sözümüz, bizdə nifaq var, 
Ərz edək dinləsin sütunlu qaya". 
 
Köhlən at başı tək hey dartdı cilov, 
Səda gəldi! başla sözə sən plov. 
Dedi: "Adım var, sanım var, süfrə bəzəyi, 
Ləzzət alan deyir: əhsən maş-plov". 
 
- "Öyünmə gəl: mənə kabab deyərlər, 
Məni hamı iştah ilə yeyərlər. 
Söylə iyim bürüməzmi hər yeri? 
Dadmayanlar ağız-burun əyərlər". 
 
Bundan sonra öydü özün düşbərə, 
"Yeyən-içən alqış deyir min kərə. 
Can dərmanı desən, o da var məndə, 
Ye, pəhrizi pozma, taparsan çarə". 
 
Əriştəyəm hörmət desən var məndə, 
Xərcim ucuz, ağam düşməz ta kəndə. 
Bir ovuc maş, tikə yağ, iki kündə, 
Şükür edər, eşən tərlər əsl bəndə. 
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Birdən soğan baş qaldırdı o yandan, 
Siz öyünün biz də çıxaq qoy qaddan. 
Olmasam mən əsla düşərsiz daddan, 
İyim gəlir mənim, əlli verst yoldan. 
 
Həzin-həzin sözə başladı dovğa, 
Donquldanırsız nə lovğa-lovğa. 
Mənəm tacı xörəklərin gəl dinmə, 
Lal ol dovğa, bu söhbətdə var qovğa. 
 
Sözün qurtarmamış dovğa bərk getdi, 
Geri qalanlara bərkdən ərz etdi. 
Hərənin öz yeri, öz büsatı var, 
"Kimə bəlli deyil" o deyib getdi. 
 
Qaya birdən dilə gəldi əzizsən, 
Ayaq saxla dovğa hara gedirsən. 
Eşidirəm sən bir doğru deyirsən, 
Dinlə dürr sözümü, sonra gedərsən. 
 
Nemət bir-birinə oxşasa əgər, 
Yaxşını-yamanı seçərsən məgər? 
Hər nemətin öz dadı, öz ətri var, 
Onu seçə bilməz, dadsız adamlar. 

 
İlyas Allahverdiyev 

1965-ci il. 
 

Õ
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JURNALİST DƏFTƏRİ 
 

Əli qələm tutan o bir qocadan, 
Xəbər aldım baba söylə ucadan. 
 
Anket dolduranda o, nə demişdi, 
Bəs mətbuat aləmin o sevməmişdi? 
 
Cavan jurnalistə baxdıqca baba, 
Dedi: hansı qüvvə ilə qalxdı el-oba? 
 
O qızıl barmaqla qızıl sətirlər, 
Gəzdikcə hər yerdə qaldı ləpirlər. 
 
Ey jurnalist şirin, duzlu sözün olub, 
Hər əyridə, hər üyrüdə gözün olub. 
 
Oxu, vərəq-vərəq bu dəftəri sən, 
Jurnalist tarixin sən bilməmisən. 
 
Xüsusi tarixdir, onu bilirsən? 
Əvvəlin əsasın sən bilməlisən. 
 
Qələm barmaqların üzük qaşıdır, 
Böyük tarixlərlə yan-yanaşıdır. 
 
Onu öz əli ilə yazdı "Əkinçi"! 
Qara lövhələri pozdu "Əkinçi"! 
 
Qoca dedi: biri anketində, 
Yazdı:  "Mən mənəm". 
Durdu o tində 
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Biri yazdı: eser! 
O biri yazdı: mister! 
Biri yazdı: müsavat! 
O biri yazdı: demokrat! 
Digəri yazdı SOS hərəkət. 
Biri yazdı "dinevnik", 
Biri yazdı: çinovnik! 
Biri yazdı: bolşevik! 
O biri yazdı: menşevik. 
Biri yazdı: imperialist. 
Digəri yazdı: "Sosialist"! 
Biri: sosialist utopik. 
Amma o dahi, o ulu 
Bizim o Məmməd Əmin 
Sənin, mənim, onun və elin. 
Atası, babası o, dahi Əmin. 
Səliqə ilə anketə yazdı: 
Nə yazdı? 
Yazdı böyük həriflə: 
Məmməd Əmin Rəsulzadə 
Hümbət, Müsavat və Jurnalist 
Dedi: O əziz 
Bir dəfə yüksələn bayraq,  
Bir daha enməz. 
Bir dəfə yüksələn bayraq 
Yerə bir də əyilməz. 

*** 
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QARABAĞIN LOĞMANI 
Dostlarım Qara həkimə və  

Rizvan Eyvazova ithaf edirəm 
 

Qəmgin vurğunudu aranın-dağın, 
Çayların gur səsi, ax! yığın-yığın. 
 
Saralıb çiçəyi, çölün-çəmənin, 
Qaçqın, söylə hanı sənin çəmənin? 
 
Üzünə çilənmir ətirli mehlər, 
Gül-çiçək rəngində mirvari şehlər. 
 
Görən o vadidə əsirmi mehlər? 
Əks edirmi gözündə qovs quzeylər? 
 
Qəmginəm, qəlbimin dəryası dərin, 
Görünmür gözümə göy üfüqlərin. 
 
Hanı  şəlaləli, dəli Tərtərin, 
Füsunkar dağların, köçkün ellərin? 
 
Qarabağ göylərin könül aynası, 
Dağları ovsunlu mələk dünyası. 
 
Humay qayası tək, Gəlin qayası, 
O Ceyran çeşməsi, ceyran ziyası! 
 
Qəmgindən söz açar, dağlar yüz eylər, 
Bayatı ömrümü bəlkə yüz eylər. 
 
Qarabağ vəfası, qarlı quzeylər, 
Yazar tarix loğman, yazsa düz eylər. 

Quzanlı 
28 oktyabr, 2002. İlyas Qəmgin 
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*** 
Bilməm nədənsə o canan etmir bir çarə mənə, 
Kimə dərdimi deyim, qılsın bircə çarə mənə. 
 
Edir sitəm, gün-gündən artırır qüssə-kədər, 
Qəm üstə səra-sər gətirir qəm dübarə mənə. 
 
Çeşmə başında canan bir an mənə nəzər etdi, 
İstədim o an yan alım, o etdi əksi-işarə mənə. 
 
Sifariş hara, naz satmaq hara, bir özün ara, 
Ki, halı olanlar yəqin deyərlər avarə mənə. 
 
Gecələr sübhədək bir hicran dərdi üzür məni, 
İndi gəl usanma, sənsə üz tutubsan xarə nə mənə. 
 
Ay İlyas, indi gəl ayıl, eşqə giriftar olma, 
Yoxsa ləyaqət, o mənasız eşqdə bir ara məna. 

 
İlyas Qəmgin 

*** 
 

Õ 
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BAYATI KÖVRƏKLİYİ, FELYETON KƏSKİNLİYİ 
 
Qəzetin ayrı-ayrı bölgələrdəki xüsusi müxbirləri dövrün 

tələbinə uyğun kəskin tənqidi materiallarla çıxış edirdilər. 
Onların içərisində İlyas Allahverdiyevin imzası tez-tez görü-
nürdü. Bir gün Nəriman müəllim onun məktubunu növbəti 
nömrəyə hazırlamaq üçün mənə verdi. Əlavə etdi: Narahat 
adamdır, özü də zəng edəcək.  

Həqiqətən, bir azdan telefon zəng çaldı. İlyas Allahverdi-
yev asta-asta danışaraq faktları dəqiqləşdirdi, materialın son-
luğunu da diktə etdi.  

Bir həftə sonra otağa ortaboylu, dolubədənli, qıvrımsaçlı, 
asta yerişli bir kişi girdi. Əməkdaşlarla səmimi görüşdü, mə-
nə də əl uzatdı: 

- Xoşum gəldi, materialı çapa yaxşı hazırlamısan. İlyasla 
dostluğa layiq oğlansan.  

Doğrusu, danışığındakı yumorla, mehribançılıqla məni ilk 
görüşdən özünə cəlb etdi. Ömrünün sonuna kimi isti münasi-
bətdə olduq. İlyas Allahverdiyev haqqında keçmiş zamanda 
danışmaq çətindir. O, yorulmadan yazıb-yaradırdı. Özü de-
mişkən, xəmiri sözlə yoğrulmuşdu. Bu barədə 1999-cu ildə 
"Elm" nəşriyyatında işıq üzü görmüş "Qəm dəryası" adlı ba-
yatılar toplusunda belə yazır: "Mən axarlı-baxarlı Həkəri ça-
yının sağ sahilində Sarı Aşığın vətəni Giləbird kəndi ilə ya-
naşı, Yuxarı Həmzəli ellərinin Şıxava kəndində dünyaya göz 
açmışam. Ana və qoca nənəmin həzin səslə oxuduqları baya-
tıların və xalq nəğmələrinin xoş sədaları altında böyümü-
şəm".  

İlyas Allahverdiyev 1924-cü ilin iyunun 20-də Qubadlı 
rayonunda anadan olmuşdu. Uzun illər respublikamızın, o 
cümlədən keçmiş SSRİ-nin mərkəzi qəzet və jurnallarında, 
habelə əyalət və rayon qəzetlərində çıxış etmişdi. Özünü 
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prinsipial və kəskin qələmli jurnalist kimi tanıtmışdı. Felye-
ton janrı onun yaradıcılığında önəmli yer tuturdu. Yuqoslavi-
ya, Bolqarıstan, İran, Türkiyə və sair ölkələrin mətbuat or-
qanlarında müxtəlif janrlı yazılarla, bayatı və satirik hekayə-
lərlə, duzlu-məzəli lətifələrlə çıxış etmişdi.  

Doğma el-obasını ermənilər işğal etdikdən sonra "Qəm-
gin" ləqəbinə üstünlük verən İlyas müəllim şeir, qəzəl, baya-
tı, atmaca, novella, satirik, alleqorik hekayə yazmaqla həm-
yerlilərinin əzab-əziyyətini, yurd nisgilini 4 kitabda cəmləş-
dirmişdi. "Könül dəftəri", "Qəm dəryası", "Mənim inamlı 
dünyam", "Laçın qaşında qəzəllər və..." kitabları İlyas Allah-
verdiyevin jurnalistika ilə yanaşı, bədii ədəbiyyat sahəsində 
də məhsuldar çalışdığını göstərirdi.  

55 il qələminə sadiq qalan cəfakeş jurnalist "Kommunist", 
"Gəncə kommunisti" kimi nüfuzlu qəzetlərdə, Dövlət Tele-
viziya və Radio Verilişləri Komitəsində, "Gülüstan" və "Ağ-
dam" rayon qəzetlərində fəaliyyət göstərmişdi. Bu illər ər-
zində 45 çap vərəqindən çox oçerk, zarisovka, felyeton, sati-
rik hekayə, novella yazmışdır. Birinci Kür-Bakı su kəməri-
nin çəkilişindən İlyas Allahverdiyev silsilə materiallar hazır-
lamışdı. Ermənilərin Ağdamı işğal etdikləri qaçhaqaç zama-
nı onun hələ işıq üzü görməmiş iki romanı - "Mil düzü" və 
"Ağ göl" əsərləri başqa yazıları ilə birlikdə evdə qalmaş və 
yəqin ki, məhv olmuşdur.  

Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq və jurnalistika 
fakültələrini, Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirmiş İlyas Al-
lahverdiyev hərtərəfli hazırlıqlı bir insan kimi ibrətamiz hə-
yat yolu keçmişdi. Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı ki-
mi 223, 402, 833 saylı divizyaların tərkibində döyüşmüş, Şi-
mali Qafqazın, Ukraynanın bir sıra şəhər və kəndlərinin fa-
şistlərdən azad edilməsində iştirak etmiş, 20-yə yaxın orden 
və medala layiq görülmüşdü. Hitlerçilərlə vuruşda dəfələrlə 
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yaralanan İlyas müəllim birinci qrup əlil kimi müharibənin 
ağrılarından ömrünün axırınadək əziyyət çəkdi.  

1945-ci ildə bir qrup zabitlə Kazbek dağının zirvəsinə çı-
xaraq hidroloji stansiyada bir ay qalan İlyas Allahverdiyev 
"Birinci dərəcəli SSRİ alpinisti" döş nişanı ilə təltif olunmuş 
ilk azərbaycanlıdır. Onun bu şücaəti fəsadsız keçməmiş və 
həmişə ayaqlarındakı kəskin revmatizm onu incitmişdi.  

Artıq bir ildir ki, İlyas Allahverdiyev haqq dünyasına qo-
vuşmuşdur. Onun barəsində həmkarlarının, dost və tanışları-
nın söylədikləri fikirlər jurnalistikamızın bugünkü çalxalan-
ma dövründə çoxlarına gərək ola bilər.  

Jurnalistika nəzəriyyəsinin dərin bilicisi Nəriman Zeyna-
lov demişdi: "İlyas müəllim felyeton janrını sevir. Onun fel-
yetonlarından böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadə satirasının 
iyi gəlir".  

Görkəmli dövlət xadimi Kamran Hüseynov isə belə yaz-
mışdı: "O, çox qətiyyətli, prinsipial bir jurnalist kimi fəaliy-
yət göstərmiş, neqativ hallara qarşı barışmaz mübarizə apar-
mış, ona maneələr törədən bir sıra rəhbər işçilərə öz dönməz 
əqidəsi ilə qalib gəlmişdir".  

 
Telman Əliyev, 

"Xalq qəzeti", 22.VI.2006 
 

Õ 
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*** 
 
Şair Oqtay Rza: Hələ tələbə ikən (1955-1960-cı illər) 

"Kommunist" qəzetinə gələrkən İlyas Allahverdiyevin, Əli 
İldırımoğlunun yanından keçərkən mehriban salamlaşar və 
qürur hissi keçirərdim ki, görün mən kimlərlə görüşmüşəm. 
O vaxtlar "Kommunist" qəzeti ən oxunaqlı qəzet idi. Yuxarı-
da qeyd etdiyim müxbirlərin yazdıqları felyeton və oçerklər 
respublikanın hüdudlarından uzaqlarda da geniş əks səda do-
ğurmuşdu. 

Zəlimxan Yaqub: İlyas müəllimin asta, həlim, duzlu-mə-
zəli danışığı, cəsarətli felyetonları yaxşı yadımdadır - deyə 
hər dəfə mənimlə (R.İ) çox mehriban, səmimi görüşərək o 
gözəl çağları, cənnət Qarabağı xatırlayaraq köks ötürür. 

Nəriman Həsənzadə: Sən, mənim dostumun oğlusan. İl-
yas müəllim sözü bütöv, mərd, prinsipial jurnalist idi. Ra-
yonların məhsul bayramlarında o kişinin çox qonağı olmu-
şuq. Süfrəsi açıq, səxavətli idi.  

 

 

Õ 
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ZƏHMƏT YOLLARINDA 
 
Yazıçı-publisit Elbrus Şahmarın istedadlı qələminin yarat-

dığı "Kövrək məhəbbətim Qubadlı","Məhəbbət Allahın əma-
nətidir" "Söz-söhbətli Bərgüşadım, Həkərim", "Şah İsmayıl 
qartalları", "Xalqın inam simvolu", "Azərbaycan polisi", 
"Polis təbəssümü", "Tərbiyəsi daha əziz" kitablarında və bir 
sıra digər necə deyərlər, hələ qatı açılmamış, işıq üzü görmə-
yən əsərlərində orijinal bir yazıçının, bədii sözün yerini  və 
qədrini bilən bir qələm sahibinin ürək çırpıntıları döyünür. 

Qələm dostum Elbrus Şahmarı lap yaxından tanıyıram. 
Qonşu kəndliyik. O, yaxın qohumumdu. Ata-babalarımız sə-
mimi dost-qardaş olublar. Ona görə də onun bütün əsərləri 
mənim stolüstü kitabımdır. Onun ən yaxın qohumu dayısı 
oğlu, jurnalist İnqilab Əliyev, Elbrus Şahmar və mən böyük 
yazıçı Süleyman Rəhimovun və görkəmli ədib Əli Vəliyevin 
xeyir-duası ilə həyata qədəm qoymuşuq. Əlimizə qələm al-
mışıq. Bu ilhamlı söz ustaları yolumuza işıq salıblar.  

Pəhləvan cüssəli, enlikürəkli, ucaboylu dostumuz E.Şah-
marı görəndə onun atası Şahmar əmi, dayısı Bayramalı bir 
kino lenti kimi xəyalımdan keçir. Bu yazıçı-publisistin doğ-
ma kəndi, ağır Mahmudlu eli Zəngəzur mahalına çox böyük 
şəxsiyyətlər bəxş edib. Cəlal və Cəmil Eminov qardaşları, 
Şahmar Məmmədov (Elbrusun atası) Həsən kişi, Mədəd kişi, 
Kamran, Mehdi, Cəlil polkovnik, Nüsrət Namazov (yer qur-
luşçusu Əli Namazovun oğlu) və başqaları. 

Qarabağ dərdi, vətən dərdi, doğma el-oba dərdi, rayonlara 
səpələnmiş köçkün  və didərginlərin dərdi. İndi mənim kimi 
onun da qaməti sanki bir az əyilmişdir. Doğulduğumuz diyar 
düşmən tapdağı altında inləyir. Bu ağrı, dərd onu rahat bu-
raxmır. Böyük yazıçı Süleyman Rəhimovun "Vətən hamının 
anasıdır" kəlamı vətəndaş çağırışıdır. Bir çox illər bundan 
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öncə deyilmiş bu kəlam əsil vətəndaş üçün müqəddəs kəlam-
dı bu baxımdan, yazıçı-publisist də Vətənin, doğma torpağın 
xilası üçün əlindən gələni edir. 

Publisist yazılarında, xatirə oçerklərində, hekayələrində 
ustalıqla oxucuları sanki sehrli bir aləmə aparır. Uzaq keç-
mişdən indiyə qədər olmuş tarixi hadisələri ilhamla qələmə 
alır.  

Yazıçı-publisist Elbrus Şahmarın yenicə qələmə alıb, ha-
silə gətirdiyi "Xanimanım Qubadlı" adlı iri həcmli kitabı, 
"Kövrək məhəbbətim Qubadlı" kitabının davamıdır desəm, 
heç də səhf etmirəm.Yazıçı gərgin axtarış aparmışdır. Bu 
əsər böyük zəhmət bahasına başa gəlmişdir. On ildən çox ar-
xivlərdə çalışmış ayrı-ayrı adamların kitabxanalarında, ar-
xivlərində günlərlə oturmuş, nurani ağsaqqallar, ağbirçəklər-
lə görüşmüş, son 100-150 il ərzində Zəngəzur qəzasında, 
Həkəri və Bərgüşad vadisində baş vermiş tarixi hadisələri 
yaddaşına köçürmüş, saf-çürük etmiş, olmuş hadisələri üzə 
çıxarmış, ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin simasında o diya-
rın tarixini yaratmışdır.  

Yeri gəlmişkən, bir neçə misal göstərmək istəyirəm. Yazı-
çı Elbrus Şahmar folklorşünas görkəmli alim Əhlinam 
Axundovun arxivində böyük tədqiqat işi aparır. Yazıçı onu 
Əhli-iman adlandırır. Doğrudan da Əhliman Axundov böyük 
inam sahibi olmuş, xalqımızın söz incilərini ipə-sapa düz-
müşdür. Salman Mümtazın ardınca Həmid Araslı, Məmməh-
hüseyn Təhmasiblə yanaşı şifahi xalq ədəbiyyatımızı topla-
mışdır. 

H.Araslı "Kitabi Dədə Qorqud"u, Vəli Xulufu və Hümbət 
Əlizadə, M.Təhmasib "Koroğlu"nu Əhliman Axundov isə 
"Qaçaq Nəbi"ni xalq qəhrəmanı səviyyəsinə qaldırmışlar. 
Mən Əhliman müəllimlə uzun zaman dostluq eləmişəm. Ona 
həmişə "baba dərviş" deyərdim. Bu böyük şəxsiyyət min il-
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lik ruhumuzu, yaddaşlarda yatıb qalan dəfinələri üzə çıxar-
mışdır. Əlində əsa "babə dərviş" Əhliman müəllim kəndləri, 
rayonları gəzib-dolanmış və ahılların hafizəsində qalmış na-
ğılları, bayatıları, rəvayətləri üzə çıxarıb, onlara əbədi ömür 
bəxş etmişdir. 

Bu böyük tədqiqatçı 150-dən çox kitab müəllifi və tərtib-
çisi olmuşdur. 150 kitab! 5 cildlik "Azərbaycan dastanları"nı 
toplayıb, tərtib etmişdir. İki cildlik "Azərbaycan folkloru an-
tologiyası"nı Aşıq Ələsgərin iki cilddə kitabını çap etmişdir. 
"Sarı Aşıq", "Əsli Kərəm", "Qatır Məmməd", "Telli saz usta-
ları", "Oyunlar", "Qaravəllilər" və onlarca başqa kitablar 
onun qələminin məhsuludur.  

Yuxarıda dediyim kimi, 150-dən çox kitab yazmaq heç də 
asan iş deyil. Hələ onun arxivində onlarla qatı açılmamış in-
cilər yatır. Belə bir böyük alimin adına hələ bir küçə qoyul-
mayıb.  

Elmlər Akademiyası, Ədəbiyyat İnstitutu görən nə vaxt 
onun yubileyini keçirəcək? Gələn il onun anadan olmasının 
95 illiyi yaxınlaşır.  

 Yazıçı-publisit Elbrus Şahmar öz taleyini polis həyatı ilə 
bağlayıb. Otuz ilə yaxındır ki, atasının yolu ilə gedərək polis 
orqanlarında çalışır (atası Şahmar Məmmədov vaxtilə Zəngi-
lan, Laçın, Kəlbəcər rayonlarında milis rəisi işləmişdir). 

Çiynində polkovnik rütbəsi daşıyan nadir insanın köksün-
də necə də mehriban, səmimi, son dərəcə etibarlı, mərdanə 
bir ürək döyünür. Yazıçı polis bütün fəaliyyətini, yaradıcılı-
ğını demək olar ki, ictimai asayişin müdafiəsinə, gənclərimi-
zin sağlam vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsinə yö-
nəltmişdir. Bu da təbiidir. O, polis orqanlarında əsl fədakar-
lıq nümunəsi göstərən asayişin keşiyində ayıq-sayıq daya-
nan, vətən uğrunda qanından, canından keçən mətin, ölümü 
ilə ölməzlik yaradan polis işçilərinin xarakterini açıb göstər-
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mişdir. Lakin yazıçı işlədiyi bu uzun illərdə polis orqanların-
da baş vermiş mənfilikləri, haqlı olaraq kəskin tənqid edir və 
nöqsanların aradan qaldırılması yollarını göstərir. O, təzadlı, 
qəribə, gözlənilməz, çətin, bəzən təsadüfən büdrəyən, xid-
məti vəzifəsindən sui-istifadə edən, lovğa təkəbbürlü, işdə 
səhlənkarlıq göstərən mənfi tipləri satirik qələmlə tənqid 
edir.  

Onun novella və satirik hekayələrini oxuyanda, C.Məm-
mədquluzadə və Ə.Haqverdiyev yada düşür. Maraqlı bura-
sındadır ki, onun satirik qələmindən pərvazlanan bu yumo-
ristik hekayə və novellalar  yeniliyi və aktuallığı ilə oxucuda 
böyük maraq oyadır. Ətrafında baş verən hadisələrin reallığı-
na inanır. İndi nöqsanlar, çatışmayan cəhətlər azdırmı? Aşa-
ğıdan yuxarıya qədər, məmurlardan sıravi adamlara qədər 
mənfiliklər xalqın gözü qarşısında baş verir. Satirik qələm 
sahiblərinə irad tutmaq əbəsdir. 

 
İlyas QƏMGİN (Allahverdiyev),  

Şair-publisist, 
Elbrus Şahmarın "Birliyimiz  

Qələbəmiz" kitabından 
*** 

 

Õ 
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FOLKLORUMUZUN BAYATI XƏZİNƏSİNİ 
ZƏNGİNLƏŞDİRMİŞ QƏMGİN ŞAİR 

 
Mərhum şair-jurnalist İlyas Allahverdiyevin  

xatirəsinə həsr olunur 
 
Güman ki, cənnətdədi. Doğrusunu Allah bilir. Şairlərin 

Allaha yaxın, haqq dərgahında yeri olan şəxslər olması barə-
də eşitmişəm. Söhbət İlyas Allahverdiyev kimi bir şairdən 
gedirsə, onun Tanrı tərəfindən mükafatlandırılmasından da-
nışmağa dəyər...Allah istədiyi bəndəsini ya bu dünyada, ya 
da o dünyada, yaxud elə bir ikisində mükafatlandırandır. 
Rəhmətlik yəqin hesab etmiş ki, bu dünyada layiq olduğu 
mükafatı almayıb. Əks təqdirdə özünə Qəmgin təxəllüsünü 
seçməzdi. 

Mən isə hesab edirəm ki, İlyas Qəmginin ən böyük müka-
fatı ona İlahi tərəfindən əta olunmuş şairlik idi. İlyas Qəmgi-
nin vaxtında görkəmli qələm dostları, çoxsaylı oxucuları öz 
sözlərini deyiblər, onun yaradıcılığı barədə yüksək fikirlər 
söyləyiblər. İnsanlara sağlığında qiymət verməyin önəmli ol-
ması müstəvisindən yanaşanda, bəlkə də bu sətirlərin müəlli-
fini gecikmiş hesab etmək olar. Ancaq bir başqa prizmadan 
nəzər salanda, dünyasını dəyişmiş kəsin ehtiramla xatırlan-
ması onun unudulmaz olmasına dəlalət edir. Mərhum şair-
jurnalist İlyas Qəmginin yaradıcılığına münasibət bildirən, 
şəxsiyyətini səciyyələndirən xüsusiyyətlərə qiymət verənlər 
arasında güclü ədəbiyyat sərrafları olduğundan heç də hesab 
etmirəm ki, qələmə aldığım fikirlər ədəbi mühitdən rəqabətə 
davamlı olacaq. Bu mövzuya İlyas Qəmginin "Könül dəftəri-
ni" vərəqləyəndən onun "qəm dəryasına baş vurandan", 
"inamlı dünyasına səfər edəndən" sonra toxunmağa qərar 
verdim. Daha doğrusu, İlyas Qəmginin 1997-ci ildə nəşr 
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olunmuş "Könül dəftəri", 1999-cu ildə çap edilmiş "Qəm 
dəryası", 2004-cü ildə işıq üzü görmüş "Mənim inamlı dün-
yam" şeirlər kitablarını oxuyandan sonra onun haqqında söz 
demək məsuliyyətini üzərimə götürdüm. Hər cür janrda ya-
zan İlyas Qəmgin yaratdığı poeziya nümunələrindən bəşəriy-
yətə, insanlığa etalon kimi sayılası şəxslərə, peşə-sənət 
adamlarına böyük rəğbət hiss olunur. Bu səpgidə olan şeir-
lərində tərənnüm etdiyi adamlar arasında kimlər yoxdu? Cə-
miyyətin ən müxtəlif zümrələrinin mənsubları-şairlər, inşaat-
çılar, hüquqşünaslar, hərbçilər...İlyas Qəmgin müasirlərinin 
əməllərinə, işinə, xasiyyətinə göz qoyurdu. Sanki zərrəbinlə 
baxırdı. Görürdü və yazırdı. "Könül dəftəri"nə qeyd edirdi.  

 
Eşit dostum, bu adların,bu "yadların", 
Axşam yeyib, səhər yeyib, öz yolunu azanların, 
Ayaq altın qazanların, süfrə üstə qızanların, 
Adlarını dəftərimdən pozuram mən. 
Öz halalca zəhmətilə qazandığı hörmətilə,  
Qeyrətilə yurdumuzun taleyini,  
Yazanları yazıram mən. 

 
Beləliklə, bu misralarda İlyas Qəmginin "nəyi yazması, 

nəyi pozması", kimləri tərənnüm etməsi, kimləri cəmiyyətə 
yad hesab etməsi bəlli olur. Cəmiyyətin "tör-töküntüləri", 
zərərli elementləri, öz maraqlarını xalqın, dövlətin maraqla-
rından üstün tutanlar özlərini şairin "gədələr-güdələr" şeirin-
də görə bilərlər. 

 
Hikkəli, hiyləli biclər çoxalır,  
Gədələr-güdələr yenə pul alır.  
Pislər qalır, yaxşı gedir, yox olur,  
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 



 

 293 

Yolda qalan izlər 

Vətənpərvərlik motivləri İlyas Qəmginin poeziyasında 
önəmli yerlərdən birini tuturdu. "Qəmginəm, şərikəm vətən 
qəminə" deyən şairin "Qalx ayağa Azərbaycan!", "Neçə dəfə 
parçalanaq", "Azərbaycan dünyası" kimi şeirləri bu mövzuda 
yazılmış dəyərli nümünələrindəndir. Şair İlyas Qəmgini tək-
cə mənsubu olduğu Qarabağın düşmən tapdağı altında olma-
sı narahat etmirdi. O, bütöv Azərbaycanı düşünürdü:  

 
"Əziziyəm, uzaqdır, 
Qarabağdı, Qazaxdı,  
Təbrizdi, ya Mərəndi, 
Fərqi yoxdu, vətəndi!" 

 
İlyas Qəmgin yaradıcılığının böyük bir bölümünü müxtə-

lif mövzulara həsr etdiyi bayatılar tutur. Folkulorumuzun 
əsas elementlərindən sayılan bayatı xəzinəmizin zənginləş-
məsi üçün böyük xidmət göstərmiş İlyas Qəmginin əsas qiy-
mətini düşünürəm ki, gələcək nəsillər verəcəkdir. Müxtəlif 
illərdə yazdığı bayatıların toplandığı "Qəm dəryası" kitabını 
M.V.Vidadinin məşhur  

"Külli-Qarabağın abı-həyatı,  
Nəzmi-nazik bayatıdır, bayatı." kəlamı ilə başlayan müəl-

lif sözü yazan şair İlyas Qəmginin bayatılarını oxuyarkən 
adam yaralanmış torpağın, qaçqın düşmüş yaralı bir şair-jur-
nalistin həmsöhbəti olur, şairin öz təbirincə desək, "Cənnət 
Qarabağın dözülməz, sızıltılı ağrıları, qədim, doğma yurdları 
Ermənistan ərazisindən qovulmuş insanların bir-birinə qarış-
mış dərdləri, vətəndən-vətənə qaçqın düşmüş min bir əziy-
yətlə yaşayanlara həsr olunmuş qəmli bayatılarla" tanış olur. 
Yazdığım bayatılar ürəyimin qanından, gözümün yaşından, 
ruhumun əzabından, qəlbimin laylasından yaranıb, deyirdi 
şair İlyas Qəmgin.  
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Xocalı, köçün gəldi, 
Köçündə heçin gəldi, 
Görən bu dünyaya mən, 
Ağlamaq üçün gəldim? 

 
İlyas Qəmgin bəşər övladına qəmi yaraşdırmaq istəmirdi, 

qəmlə barışmaq istəmirdi. O, qüssəli sözlərlə çarpışırdı. 
 

A dostlar, ləqəbim "Qəmgin" olsa da, 
Sanmayın ki, qəmlə yaşayıram mən. 
Acılı, şirinli gülüşlərim var, 
"Gülüş" ləqəbi də daşıyıram mən. 
Qəmginəm, şərikəm Vətən qəminə, 
Ürək tamarzıdır sevinc dəminə, 
Nə sənə yaraşır bu qəm, nə mənə, 
Qüssəli sözlərlə çarpışıram mən. 

 
Yeri gəlmişkən deyim ki, İlyas Qəmginin gülüşü də adi 

gülüş deyildi."Gülüş" ləqəbi daşıyıram deməklə şair bayatı-
larının böyük bir qismini təşkil edən satirik bayatıları əsas 
götürürdü. Həmin bayatılarda şair müşahidə etdiyi eybəcər-
likləri təlqin edirdi. Onların bəzilərinə nəzər salaq: 

 
Mil düzü düz qaladı, 
Varı Örən qaladı, 
Altdan-altdan girişib, 
Katib Mili taladı. 
 
Aşiqəm bir də, bir də, 
Dostlar düşübdü dərdə, 
Başçılar gələn gündən, 
Xəstə düşübdü Bərdə. 
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Göründüyü kimi bu bayatılardan şair tənqid etdiyi əyrilik-
lərin konkret ünvanını göstərməkdən çəkinmir. Bu da onun 
cəsarətindən, mübarizliyindən irəli gəlirdi. Yəqin ki, şair be-
hiştlikdir. Doğrusunu Allah bilir. Gümanımı həm də onunla 
əsaslandırıram ki, İlyas Qəmgin qəlbən Allaha bağlı olduğu-
nu əsərlərindən isbatlamışdı. Müəllifi olduğu,"Mənim inamlı 
dünyam" kitabından topladığı hədislər, kəlamlar, yazdığı ba-
yatılar Allah və Peyğəmbərin böyüklüyünü təsdiq edir. Hə-
min bayatıların birində ehtiva olunan arzuya mən də qoşula-
raq bu sözlərin müəllifinə Allahdan rəhmət diləyərək, yazını 
onun bayatıları ilə tamamlayıram.  

 
Haqsan binadan Allah, 
Məni yaradan Allah. 
Hər cür şəri, yamanı, 
Götür aradan, Allah! 

 
*** 

Allahverdi Ağdama, 
Arxa idi Ağdama 
Siz Allah, bəd xəbəri, 
Yetirməyin Ağdama. 

 
*** 

Günün qaşıdır Məkkə, 
İnanc yaşıdı Məkkə, 
Mənim inam dünyamın, 
Təməl daşıdır Məkkə. 

 
Nüşabə Əhmədova, 

"Mübariz qadın" qəzetinin baş redaktoru 
*** 
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XATİRƏLƏRDƏ ƏBƏDİLƏŞƏN GÖRKƏMLİ 
ŞƏXSİYYƏT 

 
Ötən əsrin əllinci illərində Kirovabad (indiki Gəncə) şəhə-

rində Az.KTİ-unda təhsil alırdım. Mehriban eloğlum, həmin 
insititutun aqranomluq fakultəsində oxuyan Musa Allahverdi-
yev dərsdən sonra bir axşamçağı mənə dedi ki, "Gəncə Kom-
munisti" qəzetinin xüsusi müxbiri, əmioğlum İlyas Allahverdi-
yevin görüşünə gedək. Biz "Gəncə" mehmanxanasının lüks 
nömrəsində yaşayan İlyas müəllimin yanına gəldik. İlyas müəl-
lim bizi çox səmimiyyətlə qarşılayıb restorana apardı. Ləziz ye-
məklər gətirtdi. Bizimlə çox səmimi həmsöhbət oldu. Bizsə be-
lə bir mötəbər şəxsin qarşısında utana-utana təam kəsdik. Bu, 
tanınmış jurnalist, hörmətli eloğlum İlyas Allahverdiyevlə ilk 
görüşümüz, şəxsən tanışlığımız idi. O, bizə ağıllı məsləhətlər 
verdi, dərslərimizdə uğurlar arzuladı.  

Elə həmin vaxtdan bəri möhtərəm İlyas Allahverdiyevin 
xüsusi müxbir işlədiyi "Kommunist", "Gəncə Kommunisti" 
qəzetlərində və digər mətbuat səhifələrində mütəmadi dərc 
olunan məqalələrini, felyetonlarını, publisist yazılarını, fəlsə-
fi duyumunu, vətənlə bağlı, vətən həsrətli,el-oba sevgili, 
dosta sədaqət məramlı, şeir və qoşmalarını dönə-dönə oxu-
yub bəhrələnmiş və feyziyab olmuşam.  

Elimizin dəyərli ziyalısı, tanınmış jurnalist İlyas müəllim-
lə, "Kommunist" qəzetinin xüsusi müxbiri işlədiyi illərdə 
çox vaxt respublikamızın rayonlarında rastlaşıb səmimi həm-
söhbət olurduq. 

Bir dəfə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin baş 
mütəxəssisi kimi  Sabirabad rayonunda xidməti ezamiyyətdə 
olarkən "Kommunist"in Mil-Muğan zonası üzrə xüsusi müx-
biri işləyən eloğlum İlyas  müəllimlə rastlaşıb səmimi görüş-
dük. O, mehribanlıqla qolumdan tutub dedi. 
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-Eloğlum, gəl gedək raykomxanaya (raykoma belə deyər-
di), orada naharımızı eləyək, həm də süfrə arxasında söhbət-
ləşərik və sonra da gedərik "söküntü idarəsinə" (rayon Kənd 
Təsərrüfatı İdarəsini söküntü İdarəsi, Məişət Xidmətini isə 
«Dəhşət» Xidməti adlandırırdı) 

Biz süfrə arxasında üzbəüz əyləşib xeyli söhbətləşdik. Geniş 
dünya görüşü, güclü hafizəsi, yüksək zəkası, dərin müşahidə və 
mühakimə qabiliyyəti olan İlyas müəllimin dərin mənalı, cazi-
bəli şirin söz-söhbətlərindən heç doymaq olmurdu. 

Xidməti işi ilə bağlı respublikamızı qarış-qarış gəzib dola-
nan, həyatın reallıqlarını, cəmiyyətin inkişafı və zamanın keç-
miş məqamlarını, rast gəldiyi, ünsiyyətdə olduğu insanların xa-
rakterik xüsusiyyətlərini, alçaq erməni qəddarlığını, qəsbkarlı-
ğını, acgözlüyünü, yaltaqlığını, ikiüzlülüyünü, satqınlığını və 
digər naqis əməllərini, doğma torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı 
Vətən dərdini, Vətən həsrətini ürək yanğısı ilə qələmə alan İl-
yas müəlim yaxşı ki, bütün bunları öz dəyərli kitablarında əks 
etdirib, qədirbilən xalqına, oxucularına töhfə etmişdir. 

Behiştlik olan İlyas Qəmginin mənə hədiyyə olunan "La-
çın qaşında, qəzəllər və...", "Qəm dəryası", "Könül dəftəri", 
Mənim inamlı dünyam" kitablarını vərəqləyib oxuduqca 
onun şeir, publisist yazı və poemalarında məna dərinliyini, 
Vətənə, xalqa, doğma yurda sonsuz sevgilərlə bağlılığını, iti-
rilmiş yurd dərdi, həsrəti çəkdiyini duyursan, sanki şairlə 
həmsöhbət olursan. 

Köçkün düşdüyü illərdə qələmə aldığı bu kitablarda müəl-
lif müxtəlif mövzulara həsr etdiyi şeirlərində, poema və ba-
yatılarında azadlıqdan, vətənpərvərlikdən, yurdsevərlikdən, 
mərdlik və mübarizlikdən, başı bəlalar çəkmiş doğma Azər-
baycanımızın sabahı, gələcək xoşbəxt həyatı uğurunda mü-
barizə aparan Vətən övladlarının hiss və həyacanından, də-
də-baba torpaqlarımızı işğal etmiş erməni quldurlarının qəd-
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darlığından, naqisliyindən söhbət açır, dahi Azərbaycan şairi 
M.Şəhriyara ithaf etdiyi "Həkəri", "Həkəri niyə çağlamadın", 
habelə Sarı Aşığa həsr etdiyi şeirlərini və yurd dərdli, yurd 
həsrətli bir çox başqa şeirlərini təqdim edir.  

İlyas Qəmgin ləqəbi ilə yazıb-yaradan istedadlı şairin, ta-
nınmış jurnalistin həyatı daim Vətən dərdi, Vətən həsrəti ilə 
bağlı olmuş, ölkəmizin əmin-amanlığı, xoşbəxt gələcəyi ar-
zusu ilə yaşamış, yazdığı yüksək ədəbi-bədii səviyyəli, də-
yərli əsərləri ilə özünə heç zaman unudulmayan əbədi bir 
abidə ucaltmışdır.  

İslamiyyətə etiqad edən Allah adamı İlyas Qəmgin ömrü-
nün son illərində, "Mənim inamlı dünyam" adlı dini kitabını 
yazmış və bu müqəddəs ruhlu kitaba hörmətli  akademik 
Azad Nəbiyev dəyərli bir rəy vermişdir.  

Quranın müqəddəsliyinə, Məkkənin inam dünyası olması-
na qəlbən inanan, etiqad eyləyən İlyas müəlim bu kitabında 
yazır: 

 

Günün qaşıdı Məkkə, 
İnanc yaşıdı Məkkə, 
Mənim inam dünyamın, 
Təməl daşıdı Məkkə. 

 

İslam dininin banisi Məhəmməd peyğəmbər (s.ə) həsr 
olunan lirik poema kitabın əsas məğzini təşkil edir. Möhtə-
rəm İlyas Qəmgin istedadlı qələm əhlini, yazıb-yaradanları, 
ümumən insanlarla səmimi ünsiyyətdə olmağı çox sevirdi və 
onlarla daim əlaqə sağlayıb dərd-sərini bölüşməyi xoşlayır, 
hər kəsə öz əməlinə görə qiymət verir, dəyərləndirirdi. Öm-
rünün son ağrılı-acılı vaxtlarını yaşasa da mütaliə etməkdən, 
qəzet, jurnalları oxumaqdan ayrılmırdı. Buna görə də mən 
təsisçisi və Baş redaktoru olduğum "Həkəri"qəzeti çapdan 
çıxdıqca hörmətli İlyas müəllimə oğlu Rauf ilə qəzet göndə-
rirdim. Hər dəfə telefonla əlaqə saxlayaraq- öpürəm- deyərək 
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məni salamlayar, təşəkkürünü bildirərdi, qəzetin oxunaqlı, 
çox maraqlı olduğunu deyər, bəyənərdi. Peşəkar jurnalist İl-
yas müəllimin bu xoş münasibəti mənim üçün ən yüksək 
mükafat idi. 

Ötən ilin payızında Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində yazı-
çı-publisist Əlisahib Əroğulun "Erməni faşizmi və Azərbay-
can" kitabının təqdimat mərasimi keçirilirdi. Aparıcı Millət və-
kili, tanınmış şair Sabir Rüstəmxanlı idi. Tədbirin sonunda Sa-
bir müəllimə dedim ki, tanış olun sizinlə üzbəüz dayanan bu 
cavan oğlan İlyas Allahverdiyevin oğlu Rauf müəllimdir. Sabir 
Rüstəmxanlının çöhrəsi sanki nurlandı, təbəssümlə, ehtiramla 
Raufu öpüb sevincini bildirdi. İlyas müəllim haqda xoş xatirə-
lər dedi və Rauf İlyasoğlunun "Respublika" qəzetində "Kərkük 
gecələri" məqaləsinə görə öz minnətdarlığını bildirdi:  

-İlyas müəllim mənim ən çox sevdiyim, ehtiram bəslədi-
yim istedadlı qələm dostum, respublikamızda tanınmış jur-
nalist, gözəl insan idi. Ruhu şad olsun.  

Bax, İlyas müəllimin respublikamızda tanınan, sayılıb-se-
çilən yüzlərlə belə müdrik qələm dostları vardır.  

Elimizin iftixarı, yüksək mənəviyyətlı və intellektual sə-
viyyəli şəxsiyyət, respublikamızda tanınmış peşəkar jurna-
list, dəyərli əsərləri ilə sayılıb-seçilən, sevilən istedadlı şair, 
geniş ədəbi ictimaiyyətin dərin hörmətini və ehtiramını qa-
zanmış Böyük Vətən müharibəsi veteranı, hörmətli İlyas 
Qəmgin (Allahverdiyev) fani dünyadan vətən həsrəti ilə köç-
sə də, xeyirxah əməlləri, həyatda qoyub getdiyi bədii-ədəbi 
töhfələri ilə qədirbilən xalqımızın xatirində, doğma elinin 
qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 

Hacı Əli Xankişiyev 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər Birliyinin 

üzvü, "Həkəri" qəzetinin baş redaktoru, yazıçı-publisist 
28.01.2008 
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İLYAS QƏMGIN 
 
XX əsrin 70-ci illərində sovet jurnalistikasında bu imza 

ən məşhur imzalardan biri idi. Onun dövrü mətbuatda 
vaxtaşırı dərc edilən oçerk, felyeton, bədii və publisist 
yazıları cəmiyyətdə dərhal əks-səda verirdi. Çünki İlyas 
müəllim dövrün ən aktual məsələlərinə toxunur, nəinki 
həmin məsələlərin geniş mənzərəsini təsvir edir, həmçinin 
onların həlli yollarını öz yazılarında araşdırır və göstərirdi. 
Respublikanın mərkəzi qəzeti olan «Kommunist» və «Gəncə 
kommunisti» qəzetlərinin redaksiyasında uzun müddət 
çalışan İlyas müəllimin amalı həmişə xalqa və onun rifahının 
yüksəldilməsi yolunda xidmət göstərmək olub. Həyatın hər 
üzünü görən, Ulu Tanrının göndərdiyi hər bir sınağa məta-
nətlə sinə gərən İlyas Qəmginin ən böyük arzusu Azərbay-
canın bütövlüyü və müstəqilliyi, soydaşlarımızın xoşbəxt və 
firəvan yaşaması idi və bu onun bütün yazılarında öz əksini 
tapırdı. Rüşvətxorluğu, bürokratiyanı, qohumbazlığı daima 
tənqid hədəfi seçən İlyas müəllim cəmiyyətin o dövrdəki 
çatışmazlıqları və nöqsanları ilə mübarizə aparır, əksər 
hallarda istədiyinə nail olurdu. Bütün bunlarla yanaşı İlyas 
Qəmgin müntəzəm olaraq bədii yaradıcılıqla da məşğul 
olmağa vaxt tapırdı. Onun yazdığı qəzəllər, şeirlər, bayatılar 
və s. həmişə oxucuların kövrək ruhunu duyğulandırırdı. 

 
Dağlar miskinmi olar, 
Laçın çiskinmi olar, 
Ağla, qaçqınım, ağla, 
Bundan pis günmü olar? 
 
Zəngəzurlu gülüm yox, 
Göyçə kimi gölüm yox, 
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Talan oldu Qarabağ –   
Bundan artıq zülüm yox. 

 
Bu əsərlər vaxtaşırı kitab şəklində nəşr edilərək oxucula-

rın ixtiyarına verilib və həmişə də rəğbətlə qarşılanıb. Ancaq 
çox əfsuslar olsun ki, İlyas müəllimin yazdığı əsərlərin xeyli 
hissəsi Ağdam işğal olunarkən orada qalıb və çap üzü gör-
məyib.  

İlyas müəllim uzun müddət Ağdam rayonunda çıxan «Le-
nin yolu» (sonralar «Ağdam») qəzetində çalışıb. Bu qəzetdə 
vaxtaşırı mənim də yazılarım dərc edildiyindən tez-tez İlyas 
müəllimlə görüşməli olurdum. Bəstə boylu, azacıq şişman 
bədənli bu kişinin çox ötkəm danışığı var idi. Həm də həyat-
da gördükləri və çəkdikləri, üzündə illərin saldığı izlər ona 
olduqca zabitəli bir görkəm verirdi. Ağır-ağır və məntiqlə 
danışması qarşısındakı adamı susub, diqqətlə onu dinləməyə 
məcbur edirdi. Biz həm də İlyas müəllimlə qonşu idik. Oğ-
lanları Vaqif, Rauf, Niyaz və Namiqlə bir məktəbdə oxumu-
şuq və qonşu kimi həmişə bir-birimizə hörmətlə yanaşıb, ye-
ri gələndə bir-birimizi müdafiə etmişik.  

İlyas Allahverdiyev 1924-cü ilin iyun ayının 20-də Qu-
badlı rayonunun Şıxava kəndində anadan olub. İlk təhsilini 
kənd məktəbində alıb. Kiçik yaşlarından şeir yazmağa başla-
yıb və ona qarşı camaat arasında yaxşı münasibət yaranıb və 
bu xoş münasibət onun çiyinlərinə böyük məsuliyyət qoya-
raq gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirib. İlyas Allahverdi-
yev 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq, 
sonra jurnalistika və 1961-ci ildə Bakı Ali Partiya məktəbini 
bitirib. Ancaq buna qədər o, çətin və şərəfli həyat yolu keçib. 
İkinci dünya müharibəsinin ən qızğın vaxtında – 1942-ci ilin 
oktyabr ayının 18-də ordu sıralarına çağırılan İlyas Allahver-
diyev Bakı və Qroznı hərbi məktəbində, Hərbi Akademiya-
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nın Tbilisi filialında təhsil aldıqdan sonra cəbhəyə atılır. 223, 
402 və 833 saylı diviziyaların tərkibində Şimali Qafqazın və 
Ukraynanın bir çox şəhər və kəndlərinin alman faşistlərindən 
azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə igidliklə vuruşub. 
Bir sıra orden, medal və dövlət mükafatları ilə təlftif edilib. 
1942-ci ilin dekabr ayında yaralanıb, üç ay müalicə olunduq-
dan sonra yenidən cəbhəyə qayıdıb. Müharibə 1945-ci ilin 
may ayının 9-da Sovet ordusunun tam qələbəsi ilə başa çatsa 
da, İlyas Allahverdiyev 1947-ci ilədək ordu sıralarında ol-
muş, Qroznı şəhər komendantının müavini, avtomatçılar və 
tank əleyhinə bölmələrinin komandiri, 218-ci diviziyada 
Dağ-xizək işləri üzrə rəis və s. vəzifələrdə çalışmışdır. 

Əlli ildən artıq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan İlyas 
Qəmgin öz orjinallığı və obyektivliyi ilə həmişə seçilib. 
Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan Azad Qələmlər cəmiyyətinin 
təsis etdiyi «Həzrət Əli», «Qızıl qələm», SSRİ və Azərbay-
can SSR jurnalistlər ittifaqının fəxri fərmanları və digər mü-
kafatları ilə təltif edilib. Kür-Bakı kəmərinin çəkilişi zamanı 
«Kommunist» qəzetinin xüsusi müxbiri kimi həmin tikinti-
dən müntəzəm olaraq verdiyi operativ reportajlara görə o za-
manlar Azərbaycan Kommunist partiyası Mərkəzi Komitəsi-
nin birinci katibi işləyən Heydər Əliyev şəxsən özü İlyas Al-
lahverdiyevə öz təşəkkürünü bildirmişdir. 

Allahın ona verdiyi 80 illik ömür payını gənclərə örnək 
ola biləcək dərəcədə maraqlı, obyektiv mübarizə və peşəkar 
yaradıcılıq şəraitində yaşamış şair, publisist, jurnalist və gö-
zəl insan İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 2005-ci ilin may ayı-
nın 30-da Ağdamın Quzanlı kəndində vəfat edib və elə hə-
min kəndin qəbirstanlığında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin! 

Mənə elə gəlir ki, İlyas Qəmginin bədii yaradıcılığından 
bir şeir nümunəsini oxuculara təqdim etməyimiz yerinə dü-
şər: 
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BİLƏRMİ? 
 

Xəyalı məst edir çəmənlər, çöllər, 
Duyğusuz bir ürək bunu bilərmi? 
Güllü bağçalarda ötür bülbüllər, 
Bu həsrət üstündə bir kəs ölərmi? 
 
Düz sözü görmüşəm mən elin üstə, 
Milləri qoymuşan mən milin üstə, 
Gülləri düzmüşəm mən gülün üstə, 
Görən bu nizamı kimsə silərmi? 
 
İzzət desən, mən izzəti bölmüşəm, 
Qismət desən, mən qisməti bölmüşəm, 
Dost yolunda dirilmişəm, ölmüşəm, 
Dostlarım yolumda görən ölərmi? 
 
Gedənim yox, nədə mənim gələnim, 
Olub yaxşılığı, inan, silənim, 
Dərdimi hər duyan, qanan, bilənim 
Dərdini görəsən mənlə bölərmi? 
 
Görüb-eşitmişəm çoxlu yalanlar, 
Qeybətli döngələr, küylü dalanlar. 
Bizi kor quyuya çəkib salanlar 
Çağırsaq haraya bir gün gələrmi? 

 
Şair-Publisist German Əlioğlunun  

«Müstəqil Respublika» qəzetində  
çap olunan məqaləsindən. 
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"Biz bu gün tariximizi elə yazmalıyıq 
ki, gələcək nəsillər kimlərə minnətdar-
lıq, kimlərə nifrət etdiklərini bilsinlər". 

Heydər Əliyev 
 

REDAKTORDAN: 
 

ERMƏNİ SAXTAKARLIĞI ERMƏNİ 
ALİMLƏRİNİN DİLİ İLƏ 

 
BDU-nun tarix müəllimi Atamoğlan Məmmədlinin "Er-

mənilərin gerçək tarixi" kitabında erməni və digər xristian 
qaynaqları əsasında erməni etnosunun tarixi, onların mənşə-
yi barəsində yazılmış əsərlərə tənqidi yanaşaraq bu etnosun 
böyük dövlətlərin tərkibində oynadığı mənfi rolu, müsəlman 
türk xalqlarına qarşı düşmənçilik  siyasəti yeritməsi, tarix 
boyu  uydurma "Böyük Ermənistan" yaratmaq məqsədi ilə 
Türkiyə ərazisindən torpaqlar qoparmaq cəhdləri çar Rusiya-
sından istifadə edərək tarixi Azərbaycan torpaqlarında özünə 
dövlət qurması, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım 
siyasəti yeritməsi, dünyada oynadıqları vasitəçilik rolu, son 
illərdə Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti erməni alim-
lərinin öz əsərlərindən götürülmüş faktlar əsasında ifşa olun-
muşdur. Bu kitabdan istifadə etməklə erməni alimlərinin fik-
rini yığcam formada oxuculara  çatdırmaqla yanaşı A.Məm-
mədliyə minnətdarlığımı bildirirəm: Rusiyanın dəstəyi ilə 
200 il ərzində 2,5 milyon  nəfər azərbaycanlı ermənilərin tö-
rətdiyi soyqırımları  nəticəsində qətlə yetirilmişdir. 1988-ci 
ilə qədər müxtəlif ölkələrdə ermənilərin uydurma tarixinə 
dair, eyni zamanda, türk-müsəlman dünyası əleyhinə böhtan 
və uydurmalarla, saxtakarlıqlarla dolu olan 26 mindən çox 
kitab  çap etdirilmiş, bu kitablarda Azərbaycan xalqının tari-
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xi və mədəniyyəti ciddi təhriflərə məruz qalmışdır. 
Erməni alimlərinin və tarixçilərinin yazdıqları fikirləri 

toplayaraq oxuculara çatdırmağı özümə borc bilirəm. 
1. Ermənilərin keçmişi ilə maraqlanan tarixçi Qaraqaşyan 

yazırdı ki, "ermənilərin keçmişi haqqında tarix və ya səlna-
mə sayıla biləcək məlumatlar yoxdur" 

2. Qafqazşünas alim İ.Şopen haqlı olaraq yazırdı ki, "aydın-
laşdırmaq çətindir ki, bizim ermənişünas alimlər nəyə əsasən 
özlərinə rəva biliblər ki, bütün hallarda haykanların və onların 
vətəni Hayastanın adını tamamilə başqa xalqın adı ilə dəyişib 
tərcümə ediblər. Aydındır ki, Jafəs mənşəli şimaldan gəlmə 
dağlı Armenlə, cənubdan gəlmə Sami mənşəli haykanların 
(hayların) heç bir ümumi oxşarlığı yoxdur və ola da bilməz." 

3. Erməni tarixçisi Kapançyana görə, "ermənilərin ilk və-
təni "Hayasa" olmuş və onun ərazisi Fərat, Çorax və Araz 
çaylarının yuxarı axarları boyu arasındakı hüdudları əhatə et-
mişdir. 

Bu ölkənin qərbdən şərqə doğru uzunluğu cəmi 150-170 
km-dən çox deyildi." Kapançyanın yazdığına görə bu ərazi-
lər indiki Türkiyənin Şərqində və İraqın Şimalında yerləşir.  

4. Ermənilərin etniki cəhətdən formalaşmasının  və onla-
rın ilkin tarixi məskənlərinin məhz Kiçik Asiya sahəsində ol-
ması haqqında erməni tarixçisi, akademik S.T.Jeremyan və 
akademik K.V.Trever və bir çox başqa alimlər ciddi fikirlər 
söyləmişlər. 

5. Tanınmış tarixçi-şərqşünas İ.M.Dyakonov qeyd edirdi 
ki, "nə qədər ki, qədim erməni dili Ərməniyə yaylasının av-
toxton xalqlarının dillərilə qohum deyildir... aydındır ki, o, 
buraya kənardan gətirilmişdir...protoermənilər bu əyalətə bi-
zim eradan əvvəl VI və VII əsrlər arasında gəlmişlər...Qədim 
erməni xalqı ilkin olaraq yuxarı Fərat vadisində bərqərar ol-
muşdur..." 
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Bu alim də ermənilərin əcdadlarının Kiçik Asiyaya gəlmə 
olduqlarını təsdiq edir. 

6. Musa Xorenli yazırdı ki, "Armenik Van gölü ətrafından 
şimal-şərqə gələrək uca dağlarla əhatə olunmuş və qərb tə-
rəfdən axıb gələn hay-küylü çaylarla suvarılan geniş düzən-
likdə məskunlaşdı". Sonralar ermənilər "Armenak" sözünü 
şəxs adı kimi təqdim etsələr də, əslində o, arman-ok, başqa 
sözlə arman tayfası anlamındadır. 

7. "Armini" sözü coğrafi ədəbiyyatda Şərqi Anadoluda 
"Erməni yaylası kimi işlənməkdədir, lakin "Armeni" adı  qə-
dim yunanlara keçdikdən sonra "Armeniya" formasını kəsb 
etmişdir. Sonralar Avropa dillərinə də yayılan bu termin hə-
min dillərdə "hay" adlananlar üçün etnik ada çevrilmişdir". 
Görkəmli rus tarixçisi Dyakanov yazırdı ki, "haylar heç vaxt 
özlərinə "erməni" deməmişlər". 

Erməni akademiki Y.Manandyan qeyd edirdi ki, "erməni 
və xaldeylərin dinc birgə yaşayışının nəticəsi o oldu ki, xal-
deylər digər yerli xalqlar gəlmə ermənilər tərəfindən tədricən 
assimilyasiya edilmiş və sonrakı əsrlər gedişində müasir er-
məni xalqı yaranmışdı". 

Erməni tayfa başçılarının düşüncəsində "Erməni qızları-
nın ayaqları dəyən torpaqlar bizimdir" kimi sərsəm fikirlər 
həmişə dolaşmaqda idi. 

Kapançyan yazırdı ki, "Van gölündən şərqə doğru Urartu 
əyalətləri sonralar erməniləşmişdi".  

Hələ XIX əsrin sonlarında çıxmış "Murç" adlı erməni jur-
nalı, ermənilərin başqa xalqları assimilyasiya etmək qabiliy-
yəti haqqında danışarkən onların arasında assimilyasiya edil-
miş qaraçıların böyük faiz təşkil etdiyini qeyd edirdi (Murç, 
1897 "Qaraçı ermənilər" adlı məqalə). 

Veliçko Qarabağ əhalisinin ermənilərə aid edilən hissəsi 
haqqında söhbət açarkən yazırdı ki, "...Qarabağın (Albaniya 
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və ya Aqvaniya) düzgün olmayaraq erməni adlandırılan və 
xristian dininə itaət edən əhalisi dağlı və türk tayfalarından 
törəmiş və üç-dörd əsr bundan əvvəl erməniləşdirilmişdir". 
Veliçkonun bu fikrini rus-sovet alimlərindən Novosiltsev, 
Paşuto və Çerepnin də müdafiə və təsdiq edirlər. Onların fik-
rincə, "Albanların bir hissəsi, ...xristianlığı saxlayaraq... təd-
ricən erməni dilini qəbul etmiş və erməni olmuşlar". 

10. Qədim dünyanın görkəmli alimi Strabon Anait məbə-
dinə erməni qul və kənizlərinin verilməsi adəti haqqında mə-
lumat verirdi. O, əlavə edirdi ki, "bu heç də təəccüblü deyil". 
Strabon "xalqın ən varlılarının öz qızlarını nigaha girməzdən 
əvvəl uzun müddətə müqəddəs fahişəlik peşəsi ilə məşğul ol-
maq üçün məbədlərə verilməsi adətlərini təsvir edirdi". 

Bu fikri erməni alimi A.Perixanyan da təsdiq edərək yazır 
ki, o zaman "məbəd fahişəliyi -əyanlardan tutmuş qullaradək 
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin iştirak etdiyi bir mərasim 
qaydası idi". 

Erməni alimi Kapançyan qədim zamanlarda erməni çarla-
rının fahişəliyə bərabər başqa bir xüsusiyyətini də qeyd edə-
rək yazırdı ki, "Hayasa çarı öz doğma bacısı ilə evlənmişdi". 

11. Dünya şöhrətli alman alimi Fredrix Engels yazırdı 
ki,"Ermənistanda Anait hierodulları ilk fahişələr idilər". Belə 
ki, erməni kilsələrində işləyən qadınlar, rahibələr müntəzəm 
olaraq öz bədənlərini yol keçən insanlara, səyyahlara, tacir-
lərə sataraq qazandıqları pulları yeni erməni kilsələrinin bü-
növrəsinin qoyulmasına və digər ehtiyaclarına sərf edirdilər. 
Bu məşğuliyyət sonralar erməni qadınlarının məşhur və se-
vimli peşələrinə çevrilmişdi. Kapançyan da təsdiq edirdi ki, 
Anait kilsəsində "həmçinin kilsə fahişələri-hierodullar xid-
mət göstərirdilər". 

Çoxsaylı tədqiqatlar sayəsində dünya xalqlarının, o cüm-
lədən də erməni etnosunun tarixini ətraflı öyrənən başqa bir 
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görkəmli alman alimi Karl Marks erməni qadın və qızlarının 
yaramaz əxlaq normaları haqqında yazırdı: "Dünya xanımla-
rının bir qismi erməni qadınının bir qayda olaraq öz ərlərinə 
xəyanət etmə təcrübəsini, başıpapaqlısının həmin əməldən 
hali olmaması incəsənətini mənimsəməyə cəhd göstərsələr 
də, azları buna nail ola bilər. Yeniyetmə erməni qızları öz 
bakirəliyindən elə erkən, elə həvəslə imtina edirlər ki, sanki 
onlar namus çəpərlərinin bütövlüyünü qorumurlar, sadəcə 
üstlərinə qonmuş tozu çırpırlar" (üstümüzə diş qıcayan Ste-
panakert erməni axçiləri qonşu rayonların xüsusən Ağdam 
cavanlarını özlərinə məşuq hesab edirdilər. R.İ). 

Öz obyektivliyi ilə tanınan rus müəllifi İ.Şopen yazırdı ki, 
"Əxlaq baxımından ermənilər heç də xoşagələn imic sahibi 
olmamışlar".  

Kapançyan yazırdı ki, "Urartu tarixi kitabında mən urartu-
lulardan ermənilərə keçmiş xeyli miqdarda söz və formaları 
vermişəm".  

Başqa bir müəllif, R.A Açaryan isə qeyd edirdi ki, "ermə-
nilər sonralar 200-dən çox suriya sözünü əxz etmişlər. Ermə-
ni müəllifi R.A Açaryanın hesablamalarına görə, erməni di-
lində 4.200-ə yaxın türk sözü vardır. 

Erməni alimi (dil üzrə mütəxəssis) Avetisyan yazır: "Er-
məni soy adlarının yalnız 26,3 faizi orijinal erməni dilindən 
yaranmış, qalan adların 194-ü fars, 113-ü türk, 111-i ərəb, 
60-ı yunan, 54-ü yəhudi, 44-ü isə digər dillərdən götürül-
müşdür".  

Kilsə xadimi, keşiş Narçeç belə bir aydınlıq gətirir ki, 
köhnə erməni dilinin quruluşu (konstruksiyası) əksəriyyət 
etibarilə tatar dilinə uyuşur. Köhnə erməni dilinin halları var, 
yeni erməni dilində isə sözlər arasında ədatlar qoyulur (Er-
mənilərin gerçək tarixi. Atamoğlan Məmmədli, səh.23, 
2005-ci il, elm nəşriyyatı).  
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Erməni dilini hərtərəfli öyrənmiş akademik N.Y.Marin 
qeyd edirdi ki, erməni xalqı kimi, erməni dili də hibrid (ca-
laq) dildir.  

Erməni alimi, akademik M.Abeqyan da bu fikri təsdiq 
edərək qeyd edirdi ki, erməni dili hibrid dildir. O biri yandan 
erməni qəbiləsi də hibriddir, urartulu və başqa qonşuları as-
similasiya etmişdir.  

Sovet alimi D.S.Sadayev yazırdı:"...Assuriyaya on min-
lərlə əsir aparıb bu ölkəni də Nairi adlandırıblar."  

Musa Xarenli yazırdı ki, "indi olduğu kimi, keçmişdə də 
qədim hayların elmlərə, şifahi ötürülən mahnılara həvəsləri 
olmayıb. Ona görə də kəmağıl, nadan və vəhşi adamlar haq-
qında danışmaq artıqdır". 

Musa Xorenlinin kitabında yazdığı bu faktlar rus alimi 
İ.Şopenin (XIX əsrin 40-cı illərində) müşahidələrində bir da-
ha təsdiq edilmişdir. O yazırdı ki, "əgər keçmişdə hayların 
nə vaxtsa milli rəqsləri olubsa da, indi onlar milli musiqiləri-
ni tamamilə unutmuşlar, bu xalq rəqslərini tatarlardan (azər-
baycanlılardan). gürcülərin də götürdüyü ləzgihəngi havasını 
isə dağlılardan əxz etmişlər". (səh.27. Ermənilərin gerçək ta-
rixi. Atamoğlan Məmmədli). 

Rus müəllifi A.Xazanov da təsdiq edirdi ki, "Qarabağ 
əyalətlərindən biri olan Arsaq öz adını sakların "cəsarətli" və 
"kişi" sözlərindən götürmüşdür." "Arsaq" termini də qədim 
türkcədir. Belə ki, ər-sak hərfən sak adamların, sakların ya-
şadığı məkan, yer anlamındadır. Veliçkonun yazdığı kimi, 
"ermənilər Zaqafqaziya avorigenləri deyillər və ona görə də 
Kür sahilləri və Arsaq heç cür əsl erməni torpaqları və Ermə-
nistanın köklü vilayəti ola bilməz". O, daha sonra qeyd edir-
di ki, "...erməni-qriqorian dininə ibadət edən,...cəmi üç-dörd 
əsr əvvəl erməniləşmiş Qarabağ sakinlərinin əsl soy kökü al-
banlarla bağlıdır (Həmin kitab səh.29-30). 
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"Rusiya və Ermənistanın türklərə qarşı etnik təmizləmədə 
məqsədi həm geniş, həm də tarixidir: 

1. Türk xalqlarının geopolitik birliyini parçalamaq. 
2. Türk xalqlarının vahid tarixi yaddaşını sındırmaq. 
3. Türk xalqlarının gələcəkdə ola biləcək möhtəşəmliyinin 

qarşısını almaq. 
4.Türk xalqlarını parçalayaraq xırdalamaq və daha tez as-

simulasiyaya uğratmaq. 
5. Türk xalqlarının bir-birləri ilə bilavasitə ərazi əlaqələri-

ni pozmaq, vahid infrastruktur sisteminin yaranmasının qar-
şısını almaq. 

Böyük dövlətlər üçün məqsəd uzunmüddətli geopolitik üs-
tünlük qazanaraq superdövlət statusuna uyğun olmaq, erməni-
lər üçün isə məqsəd türkləri sıxışdırmaqla öz ərazi iddialarını 
həyata keçirmək idi. İstər Çar Rusiyasının, istərsə də Bolşevik-
lər Rusiyasının, eləcə də Sovetlər İttifaqının və ermənilərin ma-
raqları və məqsədləri bu cür üst-üstə düşürdü". 

(Bax: Həsən Əzizoğlu: "Türklüyümüz" Bakı AzAtam 
2007). 

"Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan ərazilərinin 
azərbaycanlılardan etnik təmizləmə siyasətinin mahiyyəti, 
ermənilərin xeyrinə həll olunmaqla Rus imperiyası tərəfin-
dən istila olunduğu, (XIX əsrin əvvəlləri) Çar Rusiyası Cə-
nubi Qafqazı istila etdiyi dövrdən başlayır.  

Etnik təmizləmənin 2-ci mərhələsi 1917-1920-ci illərdə 
Rusiya imperiyası dağılmağa başlayanda baş verdi. 1918-ci 
ildə Azərbaycan türklərinin  İrəvan xanlığı ərazisində ermə-
nilər  havadarlarının dəstəyi ilə Ermənistan Respublikası ad-
lanan dövlət yaratdılar və qısa müddətdə silahlanaraq Azər-
baycan türklərini yeni yaranmış Ermənistan Respublikası ad-
lanan ərazilərdən silah gücünə köçürməyə və qırmağa başla-
dılar. 
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1918-ci ildə bolşeviklərlə birləşən ermənilər kommunist 
Şaumyanın rəhbərliyi ilə Bakı Komissarı adlanan qurum ya-
ratmaqla Azərbaycanın bütövlüyünü pozdular. Bakı və Bakı 
ətrafında silahlı ermənilər 30 min azərbaycan türkünü qıra-
raq məhv etdilər. Bu qırğının qarşısını Qafqaz İslam Ordusu 
mətinliklə aldı. 

Şəhidlər Xiyabınında uyuyan türk əsgərlərini hər bir mü-
səlman ziyarət etməlidir. 1920-1987-ci illəri etnik təmizlə-
mənin 3-cü mərhələsi adlandırsaq görərik ki, bu proses üç 
yolla baş verdi. 1-ci Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara 
milli varlıqlarını qorumaq üçün heç cür şərait yaratmadıqları 
üçün onlar Ermənistanı tərk etməyə başladılar. 2-ci 1948-
1952-ci illərdə Moskva və Yerevan arasında gizli sövdələş-
mə nəticəsində təşkil olunmuş (gorbagor Mikoyanın rəhbər-
liyi ilə R.İ) azərbaycanlıların deportasiyası nəticəsində Er-
mənistandan çıxarılması oldu. Zəngəzur qəzasının Ermənis-
tana verilməsi nəticəsində silah gücü ilə azərbaycanlıları öz 
ərazilərindən çıxarılması nəticəsində Naxçıvan ərazisi Azər-
baycan ərazisindən ayrı düşdü və bu da onun inkişafına zər-
bə vurdu, uzun müddət Naxçıvanla Türkiyə sərhədi qapalı 
qaldı. 

1987-1992-ci illərdə "Yenidənqurma" adı altında Rus si-
yasətinin davamı kimi Ermənistanda azərbaycanlıların etnik 
təmizlənməsi prosesi başladı. İlk dəfə 1987-ci ilin dekabrın-
da Ermənistandan Azərbaycana ilk qaçqınlar gəlməyə başla-
dı. Sovet hökuməti erməni özbaşnalıqlarının qarşısını alma-
dığı üçün ermənilər vəhşi hərəkətlərini daha da artıraraq 
1989-cu ilin dekabrına qədər Ermənistanda bir nəfər də ol-
sun azərbaycanlı qalmadı. Silahlı erməni-rus hərbi birləşmə-
ləri Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılara divan tut-
maqla etnik təmizləmə siyasətini uğurla davam etdirməyə 
başladılar. 1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhəri işğal olundu.  
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Sonrakı mərhələdə (1992-1993-cü illər) Dağlıq Qarabağla 
yanaşı, ətraf azərbaycanlı yaşayan yeddi rayon da ermənilər 
tərəfindən silah gücünə alındı və on minlərlə azərbaycanlı 
həlak oldu. 

Təcəvüzkar ermənilər Şuşanı alandan sonra Laçını, Kəl-
bəcəri, Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı, Qubadlını iş-
ğal edərək bir milyondan artıq qaçqınlar öz yurd-yuvaların-
dan uzaq düşərək qaçqına və məcburi köçkünə çevrildi.  

Hələ o zamanlar (XVIII əsrlərdə) türk etnosu tam bir xətlə 
İstanbuldan Baygölə (Baykal) qədər uzanan ərazidə yaşayır-
dı. Bu rus imperiyasını çox narahat edirdi. Odur ki, etnik tə-
mizləmə prosesi bütün türklər yaşayan ərazilərdə geniş vüsət 
almışdı. Tatarıstan, Başqırdıstan, Çuvas türklərinin bütün ət-
rafı türklərdən təmizləndi və onlar ada şəklində tək qaldılar. 
Başqırd və Tatar türklərini Qazax və Orta Asiya türklərindən 
ayırmaq üçün Orenburq vilayətini Qazaxıstanın tərkibindən 
çıxarıb, Sovet Rusiyası tərkibinə qatdılar. Orenburqda yaşa-
yan türklər öz say üstünlüklərini itirdilər. Qazax türklərini 
Şimali Qafqaz türklərindən ayırmaq üçün Astraxan (türk adı 
"As-Tarxan") türkləri assimilyasiya edildilər, köçürüldülər 
və Astraxanda türk yoxa çıxdı. Şimali Qafqaz türklərinin 
Azərbaycanla əlaqələrini zəiflətmək üçün qədim Azərbaycan 
şəhəri olan Dərbəndi Azərbaycandan alıb Çar Rusiyası tərki-
binə qatdılar və ardıcıl olaraq orada azərbaycanlıların sayı 
azaldıldı. Sovet dövründə II Dünya müharibəsinin qızğın ça-
ğında Şimali Qafqazda türk mənşəli balkarları, qaraçayları 
məcburi deportasiyaya məruz qoydular və onların tarixi əra-
zilərinə başqa qeyri-türk əhalini və bir çox hallarda erməni-
ləri köçürdülər. Qara dənizin şimalında yaşayan türkləri - 
Krım tatarlarını da məcburi deportasiyaya məruz qoydular. 

Beləliklə, ən azı 5000 illik tarixi olan Vahid Türk Məskə-
ni parçalandı, türklər öz tarixi yerlərindən köçürüldülər. Bəzi 
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türk xalqları isə ümumiyyətlə assimilyasiya edildilər" 
(Bax. Həsən Əzizoğlu, "Türklüyümüz" kitabı. Bakı AzA-
tam-2007. Atatürk mərkəzindən əldə etmək olar).  

"Respublika" qəzetinin 30 oktyabr 2007-ci il tarixli sayında 
maraqlı bir məlumat məni daha çox təsirləndirdi. AzərTac-ın 
xüsusi müxbiri Şəfəq Akifqızının Vaşinqtondan göndərdiyi 
Amerikalı yazıçı-publisistin məktubunu həyacanla oxudum. 

"Ermənilər Xocalı faciəsi qurbanlarının fotoşəklini 1915-
ci il hadisələrinə sübut kimi təqdim edirlər". 

ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan əslən gürcü olan yazıçı-
publisist, Xocalı faciəsi haqqında "Unudulmuş soyqrımı" ki-
tabının müəllifi Feliks Sertsvadze AzərTac-a açıq məktubla 
müraciət edərək, ermənilərin növbəti təxribatına diqqət yetir-
məyə və buna qarşı addımlar atmağa çağırmışdır. Yazıçının 
bildirdiyinə görə, Nyu-Yorkda rus dilində nəşr edilən "V 
Novom Svete" adlı həftəlik rusdilli qəzetin 19-25 oktyabr ta-
rixli nömrəsində Nümayəndələr Palatasının Komitəsində bu 
yaxınlarda qəbul edilən qətnaməyə həsr edilmiş "Erməni 
soyqırımı faktdır" sərlövhəli yazı dərc olunmuşdur. Tarixi 
"faktları" təsəvvür etmək məqsədilə qəzet foto da çap etmiş-
dir. Fotoda Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən uşaqların cə-
sədləri erməni "soyqırımı"nın qurbanları kimi qələmə veril-
mişdir. Felks Sertsvadzenin məktubunu oxuculara təqdim 
edirik: 

"Əziz dostlar! Erməni lobbisi Edvard Pariyants yenidən 
bu dəfə 1992-ci il fevralın 26-da baş vermiş Xocalı soyqırı-
mı qurbanlarının xatirəsinə qarşı görünməmiş fitnəkarlıq et-
mişdir. Amerikanın ermənipərəst rusdilli "V Novom Svete" 
qəzetinin 2007-ci il 19-25 oktyabr tarixli nömrəsinin 8-ci sə-
hifəsində "Ermənilərin soyqırımı faktdır" sərlövhəli yazı 
dərc edilmişdir. Bu faktı əsaslandırmaq məqsədi ilə o, uşaq 
cəsədlərinin əks olunduğu foto təqdim etmişdir.  
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Guya onlar 1915-ci ildə türklər tərəfindən qətlə yetirilən 
ermənilərdir. Lakin fotoda təsvir edilən 1992-ci ilin 26 fev-
ralında erməni quldurları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şə-
həri dağıdılarkən qətlə yetirilən bədbəxt azərbaycanlı uşaqla-
rın, azyaşlı oğlan və qızların cəsədləridir.  

Gərək nə dərəcədə həyasız, utanmaz və abırsız olasan ki, 
1992-ci ilin erməni terrorunun qurbanları olan azərbaycanlı 
uşaqlarını 1915-ci ilin erməni qurbanları kimi təqdim edə-
sən. Bu heç bir çərçivəyə sığmır. Xahiş edirəm ki, əlinizdə 
olan bütün nüfuz və imkanlardan istifadə edərək, kütləvi in-
formasiya vasitələri ilə bütün dünyaya ermənilərin bu təhqi-
ramiz hərəkəti haqda xəbər verəsiniz. Bundan başqa "V No-
vom Svete" qəzetinə rəsmi etiraz göndərə biləcək dövlət 
strukturları cəlb olunaraq, qəzetdən rəsmi izahat və günah-
karların cəzalandırılması tələb edilsin. 2005-ci ildə mənim 
etirazımdan sonra Edvard Pariyants baş redaktorun müavini 
vəzifəsindən azad olunaraq, iki il qəzetin səhifəsinə buraxıl-
mırdı. İndi isə o, hansısa yolla yenidən qayıdaraq, öz fitnə-
karlığını davam etdirir. 

Gərək ləngitməyərək, Azərbaycanın ictimai təşkilatları 
adından Nyu-York ştatının qanunlarına müvafiq şəkildə həm 
qəzeti, həm də Pariyantsı məsuliyyətə cəlb edək. Xahiş edi-
rəm, çalışın ki, bu digər təxribatçılara dərs olsun!" 

(Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çevik siyasəti nə-
ticəsində Xocalı faciəsini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər 
Amerika və dünya ictimaiyyətinə çatdırılır, ermənilər hər 
yerdə ifşa olunurlar. R.İ) 

"Bizans imperatoru" I Yustinian (527-565) Mamiqunlar-
dan Amazasp Mamiqunu (532-535) Arminiyə hakim təyin 
etmişdi. Bizans hakim dairələri əsl "haylara" inanmır, onlara 
ikrah hissilə yanaşırdılar. Ermənilərə Bizans ərazisində qey-
ri-sabitlik amilinin daşıyıcıları, fitnə-fəsad, qarışıqlıq törədən 
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xəyanətkar ünsürlər kimi baxırdılar. Bunu erməni tarixçisi 
H.Adons da təsdiq edərək belə yazırdı: "Belə qiymətli bir 
məlumat var ki, Yustinianın yaxın xələflərindən biri, erməni-
lərin ünvanına İran hökmdarına ittihamedici məktub göndə-
rib, öz aramızdır imperator yazıb ha, ermənilər etibarsız və 
imansız xalqdır, bizim aramızda yaşayırlar və ara qarışdırır-
lar. Gəlin şərtləşək, mən özümünküləri (yəni Bizans ərazi-
sindəki erməniləri) toplayıb göndərim Trakiyaya, sizsə özü-
nünkünü (yəni sasani ərazisindəki erməniləri) toplayıb əmr 
edin" aparsınlar Şərqə. Əgər onlar orada ölərlərsə, onda düş-
mənlər ölər, əgər öldürərlərsə, onda bizim düşmənlərimizi 
öldürərlər və biz də əmin-amanlıqda yaşayarıq." 

(Bax: "Ermənilərin gerçək tarixi". Atamoğlan Məmmədli, 
Elm nəşriyyatı - 2005 səh. 47). 

Kilikiya çarı I Haysum 1254-1255-ci illərdə Minke xan 
ilə müqavilə bağladı. O, birgə erməni-monqol müttəfiq qoşu-
nunun başında Hülakü xanın müsəlmanlar üzərinə yürüşlə-
rində iştirak edirdi. Lakin ermənilər heç də monqollara səda-
qətli olmamışlar.  

Ərəb müəllifi Vəliəddin Hüseyn İraqi ermənilərin iç üzü-
nü ifşa edərək özünün çoxsaylı tarixi qaynaqlara söykənən 
əsərində yazırdı. "Elxanilər tərəfindən döyüşdə iştirak edən 
ermənilər elxanilərin zəif yerlərini Misir məmluklərinə xəbər 
verir və fürsət düşən kimi hər iki tərəfin qoşun hissələrini xa-
incəsinə öldürürdülər. gürcü dilini yaxşı bilən ermənilər bu 
işlərin üstü açılan kimi hər şeyi gürcülərin üstünə atırdılar və 
deyirdilər ki, onlar erməni deyil gürcüdürlər". 

(Bax: "Ermənilərin gerçək tarixi". A. Məmmədli, səh 76). 
Orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqdə, Kiçik Asiyada baş 

vermiş prosesləri dərindən və hərtərəfli öyrənmiş doktor Ari-
ni yazırdı ki, "Bu regionda üç əsas qüvvə arasında mübarizə 
gedirdi." Şir-monqol, pələng-məmlük Sultanları, canavar-
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türklər və onların arasında vargəl edən və hər bir münaqişə-
dən öz mənafeyi üçün çalışan, yeri gəldikdə onların hər biri-
ni sancmağa çalışan erməni-ilan"  

1915-ci ildə Şərqi Anadoluda Rusiya, Böyük Britaniya və 
Birləşmiş Ştatların xeyli əməkdaşı var idi. Onlar ermənilərin 
Soyqırımı haqqında Osmanlı hökumətinin guya qərar vermə-
si ilə bağlı heç bir sübuta rast gəlməmişdir. Bu cür "dəhşətlə-
rin" baş verməsi haqqında ruslara, ingilislərə və amerikalıla-
ra ilk məlumat Eçmiədzin katalikosu tərəfindən verilmişdir. 
ABŞ hökuməti ermənilərin hay-küyünü təhdid edərək ordu 
kapitanı Emori Nayle və milli vətəndaş Artur Suzerləndi 
Şərqi Anadoluya göndərilmişdi. 

Bu iki şəxsə vəziyyəti yerindəcə öyrənmək və tutarlı fakt-
lar əldə etmək tapşırılmışdı. Onların hazırladığı  və son za-
manlaradək nədənsə diqqət verilməmiş hesabatda deyilirdi 
ki, "Bu geniş ərazidə (Vandan tutmuş Bitlisdən Bayazitə qə-
dər) bizə məlumat verildi ki, ziyan və dağıntıları ermənilər 
törətmişdir... Gördüyümüz kilsələrə və evlər üzərindəki na-
xışlara görə belə qənaətə gəldik ki, Bitlis və Van şəhərlərin-
də yeganə salamat qalan yerlər erməni məhəllələridir. müsəl-
man  məhəllələri isə tamamilə dağıdılmışdır.  

Ermənilərin olduğu deyilən kəndlər indi də yerindədir, la-
kin müsəlman kəndləri tamamilə dağıdılmışdır". 

(Bax: "Ermənilərin gerçək tarixi". A. Məmmədli, səh.177. 
2007-ci il). 

Yenə də həmin kitabda qeyd olunmuşdur ki, Veliçko ya-
zırdı ki, "Ermənilər inqilabı "jonda" həqiqi ordusunu təşkil 
edirdilər. Türkiyəli yarımvəhşi ermənilərin bandit dəstələri 
bizim (Rusiyanın) pis qoruyan Asiya sərhədlərimizi keçirdi-
lər və müxtəlif erməni tuzları tərəfindən müflisləşmiş gürcü 
knyazlarından və tatar (azərbaycanlı) ağalarından satın alın-
mış torpaqlarda yerləşirdilər. 
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Çarizm işğalçı siyasətini 1877-1878-ci illərdə rus-türk mü-
haribəsi zamanı da uğurlu aparırdı. Müharibə  dövründə rus or-
dusunun generalı, mənşəcə erməni olan Ter-Qukasov şəxsən 
özü köçürmə əməliyyatına başçılıq etmişdi. Rus müəllifi Sav-
rov bu generaldan bəhs edərək yazırdı ki, "onun rəhbərliyi və 
təşkilatçılığı siyasətinə Osmanlı imperatorluğundan İrəvan qu-
berniyasının Sürməli qəzasına 35 min ailə, yaxud 165 min os-
manlı ermənisi köçürülmüşdü. Bundan əlavə o, müharibə za-
manı rus ordusunun zəbt etdiyi torpaqlardan yaradılmış Qars 
vilayətində 50 min erməni yerləşdirmişdi." 

Bu faktı təsdiq edən Veliçko da qeyd edirdi ki, bu dövrdə 
rus ordusunda xidmət edən başqa bir erməni generalı Loris 
Melikov da ermənilərin kütləvi şəkildə Türkiyədən Qafqaza, 
o cümlədən Azərbaycana köçürülməsindən yaxından iştirak 
etmişdi. 

BDU-nun müəllimi Atamoğlan Məmmədlinin ""Erməni-
lərin gerçək tarixi" kitabını ingilis dilinə çap etdirib bütün 
dünya xalqlarına çatdıra bilsək, ermənilərin neçə murdar, əx-
laqsız, qaniçən, saxtakar, vəhşi olmaları aydın olar. 

Bu cür tarixi faktları yaymaqla isbat edə bilərik ki, ermə-
nilər türklərə qarşı genosid törətdikləri halda, türkləri günah-
landırmaqla tarixi saxtalaşdırırlar.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənablarının uğurlu 
siyasəti sayəsində artıq ermənilərin 200 illik siyəsətinin tari-
xi və Qarabağ probleminin həllinə dair son illərdə görülmüş 
işlər barədə 7 dildə müvafiq materiallar hazırlanmış, video-
materiallar çəkilmiş və Azərbaycanın xarici ölkələrdəki bü-
tün səfirliklərinə göndərilmişdir. 

*** 
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ERMƏNİ XƏYANƏTİ 
 
Hörmətli professor, tədqiqatçı alim Teymur Əhmədovun 

"Erməni xəyanəti və yaxud Andranik Ozanyanın qanlı əməl-
ləri " (1918-1920-ci illər) əsəri göstərilən boşluqları doldu-
ran ilk irihəcmli tədqiqat əsəridir. İlk dəfə olaraq bu əsərdə 
Andranikin 1918-1920-ci illərdə xalqımıza qarşı törətdiyi ci-
nayət əməlləri arxiv sənədləri dövri mətbuat və digər ilk 
mənbələri əsasında ardıcıllıqla ümumiləşdirilərək geniş əks 
olunmuşdur. Əsəri oxuyan hər bir azərbaycanlı faktlarla ta-
nış olarkən Andranikin kim olduğunu biləcək, onun xalqımı-
zın başına açdığı müsibətlərlə daha yaxından tanış olacaqlar.  

"Rus ordu komandanı general Odişelidzenin yanında  ça-
ğırılan iclasda ermənilərin azğınlığı və vəhşiliyinin müzaki-
rəsini xatırlayan podpolkovnik Tverdoxlebov yazır: "Məru-
zəmi belə bir faktla bitirirdim ki, biz rus zabitləri Ərzurumda 
ona görə qalmışıq ki, adımız və mündirimizlə ermənilərin 
dinc əhali üzərində quldurluğunu, vəhşiliyini ört-basdır edək. 
Biz Rusiyaya qulluq etmək, vəzifə borcumuza sadiq olmaq, 
rəislərimizin sözünə qulaq asmaq, rus işinə xidmət etmək 
üçün qalmışıq, ermənilərin qırğın törətməsinə, vəhşilik etmə-
sinə baxmaq üçün yox. Adımızı dünyada bədnam etməyə qə-
ti fikrimiz yoxdur. Nə qədər ki, buradayıq, tələb edirik ki, er-
məni özbaşınalığına son qoyulsun, yoxsa tələb edəcəyik ki, 
bizi təcili buradan buraxsınlar". 

«Respublika» qəzetinin baş redaktoru, tədqiqatçı alim 
Teymur Əhmədovun "Erməni xəyanəti və ya Andranik 
Ozanyanın qanlı əməlləri"  kitabından. 

 
2001-ci il, Şirvannəşr 

*** 
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Rus ordusu Cənubi-Azərbaycanı tərk etdikdən sonra, 
1918-ci ilin baharınadək ingilislər Zəncan, Miyana, Xoy və 
Urmiyanı işğal etdilər. 

Birinci Dünya müharibəsinin iştirakçıları iri dövlətlər 
Şərq ölkələrini öz nüfuz dairələrinə bölmək məsələsində 
vəhşi erməni quldurlarını, həmçinin aysorları və kürdləri öz 
əllərində alətə çevirmişdilər və onlardan istədikləri kimi isti-
fadə edirdilər.  

Cənubi Azərbaycanın Şimal-qərbində bu dövlətlərin təhri-
kiylə aysorlar, kürdlər və ermənilər azərbaycanlılara qarşı əsl 
soyqrım həyata keçirirdilər. 

Azərbaycan Demokratik Partiyası Şeyx Məhəmməd Xiya-
baninin başçılığı ilə həmin qırğınların qarşısının alınmasında 
uğurlar qazanırdı. 

1918-ci ildə Osmanlı qoşunlarının yenidən Cənubi Azər-
baycana daxil olması növbəti dəfə soyqırımın qarşısını aldı. 
 

Azərbaycan tarixi- 10-cu sinif.  
səh. 223 2005. Çaşıoğlu nəşr 

*** 
 
Türklərin qatı düşməni olan Zori Balayan: "Ruhumu-

zun canlanması" kitabında görün nə yazır: 
 
Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 

13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mıxlamışdılar. Türk uşağı 
çox hay-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsil-
miş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı tür-
kün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saa-
ta baxdım, türk uşağı yeddi dəqiqə sonra qan itirməkdən öl-
dü. İlk sənətim həkimlik olduğuna görə humanist idim (əh-
sən bu erməniliyə. İ.E.), buna görə də türk uşağına etdikləri-
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mə görə ruhum sevincindən qururlanırdı. Xaçatur daha son-
raölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və türklə 
eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha üç türk 
uşağına etdik. 

-İxtisasca həkiməm. Bütün sınaq təcrübələrimi mənşəcə 
türk olan insanlar üzərində aparmışam deyə, qanım, bütün 
bədənim, ruhum türk qanı ilə mayalanıb. İndi mənim süfrəmi 
hər gün türk qanından hazırladığın kampotlar, türk ətindən 
hazırladığım qara dolma, pörtləmə, tikə və lülə kabablar bə-
zəyir. Eh, bilirsiniz nədən ləzzət alıram? Türk kəlləsindən bi-
şirdiyim xaşdan. Həm də mənə ləzzət verən odur ki, bir türk 
kəlləsindən hazırladığım xaşı digər türk kəlləsindən kasada 
100 qram araqla ötürürəm ac mədəmə. 

Bazar günü çəkilirəm xudmani təbiət qoynuna. Türk iça-
latından türklər demiş əla cız-bız bişirirəm və Aşotla, Vaz-
genlə, Haykuşla - bağışlayın, dişi bayquşla, Horenlə araqdan 
gillədib türk içalatından ötürürük içəri. 

Həmkarlarım həkim olmadığı üçün mən onlara yeməkdən 
qabaq türk qanının, ətinin ermənilərin sağlamlığı üçün əhə-
miyyətindən məruzə oxuyuram. Beləliklə, onların iştahını ar-
tırıram. Arabir rus qonağımız da olur. İndi bəzi ruslar da türk 
ətinə, qanına dadanıblar. Fikrim var ki, yəni ya İrəvanda, ya 
da elə Moskvada türk əti satılan ət dükanı və restoran açım. 

 
"Tək səbir" qəzetindən 

 

Õ
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ZƏNGİBASARIN TARİXİ 
 
Erməni xəyanəti sayəsində 20 ildir ki, düşmən torpağında 

qalan qədim Oğuz yurdu olan Zəngibasar ilk dəfə 1937-ci il 
dekabrın 31-də yaradılıb. Ta qədimdən Uluxanlı adlanan bu 
bölgənin ərazisi 170 kv.km olmuşdur. Rayon mərkəzindən 
Bakı-Naxçıvan -İrəvan dəmir yolu keçirdi. 1970-ci ilin mə-
lumatına görə rayon ərazisində iki şəhər tipli qəsəbə, doqquz 
kənd soveti var idi. Yaşayış məntəqələrinin ümumi sayı 28 
idi. Əhalisi  45,6 min nəfər olmuşdur. 

Zəngibasar mahalı keçmişdə İrəvan quberniyasına daxil 
olan ən böyük mahallardan biri olub. Mahal öz adını bu yer-
ləri kəsib keçən Zəngi çayının adından götürmüşdür. Zəngi 
çayı İrəvan şəhərinin qərbindən keçib, Ağrı vadisindən 
(Ararat düzənliyindən) axaraq Zəngibasar rayonu ərazisində 
Araz çayına tökülür. Ağrı vadisi boyu çayın hər iki sahilində 
azərbaycanlı kəndləri yerləşirdi. 

Zəngibasar özünün Uluxanlı məktəbi ilə də Azərbaycan 
tarixində mühüm yer tutur. 1880-ci ildə İrəvanda birsinifli 
məktəb açıldıqdan bir il sonra - 1881-ci ildə Uluxanlıda 24 
nəfəri əhatə edən ikisinifli məktəb açılmışdır. Allahverdi Ha-
cı Hüseyn oğlunun evində yerləşən bu məktəbdə dövlət hər 
il 1445 manat pul xərcləmişdir. Bu, həmin məktəbdir ki, 
1887-ci ildə müəllim Məhəmməd Lütfəlibəyoğlu Qazıyevin 
yerinə Cəlil Məmmədquliyev (C.Məmmədquluzadə) həmin 
kəndə  müəllim təyin edilmişdir. Sonralar kəndin, rayonun 
adı Uluxanlı, Zəngibasar, sonra isə Məşədi Əzizbəyov adına 
məktəb adlandırılmışdır. 

1937-ci ilə qədər Zəngibasar mahalının kəndləri əsasən 
iki rayon - Üçkilsə ilə Qəmərli arasında bölüşdürülmüşdür. 
1937-ci il dekabrın 31-də Qəmərli  rayonundan 18, Üçkilsə 
rayonundan isə 14 kənd ayrılaraq ümumi sahəsi 170 kv.km 



 

 322 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

olan Zəngibasar rayonu yaradılmışdır. Qədim Uluxanlı kən-
dinin də adı dəyişdirilərək Zəngibasar qoyulmuşdur. 

Zəngibasar rayonuna o vaxtlar verilmiş kəndlərin 21-də 
azərbaycanlılar, altı kənddə isə azərbaycanlılarla ermənilər 
qarışıq yaşayırdılar. Ermənilər bu ərazidə 1828-1920-ci illər-
dən sonra məskunlaşmışlar. 

Vaxtilə Uluxanlıda 5, Zəngi, Şöllü, Qaraqışlaq, Mehman-
dar, Elləz kəndlərinin hər birində iki məscid olub. Cəfərabad 
kəndində 1988-ci il hadisələrinə qədər qorunub saxlanılan 
künbəz abidə isə Xİİİ əsrin yadigarı idi. 

Zəngilər kəndindəki dörd qəbirstanlıqdan birində qədim 
at, qoç heykəlləri günümüzə qədər gəlib çıxmışdı. Zəngiba-
sar mahalı ərazisində vaxtı ilə Ozanlar adlı kənd də olub.  

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Zəngibasar mahalının 
bir çox kəndləri, o cümlədən Ozanlar, Pircan, Kolanlıq, Fey-
ruzabad, İrəvan yaxınlığındakı Sarvanlar kəndləri xarabalığa 
çevrilib.  

1930-cu illərin represiyası nəticəsində Zəngibasarın Araz-
qırağı kəndlərindən yüzlərlə ailə həmişəlik olaraq baş götü-
rüb Türkiyəyə getmişdir. 

1948-1951-ci illərdə Zəngibasar rayonunun Rəncbər kən-
di istisna olmaqla bütün Arazqırağı kəndlərin - Reyhanlı, Sa-
rıcalar, Qulucan, Həbilkənd, Həsənli, Sarvanlar, Seyidkənd 
və başqa kəndlərin, həmçinin Mehmandar, Çobankərə, Ağ-
caqışlaq, Şöllü kəndlərinin azərbaycanlı əhalisi tamamilə kö-
çürülür. Bu kəndlərə Ermənistanın bəzi rayonlarından ermə-
ni ailələri köçürülüb gətirilir. Stalinin ölümündən sonra geri 
qayıdan ailələrini isə Hacı Elləz, Göykümbət, Arbat kimi kö-
çürülmüş kəndlərə qayıtmağa qoymayaraq onları qonşu azər-
baycanlı kəndlərində yerləşdirdilər. 

Həmin illərdə Zəngibasar rayonunu bir azərbaycanlı rayo-
nu kimi məhv etmək üçün millətçi daşnak Ermənistan rəh-
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bərliyi rayonun mövcudluğunu lazım bilmir, rayon məhv 
edilərək təzədən Üçkilsə və Qəmərli rayonları arasında bö-
lüşdürülür. 

1969-cu ildə yenidən bərpa olunur. Heydər Əliyev Azər-
baycan KPMK-nın birinci katibi işləyərkən və Sov.İKP.MK-
nın Siyasi Bürosunun üzvü olarkən tarixən türk qanına susa-
yan ermənilər Qərbi Azərbaycanda, o cümlədən Zəngibasar 
bölgəsində əl-qol açıb, öz məkrli siyasətlərini həyata keçirə 
bilmədilər. Zəngibasarın adı dəyişdirilərək Masis qoyulur. 

1988-ci il dekabrın 10-da uydurma Qarabağ problemini 
ortaya atan daşnaklar Ermənistanı "türklərsiz respublika" 
elan etdilər, 200 mindən çox soydaşımız qədim Oğuz ellərin-
dən, ata-baba yurdlarından zorla qovulub çıxarıldı. 

Artıq 20 ildir ki, Zəngibasar mahalı düşmən tapdağında-
dır. Zəngi çayının ayna suları bulanıb, sahilində iblis erməni-
lər gəzir. İnşallah, çox tezliklə o torpaqlara qayıdacağıq. 
Heydər Əliyev siyasi məktəbinin yetirməsi - cənab İlham 
Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində! 

Yurd eşqilə, Allah amanında! 
 

Əməkdar jurnalist Qədir ASLAN-ın, 
"XX əsrin Koroğlusu" kitabından (2003-cü il) 

*** 
 
Həzrəti Mövlanə Cəlaləddin Rumi demişdir: "Torpaqdan 

yaradılmış olan bədənimiz eşq sayəsində göylərə yüksəldi, 
ülvilik qazandı. İnsanın bədəni turabdı, yəni torpağa məxsus-
du. Bədəni çox bəsləməyə çalışma, çünki o, sonda torpağa 
veriləcək bir qurbandır. Sən əsl könlünü bəsləməyə çalış, 
ucalara gedəcək və şərəflənəcək olan odur" 

*** 
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Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinin baş naziri Fətəli 
xan Xoyski 1918-ci il mayın 29-da xarici işlər naziri Məm-
məd Həsən Hacınskiyə yazırdı: " Biz ermənilərlə bütün 
mübahisələrə son qoyduq, onlar iltimatumu qəbul edəcək və 
müharibəni qurtaracaqlar. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik". 

Ramazan Hüseynovun  
«Ulu yurdum İrəvan» kiabından  

2007-ci il 
*** 

Dərələyəz mahalı: Doqquz rayonun - Şərur, Sədərək, Ba-
bək, Şahbuz, Kəlbəcər, Vedi, Qaranlıq, Basarkeçər və Qara-
kilsə rayonlarının əhatəsində yerləşən torpaqlar, çaylar, bu-
laqlar, çəmənliklər, meşələr, dağlar məskəni idi. 

1829-1832-ci illərdə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlar ərazisi-
ni qarış-qarış gəzib, Rusiya imperiyası tərəfindən yenicə 
(1827-ci ildə) işğal olunmuş bu torpaqlar barədə ilk rəsmi 
statistika aparan rus məmuru İ.V.Şopen Göyçə mahalı və Or-
dubad dairəsi ilə bir sırada Dərələyəz mahalını da "Zaqafqa-
ziyanın İsveçrəsi" adlandırmışdır. (1852-ci il) Azərbaycan 
Folkloru Antalogiyası (Dərələyəz folkloru XV cild. Bakı - 
"Səda"-2006). 

*** 
 
 

Õ 
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I PYOTRUN RUS XALQINA "VƏSİYYƏTNAMƏ"Sİ 
 
"... Bütün övladlarım biri-birindən sonra Avropa ölkəsin-

də hökmran olacaqlar. Çünki Avropanın bütün dövlət qur-
uluşu köhnəlmiş və qocalmışdır. Lakin rus səltənəti inkişaf 
edir. Biz bu inkişafı ağılla tapmışıq. Mən aşağıdakı "Vəsiy-
yətnamə"mi vəsiyyət şəkilində yazıram ki, gələcək nəsilləri-
mizin əlində təlimat olsun: 

1. Rus dövləti həmişə müharibə müvazinəti hazırlamalı və 
çalışmalıdır ki, bu hazırlıq Rusiyanın tərəqqisinə səbəb ol-
sun. 

2. Mümkün qədər Avropa dövlətlərindən müharibə vax-
tında hərbi sərkərdələri, sülh zamanı isə elm adamlarını Ru-
siyaya cəlb etməli. 

3. Avropa dövlətləri arasında fitnə-fəsad törətmək, ziddiy-
yət salmaq və bu işdə onların dili ilə əlbir olmaq lazımdır. 
Xüsusilə, alman xalqı arasındakı ixtişaşlarda fəal mövqe tut-
mağa çalışmalı, çünki onlar bizimlə həmsərhəd və bitişikdir. 

4. Polşada ixtişaş və qarışıqlıq salmalı, onların əyyanları-
na xəsislik etmədən rüşvət verib, dəyanətini pozmalı, dövlət 
işlərinə zərbə vurmalı, Moskvadan ərzaq gətirib orada yer-
ləşdirilməli. Əgər başqa dövlətlər bizim bu tədbirlərmizə eti-
raz edərlərsə, Polşadan bir parça kəsib onlara sükut payı ver-
məli, iş tamam olunandan sonra isə o parçanı geri almalı, 
Rus soldatını möhkəmləndirməli. 

5. Mümkün qədər İsveç, Norveç ölkələrindən bir istinad 
məntəqəsi əldə etməli; Danimarka, İsveç, Norveçə düşmən-
çilik toxumu səpin. 

6. Rusiya şahzadələri həmişə Almaniya əsilzadələrindən, 
nüfuzlu adamlardan, valilərdən, rütbə sahiblərindən qız al-
mağı unutmamalıdır. Belə qohumluq bizə həmişə fayda ve-
rər. 
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7. İngilis hökuməti ilə ittifaqda olub, əlaqəni möhkəmlə-
din. Çünki ticarət işində və dövlətin idarə edilməsində bu 
fayda verər. Gəmi qayırmağa gərək olan bütün ləvazimat on-
lardan alınacaqdır. Bu əlaqə həm silah, həm də gəmicilik 
üçün faydalıdır. 

8. Rusiya dövlətinin hüququ Avropadan şimala-Baltik də-
nizinə, cənubdan isə Qara dənizə qədər olmalıdır. Bunu mü-
hafizə etmək və rus sərhəddini genişləndirmək övladlarımın 
vəzifəsidir. 

9. Rusiya dövlətini o zaman dünya dövləti adlandırmaq 
olar ki, onun paytaxtı Asiya və Avropa xəzinələrinin açarı 
olan İstanbul olsun. Tez və yerli-yerində çalışıb İstanbulun 
qərb torpaqlarına sahib olmaq lazımdır. Əlbəttə, İstanbula 
sahib olan şah dünyada ilahi şah olacaqdır. Bu məqsədi hə-
yata keçirmək üçün həmişə Türkiyə ilə İran arasında fitnə-
fəsad törətmək, dava-dalaş yaratmaq lazımdır. Bu işdə sünni 
və şiə məzhəbləri arasındakı ixtilaflar böyük, kəskin silah və 
basılmaz ordudur. Rusiyanın nüfuzunu Asiyada qaldırmaq 
üçün sünni-şiə ixtilafları yaxşı bir vasitədir. Türkiyə və İran 
dövlətləri ilə elə etmək lazımdır ki, onlar bir-biri ilə dil tapa 
bilməsinlər. Həm İran, həm də Türkiyəyə Avropa xalqları ilə 
təmas tapmağa imkan verməmək. Əgər bu ölkələrin müsəl-
manları göz açıb hüquqlarını qansalar, o bizə böyük zərbə 
olar. Həm Türkiyə, həm də İranın din xadimlərini ələ almaq 
və onlar vasitəsi ilə sünni-şiə ixtilaflarını qızışdırmaq lazım-
dır. İslam əqidəsini Asiyadan uzaqlaşdırmaq, xristian dini 
əqidəsini və mədəniyyətini orada ciddi təbliğ etmək, yaymaq 
zəruridir." 
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ŞIX HACI QASIM ÇƏLƏBİ (Bəhlul Bəhcət Əfəndinin 
qaynatası) 1928-də aşura günü haqq dünyasına köçdü 
 
Bəhlul Əfəndi deyirdi: "Kafirlərin hakimiyyəti altında zil-

lət çəkə-çəkə yaşamaqdansa, din yolunda imam Hüseyn şəhi-
di olmaq ondan min qat yaxşıdır". 

1920-ci ilin aprelindən dekabr ayınadək Bakı kommunist-
lərinini lideri, daşnak soyğunçuluğunun mahir ustası Sərkis 
fəxrlə deyirdi ki, Bakı müsəlmanlarından 200 put gümüş, 10 
put qızıl, 800 qızıl üzük müsadirə etmişik. Heç şübhəsiz ki, 
bir o qədər də zinyət əşyaları siyahılardan gizlədilib, bolşevik-
daşnak qaraguruhçuların tərəfindən mənimsənilmişdi. Qadın-
ların qulaqlarından sırğalar, barmaqlarından üzüklər çıxarılır-
dı. Xalqın mal-dövlətini müsadirə etmək siyasəti yürüdülürdü. 
XI Qırmızı Ordunun Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində de-
mokratik cümhuriyyət devrilmiş, azadlığımız məhv edilmişdi. 

Sovet hökuməti tərəfindən şirnikləndirilib ələ alınmış bol-
şevik agentləri, muzdular və muzdurlar camaatı bir-birinin üs-
tünə salışdırır, üz-üzə qoyur, yoxsul qolçomaq adı ilə başı pa-
paqlı kişiləri məhv edir, milli mentalitetimizi zəiflədir, xalqın 
mübarizə əzmini qırırdılar. 

Rusların əli ilə Zəngəzurun bir hissəsi, qədim dədə-baba 
torpaqlarımız olan Dərələyəz, Göyçə mahalları qondarma Er-
mənistana peşkəş edilib. Oğuz yurdu Borçalı Gürcüstana veri-
lib. Ən qədim türk şəhəri Dəmirqapı Dərbənd isə Rusiya Fe-
derasiyasının ərazisinə daxil edilib. Qondarma Ermənistanda 
yaşayan yüz minlərlə türklər öz dədə-baba torpaqlarında iş-
gəncələrə məruz qalaraq Azərbaycanın ilan mələyən isti yer-
lərinə və Qazaxıstana, Sibir çöllərinə köçürdülüb.  

Qarabağın Dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş 5-10 min ermə-
nilər üçün geniş hüquqlar verən Muxtar Vilayət qurumu yara-
dılıb. 

Azərbaycanda qurulan oyuncaq sovet hökuməti tərəfindən 
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dinimiz yasaq edilərək məscidlərimiz qapanıb, dağıdılıb, qapı-
ları möminlərin üzünə bağladılıb. Ocaqlarımız, ziyarət yerləri-
miz məhv edilib, din alimlərimiz, müxtəlif bəhanələrlə zin-
danlarda çürüdülüb. 

S.M.Kirovdan eləcə də oraq şəkilli qırmızı ulduzlu bolşe-
vik şapkası geyinən yüksək vəzifə sahiblərindən bir "mala-
des" alacağı təqdirdə öz millətinə yağı kəsilən M.C.Bağırov 
ermənilərin şirin dilinə inanır, haqsızlığa göz yumurdular. 

 
Əlisahib Əroğul İsrafilzadə Qiyas oğlu 

"Böyük Nazar" kitabından 
 
Azadlıq uğrunda vuruşan mücahidlərə bandit adı verildi. 

Quranın oxunuşu, evlərdə saxlanılması zərərli bir kitab kimi 
qadağan edildi. 

Bir vaxtlar Çar hökuməti xanları, bəyləri öldürərək onla-
ra xas olan dədə-baba torpaqlarını erməni hampalarına sa-
tırdı. İndi də şura hökuməti kolxoz adıyla camaatın əkin sa-
hələrini (1924-30-cu illər) əllərindən çıxardıb ermənilərə 
pay-puş edirlər. 

1988-ci ildən başlayan yenidənqurma siyasəti nəticəsin-
də Ermənistandan yarım milyondan artıq azərbaycanlı öz 
dədə-baba yurdlarını tərk etmək məcburiyyətinə qaldı. Xal-
qın dolu əmlakı, varı, mədəniyyəti tarixi abidələri, qəbir-
sanlıqlarımız alçaq vəhşi erməni rus hərbi birləşmələri tərə-
findən talan edildi. 

1994-cü ilə qədər Azərbaycanın 20% torpaqları erməni rus 
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olundu. 

Özümüzdə cəsarət tapıb, dədə-baba torpaqlarımızı geri 
qaytarmalıyıq. Dəmiri isti-isti döymək lazımdır. 

1926-cı illərdə AzK (B) P MK-nın katibləri vəzifəsinə üç-
lüyün Ə.Qarayevin, Ağaverdibəyovun və Mirzoyanın  seçil-
məsi xalqımıza ağır zərbə vurdu. 

*** 
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BİR ƏSRİN ŞƏHİD NƏSLİ 
 

 
 

Bu kitabı çapa hazırlayarkən yadıma bir hadisə düşdü. 
1988-ci ildə ermənilər təzə-təzə Dağlıq Qarabağda qızışaraq 
nümayiş edirdilər. Torpaq iddiası edən, yurdumuzda ürək 
açıqlığı ilə yer verdiyimiz ayağı çarıqlı erməni dığaları türk-
lərə divan tutmağa başlayır, vəhşiliklər edirdilər.  

Ağdamda böyüyüb boya-başa çatan, Milli Məclisin depu-
tatı olmuş, rəhmətlik Eldar Bağırov ilk dəfə könüllü dəstələr 
yaradaraq torpaqlarımızı düşmənlərdən qorumaq üçün sən-
gərlər qurmuşdular.Ağdam camaatı könüllü olaraq silah-sur-
sat almaq üçün pul yığmışdılar. Rayonun keçmiş icra başçısı 
və bir qrup adamlar həmin pulları Bakıya gətirmişdilər. El-
dar Bağırov Milli Məclisdə məsələ qaldıraraq respublikaya 
rəhbərlik etmiş Ayaz Mütəllibovu tənqid etməklə yanaşı, seçi-
cilərin haqlı tələbini ona çatdırmışdır. Eldar Bağırovun məq-
sədi ermənilərin Əsgaran və Stepanakertdə yerləşən əsas 
mövqelərini məhv etmək idi. Lakin 1991-ci ildə namərd gül-
ləsi ilə Eldar həlak oldu. Qardaşı Allahverdi Bağırov onun yo-
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lunu davam etdirərək batalyon komandiri kimi Naxçıvanik, 
Dəhraz, Ağbulaq, Pircamal istiqamətlərində hücum edərək 
torpaqlarımızı yağı düşməndən təmizlədilər. Lakin Allahverdi 
Bağırov həmin döyüşdə minaya düşərək Şəhid oldu. Ana-ba-
cıların ahı ərşə yüksəldi. Allahverdi Bağırov ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü.   

Ömür-gün yoldaşım Mətanətin dayılarının əsli-kökü Qu-
badlı-Zəngəzur bölgəsindəndir. Ağdamda böyüyüb boya-ba-
şa çatan bu qardaşlar əsl qeyrət rəmzi idilər. Kişi qeyrətli 
Həqiqət xanım ürək ağrısı ilə danışmağa başladı:  

-Atam Teymur kişi Qubadlı rayonunun Eyvazlı kəndin-
dən Ağdama pənah gətirmişdi. Babam Allahverdi kişi də er-
mənilərin qənimi olmuşdur. 1918-ci ildə Gorusun daşnaq er-
məniləri azərbaycanlı kəndləri yandırır, görünməmiş faciələr 
törədirdilər. Allahverdi kişi vəfalı həyat yoldaşı Zeynəb ilə 
birlikdə ermənilərə qarşı vuruşurlar. Zeynəb xanım onatılan-
la neçə-neçə ermənini gəbərdir. Lakin ağır yaralanaraq, sürü-
nə-sürünə qayalıqlar arasında gizlənir ki, düşmən əlinə keç-
məsin.  

Ermənilər bu mərd qadını tapa bilmirlər. Allahverdi kişi 
döyüşə-döyüşə körpə uşaqlarını -Teymuru və 3 qızını, atı-
nın xurcununda gizlədir və əmisi oğluna (9-10 sinif şagir-
di) deyir: 

-Tez bu uşaqları təhlükəsiz yerə çıxart! 
Əmisi oğlu uşaqları əvvəl Şuşaya (Qalaya) sonra isə 

Ağdama gətirir. Şelli kəndində bir bəy ailəsi (Aftaf bəy) bu 
körpələri saxlayır, böyüdür. Teymur qoçaq, yaraşıqlı bir 
gənc olur. 

Bəy, Teymuru Şuşanın xan-bəy nəsilindən olan Zümrüd 
xanımla evləndirir. 

Yeddi qızı və üç oğlu dünyaya gəlir. Oğlanlarının birinə 
atası Allahverdinin adını qoyur... 
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Allahverdi və Eldar 1990-1992-ci illərdə erməni daşnaq-
larına qarşı vuruşda həlak olurlar. Allahverdinin oğlu Elşən 
də atası kimi döyüşərək qəhrəmanlıq göstərir. Kapitan rütbə-
si ilə təqaüdə çıxır. Ali hərbi təhsilli Elşənin bir oğlu dünya-
ya gəlir. Babası Allahverdinin, ulu babası Allahverdinin adı-
nı körpəyə qoyurlar. 

İstəkli oxucular! Bu nəsil əsrlərlə erməniyə qarşı mərdliklə 
vuruşmuşdur. Xocalı faciəsində Allahverdinin xidmətləri misil-
siz olmuş, 1000-dən artıq azərbaycanlını erməni əsirliyindən 
azad etmişdir. O vaxtlar 10 xarici işlər Nazirinin gördüyü işi 
təkbaşına yerinə yetirmişdir (Yazıçı Elbrus Şahmarın kitabında 
ətraflı yazılmışdır). Onun arzusu Xankəndinə Azərbaycan bay-
rağını sancmaq və torpaqları azad edəndən sonra, Qarabağa dö-
yüşdən qaçanları buraxmamaq idi. 

Çox təəssüflər olsun ki, Bakıda Allahverdi və Eldar Bağırov 
qardaşlarının adını əbədiləşdirmək yada düşmür, onların qəhrə-
manlığı haqqında kitab yazmaq hamımızı düşündürməlidir. 

Böyük qardaşım Baş leytenant Vaqif Allahverdiyev kö-
nüllü batalyonlar yaranan gündən Eldar Bağırov adına 845 
saylı hərbi hissənin tərkibində Azərbaycanın Milli Qəhrəma-
nı Allahverdi Bağırovun komandirliyi ilə Naxçıvanik yük-
səkliyinin alınmasında cəsarətlə vuruşmuş və Pircamal, Ağ-
bulaq, Dəhraz, Naxçıvanik ərazisində A.Bağırovun əmri əsa-
sında Komendant təyin olunmuşdur. 

Kiçik qardaşım Namiq isə Ağdam rayon polis alayının 
tərkibində (Polis rəisi İslah Paşayev idi) Kəlbəcər, Ağdam, 
Laçın, Ağdərə rayonlarının erməni təcavüzündən qorunma-
sında xidmətləri olmuş, yaralanaraq ağır sarsıntı keçirmişdir. 
Əvvəllər yeddi dəfə sanbo-cüdo üzrə Azərbaycan çempionu 
olmuş Namiq və zabit Vaqif Allahverdiyev Müdafiə Nazirli-
yinin Arxiv idarəsindən döyüşdükləri haqda arayış almaq 
üçün müəyyən sədləri keçməyə müvəffəq olmamışlar. Bu da 
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hər iki qardaşın təqaüd almaqdan imtina etməsinə səbəb ol-
muşdur. 

1990-cı illərdə Bakı Kanvol konbinatında texniki nəzarət 
şöbəsinin rəisi işləyirdim. Eyni zamanda "Sancaq" satirik di-
var qəzetinin redaktoru idim. Hər dəfə ermənilər Ağdama 
qrat-mərmi atarkən poçta qaçar, qardaşlarımla danışar hal-
əhval tutardım. 

Bir gün evə zəng edərkən dedim: -Ata, bəlkə gəlim, sənin 
əlyazmalarından, kitablarından, evin əşyalarından təhlükəsiz 
yerə çıxardım? Özün gəl Bakıya. 

Elə bu sözü demişdim ki, kişi necə əsəbiləşdisə: 
-Əə...Sənin iki qardaşın burada döyüşür, sən isə Bakıda 

qalmısan, Evi mən tikdirməmişəm? Qoy dağılsın, gəl, sən də 
döyüş, torpağı qoru! 

Baxmayaraq ki, hərbçilər üçün parça istehsal edirdik, ne-
cə deyərlər keçmiş xarici işlər naziri demişkən "vəzifəmi 
dondurub" cəbhəyə atıldım, bacardığım köməkliyi edirdim.  

Atam mənim gözümdə elə ucalmışdı ki, qaçqın düşəndə 
də, Bakıda darısqal otağımın birini onun üçün ayırmışdım. 
37 kvadratmetr olan darısqal evimin bir kiçik otağında qayı-
nanam üç qızı  ilə məskunlaşmışdı. Qaynım Rövşən isə dayı-
larının yolunu davam etdirərək cəbhədə vuruşurdu. 

Görəsən, valideyn borcunu qaytarmaq olarmı? Əsla yox. 
Eldar Bağırov adına 845 saylı batalyonun komandiri 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun Xo-

calı soyqırımında erməni əsirliyindən azad elədiyi soydaşla-
rımızın bir qisminin siyahısı həmin vaxtlar batalyonun dö-
yüşçüləri tərəfindən Naxçıvanik, Pircamal, Kətik, Aranzə-
min kəndləri azad olunarkən həmin kəndlərdə komendant tə-
yin olunmuş Baş leytenant Vaqif İlyas oğlu Allahverdiyevin 
gündəliyindəki məlumata əsasən tərtib olunub: 
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Adı, familyası, atasının adı və yaşadığı yer haqqında mə-
lumat: 

1. Mamedov Həsən İsrafil oğlu. 1925 təvəllüdlü. Şuşa 
şəhəri General M.Quliyev 10. Əsirlikdən alınmışdır: 19 may 
1992-ci ildə Batalyon komandiri Allahverdi Teymur oğlu 
Bağırov  tərəfindən Əsgəran ərazisindən əsirlikdən azad 
olunmuşdur. 

2. Abbasov İdris Qaraş oğlu  təv. 1936. Laçın rayonu 
Pircahan kəndi. 19 may 1992-ci ildə Batalyon komandiri  
Allahverdi Bağırov  tərəfindən ermənilərdən alınıb. 

3. Beypudov Mehman Çərkəz oğlu  1932 ildə anadan 
olmuş Şuşa rayonu Xələfli kəndi. 28 may 1992-ci ildə Batal-
yon komandiri  Allahverdi Bağırov tərəfindən erməni əsirli-
yindən azad edilib. 

4. Ağayev Bəylər Nəsir oğlu. Təvllüdü 1909 Şuşa şəhəri 
28 may 1992-ci ildə Batalyon komandiri  Allahverdi Bağırov  
tərəfindən erməni əsirliyindən azad edilib . 

Hal-hazırda Bərdə şəhərində yaşayır. 
5. Məhərrəmova Gülnaz dəmir qızı. Şuşa şəhəri 28 may 

1992-ci ildə Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov tərəfin-
dən erməni əsirliyindən azad edilib.  

Əmirova Şahnaz Ağəli qızı. 3 yaşlı. Hal-hazırda Gəncə 
şəhəri -Xanlar rayonunun Çoban -Abdullalı kəndi. N.Nəri-
manov küçəsi ev nömrə 20-də ev sahibidir. Məhərrəmova 
Firuzə Nəbi qızı.  

6. Əmirova Şahnaz Ağəli qızı. 1990-cı il Şuşa şəhəri.  28 
may 1992-ci ildə   Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  
tərəfindən əsirlikdən azad olunub. 

3 yaşlı uşağı və 7 uşağı vardır. 
7. Məhərrəmova Solmaz Dəmir qızı. Təvəllüdü 1962-ci 

il. Şuşa şəhəri.  28 may 1992-ci ildə  Batalyon komandiri Al-
lahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad olunub. 

4 uşaq anası, 9 yaşlı uşağı. Əliyev Zaur Qafar oğlu, Əmi-
rov Qafar Əbülfət oğlu əsirlikdədirlər. 
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Xanlar rayonu Çobanabdallı kəndində yaşayır. 
Məhərrəmova Solmaz və bu siyahıda adları çəkilənlər öz 

imzaları ilə Baş leytenant Vaqif Allahverdiyev tərəfindən 
təsdiq olunmuşdur. 

8. Əliyeva Günay Qafar qızı. təvəllüdü 1988.  28 may 
1992-ci ildə  Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  tərə-
findən əsirlikdən azad olunub. 

9. Əliyev Cümşüd Şahmar oğlu. 1956-cı ildə anadan ol-
muş:  

28 may 1992-ci ildə  Batalyon komandiri Allahverdi Ba-
ğırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

Füzuli rayonu Rüstəm Əliyev küçəsi d 2. ev N1. 
10. Nadirov Bayram Cahangir oğlu. 1965-ci ildə Qax ra-

yonu Zəyəm kəndində anadan olmuşdur. Şahbulaqda 18112  
N-li hərbi hissənin əsgəri. 16.II. 92-ci ildə Martuni rayonu  
Qaradağlı kəndindən əsir alınmışdır. 30 mart 1992-ci ildə  Ba-
talyon komandiri Allahverdi Bağırov  tərəfindən Əsgəran əra-
zisindən ermənilərdən azad olunub. Hal-hazırda Qax rayonu 
Zəyəm kəndində müalicə olunur. 43 gün əsirlikdə olub. 

11. Əhmədov Aydın İbrahim oğlu, təvəllüdü 1963-cü ildə 
Tovuz rayonu Bozalqanlı kəndi. 18 may də 1992-ci ildə (Qəh-
rəmann) Allahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

12. Orucov Canan Allahverdi oğlu. 1998-ci ildə anadan 
olub. 

Xocalı rayonunda baytar həkimi işləyib. 28 fevral 1992-ci 
ildə  ermənilər tərəfindən əsir alınıb. 2 mart  1992-ci ildə Əs-
gəran ərazisində  Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  
tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

Hal-hazırda Bakı şəhəri, Neapol 23, ev nömrə 123-də ya-
şayır.  

Qardaşının telefonu Bakı. 62-19-46. 
Jurnalda belə qeydlər çoxdur: Yazılanlar düzdür, onun 

üçün imza edirəm. 
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13. Həyat yoldaşı Orucova Gülaya Abuzər qızı. 1942-ci 
ildə anadan olmuş, Xocalı rayonu 28 fevral 1992-ci ildə er-
mənilər tərəfindən əsir götürülüb. 2 mart  1992-ci ildə Əsgə-
ran ərazisində  Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  tərə-
findən əsirlikdən azad edilib. 

Hal-hazırda Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi Neapol 23, ev 
nömrə 123-də yaşayır. 

14. Qızı Orucova Aybəniz Canan qızı. Xocalı rayonun-
da 1971-ci ildə anadan olmuşdur. Hesablama idarəsində eko-
nomist işləyib.  

28 fevral 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən əsir alınıb. 2 
mart  1992-ci ildə Əsgəran ərazisində Milli Qəhrəman Allah-
verdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

Hal-hazırda Bakı şəhəri, Neapol 23, ev nömrə 123-də ya-
şayır. 

15. Qızı Orucova Leyla Canan qızı 1973-cü ildə Xocalı 
rayonunda anadan olmuşdur. Tədarük idarəsində kassir işləyib. 
28 fevral 1992-ci ildə Naxçıvanik kəndindən keçərkən gecə sa-
at 4 radələrində ermənilər tərəfindən əsir alınmışdır. 2 mart  
1992-ci ildə Əsgəran ərazisindən  Batalyon komandiri Allah-
verdi Teymur oğlu Bağırov tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

Hal-hazırda Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi Neapol 23, ev 
nömrə 123-də yaşayır. 

16. Yeznəsi Quliyev Hüseynağa Aydın oğlu. 1968-ci il-
də Xocalı rayonunda anadan olub. Snabda anbarda işləyib. 
28 fevral 1992-ci ildə Naxçıvanik ərazisində erməni quldur-
ları tərəfindən əsir alınıb. 2 mart  1992-ci ildə Əsgəran ərazi-
sində  Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  tərəfindən 
əsirlikdən azad edilib. Hüseynağa da vəhşi ermənilər tərəfin-
dən işgəncələrə məruz qalmışdır.  

Hal-hazırda Bakı şəhərində Respublika xəstəxanasında 
müalicə olunur (Hüseynağa haqqında növbəti kitabımda. R.İ). 
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17. Uşaqları Quliyev Murad Hüseynağa oğlu və Quli-
yev Fuad Hüseynağa oğlu ekiz qardaşlar erməni quldurları 
tərəfindən 28 fevral 1992-ci ildə Naxçıvanik ərazisində əsir 
alınıb. 2 mart  1992-ci ildə Əsgəran ərazisində  Batalyon ko-
mandiri Allahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

18. Quliyev Hüseynağanın anası Quliyeva Südabə Al-
lahverdi qızı. 1939-cu ildə Xocalı rayonunda anadan olmuş-
dur. 28 fevral 1992-ci ildə erməni quldurları tərəfindən əsir 
alınıb. 2 mart  1992-ci ildə Əsgəran ərazisində  Batalyon ko-
mandiri Allahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

19. Əliyev Hüseyn Sarı oğlu. 1932-ci ildə Xocalı rayo-
nunda anadan olub. Sovxozda fəhlə işləyib. Hal-hazırda 
Yevlax Mal-Binəsi kəndində Qara kişigildə yaşayır. 

20. Məmmədov İsrafil Həsən oğlu. 1927-ci il Şuşa şəhə-
rində anadan olub.  9 may 1982-ci ildə əsir alınıb. Xankən-
dində 10 gün qaldıqdan sonra 20 may 1992-ci ildə  Batalyon 
komandiri Allahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad 
edilib. 

Hal-hazırda Bakı şəhər Semaşka xəstəxanasındadır. 
Ünvanları: Mərdəkan Sanatoriyası "Orlionok" pioner dü-

şərgəsi (Ağdam Qərvənd Nadir)   
21. Cəfərov Zahid Əlif oğlu 1958-ci il Kəlbəcər rayonu 

Ağdaban kəndi. 
Həyat yoldaşı Cəfərova Sevinc Bəhram qızı 1958-ci ildə 

Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. 7 aprel 1992-ci ildə 
Kəlbəcər rayonu Ağdaban kəndindən ermənilər tərəfindən 
əsir tutulmuşdur. 7 may 1992-ci ildə  Batalyon komandiri 
Allahverdi Teymur oğlu  Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad 
edilib. 

Hal-hazırda Gəncə şəhərindən yaşayır. 
22. Uşaqları 7 yaşlı Cəfərova və 6 yaşlı oğlu Cəfərov Sa-

mir Zahid oğlu  Batalyon komandiri Allahverdi Bağırov  tə-
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rəfindən əsirlikdən azad olunub. 7 may 1992-ci il Əsgəran 
ərazisindən. 

23. Zeynalov Qafar Xanlar oğlu 1931 dekabr 15-də ana-
dan olub. 52 gün Xankəndində əsirlikdə olmuş, Şuşa rayon 
Quşçular kənd sakini. 3 aprel 1992-ci ildə  Batalyon koman-
diri Allahverdi Bağırov  tərəfindən əsirlikdən azad edilib. 

Hal-hazırda Bakıda "Gilavar" sanatoriyasında Pirşağa qə-
səbəsində yaşayır. 

Qafar Zeynalov (Bu sözlər öz xətti və imzası ilə yazılıb) 
 
Azad olunanların bir qisminin siyahısı da bu jurnalda 

qeyd olunmuşdur. 
 
1. Quliyeva Südabə 
2. Orucova Xədicə Həsən qızı 
3. Orucov Ruslan Şakir oğlu 
4. Əliyev İsa Əbdüləli oğlu 
5. Əliyev Mehdi Firdofsi oğlu 
6. Əliməmmədov Yaşar Şahmalı oğlu 
7. Orucov Mübariz Rəşid oğlu 
8. Həsənova Şəlalə Əli qızı (2 uşaq) 
9. Abdullayeva Sənəm Həsən qızı (2 uşaq) 
10. Abdullayeva Tərlan Məhəmməd qızı 
11. Quliyeva Dilşad Saday qızı 
12. Abbasova Məruzə Samson qızı 
13. Mənsurə 
14. Ləvxanım 
15. Həsənova Təzəgül Həsən qızı 
16. Rəcəbov Elxan… 
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Saralmış vərəqlərin arxasını tapa 
bilmədin 

Eldar Bağırov adına batalyonun 
keçmiş bölük komandiri Baş leytenant, 
II qrup Qarabağ müharibəsi əlili Allah-
verdiyev Vaqifdən əlavə məlumat almaq 
istəyənlər Ağdam rayonunda Quzanlı 
çadır şəhərciyində məskunlaşmış qaçqın 
qardaşıma müraciət edə bilərlər. 

 
Tel: Mob: (055) 799-88-95; (050) 675-38-17; 335-43-14 

 
*** 

 
 
 

Õ 
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VƏTƏN BAĞI AL-ƏLVANDIR 
İgid sərkərdə, Mikayıl Qoca oğlu  

Gözəlovun əziz xatirəsinə 
 
Əsası Pənah xan tərəfindən qoyulan 

Qalada (Şuşa) Qarabağın xanı İbrahim 
Xəlil xan xalqı ədalətlə idarə edir, yad, 
məkrli düşmənlərdən şəhəri qorumaq 
üçün atası tərəfindən tikilən hündür 
hasarları daha da möhkəmlənirdi. 

İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim 
ağanı Tehrana, Fətəli şahın sarayına 
gəlin köçürüblər. Ağabəyim ağa Qala 
(Şuşa) həsrətini yaşatmaq üçün doğma 
Qarabağda bitən hər çiçəkdən, güldən 
əkdirərək "Vətən bağı" saldırır. Onu da qeyd edim ki, Qara-
bağdan karvan-karvan torpaq gətizdirən xan qızı çox zəhmət 
hesabına bu işi başa vurur. Ancaq xarı bülbül bitmir ki, bit-
mir. Odur ki, şairə Ağabəyim ağa nalə çəkir: 

 
Vətən bağı al-əlvandır, 
Yox içində xarı bülbül. 

 
Bir gün Ağdamda yaşayarkən məşhur alim, unudulmaz 

şəxsiyyət Xudu Məmmədov və Ağdam Tarix Diyarşünaslıq 
Muzeyinin direktoru, ərəb dilini mükəmməl bilən Yusif Əh-
mədov evimizə qonaq gəlmişdilər. Onların maraqlı söhbətlə-
rinə qulaq asırdım. Birdən Yusif Əhmədov əlindəki çiçəyi 
mənə göstərdi və izah elədi ki, Rauf, bala, bu gül Xarı bül-
büldür. Görürsənmi, bu bülbül, bu arı, bu da ortada bitən xar. 
Nə vaxt arı neştəri ilə bülbülün bağrını dəlir, gül o dəqiqə so-
lur. Xarı bülbül hər yerdə bitmir. Əsasən Cıdır düzündə, bir 
də Gülablı meşələrində bu bitkiyə təsadüf edilir. 
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Şuşanın işğalından 15 il keçirdi. Həm də igid sərkərdə 
Mikayıl Qoca oğlu Gözəlovun anım günü ilə əlaqədar qarda-
şı Rasimgilə yığışmışdıq. Kərim Kərimli, Mikayılın qaynı, 
eyni zamanda dostu Hafiz (Cəmil oğlu) Niyaz İlyasoğlu, El-
man müəllim (kürəkən) və başqaları çox maraqlı söhbətlər, 
xatirələr söyləyirdilər. Elman Abbasov bir topa gül gətirmiş-
di və sözə başladı: 

-Şamaxıdan gəlirdim, gördüm ki, yolun kənarında uşaqlar 
gül satırlar. Maraqlandım. Dəhşətə gəldim, bu ki, xarı bül-
büldür. Şamaxı-Ağsu yolunda meşəliklərdə bitən bu gülü 
uşaqlar yığaraq, gəlib-gedənə satır, yaxşı pul qazanırlar. La-
kin bu gülün adını yəqin ki, bilmirlər. Gülə baxarkən bir dəli 
ağlamaq keçdi könlümdən. Necə də oxşayırdı. Bir az solğun, 
rəngi saralmış olsa da, xarı bülbül idi. (Xarı bülbül sevgilisi 
gülə qovuşmaq həsrətinə dözməmiş və deyilənə görə Allah-
Təala tərəfindən gül bülbül və ortada xar adlı Xarı bülbül 
bitkisinə çevrilmişlər) 

Xiffət cəkən gül də biganəli cavanları Şuşaya səsləyirdi. 
Axı Şuşada murdar ermənilər yuva salıb. Axı, o torpaqları 
babalarımız qoruyub, özü də şərəflə. Bəs biz niyə haray çək-
mirik? Şuşa Azərbaycanın tacıdır. Nə qədər insan vətən həs-
rətinə dözmür, dünyasını dəyişir.  

Mənə "qaçqın" deyən, dilin qurusun.  
Qaçqını göydəki Allah qorusun - deyə yazdığım şeirdən 

bir parça deməklə  ürək ağrısı ilə atam İlyas Qəmginin arxi-
vini axtarır, bu əlyazmaları nə vaxt çap etdirəcəyəm -deyə 
düşünürəm. 

 
«Qarabağ» qəzetindən 
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XOCALI SOYQIRIMI TARİXİN YADDAŞINDA 
 
Heydər Əliyev Fondu Xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı ötən illərdə olduğu kimi bu il də anma tədbirləri ke-
çirmişdir. 

Fondun xətti ilə bu il Xocalı soyqırımının 16-cı ildönü-
münə həsr olunmuş anma mərasimlərinin keçiriləcəyi şəhər-
lərin sayı artmışdır. Bu il Fond Vaşinqton, Nyu-York, Varşa-
va, London, Haaqa, Dubay və Kiyevdə, bir sözlə dünyanın 
60-dan çox ölkəsində silsilə tədbirlər keçirmişdir. Ötən il 
Heydər Əliyev Fondunun anma mərasimləri keçirdiyi Mosk-
va, Berlin, Strasburq, Brüssel, Buxarest, Cenevrə, Ankara, 
istanbul, Paris, Praqa, Tbilisi şəhərlərində bu il növbəti dəfə 
Xocalı soyqırımının ildönümü qeyd olunmuşdur. 

Anma mərasimlərində Heydər Əliyev Fondunun hazırla-
dığı "Xocalı soyqırımı" filminin nümayişindən sonra tədbir 
iştirakçıları ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks 
etdirən fotoşəkillər və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuz-
lu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş material-
larla  tanış olmuşlar. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun ümumtəhsil məktəblə-
ri və uşaq evlərində keçirdiyi "Xocalı uşaqların gözü ilə" 
mövzusunda rəsm müsabiqəsinin seçmələrindən ibarət eks-
pozisiyalar nümayiş olunmuşdur. 

"Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusu kiçik formatda, 
konkret şəkildə Qarabağın tarixini, münaqişənin başlanması, 
Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün nəticələri, erməni ter-
ror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında ət-
raflı informasiya almağa imkan verir. Toplu ingilis, fransız, 
rus, alman və macar dillərində çap olunaraq indiyədək bir 
çox xarici ölkələrdə yayılmışdır. 

Dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı haqqında obyektiv 
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və dürüst informasiya çatdırmağa, ictimai rəyi formalaşdır-
mağa yönələn bu tədbirlərə müxtəlif qurumların, diplomatik 
missiyasının nümayəndələri, şəhər sakinləri, eləcə də kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələrini dəvət etməklə, 
Heydər Əliyev Fondunun təbliğat materialları paylanmaqla 
erməni xəyanətinin iç üzü açılır. 

"Respublika" qəzetindən 
 
Şeirlərini oxuyub heyran olduğum, şair-jurnalist "Həzrət 

Əli" mükafatçısı Rauf İlyas oğlu Allahverdiyevə həsr edirəm 
 

Qeyrətli atanın qeyrətli oğlu, 
Tutub atasının getdiyi yolu. 
Olub-olmasa da cibində pulu, 
Hamıya nümunə olub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 
 
Oxudum şeirini, düşündüm dərin, 
Gördüm ehtiyacı olubsa kimin, 
Uzadıb o kəsə kömək əllərin, 
Qaldırıb qolundan, tutub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 
 
Bir yanı Qubadlı, bir yanı Ağdam, 
Oxusan tarixin, heyran olarsan, 
O da atası tək gözəl bir insan, 
Hamıya sevimli olub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 
 
Atasıdır İlyas Allahverdiyev, 
Harada olubsa orda tikib ev, 
Hələ xatırlanır, edilib tərif, 
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Cənnəti əliylə qurub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 
 
Baxdım şəkilinə üzü bir aləm, 
Oxudum şeirini, sözü bir aləm, 
Canlı gördüm üzün, özü bir aləm, 
İslam əxlaqıyla dolub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 
 
Allah imanını kamil eyləsin, 
Könül bağçasını xoş hal eyləsin, 
Kaş elə gün olsun, hamı söyləsin, 
Xanlara da kömək olub müəllim, 
Çəkib atasına Rauf müəllim. 

 
Xanlar Məmmədov 

Göyçay rayonu, Bığır kənd 2 saylı orta məktəbin müəllimi 
«Müstəqil Respublika» qəzeti 2006. 

 
*** 

 
"Şahı, abbası pul vahidlərinin Şah Abbasın adı ilə bağlılı-

ğı XVI əsrdə Azərbaycanın dövlətçiliyi barəsində özlüyündə 
müəyyən təsəvvür yarada bilir. Halbuki tarixçi akademik Zi-
ya Bünyadovun tədqiqatı göstərir ki, ermənilərin tarixən pul 
vahidi olmamışdır - pul vahidinin olmaması dövlətçiliyin ol-
maması deməkdir." 

 
10 sinif Azərbaycan dili kitabı səh. 50-51.2005. 
Müəlliflər: T.Hacıyev. N.Cəfərov. N.Xudiyev. 

 
*** 
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"Yeni Nəşrlər" kataloq jurnalının 2005-ci il tarixli sa-
yından: 

 
Həyatda çox az insan tapılar ki, onda insanlığa xas olan 

bütün müsbət keyfiyyətlər cəmləşmiş olsun. Qocaman yazı-
çı-jurnalist, felyetonçu İlyas Allahverdiyev məhz belə şəx-
siyyətlərdən idi. İlyas müəllim ömrünün böyük bir hissəsini 
mətbuatımızın inkişafına həsr etmiş, yadda qalan oçerk, fel-
yeton və publisist yazıları ilə günün ən aktual problemlərinə 
toxunmuşdur. İstər bir vaxtlar keçmiş "Kommunist", "Gəncə 
Kommunist" mərkəzi qəzetlərində çalışdığı illərdə, istərsə də 
Respublika Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində işlə-
diyi vaxtlarda İlyas Allahverdiyevin qələmindən çıxan yazı-
lar yüksək vətəndaşlıq mövqeyindən qələmə alınar, onun 
oxucu və dinləyici auditoriyasını daha da genişləndirərdi.  

İlyas müəllimdə olan vətənə, torpağa, Allaha, millətə sev-
gi nümunələri hər kəsdə ola bilməz. Təsəvvür edin, Ağdam-
da ermənilərlə döyüşlərdə iki oğlu ilə bərabər daim ön cəb-
hədə olmuşdur. İlyas müəllim Bakıda yaşayan oğlu Raufun 
onu paytaxta gətirmək təklifinə o - "çörəyimi sənə haram 
edərəm, əyər sən üç günə işdən çıxıb rayona dönüb qardaşla-
rınla bərabər vətəni qorumasan" deyir və Rauf da atasının 
dediyinə əməl edərək, rayona qayıdır. Son ana qədər Ağ-
damda oğlanları ilə bərabər döyüşən İlyas müəllim döyüş 
bölgəsini ən axırda tərk edir və nəyin bahasına olursa olsun, 
Ağdama qayıdacağına and içir. Lakin ömür Ağdamın azad 
olunmasını görməyi ona nəsib etməsə də İlyas müəllim ölü-
münə bir neçə gün qalmış Ağdama gedir və orada vəfat edir. 
Onun vəsiyyətinə əməl edərək şairi Ağdamın bizdə olan kən-
dində -Quzanlı Çadır şəhərciyində dəfn edirlər.  

İlyas Qəmginin Azərbaycanın əmək qəhrəmanları haqqın-
da yazıları Borqarıstan, Yuqoslaviya, Çexoslovakiya mət-
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buatında, Türkiyə və İranın radio dalğalarında səslənmişdir. 
Onun felyetonları vaxtaşırı "Trud", "İzvestiya" qəzetlərində, 
"Krokodil" jurnalında dərc edilmişdir. İlyas Allahverdiyev 
"Krokodil" jurnalının Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri işlə-
yirdi. 

İlyas Allahverdiyev işlədiyi dövrdə həmişə sadə insanla-
rın mövqeyindən çıxış etmiş, təmənnasız kömək edən, çörək 
verən kişilərdən olmuşdu. O, həm də messanant idi, öz və-
saiti ilə doğulduğu Qubadlı rayonunda Həkəri çayının üzə-
rində körpü saldırmışdır (Körpü məsələsində başı qalmaqal 
çəkmişdir. R.İ.).  

İ.Allahverdiyev 1958-1961-ci illərdə Bakı Ali Partiya 
məktəbini də müvəffəqiyyətlə başa vurmuş, ömrünün axırına 
qədər qələmdən ayrılmadı.  

Dörd min beytdən artıq bayatı yazan, "Həzrət Əli və Qızıl 
Qələm mükafatına" layiq görülən İlyas müəllim Qarabağ tor-
paqlarından ayrılmadı, əbədiyyətə qovuşdu.  

2005-ci ilin iyulun 8-də Quzanlıda 40 mərasimi qeyd edil-
miş böyük qələm sahibinin adının ədəbiləşdirilməsi uzun 
müddət yaşadığı Ağdam rayonunun, eləcə də qeydiyyatda 
olduğu Nərimanov rayonunun əlaqədar təşkilatlarını düşün-
dürməlidir.  

Bax belə... Həyatdan belə nəhəng şəxsiyyət də bizi cis-
mən tərk etdi. Lakin İlyas müəllimə olan məhəbbət bütün 
ədəbiyyatsevərlər kimi məni də heç zaman tərk etməyəcək-
dir. Həyat böyüklükdə məktəbdə müəllimini itirən bir şagird 
kimi  Raufa Allahdan səbr diləyirəm.  

Yaşar Zeynalov 
Yayım Asossiyasiyasının prezidenti 

*** 
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BİR DAHA ERMƏNİ RİYAKARLIĞINI İFŞA 
EDƏN SÜBUTLAR 

 
1975-85-ci illərdə Rabitə Nazirliyinin Avtobazasının istis-

mar şöbə rəisi işləmiş Ramiz Süleymanovla, indi isə Tikinti 
Ticarət Mərkəzində söhbət edərkən vətənpərvər dostum, 
ürək ağrısı ilə danışmağa başladı: 

- O vaxtlar Heydər Əliyev Moskvada - SSRİ Nazirlər So-
vetinin sədrinin I müavini və Siyasi Büronun üzvü kimi mə-
sul, rəhbər vəzifələrdə çalışarkən bütün türk dünyası qürur 
hissi keçirirdi. Moskvada işləyən H.Əliyevlə hamı fəxr edir-
di. Ermənilərin elə bil başlarına bir daş düşmüşdü. Axı Hey-
dər Əliyev imkan verməzdi ki, daşnaklar ara qataraq, suyu 
bulandırsınlar. İşlədiyim Rabitə Nazirliyində əsas yerlərdə 
ermənilər cəmləşmiş, bir-birinin tərəfini saxlayırdılar. Bakı 
şəhərində Teleqrafın rəisinin arvadı erməni idi. Rabitə Nazir-
liyində də daşnak tör-töküntüləri yuva qurmuşdular.  

Təqaüdçülər təqaüdlərini almaq üçün poçtlara gedir, pas-
portlarını göstərməklə, erməni kassirlər qeydlər aparır və on-
ların pullarını verirdilər. Vətəndaşın ev ünvanı, imzası olan 
sənədlər isə poçtda qalırdı. 

Həmin ermənilər ünvandakı olan Azərbaycanlıların adın-
dan Moskvaya minlərlə teleqramlar vuraraq Heydər Əliyevin 
əleyhinə təbliğat aparır, onu gözdən salmağa çalışırdılar. Ulu 
öndərimiz də buna məəttəl qalaraq təəccüb edirdi ki, axı mən 
ömrümü xalqıma, dövlətimizin çiçəklənməsinə sərf etmişəm. 
Görün nə qədər "mənim əleyhimə ərizələr gəlir". 

Çox sonralar aydınlaşırdı ki, bu şikayət ərizələrini Rabitə 
Nazirliyində, poçtlarda planlı surətdə ermənilər təşkil etmiş, 
biz isə onları yuxarı başda əyləşdirir, şəhərin mərkəzində er-
məni evində kirayədə qalaraq ali məktəblərdə oxuyurduq (Bu 
söhbəti dostum i.e.n. Sabir Məmmədov eləcədə rəhmətlik Şa-
kir Kərimovun yaxın qohumu Cahangir müəllim də təsdiqlə-
yərək erməni fitnəkarlarından yana-yana danışırdılar). 
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Ermənilər Azərbaycan dilini öyrənərək, bizim arxivlərə 
doluşur, lazımi sənədləri oğurlayır və ya məhv edirdilər.  

İmkanlı adamların əksəriyyətinin məşuqələri erməni fahi-
şələri idilər. 

Sumqayıtda erməni daşnak partiyasına pul keçirməyən er-
məni dığaları, başda Mişa adlı erməni olmaqla Sumqayıt ha-
disələri törədən bu alçaqlar səhəri günü gizli çəkdikləri 
videolentlərlə bütün dünyaya car çəkdilər ki, türklər erməni-
ləri qırıb məhv edirlər. 

Ermənistanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı olmadığı hal-
da, indinin özündə 30 mindən çox erməni gəlinimiz var ki, on-
lar da Azərbaycanda bəslənilir, ailəsi ilə mehriban yaşayırlar. 

Hansı ki, Sumqayıt hadisələrndə nə qədər azərbaycanlı er-
məni ailəsini öz evlərində gizlədib, sonra isə salamat yola sal-
mışdılar. Görün bu ermənilər nə alçaq, ikiüzlü, riyakar, yırtıcı 
tayfadır, ilahi! Biz nə vaxt qəflət yuxusundan ayılacağıq. 

 
*** 

 
Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Mərkəzi Sizi 

mərhum yazıçı-şair İlyas Qəmgin Allahverdiyevin yaradıcı-
lıq dünyasına səyahət adlı ədəbi gecəyə dəvət etməkdən bö-
yük məmnunluq duyur! 

Tədbir çərçivəsində 17 Noyabr Milli Dirçəliş günü də 
qeyd olunacaq.  

Tədbir Misir Mədəniyyət Mərkəzinin binasında Çərşənbə 
günü 15 noyabr 2006-cı il saat 17:00-da başlayacaq.  

Dərin ehtiram və hörmətlə Misir Mədəniyyət Mərkəzinin 
müdiri Dr. Sayed Axmed Ğanem 

Ünvan: Maqsud Əlizadə 81. Tel: 5646176 (09); Faks: 
5642184. 

*** 
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XATİRƏ  GECƏSİ 
 

Bu günlərdə Misir Ərəb Respublikasının Bakıdakı Misir 
Mədəniyyət Mərkəzində şair-nasir-jurnalist İlyas Qəmgin 
Allahverdiyevin xatirə gecəsi keçirilmişdir. 

Gecədə filologiya elmləri doktoru, professor Azad Nəbi-
yev, filologiya elmləri doktoru, yazıçı-publisist Yasif Nəsir-
li, şair-tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadə, şair-nasir-publisist, 
"Çənlibel" nəşriyyatının direktoru, Dünya Azəriləri Yazarlar 
Birliyinin prezidenti Rəşad Bəydəmirli, nasir-publisist Səfər 
Alışarlı, nasir Eluca Atalı, dramaturq Firuz Mustafa, şair 
Əlövsət Murad, jurnalist Sədaqət Kamal "Həkəri" qəzetinin 
təsisçisi Hacı Əli Xankişiyev, Yeganə xanım, əməkdar jur-
nalist Tahir Aydınoğlu, Şəhid Anaları Xeyriyyə Cəmiyyəti-
nin sədri Rəfiqə Əsgərova (Milli Qəhrəman Gültəkin Əsgə-
rovanın anası) Bənövşə Qocayeva və başqaları iştirak etmiş-
lər. 

Gecədə Misir Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Səyed 
Əhmed Ğanem və mərkəzin ateşşesi İmam Bağdadi məruzə 
etmişdir. Sonra A.Nəbiyev, Sədaqət Kamal, Mənsur 
Əhmədov, eləcə də digər soydaşlarımız çıxış etmişlər. 

Axırda İlyas Qəmginin oğlu şair-publisist Rauf İlyasoğlu 
xatirələrini söyləmiş, qonaqlara minnətdarlıq etmiş və atası-
na həsr etdiyi şeirini səsləndirmişdir. 

 
«Azərbaycan dünyası» qəzeti,  

2006-cı il  
*** 

Õ 
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AYGÜN  XANIMIN  YETİRMƏLƏRİ 
 
Onlar müəllimlərinin adını hər yerdə və hər zaman doğrul-

durlar 
Bir neçə ay əvvəl Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycan-

da fəaliyyət göstərən, Azərbaycan-Misir dostluğunun inkişafın-
da önəmli xidmətləri olan mədəniyyət mərkəzində ünlü şair, 
publisist və satirik İlyas Qəmginin anım gecəsi keçirilirdi. 

Azərbaycanın bir çox yaradıcı ziyalısının da qatıldığı top-
lantıda akademik Azad Nəbiyev, mərkəzin direktoru Axmed 
Ganem, attaşe İmam Bağdadi, BDU-nun dosenti Mənsur Əh-
mədov, Azərbaycan Universitetinin kafedra müdiri Fərhad Mə-
dətov, jurnalist Sədaqət Kamal və başqaları çıxış edərək, İlyas 
Qəmgin yaradıcılığının xarakter xüsusiyyətlərindən geniş da-
nışmış, onunla bağlı xoş xatirələrini dilə gətirmişlər. Bundan 
sonra söz Nərimanov rayonundakı Novruzov qardaşları adına 
36 saylı orta məktəbin yetişdirmələrinə verildi. Qəmgin bula-
ğından süzülüb gələn poetik nümunələri yüksək məharətlə ifa 
edən şagirdlərin hər bir çıxışı toplantı iştirakçıları tərəfindən 
sürətli alqışlarla qarşılandı. Bu çıxışlar elə təsirli idi ki, hətta 
cənab Axmed Ğanem və İmam Bağdadi şagirdlərin hamısını 
Misir Ərəb Respublikasının xüsusi medalyonu və qiymətli hə-
diyyələrlə mükafatlandırdılar. 

Şagirdlərin çıxışı bizim də marağımıza səbəb oldu. Özümü-
zü onların təhsil aldığı məktəbə gəlməkdən saxlaya bilmədik. 
Slavyan Universitetinin məzunu, 15 illik pedaqoji iş təcrübəsi 
və həm də dərnək rəhbəri olan Aygün Zamanova bizi öz yetir-
mələrilə tanış etdi. 

Biz də sizi tanış edirik: 1-ci sinif şagirdi Kənan Quluzadə, 3-
cü sinif şagirdi Kamil Zamanlı, 5-ci sinif şagirdləri Günel Za-
manlı, Sevinc Rzayeva, 7-ci sinif şagirdi Jalə Qasımova, 8-ci 
sinif şagirdi Fərrux Rzayev. 
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Aygün xanımın müstəsna pedaqoji fədakarlığının təzahürü 
olaraq, rayonun bütün mədəni-kütləvi tədbirlərində məktəbə 
başucalığı və müxtəlif sürprizlər, hədiyyələr gətirən bu uşaqlar-
la ayrı-ayrılıqda söhbət edirik. Onların hamısı bir-birindən tər-
biyəli, istedadlı və savadlıdır. Bununla belə, heç biri digərinin 
təkrarı deyil. Hərənin öz duyumu, öz dünyası, öz məharəti var. 
Yəqin təsəvvür etməzsiniz ki, Fərrux Rzayev artıq iki şeir ki-
tabçasının müəllifidir, Kənan Quluzadənin şeirləri isə mətbuat 
səhifələrini bəzəyir. 

Aygün xanım yetirmələrinin dünyagörüşünün daha da artı-
rılması, milli ruhda daha çox tərbiyə olunması üçün əlindən gə-
ləni əsirgəmir. Onları vaxtaşırı paytaxtın görməli yerlərinə, mu-
zeylərə, tarixi abidələrə, elm və mədəniyyət mərkəzlərinə eks-
kursiyaya aparır. Onun çoxşaxəli fəaliyyəti heç də nəzərdən 
qaçmamış, Təhsil Şöbəsi tərəfindən dəfələrlə qiymətləndiril-
mişdir. 

Aygün xanım sonda onu da qeyd etdi ki, pedaqoji kollektiv 
məktəbin fəaliyyət göstərdiyi seçki dairəsindən Milli Məclisə 
üzv seçilmiş, hansı ki, müəllimlər bir nəfər kimi ona səs verdiyi 
cənab Adil Əliyevin daimi qayğısını hiss edir. Məktəbin həyə-
tində səliqə-sahman yaradılması, buraya asfalt basılması, dərs 
ləvazimatı, sinif inventarı alınması, Heydər Əliyev guşəsi yara-
dılması, eləcə də qonşu 258 və 47 saylı məktəblərin imkansız 
şagirdlərinə, Nərimanov rayonunda qayğıya ehtiyacı olan sa-
kinlərə müqəddəs bayramlarımızda mütəmadi olaraq hədiyyə-
lərin verilməsi və s. işlər onun dəstəyi ilə həyata keçirilir. 

Biz son olaraq, məktəbin bütün şagirdləri də daxil olmaqla, 
balaca fidanlara, müəllim kollektivlərinə, şəxsən İradə xanıma, 
Aygün xanıma və eləcə də Nərimanov rayon seçicilərinin ira-
dəsini yüksək tribunalardan yüksək səviyyədə ifadə edən xey-
riyyəçi insan Adil Əliyevə daha böyük uğurlar diləyirik. 
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Nadir Hüseynzadə, Rauf Allahverdiyev. 
 10 fevral, 2007-ci il. 

"Müstəqil Respublika" qəzetindən 
 
 

TARİX HEÇ NƏYİ UNUTMUR 
 
Akademik Hüseyn Əhmədovun «Respublika» qəzetinin 

10 fevral 2008-ci il tarixli məqaləsi olduqca maraqlı faktlarla 
zəngindir: 

Ağbulaq kəndindən olan şair-yazıçı Eldar İsmayıl ilə ha-
zırlayıb 1999-cü ildə çap etdirdiyimiz "Oğuz yurdun övlad-
ları" adlı kitaba yazdığım "Müqəddəs və xeyirxah iş" adlı 
müqəddimədən bir parçasını oxuculara təqdim etmək yerinə 
düşər: 
"Bəşər tarixinin səhifələrini vərəqlədikcə Qərbi Azərbaycan 
türklərinin şərəflə dolu keçmişinə heyrətlənməyə bilmirsən. 
Başı müsibətlər çəkmiş dünya xalqları arasında bu xalqın 
əzabları ölçüyəgəlməz dərəcədədir. Çox təəssüflər olsun ki, 
tarixin bu səhifəsi hələ də qaranlıq qalır. Bu da onunla izah 
olunmalıdır ki, Sovet imperiyasının hikkəli hakimiyyəti al-
tında yaşadığı dövrdə azəri türklərinə öz tarixini öyrənmək 
yasaq edilmişdi. 

Azəri türkləri zaman-zaman öz əzəli torpaqlarının bir qis-
mini itirmişdir. Həmin torpaqlardan biri də Qərbi Azərbay-
can -indiki Ermənistan deyilən qədim oğuz ellərinin ərazisi-
dir. XVIII əsrin sonlarına yaxın bu ərazidə yaşayanların 85 
faizinin azəri -türkləri olduğunu nəzərə alsaq, hər şeyə ay-
dınlıq gətirmiş olarıq. 

Vətəndə olarkən onun qədrini lazımınca bilib, ulu keçmi-
şini, zəngin mədəniyyətini kifayət qədər yazıb tarixin yadda-
şına vermədik. Ermənilər isə qədim türk-oğuz yerlərini qa-
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rış-qarış, hissə-hissə mənimsədilər, şəhərlərimizin, kəndləri-
mizin mahallarımızın adlarını dövlət səviyyəsində dəyişdirib 
erməniləşdirdilər. 

İndi nə qədər ki, gec deyil Qərbi-Azərbaycanın sonralar 
Rusiya imperiyasının Ermənistan adlandırdığı yerlərin tarixi-
nə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, dilinə, tarixi abidələrinə və 
s. aid irili-xırdalı kitab, kitabça, məqalələr, memuar-xatirələr 
yazmaq, yaddaşlarda qalan şifahi xalq ədəbiyyatından nümu-
nələr toplayıb çap etdirmək xeyirxah işdir, vətəndaşlıq bor-
cudur". 

Böyük dövlətlərin ətəyinə sığınan erməni şovinizmi həmi-
şə türk dünyası üçün, əsasən də azəri türkləri üçün dişi qana 
bulaşmış canavar rolunu oynamışdır. 

Bu gün böyük xəyanətlər və müharibələr hesabına düş-
mən tapdağında qalmış Göycə, Vedibasar, Zəngibasar, Zən-
gəzur, Dərələyəz, Dərəçiçək, Qaraqoyunlu, Ağbaba mahalla-
rı (Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş ətraf - Ağdam, Zəngi-
lan, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Füzuli, Kəlbəcər rayonlarımız 
da daxil olmaqla R.İ) haqda oxuculara, xüsusilə gələcək nə-
sillərə bilgi vermək olduqca önəmli və vacibdir. 

Yenə də həmin məqalədə qeyd edilir ki, Ermənistan KP 
MK-nın birinci katibi Artyunovun Moskvaya müraciətindən 
sonra 1945-ci ilin noyabrın 28-də Malenkov (ÜİK (v) PMK-
nin ikinci katibi) Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdiril-
məsi tələbini M.C.Bağırova göndərir. 1945-ci ilin dekabrın 
10-da M.C.Bağırov  cavab verir ki, o, Şuşa istisna olmaqla 
Artyunovun tələbi ilə o şərtlə razıdır ki, Ermənistanın Əziz-
bəyov, Vedi, Qarabağlar və azərbaycanlılar yaşayan digər 
rayonları Azərbaycana birləşdirilsin. Bundan sonra həmin 
məsələ qapadılmış, əvəzində azərbaycanlıların Ermənistan-
dan deportasiyası məsələsi ciddiləşdi. 

*** 
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AZƏRBAYCAN ERMƏNİSTANIN İNFORMASİYA 
TƏXRİBATINA HÜCUM TAKTİKASI İLƏ 

CAVAB  VERMƏLİDİR 
 
2008-ci il fevralın 7-də Respublika qəzetində Azər Tac-ın 

məlumatı diqqətimi cəlb etdi. 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində Yeni Azərbaycan Par-

tiyası İcra Katibliyinin təşkilatçılığı ilə Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi Ermənistanın informasiya təxribatına qarşı mübari-
zənin əsas hədəfləri mövzusunda dəyirmi masa keçirmişdir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın pay-
taxtı Yerevan şəhərinin ərazisinin tarixən azərbaycanlılara 
məxsus olması barədə son bəyanatını xatırladan Milli Məcli-
sin deputatı Əli Əhmədov demişdir ki, biz bütün dünyaya 
göstərməliyik ki, ermənilər xalqımızın qonaqpərvərliyindən 
istifadə edərək, vaxtilə qonaq kimi gəlib yerləşdikləri ərazi-
lərdə yaşamaqla kifayətlənməmiş, bu torpaqların əsl sahiblə-
rinə qarşı etnik təmizləmə apararaq, onları həmin yerlərdən 
sıxışdırıb çıxarmışlar. 

Dəyirmi masada çıxış edən Milli Məclis sədrinin müavini 
Bahar Muradova , Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Tarix İnstitutunun drektoru, MM-in deputatı Yaqub Mahmu-
dov, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Gövhər Baxışəliye-
va, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, Anar İsgəndərov, 
Milli Məclisin deputatları Fəttah Heydərov, Azərbaycanda 
Atatürk Mərkəzinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami 
Cəfərov, Sosial Rifah Partiyasının sədri Xanhüseyn Kazımlı 
və başqaları böyük dövlətlərin Qafqaz siyasətindən məharət-
lə faydalanan ermənilərin tarixin burulğanlı anlarından istifa-
də edərək, azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına yiyələnmək 
üçün mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə etməsindən 
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danışmış, bununla bağlı tarixi mənbələrdən götürülmüş fakt-
ları xatırlatmışlar. 

Eyni zamanda vurğulanmışdır ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ermənilər də-
fələrlə torpaqlarımıza qarşı iddialarla çıxış etməyə cəhd gös-
tərsələr də, ulu öndər bütün bunların qarşısını  qətiyyətlə al-
mış, bir qarış torpağımızın əldən çıxmasına imkan vermə-
mişdir. 

Dəyirmi masa görüşünə yekun vuran Əli Əhmədov ermə-
nilərin Azərbaycan torpaqlarının işğalına istiqamətlənmiş in-
formasiya təbliğatına qarşı aparılacaq mübarizənin əsas hə-
dəfləri barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, mövzunun 
Milli Məclisin iclaslarında geniş müzakirəyə çıxarılması, ta-
rixi torpaqlarından deportasiya edilmiş azərbaycanlıların va-
rislərinin hüquqlarının bərpa edilməsi, ermənilərin vəhşiliyi-
nin daha bir təsdiqi olan Quba məzarlığında tədqiqatların 
aparılması üçün beynəlxalq komissiyanın yaradılması və di-
gər tədbirlər ermənilərin təcavüzkar siyasətini ifşa etməklə 
yanaşı, dünya xalqlarına da əsl həqiqəti göstərəcəkdir. 

 
«Respublika» qəzetindən 

*** 
 

Õ 
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GÖYÇƏ ŞƏHİDLƏRİ 
 
Yazıçı-jurnalist Qədir Aslanın 1997-ci ildə çap olunmuş 

"Göyçə şəhidləri" kitabından (səh.11-12) 
"1918-1919-cu illərdə Azərbaycan xalqının qəddar düş-

məni Andronikin qoşunları Azərbaycan xalqına qarşı açıq 
terrora keçdi. Türkmənçay müqaviləsinin qara buludu Göy-
çənin də başı üzərini alırdı. 1919-cu ilin yazında Tiflisdə 
parlament nümayəndələri Ermənistanın paytaxtını müəyyən-
ləşdirmək məqsədi ilə məsələ müzakirə etməli oldular. Qə-
dim Azərbaycan şəhəri-İrəvanın Ermənistana paytaxt veril-
məsi parlament üzvü Həsənbəy Ağayev tərəfindən kəskin 
etirazla qarşılandı. 

28 nəfər parlament üzvündən 16 nəfəri İrəvanın Ermənis-
tanın paytaxtı olmasına səs verdikdə Həsənbəy Ağayev eti-
raz əlaməti olaraq istefa verib parlament üzvülüyündən çıx-
dı. Bir neçə gündən sonra daşnaklar onu Tiflisdə qətlə yetir-
dilər. 

Belə bir ağır dövrdə Andronikin qoşunları azərbaycanlıla-
rı kütləvi surətdə qırır və qırdırırdılar. Polkovnik Silikovun 
rəhbərliyi altında daşnak hökumətinin qoşunları Basarkeçər  
rayonu ərazisinə hücum etdilər. Erməni daşnak ordusunun 
qoşunları Göyçə mahalının 22 kəndini darmadağın etdi və 
Alçalı, Çamurlu, Yarpızlı, Qanlı, Kərkibaş, Çadırlı, Kefli və 
Böyük Məzrə kəndlərini yandırdılar".  

 

Õ 
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QOVUŞARAM TORPAĞINA 
Atam İlyas Qəmginin xatirəsinə 

 
Yazdıqları bir yadigar, 
Sinəsinə yağar hey qar, 
Buz bağlayıb soyuq məzar, 
Gəlləm o cənnət bağına, 
Qovuşaram torpağına. 
 
Məlahətli gülüşüylə, 
Asta, toxtaq yerişiylə, 
Sevinərdim gəlişiylə, 
Qalxıb o hicran dağına, 
Qovuşaram torpağına. 
 
Əzablı təmiz keçmişi, 
Səbrlə düzürdü işi, 
Dünyanın acı gərdişi, 
Çəkdi İlyası bağrına, 
Qovuşaram torpağına. 
 
İnşallah torpaq alınar, 
Qələbə marşı çalınar, 
Xoş gün səninlə anınar, 
Çat Həkəri yatağına, 
Qovuşaram torpağına. 
 
Sən heç kimə baş əymədin, 
Özgə qapılar döymədin, 
Özünü heç vaxt öymədin, 
Körpü tikən o çağına, 
Qovuşaram torpağına. 
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Ruhun gəzir el-obada, 
Mərd kişini sevir yad da. 
Dostlar gəlir adda-budda, 
Şeir deyərəm adına, 
Qovuşaram torpağına. 
 
Dərdə dözmədin ay ana, 
Məndən çoxmu olub yanan? 
Yaxşı ki, var yenə anan... 
Sən döz, Raufun dağına, 
Qovuşaram torpağına. 

 
"KİMƏM, NƏYƏM, NƏÇİYƏM" 

 
İlyas Qəmgin 

Yollarım ki çalın - çarpaz olubsa, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm. 
Evim, komam, bağım qərib qalıbsa, 
Daha demə kiməm, nəyəm nəçiyəm? 

 
Rauf İlyasoğlu 

Zəngəzurum, Göyçə gölüm olubsa, 
"Həris", "Rəvan" erməniyə qalıbsa. 
"Dəmir qapım" tənhalıqdan solubsa, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm? 

 
İlyas Qəmgin 

Vətən dağı, dağ aranı səsləyir, 
Ocaq daşı buza dönüb əsnəyir. 
Çəmən, çölüm yağını ki, bəsləyir, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm? 
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Rauf İlyasoğlu 
Quzanlıya hər an gələ bilmirəm, 
Dərdlərimi sənlə bölə bilmirəm. 
Göz yaşımı sənsiz, silə bilmirəm, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm. 

 
İlyas Qəmgin 

O yerdə ki, yazarları söyürlər, 
O yerdə ki, jurnalisti döyürlər. 
Hakimlər ki, hökmləri əyirlər, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm? 

 
Rauf İlyasoğlu 

Böhtan yazan yazarları döyərlər, 
Rüşvət alan hakimləri söyərlər. 
Şairlərə necə qiymət verərlər, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm? 

 
İlyas Qəmgin 

Küçədə yolumu kəsən az deyil, 
Səni haraylayıb asan az deyil, 
Əldə zopa səni pusan az deyil, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm? 

 
Rauf İlyasoğlu 

Dinimizdən uzaq olan az deyil, 
Haqq kəlamın hər an duyan az deyil. 
Nadan, nankor, gici, sayan az deyil, 
Soruşma mən haralıyam, nəçiyəm? 

 
İlyas Qəmgin 

Həsrət qalıb Cıdır düzü səməndə, 
Xarı bülbül necə düşübsə bəndə, 
Çarə yoxsa səndə, nə də ki, məndə, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm. 
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Rauf İlyasoğlu 
Yağı bicdi, səngərdə olaq oyaq, 
Erməni quldurun gözlərin oyaq. 
Allahımdır xalqa həm arxa, dayaq, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm. 

 
İlyas Qəmgin 

O adam ki, yalan - palan söyləyir, 
Dovşana qaç, tazıya tut eyləyir, 
Jurnalistin dostun düşmən eyləyir. 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm. 

 
Rauf İlyasoğlu 

Ruhun ata, kömək dərdi - sərimə, 
Heyran oldum yazdığın əsərinə. 
Yaşatmasam səni, mənə, ər demə, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm. 

 
İlyas Qəmgin 

O adam ki, harınlayıb səyləyir, 
O adam ki, yaltaqlanıb piyləyir, 
O adam ki, şeytan olub küyləyir, 
Soruşma mən, haralıyam, nəçiyəm. 

 
Rauf İlyasoğlu 

Yaltaq, küyçü şeytanları saymaram, 
Görən gözə əzab verib oymaram. 
Harınlayan nə bir kəsə uymaram, 
Soruşma mən haralıyam, nəçiyəm, 
Daha demə kiməm, nəyəm, nəçiyəm. 
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ANALARI UCA TUTUN, AY ELLƏR 
Atamın yoxluğuna 7 ay da dözməyən anam Sərəncamın və 

dünyasını dəyişən bütün anaların xatirəsinə 
 

Qərib oldum öz elimdə anasız, 
Bu həyatın nə dəyəri, anasız, 
İstəmərəm olsun kimsə anasız, 
Anaları sağlığında anasız. 
 
Dərdlərimə gecə gündüz oyanan, 
Fikrimdən alışıb köz tək o,yanan 
Niyə məni qoyub getdin oyan a... 
Səndən ayrı dözə bilməm oy, ana? 
 
Oynama gəl o dəhşətli od ilə, 
Bal-şəkər qat məlahətli o dilə. 
Qurban olum laylay deyən o dilə. 
Anaları uca tutun ay ellər. 
 
Laylay deyən ana dilim şirindi, 
Fərhad deyil, dağı çapan Şirindi. 
Ana görsə, muma dönər şir indi, 
Anaları uca tutun, ay ellər. 

 
Rauf, bil ki, ömür keçdi yarıdan, 
Başa düşən tez qayıdar yarıdan, 
Fərsiz oğul olmur heç də yarıdan. 
Anaları uca tutun, ay ellər. 

Rauf İlyasoğlu, 
2006 
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HƏSRƏT QALDIM SİRDAŞIM 
 
Hörmətli ziyalılarımız Zöhrab Tahir və Nəriman Həsən-

zadə ilə İ.Tv-də "Ovqat" verilişindəki maraqlı söhbətlərə qu-
laq asarkən 

 
Hamı öpsün bayram günü anasının əlindən, 
Zöhrab Tahir yana-yana dedi sözü dilindən. 
 
Ana əlin öpmək mənə qismət deyil qardaşım, 
Şapatdayan o əllərə həsrət qaldım sirdaşım. 
 
Dünyasını dəyişənin məzarına gül düzün, 
Yasin oxut ruhlarına, gülü tək yox, cüt düzün. 
 
Sağlığında anaların hörmətini saxlayaq, 
Heç olmasa dünyasını dəyişəndə toxtayaq. 
 
Sənin anan, mənim anam, türk elinin oğluyuq, 
Sən də dərdli, mən də dərdli, Azərbaycan oğluyuq. 

 
Rauf İlyasoğlu,  

«Azərbaycan övladı» qəzetindən 
30 dekabr 2007 

Õ 
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BÖYÜK ƏDİB VƏ SƏNƏTKARLARIN DEYİMLƏRİ 
 
İlyas müəllim yaman günün dostudur. Dörd oğlum bir tə-

rəfə, İlyas bir tərəfə. Onu mən ürəkdən istəyirəm. Ona xüsusi 
məhəbbətim var.  

Mənim 70 illik yubileyim ilə əlaqədar Qubadlı rayonunun 
"Avanqard" qəzetində "Okean" başlıqlı silsilə oçerklərində 
mənim yaradıcılığıma verdiyi yüksək qiymət zirvədə durur. 
Çox yazarlardan daha güclü səslənir. 

Süleyman Rəhimov 
Xalq yazıçısı 

*** 
İlyas müəllim xalis kişidir, qorxmazdır. Sözünə sədaqətli 

və bütöv adamdır. 
Əli Vəliyev 

Xalq yazıçısı 
*** 

Xüsusi müxbirimiz İlyas müəllim, mən deyərdim ki, 
Azərbaycan jurnalistikasının nəhənglərindən biridir, cəsarət 
rəmzidir. arzu edərdim ki, müxbirlərimiz onun kimi cəsarətli 
olsunlar. 

İsrafil Nəzərov 
"Kommunist" qəzetinin redaktoru 
*** 

-İlyas, sənin bütün felyetonlarının üstündə qalmaqal qo-
pur, bizi Mərkəzi Komitəyə çağırırlar. Başqa yazarlarımızın 
felyetonları üzərindən sükutla keçirlər. 

-Ağababa müəllim! Çünki onlar ölüləri, mənsə diriləri 
tənqid edirəm. 

Ağababa Rzayev 
"Kommunist" qəzetinin redaktoru 
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*** 
Raykom katiblərini İlyas kimi ciddi tənqid edən jurnalistə 

rast gəlməmişəm. O, hətta lazım gələndə Mərkəzi Komitənin 
katibləri idə də döyüşə girişir. 

Bayram Bayramov 
Xalq yazıçısı 

*** 
İlyas müəllim felyeton janrını sevir. Onun felyetonların-

dan böyük ədib C.Məmmədquluzadə satiralarının iyi gəlir. 
Nəriman Zeynalov 

ADU-nun jurnalistika fakültəsinin keçmiş dekanı 
*** 

İlyas müəllim ancaq tənqid yazır, mən elə edəcəyəm ki, o 
tərif və oçerk də yazsın. 

Alp Ağamirov 
"Kommunist" qəzetinin məsul katibi 

*** 
Müxbirlərimizin çoxu redaksiyaya məktub çatmamış zəng 

vurur. -Məktubumun taleyi necə oldu? Amma İlyas müəllimi 
bir dəfə də eşitməmişəm ki, zəng vura. O, işini görür, redak-
siya üçün ən zəruri - briqada materialı, reydlər göndərir. Ra-
yonlararası yarışlar təşkil edir. 

İdris Qasımov 
"Kommunist" qəzetinin redaktor müavini 

*** 
İlyas müəllim bütün müxbirlərimiz arasında ən məhsuldar 

jurnalistdir. 
Hidayət Bağırov 

"Kommunist" qəzetinin Təbliğat və  
Təşviqat şöbəsinin müdiri 

*** 
Bu müxbirlərin yazılarında nə qədər rəqəm səhvi olar, ad 

və familya səhvi olar? Hələ mən bir dəfə də eşitmədim ki, İl-
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yasın məqalələrində belə səhvlər aşkar edilsin. Bəlkə ona 
tapşırıq verək, letuçkaların birində bu barədə ətraflı çıxış et-
sin. O faktları  necə götürür? 

Xasay Vəzirov 
"Kommunist" qəzetinin redaktoru 
*** 

İlyas müəllim dizi bərk adamdır, çox katiblərin, ümumiy-
yyətlə çoxlarının dizini qatlayıb. Onun atası Niyaz kişi də 
igid adam olub. Görünür, bu cəsarət nəsildən gəlmə əlamət-
dir. 

İnqilab Əliyev 
Bərdə qəzetinin redaktoru, jurnalist 

*** 
İlyas müəllim mərd adamdır, ürəyi pakdır. Başqaları kimi 

çörəyini yorğan altda yemir, süfrəsi açıqdır, kimliyindən ası-
lı olmayaraq hamını böyük qayğı ilə qarşılayır. 

Əbdül Paşayev 
"Sovet kəndi" qəzetinin şöbə müdiri 

*** 
Kaş bütün qohumlarımız İlyas müəllimə oxşayardı. 

Həsən Əhmədov 
akademik 

*** 
İlyas Həkəri çayının sağ sahilində Yuxarı Həmzəlinin Şı-

xava kəndində sadə bir ailədə dünyaya göz açmışdır. O, gənc 
yaşlarından valideyn himayəsindən çıxmış və müstəqil  hə-
yatın ən sərt, dolanbac yollarında, ən amansız döngələrində 
belə öz ağlı, bacarığı, fitri qabiliyyəti ilə özünü tanıtdırmış-
dır. O, çox mübariz, prisipial bir jurnalist kimi fəaliyyət gös-
tərmiş, neqativ hallara qarşı barışmaz mübarizə aparmış, 
Azərbaycan KP MK-nın hətta tənqidi boğan bir sıra rəhbər-
ləri ilə uzun zaman kəskin mübarizə aparmışdır. Bakı və 
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Moskvada ona maneələr göstərən bir sıra rəhbər işçilərə də 
öz sağlam əqidəsilə qalib gəlmişdir. 

Kamran Hüseynov 
Zəngəzur Cəmiyyətləri Birliyi İdarə heyətinin sədri 

*** 
İlyas müəllim çox obyektiv jurnalistdir. Şöbə müdiri, ya-

zıçı Məhərrəm Əlizadə barəsində redaksiyaya şikayət daxil 
olmuşdu. Hadisə baş verəndə "Kommunist"in xüsusi müxbi-
ri İlyas da orada olmuşdu. Məhərrəm müəllimi danladım, 
sonra İlyas müəllimi çağırıb əhvalatı soruşdum. O, dedi: 
Hörmətli Əvəz müəllim, bu Məhərrəm müəllimə qarşı böh-
tandır, görünür, kimlərsə təşkil etmişdir. 

Əvəz Sadıq 
"Kirpi" jurnalının redaktoru 

*** 
İlyas müəllimin bir amalı var: Xalq, Vətən, Torpaq! 

Elbrus Şahmar 
yazıçı, publisist 

*** 
İlyas ehtiyyatda olan zabitdir. O bizim divizyada ən məta-

nətli komandirlərdən biri olmuşdur. O, mətbuat aləmində də 
bir mübariz jurnalist kimi özünü xalqa tanıtmışdır.  

Akim Abbasov 
general-mayor, divizya komandiri  

*** 
İlyasın felyetonlarını biz həmişə "Kirpi" jurnalında çap et-

mişik. O, heç bir vaxt qərəzli yazılarla çıxış etməmişdir. 
Onun "Arxalı katib" felyetonu dərc edildikdə MK-ya şikayət 
gəlir. MK-nin tapşırığı ilə MK-dan Əli Qasımovla Jdanov-
(indiki Beyləqan) rayonuna getmişdik. İlyas o felyetonda ra-
ykomun ikinci katibini tənqid etmişdi. Konfransda çıxış 
edənlərin əksəriyyəti xüsusi müxbir barəsində böhtan dolu 
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iddialarla çıxış etmişdi. Yoxladıq, aydın oldu ki, raykomun 
konfransında çıxış edənlər raykom katibinə yaltaqlanmaq xa-
tirinə çıxış edirmişlər. 

Bütün bunlar barədə MK-ya arayış yazdıq. RPK katibləri-
nə xəbərdarlıq edildi. Nəhayət, növbəti plenumda həmin "ar-
xalı katib" işdən götürüldü. 

Qulam Məmmədli 
"Kirpi" jurnalının redaktoru 

*** 
İlyasın "Krokodil" jurnalına göndərdiyi felyeton, satira və 

yumoru maraqlıdır. Şərqə məxsus satira onun yazılarında da-
ha qabarıq görünür.  

Mən "Azərbaycan", "Respublika" qəzetlərində satira haq-
qında letuçkada məruzə edərkən onun bir neçə felyetonların-
dan misal gətirməyim xəbəri Bakıda ona çatdırılmışdır. Bu 
müjdə onu "Krokodil" jurnalına gətirib çıxarmışdır. Təsadüfi 
deyil ki, jurnallarımızın 50 illik yubileyinə redkollogiya onu 
qonaq dəvət etmişdi. Mən onda jurnalın məsul katibi idim.  

"İzvestiya" qəzetinə göndərdiyi felyetonlar da redkollegi-
yada bəyənilmişdi. Məsələn, "Qvozd na doroqe, "İmişlinskie 
prikluçeniya" və b. İlyas müəllimi Moskva jurnalistləri də 
yaxşı tanıyır. 

Vladimir Nadein 
"İzvestiya" qəzetini redaktor müavini 

*** 
Mən İlyas müəlimi orta məktəbdə oxuyandan tanıyıram. 

O, Muradxanlı kənd məktəbinin X sinfində, mən isə Qubadlı 
qəsəbə orta məktəbində oxuyurdum. Rayon mərkəzində yu-
xarı siniflərin müsabiqəsi keçirilirdi. Yaxşı oxuyan tələbələr 
institutlara göndərilmək üçün seçilirdi. Keçirilən bir yaradı-
cılıq müsabiqəsi indiyə kimi yadımdadır. Müsabiqədə gənc 
şairlər şeir oxuyur, gənc rəssamlar çəkdikləri rəsmləri nüma-
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yiş etdirirdilər. İlyas bu müsabiqədə birincilər sırasında oxu-
nanda mən onu ürəkdən alqışladım. İlyas "Gəncə Kommunis-
ti" qəzetindən sonra Bakıya gəldi, "Kommunist" qəzetində 
ədəbi işçi və xüsusi müxbir vəzifəsində çalışdı. Mən isə Tele-
radio Komitəsində. 20 il onunla daim yaradıcılıq əlaqəsi sax-
ladım. Demək olar ki, hər ay görüşdük. O, işlədiyi müddətdə 
özünü ən prinsipial bir jurnalist kimi göstərmiş, xüsusilə fel-
yetonları onu respublikada məhşurlaşdırmışdı. Moskvada dərc 
olunan satirası və felyetonları böyük əks-səda doğurmuşdu. 

İlyas bədii ədəbiyyatla da məşğul olurdu. Onun bir çox 
satirik hekayələri, novellaları və zarisovkalarını çox həvəslə 
radio dalğalarında səsləndirmişəm. Çalışırdım ki, İlyas Yazı-
çılar İttifaqının üzvü olsun. Lakin onun işdən günahsız ola-
raq azad edilməsi çox şeyi alt-üst etdi... İlyas demək olar ki, 
o vaxtı Mərkəzi Komitənin katibləri və şöbə müdirləri ilə 4-
5 il vuruşmuşdu. Axırda o doğru yolda olduğunu sübut et-
miş, ədalət zəfər çalmışdı. Bu mübarizədə  MK-dan 4-5 nə-
fər və "Kommunist" qəzetinin redaktoru və digər bir neçə 
jurnalist işdən götürülmüşdü. 

Sonra onu yaxından tanıyan müəllimi professor Qurban 
müəllim Yusifzadə Teleradio Komitəsində işə götürülmüşdü. 
O, 4 bahar bizimlə çiyin-çiyinə çalışmış, sonra öz xahişi ilə 
Ağdam rayon qəzetinə işə getmişdi.  

İlyas Respublikada tanınmış, prinsipial, büllur kimi saf, 
ədalətli, qayğıkeş, son dərəcə qonaqpərvər bir insan kimi nü-
fuz qazanmışdır.  

Cəlal Bərgüşad 
Yazıçı 

*** 
Günlər o günlər idi... 
Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovgilə qonaq getmişdik. O, 

bizi böyük oğlu Oqtayın  evinə dəvət etdi. Zərqələm xanımı 
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və mənim həyat yoldaşım Sərəncamı Oqtaygilə yola saldıq. 
Mən də böyük ədiblə sahil bulvarı ilə gəzə-gəzə, söhbət edə-
edə gəlib çıxdıq.  

Oqtay müəllimin həyat yoldaşının quzu plovunun iyi ətra-
fa yayılmışdı... 

Söhbət zamanı mənim 50 yaşımın (1974-cü il) tamam ol-
ması söz arası söhbətin mərkəzində dayandı... 

Böyük ədib dedi: 
-Bu gün, 1974-cü il, bir tarixdi. Bizim istəklimiz İlyasın 

50 yaşı tamam olur. Gəlin bu tarixi qeyd edək. Bəli, bu gün 
istəklərimizin də əziz günüdü. Bu gün mən deyərdim Zəngə-
zur dağlarının, dərələrinin, meşələrinin, büllur çeşmələrinin, 
bağlarının, ağaclardakı yaşıl yarpaqlarının, Həkəri vadisin-
dən əsən sərsəri küləklərin də 50 yaşı tamam olur. 

İlyas Allahverdiyev 
 

*** 
Ağlamaq üçün göz yaşları azdır 
Böyük ədibimiz Süleyman Rəhimovun 70 illiyinə böyük 

hazırlıq gedirdi. Yazıçının yubilieyi ilə əlaqədar olaraq jur-
nalist İlyas Allahverdiyevin Qubadlı rayon qəzetində 
(Avanqard) S.Rəhimovun yaradıcılığı haqqında "Okean" 
başlığı altında silsilə oçerkləri dərc olunmuşdu. Oçerklər 
S.Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Rayon qəzetində gedən 
həmin yazını çox həvəslə bizə misal çəkərdi. 

Radioda gedən verilişin biri mənə tapşırılmışdı. Böyük 
sənətkar verilişdə İlyasın da mütləq iştirak etməsini mənə 
dönə-dönə tapşırmışdı. Veriliş çox yaxşı alındı... 

İlyas qaynatam, böyük insan, respublikada böyük nüfuz sa-
hibi polkovnik Ələkbər Abdullayev ilə möhkəm dost idi. 
Onun evində hələ 50-ci illərdən tanış olub dostlaşmışıq. İşinə, 
yaradıcılığına bələd idim. İlyasın da yolu rəvan getməmişdi. 
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Bəzən elə bilirlər şairlərin, yazıçıların, jurnalistlərin və 
ümumiyyətlə yazarların dərdi-səri yoxdur. Xeyir. Əksinə, 
böyük şair M.V.Vidadi yazıb: 

 

Ay nainsaf, səni qana qərq edər, 
Gəl tərpətmə yaralanmış könlümü. 

 

Kimi sözün, kimi dərdin şairidir. Sözün poetik yükü dərdə 
köklənəndə, sadəcə göstərməklə kifayətlənməyib, onun ağrı-
lı təsvirini verəndə dərdin dərdlilər qədər çeşidini görüb, sö-
zün rəssam qüdrətinə heyran qalırsan və bir daha inanırsan 
ki, dərd qədrini dərdlilər bilər. 

...Bu çeşid-çeşid ağrılar içərisində dərdini başqa dərdlər-
dən fərqləndirmək də çətindir. El bayatılarında üstü qaysaq 
bağlamış bir söz nəfəsinə qanayacaq yaralar nə qədərdir? Şa-
ir, jurnalist İlyas Qəmginin istər məhəbbət, qəhrəmanlıq, və-
tənpərvərlik və istərsə də satirik bayatılarında bu yaralar o 
qədər dərindir ki, ağlamaq üçün göz yaşları azdır. 

Qarabağ dərdi, qaçqınlıq dərdi, elinin, obasının yadlar 
tapdağında qalmasından ağır dərd ola bilməz. Mən demirəm 
ki, qəmli Qəmgini şair edən Vətən dərdidir. Çünki yurdsuz-
luq acısı təkcə onun deyil, saysız-hesabsız qaçqın-köçkün 
soydaşlarımızın, eləcə də hər bir qeyrətli vətəndaşlarımızın 
dərdidir. Amma düzünü deyim ki, o, dünyada dolaşan bütün 
saxtalıqlara qarşı nəinki səsini ucaldır, lap üsyan edir. Onun 
bu üsyankar səsi çoxsaylı satirik bayatılarında daha gur səslə 
özünü büruzə verir. 

Qasım Qasımzadə 
şair 

*** 
İlyas peşəkar jurnalistdir. Hər dəfə Ağdama gedəndə "Le-

nin yolu" qəzeti redaksiyasına baş çəkər, İlyasla mehriban 
söhbətləşər, felyetonlarını xüsusilə xoşlayardım. Həkimlər 
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səhhətimlə əlaqədar ürək dərmanı yazmışdılar. Bakıda nə qə-
dər axtarırdım tapa bilmirdim. Bir gün İlyasla görüşdüm və 
ürək dərmanı tapa bilmədiyimi ona bildirdim. O tez oğluna 
dedi:  

-Rauf, tez get İzinin aptekinə bu dərmanı al gətir. 
Həqiqətən də Ağdam bazarında nə desən tapmaq olardı. 

İlyas Şikayət Müxbiri məktubları şöbəsinin müdiri işləyər-
kən neçə-neçə imkansız insanlara kömək əli uzatmışdı. 

"Rauf, kişidən muğayat ol, çox qənimət adamdır". 
Famil Mehdi,  

Vətənpərvər şair 
 

*** 
İlyas müəllimin bayatılar kitabının redaktoru və ön sözün 

müəllifi olmuşam. Rauf, o nə yazıbsa, saxla, tarixdir. Heç bir 
cümləsinə də toxunma.  

Azad Nəbiyev, 
 akademik 

 
 
 

Õ 
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YENİ NƏŞRLƏR" YENİ ALƏMLƏR 
 
"Yeni nəşrlər" kataloq-jurnalının 07-08 2007-ci il sayı 

işıq üzü görüb. Jurnalın üz qabığında bəzi dahilərin hərəsin-
dən bir yarpaq fikir verilib. Bu xeyir-duanın işığında jurnalın 
sonrakı səhifələrində elmi-bədii, publisistik dəyəri ilə seçilən 
yazılar və son illərin çap məhsulu olan kitablar barədə veril-
miş annotasiyalar oxucunu ağuşuna çəkir. Hər məqalə, hər 
kitab bir aləmdən xəbər verir. 

Kataloq-jurnal Bakı Dövlət Universitetinin məzunu İlkin 
Zeynalovun "Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrün-
də kitabxana işi" məqaləsi ilə açılır. Məqalədə Azərbaycanda 
kitabxanaçılığın və kitabxana işinin elmi müddəaları ilə bağ-
lı bir sıra maraqlı fakt və dəlillər oxucuya təqdim edilir. 
Ənənəvi üslubunu qoruyub saxlayan "Yeni nəşrlər" kataloq-
jurnalının 2007-ci il 07-08-ci sayında dediyimiz kimi bir-bi-
rindən maraqlı, nəfis tərtibatlı kitablar (Hacı Mirhaşım Talış-
lı: "Əsərləri -II cild", Akif Abbasov: "Atatürk", Vaqif Alı-
yev: "Prezidentin Kürdəmir səfəri", Əlisa Nicat: "Mələklər 
və İblislər", Maksim Musayev: "Heydər Əliyevin qayıdışı 
parlamentdə", Səxavət Talıblı: "Qəlbimdə uyuyan nəğmə-
lər", Yusif Nəğməkar: "Zal ağacı", Mürvət Qədimoğlu: 
"Seçmələr", Salam Cavadlı: "Ağ yağış", Ələmdar Quluzadə: 
"Boğça" və s.) haqqında qısa annotasiyalar toplanıb. Bu jur-
nal kitab aləminin oxucu idrakında işıq uda bilməsi üçün 
başlıca zəmin yaradır və bu istiqamətində kataloq-jurnalın öz 
yeri var. 

Jurnalda, oxucu diqqətinə çatdıran kitabların hərəsinin öz 
çəkisi, yükü var. Belə kitablardan biri də istedadlı şair Yusif 
Nəğməkarın 2007-ci ildə "Səda" nəşriyyatı tərəfindən bura-
xılmış "Zal ağacı" şeirlər toplusudur. Müəllif bu kitabda 
Cəbrayıl rayonunun  tərəkəmə elatı və mərd insanları haq-
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qında Azərbaycan oxucusuna şeirin  dili ilə məlumat verir, 
oxucunu düşmən tapdağında ağı deyən Cəbrayılın acı taleyi 
ilə baş-başa buraxır. Kitab bədii meyarları və təfəkkür qay-
nağı ilə də diqqəti xüsusi cəlb edir. 

Xatırladaq ki, "Yeni nəşrlər" kataloq-jurnalın araya-ərsə-
yə gəlməsində bir sıra  məsul şəxslərin, xüsusən də Baş re-
daktor Yaşar Zeynalovun və məsul katib Rauf Allahverdiye-
vin xüsusi əməyi və zəhmətləri var. Rauf müəllimin məsul 
katib kimi jurnaldakı fəaliyyəti diqqəti daha çox çəkir. O, 
bütün nəşriyyatları bir-bir gəzib yeni nəşr olunmuş kitabları 
toplayır və onların haqqında oxuculara isti məlumatlar verir. 
Məgər bu, ziyalı diqqəti deyilmi? Söz yox ki, onun bu zəh-
mətinə qədirbilən oxucu yüksək qiymət verir.  

Şübhəsiz, juranalın növbəti saylarında da ənənəvi üslub 
eləcə də, oxucu idrakı və bədii meyarlar gözləniləcək 

 
Hikmət Məlikzadə 

"Kredo" qəzeti, 2007-ci il 
*** 

 
 
 

Õ 
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Bu kitabı tərtib etməkdə heç də atamı təbliğ etmək fikrin-
də deyiləm. Lakin onun haqqında eşitdiyim xoş sözləri, ol-
muş reallıqları oxucuların nəzərinə çatdırmağı özümə bir öv-
lad borcu bilirəm. 

1958-60-cı illərdə Əlibayramlı, Saatlı, Sabirabad və 
İmişli zonası üzrə Mərkəzi Komitənin orqanı olan "Kom-
munist" qəzetinin xüsusi müxbiri işləyən İlyas Allahverdi-
yev haqqında eşitdikləri söhbətləri birlikdə işlədiyimiz 
"Respublika" qəzetinin şöbə müdiri Nəriman Cavadov bir 
gün mənə danışdı: 

- Rauf, rəhmətlik atan o vaxtlar bizim rayonda işləyərkən 
böyük hörmət sahibi olmuşdur. Rayonda baş verən haqsız-
lıqlar, nöqsanlar, eləcə də rayonlarda ayrı-ayrı rəhbərlərin, 
əmək qabaqcıllarının iş üslubları barədən qəzet səhifəsində 
İlyas müəllim məqalələr yazardı. Bir gün rayonun I-ci katibi-
nə deyirlər ki, İlyas müəllim hansısa bir kolxozdan tənqidi 
məqalə yazıb. Xəbər edirlər, müxbir raykoma gəlir. Büro 
üzvlərinin iştirak etdiyi kabinetdə katib coşur, nə coşur: 

- Qoy bir başım açılsın, sənin başına oyun açacağam. Ra-
yondan səni "vısılka" elətdirəcəyəm, dayan bir! Hamı müx-
birə tərəf baxır: 

İlyas müəllim heç təmkinini pozmayaraq deyir: 
- Mən ölməmişəm ki, sənin başın açılsın.  
"Kommunist" qəzetinin növbəti nömrələrinin birində I ka-

tibin rayonda işlədiyi dövrdə qeyri-qanuni, yarıtmaz hərəkət-
ləri və nöqsanları barədə ciddi tənqidi felyetondan sonra ar-
xalı katib MK-nın qərarına əsasən haqlı olaraq işdən azad 
olunur. 
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*** 
Atam haqqında öz xatirələrini yazan şair və yazıçılara, bir 

sözlə bütün ziyalılara öz dərin minnətdarlığımı bildirir, 
dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. 

 Kamran Hüseynov, Telman Əliyev, Elbrus Şahmar, Ta-
hirə Zeynalova (Axirətin bələdçiləri), Davud Dəmirli, Əvəz 
İdrisoğlu, Gülxas Səmədli, Nüşabə Məmmədli, German, Rə-
şad Bəydəmirli, Hacı Mirhəsən Hadi, Səlahəddin Eloğlu, 
Daşdəmir Əjdəroğlu, Hacı Əli Xankişiyev, Famil Süley-
manov, Tofiq Şəfayət oğlu Mehdiyev, Raqif Nazimoğlu, 
Pənah Azəri, Nəcibə İlkin, Ziyadxan Nəbibəyli, Yaşar Zey-
nalov, Nadir Hüseynzadəyə və digər qələm dostlarımı 
iftixarla xatırlayıram. 

 
*** 

“Qara göl” kitabının çap olunmasında mənə diqqət və 
qayğı göstərən tələbə dostlarım Sabir Məmmədova, Ələddin 
Həsənova və İlyas Səfərova təşəkkürümü bildirirəm. 

 
 
 

Õ 
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Bakı 

Gənclik – 1997 
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Müəllifdən 
 

Orta məktəbdə oxuyarkən şeir, bayatı yazmağa başlamı-
şam. 1941-ci ildə Bakıda ilk Ümumrespublika festivalı keçi-
rilməsinə böyük hazırlıq görülürdü... O zaman festivalda işti-
rak etmək üçün Qubadlı rayon məktəbliləri arasında müsabi-
qə keçirildi. Bu müsabiqəyə bizim Muradxanlı kənd orta 
məktəbindən üç nəfər vəsiqə qazanmışdı. Vəli Nəzərov (gö-
zəl səsi var idi, müharibədə həlak oldu), Pakizə Xəlilova 
(müəllimə, vəfat edib, Allah rəhmət eləsin) və mən. Müsabi-
qədə bir neçə şeir oxudum, çəkdiyim portretləri sərgiyə təq-
dim etdim... 

...Müharibə başlandı. Festivalın keçirilməsi baş tutmadı. 
Yazdığım şeirlərin çoxu itib-batdı. Yalnız böyük şairimiz 
N.Gəncəvinin 800 illiyinə həsr etdiyim şeir yaddaşımda ili-
şib qaldığı üçün o illərdən xatirə kimi kitabıma daxil etmi-
şəm. 

Mətbuat sahəsində uzun illər işləməyim, gərgin axtarışla-
rım və həyat müşahidələrim mənə çoxlu mövzular verdi. 
Yerlə, göyün birləşdiyi üfüqə qədər uzanıb gedən ucsuz-bu-
caqsız çöllər, yaşıl ormanlar, başı qarlı dağlar, yatağına sığ-
mayan dağ çayları, zümrüd meşələr, bu torpaq üstündə qu-
rub-yaradan insanlar mənim şeirlərimin poetik ünvanı oldu-
lar. 

İstəkli oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, dövri 
mətbuatda, radioda şeirlərimin, satirik hekayələrimin, bayatı-
larımın bir çoxu çap olunmuş və səslənmişdir. Çox böyük 
həcmdə, necə deyərlər, sandıq ədəbiyyatım var. Ondan az bir 
qismini “Könül dəftəri” kitabına daxil etmişəm. 
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Ceyranın 
S.Vurğuna 

 
Maral baxışına heyran olmuşam, 
Niyə kədərlidi gözü ceyranın? 
Bu düzlər, ormanlar seyrangahıydı, 
Qalıb şeirlərdə izi ceyranın. 
 
Bu geniş çöllərdə ox tək süzürdü, 
Qorxusuz-ürküsüz axı gəzirdi, 
Könüllər alırdı, ürək üzürdü, 
İndi tənha qalıb düzü ceyranın. 
 
Nə deyim Mil düzü gələn səhərə, 
Muğan qərq olubdu qəmə, kədərə, 
Dövran Vurğunumu bir də yetirə, 
Yaza kədərini özü ceyranın. 

 
Yazda kol dibində bitən bənövşə... 

 
Yazda kol dibində bitən bənövşə, 
Yolumu gözlədin, bu il gəlmədim. 
A, zərif boynunu bükən bənövşə, 
Mən nələr düşündüm, bu il, bilmədin. 
 
Yəqin həsrət qaldın əl sığalına, 
Gözlərin sarala-sarala qaldı. 
Bu yurdun qisası bir gün alınar, 
Dağlar inanmıram marala qaldı. 

 



 

 379 

Yolda qalan izlər 

Qocalar 
Sınanmış dostum, əziz qardaşım  

Kəbirli Ənvər Qəmbərova ithaf edirəm 
 

Əyləş daş üstündə onu ar bilmə, 
Üstə dincəldiyin daş da qocalır. 
Bu namərd dünyaya gəl, belə gülmə, 
Əngin səmalarda quş da qocalır. 
 
Dağlar qəribliyi üzümdən bilir, 
Sevgimi, sözümü gözümdən bilir, 
Mənim ot göyərmiş izimdən bilir, 
Ay keçib, il keçib, yaş da qocalır. 
 
Cığırlı, cığırsız o inci bağlar, 
Yuxusuz gecələr, fikirli çağlar, 
Dağların oğluyam, bilirsən dağlar, 
Təpə də, gədik də, qaş da qocalır. 
 
Çox başlar dünyaya oxudu meydan, 
Xəbərlər gətirdi günəşdən, aydan, 
Palıd mismarlanıb, keçəmmir çaydan, 
Baxıb həsrət-həsrət döşdə qocalır. 
 
And olsun yediyim halal çörəyə, 
Köksümdə çırpınan yazıq ürəyə, 
Çırpına-çırpına, bəlkə kiriyə, 
Döyünə-döyünə işdə qocalır. 
 
Vallahi-billahi, bilsən, ay Ənvər, 
Könlümdən keçirsən hər axşam, səhər, 
Xəstə Qəmginin də gəzir birtəhər, 
Aranda bənd almış köç də qocalır. 
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Tanıyıram mən sizi 
 

...Eheeey! Mənim dost-doğma  
çaylarım, 

Məni,  
səni  

oxşayan,  
uyudan  

laylalarım, 
Cah-cəlallarım,  

mənim marallarım... 
Ay Həkəri, ay Bərgüşad! 

sularının axarından  
tanıyıram mən sizi... 

O dağların, təpələrin –  
yamyaşıl  
baxarından  

tanıyıram mən sizi... 
Büllur sulu çeşmələrin  

süzməsindən, 
Ayna suda balıqların –  

üzməsindən  
tanıyıram mən sizi. 

Suya gələn qız-gəlinin  
göz-qaş ilə süzməsindən,  

yaşmaq altdan  
ürəyimi üzməsindən, 

al dodağın büzməsindən 
tanıyıram mən sizi... 
 
Al şəfəqli o gün saçan  

döşlərindən, 
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O quşqonmaz zirvədəki  
qaşlarından tanıyıram mən sizi... 
Qıjovlarda şahə qalxan,  

o çırpınan dalğalardan, 
ara-sıra burulğanda 
Cilovlanan şahə qalxan  
çılğın-çılğın dalğalardan, 
ara-sıra o törənən 

sıra-sıra qovğalardan 
tanıyıram mən sizi... 

O sahili, bu sahili  
döyəcləyən 
büllur-büllur ləpələrlə 
layla deyən nəğmələrdən 

tanıyıram mən sizi... 
 
Sahil boyu o sallanan  

salxım söyüd, 
Bambalaca  
adalarda 
oymaq olan 
o çətirli, 
o ləpirli 
meşələrdən 

tanıyıram mən sizi... 
 
Adalarda balıq tutan, 

qəlbə yatan, 
nəğmə deyən, 
dil-dil ötən o dostların 
Məktub yazır, gözü dolur, 
Ölənləri, qalanları yada salır. 
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kiçik, böyük adalardan 
qalalardan 

tanıyıram mən sizi... 
O kimsəsiz – o sahibsiz, 
Doğma yurda layla çalan 
qaçqın, köçkün, didərgin! 
Sizsiz, bizsiz  

gecə-gündüz 
həzin-həzin, 

qəmli-qəmli nəğmə 
deyən 

Dodaqlardan 
tanıyıram mən sizi... 
 
Göz yaşından  
cığır-cığır yanaqlardan 
Tanıyıram mən sizi... 
 
Ay Həkəri, ay Bərgüşad –  

aman, ay dad, 
Oxdu çayı, Xaçın çayı, 
ay Köndələn, daşı dələn, dağı dələn, 
Muğam üstə asta-asta 

diyar-diyar 
Ötən Qarqar, 
zümzüməylə 
İndi isə sızıltıyla, 
axan-axan, 

bizə baxan, 
qəmli-qəmli 
laylasıyla 
bizi yaxan 
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O çaylardan 
Tanıyıram mən sizi... 
Xəyallarda üzürəm mən, 
Heç bilmirəm necə, necə 

Dözürəm mən? 
Qışda qarda, çovğunlarda 
çadırlarda bumbuz olan 
Xəyallarda 
Tanıyıram mən sizi... 

 
 

Ay, boylanıb baxarmı 
Dostum Tahir Quliyevə həsr edirəm 

 

Vətən mənə oğul desə nə dərdim, 
Mamır olub, qayasında bitərdim. 

Məmməd ARAZ 
 

Vətən məni yetiribsə bu ərsə, 
Yovşan olub sinəsində bitərdim. 
Vətən məni, torpaq məni səsləsə, 
Qılınc olub harayına yetərdim. 
 
Hanı Ağrı dağı, Dilcan dərəsi? 
Zəngəzur yaylası, Hürü pərisi? 
Gör kim olub bu torpağın yiyəsi? 
Tanrı, bu yerləri niyə itirdim? 
 
Axarlı-baxarlı qədim Ağudi, 
Qayalar məskəni qonşu Vəğədi, 
Əzəl məskənimdi Sisiyan əbədi, 
Tahir, o vaxt necə dil-dil ötürdüm. 
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Hanı ay Üçtəpə, çiskinin, qarın? 
Hanı qədim Urud, büsatın, zorun? 
Soltan bəy, Xosrəv bəy çatdamır gorun? 
Bu tənəni, bu töhməti götürdüm. 
 
Görən yenə Bazarçayı axırmı? 
Qızıl Qaya, Ay boylanıb baxırmı? 
Günəş görən sallanıban çıxırmı? 
Bu qəm dolu hekayəti bitirdim... 

 
Yalqız olmasın 

 
Dağın nə ləzzəti dumansız, çənsiz, 
Çeşmə çeşmədimi, gəlinsiz-qızsız? 
Necə seyr eyləyim göyləri sənsiz? 
Yarəb, boz dağlar da yalqız olmasın. 
 
Meşələri necə gəzək maralsız, 
Qayaları necə süzək qartalsız, 
Şirvan qərar tutmaz Muğansız, Milsiz, 
Yalçın qayalar da yalqız olmasın. 
 
Bağın nə ləzzəti, gözəl bağbansız, 
Yaşıl çəmən necə, çiçəksiz, gülsüz, 
Gülün nə ləzzəti bir an bülbülsüz, 
Bülbülsüz bağlar da yalqız olmasın. 
 
Çaydan çıxan kimi balıq da cansız, 
Dərə heç olarmı söylə, dumansız? 
Yaşamaq çətindi vallah, gümansız, 
Kəklikli dərələr yalqız olmasın. 
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Muğan necə olar deyin ceyransız? 
Şirvan düzü qalıb indi karvansız. 
Qarabağ, biz sənsiz bir quşuq cansız, 
Dünyada quşlar da yalqız olmasın. 

 
Bir diyarım var 

 
Mənim dünya gözlü bir diyarım var, 
Qaşları meşədir, düzləri çəmən. 
Öyünməyə haqqım, ixtiyarım var, 
Coşqun sabahları, gecələri mən. 
 
Təbiət xalısın bu yerə sərib, 
Tanrı gözəlliyi bu yerə verib, 
Nəbi at oynadıb, Həcər gül dərib, 
Bülbüllər asılıb nəğmələrindən. 
 
Xanlıq gecələri yanar, alışar, 
Ay uca dağlara necə yaraşar. 
Heyrətdən ayağın vallah, dolaşar, 
Adam tərpənəmməz bir an yerindən. 

 
 

Gərək 
Şəxsiyyətinə heyran olduğum Kamran Hüseynovun  

dayısı Hüseynqulu əmiyə həsr edirəm 
 

Yaşamaq ay əmi, şirinləşdikcə, 
Yurdu qarış-qarış dolaşaq gərək. 
Könlünə o dağlar gəlib düşdükcə, 
Bu vətən uğrunda vuruşaq gərək. 
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Nəyi qazanmışıq vətən üçündür, 
Bir vaxt dən əkmişdin, indi biçindir. 
Nəyi qazanmışıq gənclər üçündür, 
Onlara sevgiylə yanaşaq gərək. 
 
Düşmən ayaqlara düşüb sürünər, 
Söhbətin çiçəyə, gülə bürünər, 
Dostlar arasında yerin görünər, 
Səni duymaq üçün dağ aşaq gərək. 
 
Mənim də üstümə çox düşüb kölgə, 
Bəzən bir oğluyla böyükdü ölkə, 
Demə çətinliyə düşübdü bəlkə, 
Yurd üçün ölməkdən danışaq gərək. 
 
Elin adətidi baxıb, yoxlarlar, 
Dostu yaman gündə deyib, haqlarlar, 
Ürək dəftərində yazıb saxlarlar, 
O yaxşı dostlarla alışaq gərək. 
 
Dostlar bir-birinə necə dəyiblər, 
Deyirlər, küsüblər, bizdən əyiblər, 
O ellər səninçün qəribsəyiblər, 
Gedək biz dostlarla barışaq gərək. 

 
Sarı qaya 

Kəndimizdə kəklikli dağın qaşında bir çopur Sarı qaya 
Qannıca dağına doğru əyilib, Yazı düzünə sanki keşik çəkir 

 
Gözəl duruşu var dağın qaşında, 
Qədimdən çox qədim ulu yaşında, 
Bir tarix yaşayır onun daşında, 
Vüqarın pozmayıb ər, Sarı qaya. 
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Adicə qayadır, iri çopur daş, 
Dədəmlə, babamla olubdu sirdaş, 
Ballı qaya sənə olubdu qardaş, 
Həsrətə dözməyib gör, Sarı qaya. 
 
Yaxşı ki, bu boyda qızıl deyilsən, 
Yoxsa yerlə-yeksan edilərdin sən, 
Mirvari tək sapa düzülərdin sən, 
Nə yaxşı olmayıb, zər Sarı qaya. 
 
Qaya uca başın əyib qabağa, 
Arxasın söykəyib arxalı dağa, 
Elə bil qartaldır baxır qabağa, 
Köksündə sirr yatır, sirr Sarı qaya. 
 
Yanından yol çəkir Darın dərəyə, 
Göz qoyur mağara, kaha, bərəyə, 
Ətəkdə təpələr oxşar mərəyə, 
Ötənə uymayıb, bir Sarı qaya. 
 
Zirvən öz yurdumuz Gorusdan uca, 
Yazı düzünün də varı bolluca, 
Sənin nə çağındı, ağla Qannıca, 
Saçını yellərə sər, Sarı qaya. 
 
Onunla bu dünya xoş götünərdi, 
Onsuz dünya mənə boş görünərdi, 
Bu dərdə dözmək də elə hünərdi, 
Ayağın altında yer, Sarı qaya. 
 
Mehmanam mən ona, onun aşiqi, 
Sənsən ellərimin ər yaraşığı, 
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Mənim gözlərimin şəffaf işığı, 
Adına yazılan şeir, Sarı qaya. 
 
Qatı qaranlıqda gəlmirsən təngə, 
Düşmənlə nə qədər çıxmısan cəngə, 
Kəklikli təpələr cərgəbəcərgə, 
Ərtək yaşayırsan, ər, Sarı qaya. 

 
Buzlaşaram mən 

Böyük şairimiz S.Vurğuna ithaf edirəm 
 

Nəbidən, Həcərdən danışan kimi, 
Dəli çaylar kimi tez coşaram mən. 
Səmədin şəklinə yanaşan kimi 
Od tutub, köz tutub alışaram mən. 
 
Həyat bir xalıdır alınan deyil, 
Ayağım altına salınan deyil, 
Ölüm geciksə də, yanılan deyil, 
Dostun xəyalında dolaşaram mən. 
 
Görürəm çeşmələr daşdan süzülür, 
Süzülən sular da başdan süzülür, 
Qürub edən Günəş qaşdan süzülür, 
O Aysız, Günəşsiz de, yaşaram mən? 
 
Çeşməli suların durğunuyam mən, 
Vətən torpağının vurğunuyam mən, 
Qəmginəm, qəmlərin vurğunuyam mən, 
Deyin, Vurğun üçün buzlaşaram mən. 
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Qarabağda bir Kamil var 
Qarabağın ən məşhur inşaatçısı  

Kamil Sarıyevə həsr edirəm 
 

Cənnət Qarabağda bir Kamil yaşar, 
Gözündə sevinci qaynayar, daşar. 
Seyr edər o uca, qarlı dağları, 
Qoynu gülüstanlı, barlı bağları. 
Hər daşda yaşayır əlinin izi, 
Hər ocaq başında söhbəti, sözü. 
Ucalan hər bina arzularıdı, 
Təmizlik, halallıq onun varıdı. 
Çalışır, vuruşur yurdu uğrunda, 
Ən gözəl duyğular yaşayır onda. 
Onda babalardan qalan mərdlik var, 
Bu insan daima sabahçün yaşar. 
Dərdlinin dərdini duyar həmişə, 
Boylanar hər səhər doğan günəşə. 
El üçün çox işlər görüb, görəcək, 
Çəkdiyi zəhmətin barın dərəcək. 
Yenə gül açacaq Qarabağ düzü, 
Güləcək Kamilin nur dolu gözü. 
Evlər ucaldacaq o əlləriylə, 
Ağdam gül açacaq əməlləriylə. 

 
Bilərmi 

 
Xəyalı məst edir çəmənlər, çöllər, 
Duyğusuz bir ürək bunu bilərmi? 
Güllü bağçalarda ötür bülbüllər, 
Bu həsrət üstündə bir kəs ölərmi? 
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Düz sözü görmüşəm mən elin üstə, 
Milləri qoymuşam mən milin üstə, 
Gülləri düzmüşəm mən gülün üstə, 
Görən bu nizamı bir kəs silərmi? 
 
İzzət desən, mən izzəti bölmüşəm, 
Qismət desən, mən qisməti bölmüşəm, 
Dost yolunda dirilmişəm, ölmüşəm, 
Dostlarım yolumda görən ölərmi? 
 
Gedənim yox, nə də mənim gələnim, 
Olub yaxşılığı inan, silənim, 
Dərdimi hər duyan, qanan, bilənim, 
Dərdini görəsən mənlə bölərmi? 
 
Görüb-eşitmişəm çoxlu yalanlar, 
Qiybətli döngələr, küylü dalanlar, 
Bizi kor quyuya dartıb salanlar, 
Çağırsaq haraya bir gün gələrmi? 

 
Həkəri niyə daşmır 

 
Ay Həkəri, səni belə sakit axan görməzdim, 
Sahilində bilirsən ki, heç kəsə tor  

hörməzdim. 
Yetmiş il bax, beləcə sakit axıb gedərdin, 
Səxavətlə bu elləri sən bəxtəvər edərdin. 
Aşıb-daşardın hərdən, çox xəta  

yetirməzdin, 
Sahilində nə kədər, nə də qəm bitirməzdin. 
Salxım-salxım söyüdlər önündə baş əyərdi, 
Pıçıldaşan o sular mənə çox şey deyərdi... 



 

 391 

Yolda qalan izlər 

Uçurdu şahə qalxan gümüşü şəlalələr, 
Dağlardan əl edərdi qara xallı lalələr. 
Xan çinarın budağı bayraq tək yellənərdi, 
Büllur-büllur çeşmələr dil açıb dillənərdi. 
İllər boyu düşmənlər dirsək göstərdi bizə, 
Diş qıcıyan köpəklər yeridi üstümüzə. 
Onda Həkəri, niyə coşub şahə qalxmadın? 
Çırpılıb sahillərə, ətrafına baxmadın? 
O sədləri dağıdıb, körpüləri basmadın? 
Yağıları kükrəyən qıjovlarda asmadın? 
Tumas haray salaydı, Üçtəpədən yel əsir, 
Ziyarətdən gələn yox, Kirs də yaman tələsir. 
Yağıları izbəiz Pəri çınqılı pusdu, 
Göyçə gölü susanda, Qara göl niyə susdu? 
Gərək bizim Arpaçay axarına dönəydi, 
Qol çəkən Nikitanın çıraqları sönəydi... 
Gorusumun qaşında Nəbi səngər quraydı, 
Həcər aynalısıyla gərək nişan alaydı. 
Bəs bizim o Qannıca niyə qan ağlamadı? 
Niyə bizim Zəngəzur bəs qara bağlamadı? 
Qazax yaylağı, Dilican niyə dilə gəlmədi? 
Göyçə mahalı niyə əl-qol aça bilmədi? 
Dədə Ələsgər yəqin macal tapıb gəlmədi, 
Dədə Qurban Şəmşirə xəbər verə bilmədi... 
Goranboyun qoşunu Tərtərlə birləşəydi, 
Keçib yenə meşədə yağıları əzəydi. 
Xankəndində bənd alıb, Şuşada marş çalaydı, 
Alınmaz qala olan Laçında bənd alaydı... 
Kimdi müqəssir? Danış, özün də Keşik dağı! 
Baxıb görmürdünmü heç Gülüstanı, gül bağı? 
Niyə xəbər vermədi Oxdu çayı, Bərşada? 
Salaydılar düşməni bir dəhşətli gurşada. 
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Azərbaycan əsgəri Ağdamımı alaydı, 
Yağıların içinə bir vəlvələ salaydı. 
Xəbər verəydi Lülpər o gülüzlü Tərtərə, 
Qərq edərdi düşməni qoynunda birdən-birə. 
Kəpəz susanda gərək, fınxıraydı Murovdağ, 
Titrəyəydi Çalbayır, kişnəyəydi Dəlidağ, 
Cəngiylə yeriyəydi düşmən üstə Qarabağ. 
Şuşaya qələbəylə köç edəydik alnı ağ. 

 
 

Bayatılar 
 

Mən elin vətəndaşı, 
Qəlbimdi vətən daşı. 
Öləndə sinəm üstə 
Döşəyin vətən daşı. 
 
Bu dünya eşiyimdi, 
Ay özü keşiyimdi. 
Mən vətənə bağlıyam, 
O mənim beşiyimdi. 
 
Demə niyə can verir? 
Mənim yaram qan verir. 
Bu bəlalı torpağa 
İlyas imtahan verir. 
 
Çox gəzmişəm dağında, 
Aranında, bağında. 
Mən yada vermərəm heç 
Tikanın yarpağın da. 
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Vətən, gülün dərərəm, 
Sinəm üstə sərərəm. 
Bir gün məni çağırsan 
Ürəyimi verərəm. 
 
Mən sinəsi dağlıyam, 
Türkəm, Qarabağlıyam. 
Çünki, ellər oğluyam, 
Mən elimə bağlıyam. 
 
Qəmgin, demə, nəymişəm, 
Tirləri mən əymişəm. 
Qarabağın önündə 
Min kərə baş əymişəm. 
 
Aşiq deyə, öldürmür, 
Namərd əyə, öldürmür, 
Vurğunumu öldürən 
Məni niyə öldürmür? 
 
Aşiqəm, millətimi, 
Qəlbən o xilqətimi, 
Əzəlki tək söylərəm, 
Yadlara nifrətimi! 
 
Aşiqəm, mən əkənin, 
Əkib, söküb, tikənin. 
Ovaram gözlərini 
Yurduma göz dikənin. 
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Könül, de, oyanmışam, 
Çox gəzib dayanmışam. 
Ana torpaq qoynunda 
Gündüzə boyanmışam. 
 
Mən aşiqəm, yaşında, 
Torpağında, daşında. 
Baş əyib hey duraram 
Vətənimin qaşında. 
 
Aşıq, de, diliklənir, 
Meşələr çiliklənir. 
“Azərbaycan” sözüylə 
Cocuq da ürəklənir. 
 
Dostlar, düşün qarasına, 
Alın həlqə arasına. 
Məlhəm eylə ürəyimi 
Vətənimin yarasına. 
 
Hayemlər saynan keçər, 
Gücənib taynan keçər. 
Addım-addım ilişib, 
İşi ah-vaynan keçər. 
 
Aşıq, dolub qələmim, 
Süngüm olub qələmim. 
Papağım yastıq olub, 
Döşək olub şinelim. 
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Qəmgin, ellər yaşıyam, 
Elin vətəndaşıyam. 
Mən bu geniş dünyada 
Elin sinə daşıyam. 
 
Aşiqəm, şər apardı, 
Dedim ki, yar apardı. 
Nişan aldım şikarı, 
Alıb Tərtər apardı. 
 
Gül yar, sən qıyma-qıyma, 
Alırsan qıyma-qıyma. 
Dönsəm yoldan, sən qıyma, 
Neştərlə qıyma-qıyma. 
 
Yarı gözündə yaşat, 
Gülü sözündə yaşat. 
Gənclik bir ərməğandır, 
Onu özündə yaşat. 
 
Tarix özü səhnədir, 
Gələn yarsdıb gedir. 
Yaradanlar yaşayır, 
Qalan şey əfsanədir. 
 
De, Məcnunam, gəzərəm, 
Çöl-çəməni bəzərəm. 
El yolunda dəryanı 
Qəvvas təki üzərəm. 
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Əzizim, gəl al indi, 
Yaman alhaal indi. 
Rüşvətin varmı həddi? 
İndi keçib sərhəddi... 
 
Həkəri, hava getdi, 
Xoş dövran, nəva getdi. 
Car çək bütün aləmə, 
Neçə binəva getdi... 
 
Dağlardan yollar gəlir, 
Uzanan qollar gəlir. 
Fağır manat çəkil sən, 
Görmürsən dollar gəlir? 
 
Aşıq, qəmi mən çəkim? 
Yol ver, qəmi mən çəkim. 
Fələk, diz çökməmişdim, 
Son nəfəsdə diz çökdüm. 
 
Bar bizdə, qismət bizdə, 
Var bizdə, dövlət bizdə. 
Ağ qızıl, qara qızıl, 
Tükənməz sərvət bizdə. 
 
Səsim ona yetəydi, 
Ünüm ona çataydı. 
Yaxın, uzaq Süheylim, 
Üzümə qapı açaydı. 
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Dünya gəldi-gedərdi, 
Demək hər şey hədərdi. 
Əvvəli dan üzüdü, 
Son ucu da kədərdi. 
 
Gecə-gündüz oxuyur, 
Hörümçək tor toxuyur. 
Şimal küləkləridi, 
Ölüm və qan qoxuyur. 
 
Göy üzü tək dolaydım, 
Yolum haqdan salaydım. 
Kaş mən də İsmayıl tək 
Yurda qurban olaydım. 
 
Qəmgin, yazma hardadır? 
O ömürlük dardadır. 
Fərari olan əsgər 
Elə bil məzardadır. 
 
Ərənlərim hardadır? 
Bəlkə elə dardadır. 
Ən igid əsgər balam, 
Ön cəbhədə, ordadır. 
 
Bu dağları aşmadın, 
Aşıb, nəğmə qoşmadın. 
Yüz il sakitcə axdın, 
Bircə yol da daşmadın. 
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Uçan durnalar dayan, 
Yatmış röyalar oyan. 
Öz içimdən göyərib 
Yurdu bu günə qoyan. 
 
Aşiqəm, mən ay ana, 
Göz yaşım bir çay, ana. 
Mən dəniz olmalıydım, 
Oldum sakit çay, ana. 
 
Qəmginəm mən, qəm çəkən, 
Dərddi bağrımı sökən. 
Doğma Vətən yolunda, 
İlyasdı keşik çəkən. 
 
Aşıq, de hərdən-hərdən, 
Yurdda bu çək-çevirdən. 
Mən ki, sevinc əkmişdim, 
Niyə dərd çıxdı yerdən? 
 
Aşıq, bu Güləbirddi, 
Qəlbə qüssədi, dərddi. 
Bu taleyin yumruğu 
Nə ağırdı, nə sərtdi. 
 
Bu şimşək göy titrətdi, 
Yağan yağış qüdrətdi. 
Atım heç büdrəməzdi, 
Zalım zaman büdrətdi. 
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Aşıq olmaz sayəsiz, 
Əsər olmaz qayəsiz. 
Arzun gözündə qalar, 
Ay erməni, mayasız. 
 
Qəmgin, de, oyanmışam, 
Şəfəqə boyanmışam. 
Doğma Vətən yolunda 
Keşikdə dayanmışam. 
 
İtib inam, etibar, 
Yağır başıma hey qar. 
Düşmən öz içimizdə, 
De, zamanmı günahkar? 
 
Yanıram dilim-dilim, 
Bilinmir ayım-ilim. 
Hardasan haqq divanı? 
Ayağına bir gəlim. 
 
Qüdrətinlə döyüşə qalx! 
Qeyrətinlə döyüşə qalx! 
Qalx ey yurdumun oğlu, 
Nifrətinlə döyüşə qalx! 
 
Ax, Həkəri bustanım, 
Qaçaq Nəbi dastanım. 
Dədə Qorqud soy köküm, 
Qarabağ Gülüstanım. 
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Dağlar qaşı olaydım, 
Vətən daşı olaydım. 
Yarəb, bu ölməzliyin 
Yol yoldaşı olaydım. 
 
Könül daşın olaydım, 
Gözün yaşı olaydım. 
Sənin barmaqlarında 
Üzük qaşı olaydım. 
 
Bu Tanrı görmür görən, 
Kimdi bizə tor hörən? 
Qılıncı öz qınında 
Niyə uyuyur görən? 
 
İlahi, özün ara, 
Ürəyim olub yara. 
Fələkmi yazıb görən 
Alın yazısın qara? 
 
Bu dünya qırılmaz heç, 
Suları durulmaz heç. 
“Dədə Qorqud”lu yurdun 
Damarı qurumaz heç. 
 
Qaya, qaş da Vətəndi, 
Torpaq, daş da Vətəndi. 
Bu yurd üçün ağlayan 
Gözdə yaş da Vətəndi. 
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Sən demə haralıyam, 
On ildi yaralıyam. 
Həkəri qolu bağlı, 
Dərdindən mən halıyam. 
 
Mən mailəm ağ dama, 
Kəc baxışa ağ dama. 
Qəlbin qubar bağlasa 
Bax bu dərdli Ağdama. 
 
Əzizinəm, bu dağa, 
Bu torpağa, bu dağa. 
Sinəm dərd oylağıdı, 
Dözəcəkdi bu dağa. 

 
 

Desin Həkəri 
“Hörmətli Hacı əmi! (Hacıbaba 
Həsənov) Moskvadan salamımı 
Sizə həsr etdiyim kiçik bir hədiyyə 
ilə - şeirlə yola salıram” 

 
Keçmiş o günləri yada salıram, 
Vətəndən uzaqlar bilsin ay əmi. 
Şagirdin olmuşam, ustad olmusan, 
Qoy dinsin Həkəri, desin, ay əmi. 
 
Dolaşıb Muğanı, Mili gəzmisən, 
Dostları duymusan, düşmən əzmisən. 
Elin vüqarısan, mənim əzmimsən, 
Qoy bilsin Həkəri, desin, ay əmi. 
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Min qılınc kəsərli sözlərin olub, 
Həkəri tək coşub, çağlayıb-dolub. 
Demə olan-olub, o güllər solub, 
Qoy qalxsın Həkəri, desin, ay əmi. 
 
Ha de, şahinimsən, çalırsan qanad, 
Demə əyləncəymiş vəfasız həyat. 
Axıb hey gedirik, qalır quru ad, 
Qoy, duysun Həkəri, desin, ay əmi. 
 
Sən böyük bir nəsli təmsil edibsən, 
Öyrədib bizi də əsil edibsən. 
Demə qocalmışam, artıq gedibsən, 
Qoy axsın Həkəri, desin, ay əmi. 
 
Güllü bağçamızda bir qala hördüm, 
Hər gülün dəstəsin Azadla böldüm. 
Səni kəndimizdə kövrəlmiş gördüm, 
Kövrəlsin Həkəri, desin, ay əmi. 
Qoy solsun Həkəri, bilsin, ay əmi! 

 
Tanı, qardaş 

 
Arif olub sən seçəsən, 
Hər gündə umanı qardaş. 
Sən dar gündə tez seçərsən, 
O yaxşı, yamanı, qardaş. 
 
Keçən keçib demə, qardaş, 
Ötən-ötüb demə, qardaş. 
Qayna-qarış elə sirdaş, 
Gəl ötəni sanı, qardaş. 
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Yurdum mənim dağlar başı, 
Dindir qaşı, soruş daşı. 
Bu yerlərin var sirdaşı, 
Ol Vətənin canı, qardaş. 
 
Boyansın göylərin üzü, 
Yaşıl geysin dağı, düzü. 
Desin sözü, desin düzü, 
Ol səmtinin xanı, qardaş. 
 
Bağbanıyam mən bu bağın, 
Yolçusuyam yolun, dağın. 
Qəmginiyəm, qəmli dağın, 
Gəl Qəmgini tanı, qardaş. 

 
Nə çox burulğanda üzmüşük, Əli 

Əmioğlum Əliyə 
 

Hər səhər o ulu günəşə baxıb, 
Nə çox burulğanda üzmüşük, Əli. 
Şahə qalxan qıjovlarla yarışıb, 
Sərin sahilləri süzmüşük, Əli. 
 
Bəlkə bu taleyin üzü dönübdü, 
Həkəri elə bil atdan enibdi, 
Yağı ayaq basıb, səmti dönübdü, 
Yamanca qovğaya düşmüşük, Əli. 
 
Nə dərddi, sitəmdi, zülümdü, qardaş, 
İnləyən ormanım, çölümdü, qardaş. 
Gözləmək əzabdı, ölümdü qardaş, 
Bu dərdə dözənlər bizmişik, Əli. 
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Bilirsən meylimi üzmərəm səndən, 
Səbəbi özün də bilirsən nədən, 
Məni soruşubsan gəlib-gedəndən, 
Biz çox çətinliyə dözmüşük, Əli. 
 
Bəlkə bu Xəzərdi qəmi gətirən, 
Dərd verib, dərmansız bizi ötürən. 
İlyas, o sahilə bizi yetirən, 
Dərin bir dəryaya düşmüşük, Əli. 

 
Qəm çəkmə, dağlar 

 
Nə vaxtdır güzarım düşmür dağlara, 
Ocaq təzələnmir, köz təzələnmir. 
Yayım qışdır, əlim çatmır bahara, 
Ürək təzələnmir, söz təzələnmir. 
 
Baxsan da gözümə, işıq gəlməyir, 
Hələ duman dağdan əl də çəkməyir. 
Demə dərdimə heç kəs inanmayır, 
Dinsəm qayalar da heç hay verməyir. 
 
Təbiətin sanki itirir dağlar, 
Nə dostu eşidir, nə də ki, məni. 
Nə dil bilər, nə sözümü anlayar, 
Soran yoxdu hanı onun çəməni. 
 
Artırdı qəm yüküm, qəm çəkmə dağlar, 
Ahım duman olub çölü bürüyüb. 
Çay selə qoşulub, de, hansı çağlar? 
Səsimə səs düşüb eli bürüyüb. 
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Uca qaya, hündür dağlar yaradıb, 
Saymaq ucalıqdı, ucalıb qaşın. 
Soyuq çeşmə, zərli bağlar yaradıb, 
Ona görə bəlkə ucalıb başın? 
 
Məğrur olsan da ey ulu dağlar, 
Quş tək çırpınıram köksündə niyə? 
Laçın tək çırpınır qayada sular, 
De, əksim görünür əksində niyə? 

 
Məndədir 

Mənsur Əhmədovun şərəfinə 
 

Uca dağlar, dəli çaylar məndədir, 
Sərt qayalar, yaşıl bağlar məndədir. 
Əziz dostum, şux tərlanı gördünmü? 
Kəklik səkən boz yaxalar məndədir. 
 
Yaşıl-yaşıl yaylaqlarım var mənim, 
Durna gözlü bulaqlarım var mənim, 
Düzdə gölüm, dağda qarım var mənim, 
Laçın qalxan barlı bağlar məndədir. 
 
Yaşıl döşün, al qumaşın alışır, 
Çöllərində sürü-ceyran qaçışır, 
Çəmənlərdə gözəl-seyran dolaşır, 
Sərin-sərin o bulaqlar məndədir. 
 
Mənbəyini Dəli dağdan almısan, 
De, İstisu aləmə nə səs salmısan? 
Hansı sudan de, sən geri qalmısan? 
Şəfa verən əsl sular məndədir. 
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Elim gülür, obam gülür, gülür yar, 
Loğman üçün gəl, sən gəzmə intizar, 
Bülbül ötən zaman, gəzsinmi əğyar? 
Bağ-bağçaya gedən yolar məndədir. 

 
Qəm yüküm ağırdır 

 
Mənə nə baxırsan naz-nazı dağlar, 
Sinəmə çəkibsən çarpazı dağlar, 
Nə çəkin, nə qalma narazı, dağlar, 
Qəm yüküm ağırdır, səndən, a dağlar. 
 
Ayağım buxovlu, dura bilmirəm, 
Dönübsə hər tərəf nura, bilmirəm, 
Dövranı sürürlər, sürə bilmirəm, 
Çeşmələr ağlasın məndən, a dağlar. 
 
Dırmanıb döşünə çıxsam, nə olar? 
Laləli döşlərə baxsam, nə olar? 
Bircə dəstə gül də yığsam, nə olar? 
Özün göndər, gələnlərdən, a dağlar. 
 
Dedim çeşmələrin gözü yaxşıdır, 
Zirvələrin ürəyimin qaşıdır, 
Axan çaylar mənim tək sirdaşımdır, 
Dərdi soruş sən biləndən, a dağlar. 
 
Yol ver mərdə, qoy sinəndən o, keçsin, 
Yaxşını-yamanı gör necə seçsin? 
Qoyma namərd o çeşmədən su içsin, 
Sorma məni sən güləndən, a dağlar. 
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Nə baxırsan qatar-qatar, a dağlar 
 

Qaşlarından əskik olmur əsla qar, 
Nə baxırsan qatar-qatar, a dağlar? 
Yayı-yazı məskən salar obalar, 
Payız gəlsə quş tək uçar, a dağlar. 
 
Yaşıl xalın üstə seyr edir ellər, 
Durnalar məskəni deyilmi göllər? 
Onun vurğunuyam deyin, o güllər, 
Bir bizi yad etsin, sonalar, dağlar. 
 
Xınalı kəkliyin əskik olmasın, 
Gül-çiçəyin saralıban solmasın, 
Elə et ki, yar da yolda qalmasın, 
Tufan qopsa saxla yadigar, dağlar. 
 
Hərdən bir soyunub ağ don geyirsən, 
Yaşıl paltar üçün hey deyinirsən, 
Ağlıq gözəllikdi onu bilirsən? 
O, yazda əriyər, buz qalar, dağlar. 
 
Bəzən həzin-həzin yağanda yağış, 
Aləm sənə deyir min cürə alqış, 
Birdən gətirərsən eləcə də qış, 
Üzün dönsə, dövlət batar, a dağlar. 

 
Şırşırlı bulaq 

(Üçtəpə yaylağında məşhur bir bulaq var) 
 

Sənin həsrətinlə şırşırlı bulaq, 
Yolları dolanıb dağa gəlmişəm. 
Göz-gözə dayanıb yarı süzəndə, 
Əhd-peyman qıldığım çağa gəlmişəm. 
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Dizimi söykəyib nəmli sinənə, 
Səni süzə-süzə suyun içmişəm. 
Vurğunam, mehmanam bir də ki, sənə, 
Çeşmə gözəlini burda seçmişəm. 
 
Üçtəpə dağının, sən ulduzusan, 
Yazı həzin-həzin özün axırsan, 
Nə dostu, nə yarı darıxdırırsan, 
Yayda ürəklərə buz axıdırsan. 
 
Qışda lülələnib sızıb axarsan, 
Hansı səmtə dodaq büzüb, baxarsan? 
Yazda qız-gəlini süzüb, axarsan, 
Hərdən sənəkləri düzüb, baxarsan. 
 
Körpəcə könlümü heyran edərdin, 
Döşündə gözəllər məkan salanda. 
Sığal verib yarı ceyran edərdin, 
İlyas xəbər tutub, nəyran qalanda. 

 
Cığırlar 

 
Düzü keçib dərələrə sallanır, 
Karvan çəkər göy qurşağa cığırlar. 
Böyük dağlar kiçik dağa dolanır, 
Kəmər çəkir, nə irağa cığırlar. 
 
Eldən-elə, eldən yola dolanar, 
O uzanmış bircə qola dolanar, 
Neçə yola, neçə yala dolanar, 
Durna gözlü bir bulağa cığırlar. 
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Ensiz palaz təki birdən nəzilər, 
Həzin yeldən çiçəkləri üzülər, 
Gah solunda, gah sağında düzülər, 
Naxış vurar uca dağa cığırlar. 
 
Bölər neçə yerə torpağı, daşı, 
Yolu azar, bəzən gələn bir naşı, 
Qızların oylağı o yaşıl qaşı, 
Enib gələr, sərin bağa cığırlar. 
 
Süsən gülü, gah da tutar bu yollar, 
Gah gödələr, gah da batar bu yollar, 
Yar yarını səmtə dartar bu yollar, 
Hərə dartar bir qırağa cığırlar. 
 
Hərdən göbələk tək çıxıb-batarlar, 
Birdən çatı təkin dartıb atarlar, 
Dərddən uzaq yola baxıb yatarlar, 
Oxşayarlar bir budağa cığırlar. 
 
Dağ döşündən çay aşağı sallanar, 
Yar gələndə çeşmə coşub bollanar, 
Dəli könül, irizlərə yollanar, 
Azsa, düşər çox sorağa cığırlar. 

 
Qəmi-möhnət yüküm ağır olsa da 

 
Qəmi-möhnət yüküm ağır olsa da, 
Hərdən bikef olub, şad da olmuşam. 
Dərdim ağırlaşıb daşa dönsə də, 
Bənövşə tək açıb, tez də solmuşam. 
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Düşüb cığırına seyrə çıxanda, 
Hərdən dizim üstə ot da yolmuşam. 
Pünhan-pünhan atəşgaha gedəndə, 
Od əliyib, bəzən od da almışam. 
 
Çürük sapam, gör necə incəlmişəm, 
Gör xəzanam, gör necə saralmışam? 
Hicran xəstəsiyəm, de, dincəlmişəm? 
Taqətim üzülüb yolda qalmışam. 
 
Yas tutma buludum, dağım, ağlama, 
İntizardan yanıb, mən qaralmışam. 
Ürəyim qabardı, onu dağlama, 
Bir hicran oduna dost, vurulmuşam. 

 
 

Sonasız dağlar 
Sınanmış dostum Qoca Gözəlovun ömür-gün  

yoldaşı Sona xanımın xatirəsinə 
 

Ürəkdən keçəni hər adam duymaz, 
Ağır nəfəs alır Sonasız dağlar. 
Anlayan anlayar, duymayan duymaz, 
Zirvələr qaralır, Sonasız dağlar. 
 
Məclislər düzəltdi özün öymədi, 
Nə danlayıb, nə bir kəsi söymədi. 
Sən demə ki, Qoca qəddin əymədi, 
Düzlərin tar alır, Sonasız dağlar. 
 
Tufan da qoparıb bu uca dağlar, 
Dağlara baş əyib yamyaşıl bağlar, 
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Sonanı sona tək döşündə saxlar, 
Hara yola salır Sonasız dağlar? 
 
Mənzilə köçəndən yatağa düşdük, 
Dərd çəkirik, sanma otağa düşdük, 
Bədnəzər əlindən matağa düşdük, 
Qaşların tor alır, Sonasız dağlar. 
 
Qəmginə də çox dağ çəkibsən dağlar, 
Gəzdirə-gəzdirə bükübsən dağlar, 
Sonasız sən nələr çəkibsən dağlar, 
Döşlərin saralır, Sonasız dağlar. 

 
Ağdamın qəlbində yaşar 

General Yaşar Aydəmirova həsr edirəm 
 

Nə gözəl yaraşır bu yerə dağlar, 
Çiçəkli ormanlar, meyvəli bağlar. 
Yadına düşürmü söylə o çağlar? 
Sərkərdə həmişə eliylə yaşar, 
Bizim Qarabağda bir dağdı Yaşar, 
Ağdamın qəlbində həmişə yaşar. 
 
Quba qardaşıdı bizim ellərin, 
Şirvanın, Muğanın geniş çöllərin, 
Şahdağı kəsibdi əsən yellərin, 
El üçün ürəyi qaynayar, coşar, 
Dağların oğludu bu dağda yaşar, 
Ağdamın qəlbində həmişə yaşar. 
 
Şahdağı vüqarı, Murov qardaşı, 
Mərd igiddi, Şeyx Şamilin sirdaşı, 
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Kim bilir neçədir Qafqazın yaşı? 
Xəyalı bu yurdu daim dolaşar, 
Sorağı ən uca dağları aşar, 
Ağdamın qəlbində həmişə yaşar. 
 
Bu da bir tarixdi, tarix yazılır, 
Bir fikir min yerə bəlkə yozulur, 
Dava uzandıqca, insan üzülür, 
Qaniçən erməni atından düşər, 
Torpağın sinəsi qaynayar, daşar, 
Ağdamın qəlbində həmişə yaşar. 
 
Sərkərdə igidsə, ordu basılmaz, 
Yurdu tapdalanmaz, yurdu sarsılmaz. 
Sevinc dalğaları hey aşar-daşar, 
Bu dünya durduqca yaşayar Yaşar. 

 
Yaylaq 

Aşıq Ələsgərə nəzirə 
 

Əmanəti özün saxlasan oylaq, 
Gözəllərin nura batarmı, yaylaq? 
Seyraqubun gözün oxlasan oylaq, 
Gözə qor töksən də yatarmı yaylaq? 
 
Zəmzəm zümzüməli çaylar üstündə, 
Saçaqlı, fərməşli taylar üstündə, 
Şirin bir bayatı, layla üstündə 
Göynəyib, kövrəlib, ötərmi yaylaq? 
 
Gözəllər keçsə də, izi qalıbdı, 
Ərənlər köçsə də, sözü qalıbdı, 
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Ocaq yerlərinin közü qalıbdı, 
Söhbətin itərmi, bitərmi yaylaq? 
 
Güllərçün dünyadan köçməyə nə var, 
Çeşmənin gözündən içməyə nə var, 
Əyninə yaşıl don biçməyə nə var, 
Gün gələr həsrətim bitərmi, yaylaq? 
 
Mərd namərd önündə başını əyər? 
Pisə daş atarlar, yaxşıya dəyər, 
El zərgərdi sözün binadan deyər, 
İlyas arzusuna yetərmi yaylaq? 

 
Zakirin vətəni 

Dostum Nizamiyə ithaf edirəm 
 

Tanrı, bir işıq saç öz hikmətinlə, 
Hər şeyi yola ver məsləhətinlə. 
Sübh çağı al günəş yayarkən ziya, 
Açılır önündə gözəl bir dünya. 
Səni də yaratmış ulu yaradan, 
Zakirin evində şam yanır rəvan. 
Bu diyar nə gözəl, başdan-ayağa, 
Bənzəyir, bənzəyir yanan çırağa. 
Şair! Öz mülkündə gün tək açırsan, 
Ellərin gözündə sən ucalırsan. 
Adınla gəlirlər bax bu diyara, 
Adınla bağlıdır baxırsan hara... 
İndi doğma yurdda cah-calalın var, 
Bir busat qurur ki, nəvələr aşkar. 
 
Dünyada Nizami, bir nizam da var, 
Sizə yüz ilhamlı sözlərim də var. 
Bilirsiz borcludur gecə gündüzə, 
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Tanrı məhəbbətin bəslərəm sizə. 
Baş əyir o dağlar Xındırıstana, 
Yağı düşmən qalır lap yana-yana. 
Hər yerə yayılır, Vətən sevdası... 
Yazılı taledi şimal qovğası. 
Şimal küləyindən Allah saxlasın, 
Cənub yellərini Tanrı bağlasın. 
Neçə illər keçir bax üzü bəri, 
Silinmir bu yerin nisgil-kədəri... 
Kəndli əllərilə çiçəklənir bağ, 
Muğam üstə qalxır doğma Qarabağ. 
Haqq sözü, xalq sözü, tərəzi gözü, 
İtməz yer üzündən həqiqət izi. 
Kəndi ucaldırsan elin adıyla, 
Sən də ucalırsan kəndin adıyla. 
Ucalan bu torpaq şam təki yanır, 
Onun arxasında ellər dayanır. 
İşin yaxşı gedir, Allah saxlasın, 
Düşmənin yolunu Allah bağlasın. 
Ürəkdən bağlıdı sənə Mirzalı, 
Ona qüvvət versin Həzrəti Əli... 
Gəzirsən bu əkin-biçin yerlərin, 
Sənsən qədim kəndin əsl sərvəri. 
Paylayır qaçqına o ki, var xələt, 
Sənsən köçkünlərə, ellərə ziynət. 
Hər il qazanırkən sevinc və zəfər, 
Bədniyyət ovqatı olur birtəhər. 
Azdımı yalanlar, elə tor hörən, 
Niyə o nadanlar oyanmır görən? 
Dikbaş adamlara nə deyək əlbət, 
Aman, ay sözbazlar, nə deyim, heyhat! 
Ağıllı adama ağıl öyrətmək? 
Dalda qiybət qırmaq kimlərə gərək? 
Adam var hər addım həddini aşar, 
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Qaynar qazan kimi hey aşar-daşar. 
Nə qədər boy atsa söyüd qol-qanad, 
Tay ola bilərmi çinara heyhat! 
Düşmənin çaldığı havaya oynar, 
Bir gün cəmdəyinə tüpürər dünya. 
Onlara üz tutub deyirəm gədə, 
Tanınır namərdlər bizim ölkədə. 
Qoyun heç vaxt içməz dələmə suyu, 
Bilir öz qanı var, içərmi suyu? 
Güvənmə ki, dağlar çəkibdi hasar, 
Gün gələr, dağ səni bil daşa basar. 
Zəli tək qamışdan sən gəl az yapış, 
Kimə lazım hiylə, belə tərpəniş?! 
Sənə kim veribdi belə bir cürət? 
Qəlbində yaşayır qara bir niyyət! 
De hansı niyyətlə, gəlirsən hardan? 
Şeytan yuvasından, şər yuvasından. 
Tutsun gözünüzü bizim duz-çörək, 
Ədalət həmişə qalib gələcək. 
Şeytan yuvasını bir də silkələ, 
Tanrım, ayıltmadı onu zəlzələ. 
 
Elə ki, Ay doğar açılar səhər, 
Göylər şəfəq saçar, açar münəvvər. 
Uç, uç, bu düzlərdə Qarabağ atı, 
Yatım yalmanına, murada çatım. 
Yurdu qarış-qarış gəzək piyada, 
Seyr edək Ağdamı həddən ziyada. 
Hər güllə, çiçəklə ülfət bağlayım, 
O doğma yerləri öpüb, ağlayım... 
Qayıdar yurduna Qarabağlılar, 
Yurduna, elinə candan bağlılar. 
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O nədir ki... 
 

Dedi: - O nədir ki, gilə-gilə gilələnib? 
O nədir ki, axa-axa silələnib? 
O nədir ki, başı üstə kül  

ələnib? 
O nədir ki, artıb-artıb  

göllənib? 
 
Dedim: – O göz yaşım qəm-qüssədən  

gilələnib, 
O, dərdimdi dola-dola silələnib, 
O, torpaqdı başı üstə kül  

ələnib, 
O qanımdı, coşub-coşub  

göllənib. 
 
Dedi: - O nədir ki, pozub yazı-baharı? 
O nədir ki, dartıb apardı varı? 
Kimdi pozan bu busatı, ilqarı? 
Bəs kim idi yedi namusu, arı? 
 
Dedim: – Qaniçən erməni pozub baharı, 
İmperiyaydı talan edirdi varı. 
“Kirvə” – deyə yeyib, pozdu ilqarı, 
Erməni – ölməli, yedi namusu-arı. 
 
Dedi: - O kimdi ki, qırıldayır sözləri, 
Harda qalıb qarğa-quzğun  

gözləri? 
Deyərsənmi harda qalıb izləri, 
Hey sülənir dərələri, düzləri? 
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Dedim: - O, hayemdi qırıldayır sözləri, 
Bizim yurdda daim qalıb gözləri. 
Qan tökülən hər yerdə var izləri. 
Dağdan aşıb, o sülənir düzləri. 
 
Dedi: - O, kimdi bir gün beli sınacaq? 
Alovlarda odlanacaq, yanacaq, 
Kim olduğun nəhayət ki, qanacaq, 
Söylə, onu axı, kimlər anacaq? 
 
Dedim: - Ermənidi, bir gün beli sınacaq, 
Alovlarda qovrulacaq, yanacaq, 
Qaniçənlər bir gün yəqin qanacaq, 
Ellər onu nifrət ilə anacaq. 

 
Qafqaz evi 

Hörmətli Eduard Şevardnadze cənablarına ithaf edirəm 
 

“Qafqaz evi” dediniz yenə yad et, 
Ey Qafqaz oğlu imdad et, 
Tanrı bəxş edib ağıl, idrak sənə, 
Yüksəldib ucalıq, insanlıq zirvəsinə, 
Gün keçər, ellərə gələr bahar, 
Əsirgəməz var-yoxun, hər nəyi var. 
Azad nəfəs alar Qafqaz elləri, 
Elləri oxşayar bahar yelləri. 
Hər dağ döşündə bir səfər zəngi var 
Əlçatmaz zirvələrə şahinlər qonar... 
Qoca Qafqaz bu dağların öncəsi, 
Heydərdi, Eduarddı onun zirvəsi. 
Gözəl seyrangahdı, bu cənnət guşə, 
Suları dərmandı, havası şüşə. 
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Ölümün dalğasın çox görüb Qafqaz, 
Dərdini ha düşün, dərdini ha yaz... 
Dağların oğluyuq, sadiqik dosta, 
İlya Çavçavadze bağlayıb dastan... 
Erməni daşları edərkən “fəryad”, 
Yalan ayaq açar, ay əlahəzrət. 
Dövranın gərdişi teldən də nazik, 
Onun taleyini düşünən bizik. 
HEYDƏR ƏLİRZA oğlu görən gözümüz, 
Qoy çatsın sizlərə qardaş sözümüz. 
Bu dərdli Qafqaza eyləyin əlac, 
Ellər nadanlara olmasın möhtac. 
Qafqazın pənahı, sizsiz imdadı, 
Dünya dəstəkləyir hər iki adı... 
Qafqaz ellərinə sülh deyir Eduard, 
Ki, hər cür əzabdan o, olsun azad. 
Bütün yer üzünün gözü Qafqazdı, 
Onu ha təriflə, azdı ki, azdı. 
Kazbek zirvəsindən aləm süzmüşük, 
Kür nəhrində sizlə birgə üzmüşük. 
Şeyx Sənan dağında dilbər gözəldən, 
Söz açıb, söz dedik birgə əzəldən. 
Qafqazda nə qədər var ölkə, dövlət, 
Pay düşüb bizə də bu torpaq qismət. 
Sizdə də cücərib hayem toxumu, 
Şimal ağ ayısı “yaxın qohumu”. 
Gör neçə millət var, gör neçə ölkə, 
Belə murdarları görməyib bəlkə. 
Düşmənlər hiyləgər, bir də amansız, 
Çalışaq göyümüz olsun dumansız. 
Qarabağdan aparıbdı darvaza, 
Ağ ayı vəd verir orda Abxaza, 
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Burda ermənilər yolunu azar. 
İlyas haqq söz deyər, ağlayar gözü, 
Heydərlə nurlanar Qafqazın üzü, 
Eduardla nurlanar Qafqazın üzü... 

 
Dekabr, 1996. 
Ağdam, Quzanlı kəndi. 

 
Qəzanın qəhrində qərq olan Əli 

Əmioğlum Əliyə 
 

Həkəri nəhrində bərq vuran Əli, 
Qəzanın qəhrində qərq olan Əli, 
Bəxtin yatıb, ada yana dönübdü, 
Umma Həkəridən, o, zindana dönübdü. 
Bağlanıb gədiklər, yol vermir dağlar, 
Çadır şəhərciyi ahu-zar ağlar. 
Dad eylərəm, fələk sənin əlindən, 
Gen dünyanı bizə dar eyləyəndən. 
Çərxi dəyişibdi dünyanın başdan, 
Uzaq düşdük eldən, qohum-qardaşdan. 
Fələyin işidir tutur birbaşa, 
Könül şüşəsini vurubdu daşa. 
Yarəb, nə deyim mən tutduğun işə, 
Biz gəldi-gedərik, sən isə yaşa. 
Gəzib gün keçirdim Mildə, Muğanda, 
Dolandım dünyanı qarda, boranda. 
Həkəri aşiqəm, şəmşiri-dəstəm, 
Öz yolum, öz izim, işdə sərbəstəm. 
Əli, sən məğrursan eldə, obada, 
Vətənə bağlısan həddən ziyada. 
O yağı hiyləsi eli aldatdı, 
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Nə qədər insanlar qüssəyə batdı. 
Düşmən kəməndində sazağa düşdük, 
Doğma Həkəridən uzağa düşdük. 
Fələk bizi Sumqayıta gətirdi, 
Bizi bir-bir o dünyaya ötürdü. 
Misirxan, Misiri Əli sirdaşı, 
Xəlili, Adili, Pənah qardaşı, 
Pərzadı yandırır muğam havası, 
Məhəmməd ağısı, Musa yanğısı. 
Şair Eldar Baxış, dayan sözüm var, 
Ülvi misralarda iki gözüm var. 
Dayan Cəlal, qoy bir axsın Bərgüşad, 
Hardan düşdü el-obaya bu gurşad? 
Allahverdi qardaş ayağa qalxsın, 
Fatmayi Zəhraya Pakizə baxsın. 
Yaman kədərliydi çoban Ələsgər, 
Hüseynxan, Məmmədxan, Tavatda qəhər... 
Əldən gedir gəncliyimin o dəmi, 
Sənlə axır İlyas, çərxin sitəmi. 
Bu dünya fanidi, yoxdu vəfası, 
Qəmdən ----mişəm, çoxdu cəfası. 
Titrəyir bədənim, keçibdi yaşım, 
Gedir əmioğlu, gedir qardaşım. 
İlyasam, axıram dəstimdə çəlik, 
Bu da bir dərd, verib fələk üstəlik... 

 
İyun, 1996. 
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Günəş 
“Günəş” poemasından bir parça 

 
General Arif Heydərovun xatirəsinə 

 
Adam var, adama içirdər yağı, 
Adam var, adama görünər yağı, 
Adam var, adamı dilnən yağlayar, 
Adam var, adamı felnən bağlayar, 
Adam var, yüz yerə tək lağım atar, 
Adam var, adamı keçi tək satar. 
Adam var, qartal tək şığıyıb batır, 
Adam var, anadan gəlibdi qatır. 
Adam var, görəndə susar, ağlayar, 
Adam var, görəndə basar, bağlayar. 
Adam var, araya ixtilat qatar, 
Adam var, pul üçün qardaşın satar. 
Adam var, bitirər çöldə gülüzar, 
Adam var, zülmlə ağladar zar-zar. 
Adam var, yay fəsli yağdırar buz-qar, 
Adam var, hökm etsə quruyar Qarqar. 
Adam var, adamı qurd kimi talar, 
Yalquzaq tək dartar səni parçalar. 
Adam var, arxadan səni teyləsin, 
Adam var, dabanı daldan çeynəsin. 
Adam var, dostuna dərman axtarır, 
Adam var, dostuna fərman axtarır. 
Adam var, dost üçün yanar, yaxılar, 
Adam var, dost üçün şişə taxılar. 
Adam var, acını şirinə qatar, 
Adam var, şirini acıya qatar. 
Adam var, yel təki üstündə əsər, 
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Adam var, sel kimi dəstində kəsər. 
Adam var, yay fəsli qarı yağdırar, 
Adam var, qış gəlsə barı yağdırar. 
Adam var, bulud tək bürüncək olar, 
Adam var, tor hörən hörümçək olar. 
Adam var, dost üçün qıyıqdan keçər, 
Adam var, dostunu oyuqdan seçər. 
Adam var, özünə gündəlik yazar, 
Adam var, yazılan yazını pozar. 
Adam var, danışıb doymaq bilməyir, 
Adam var, dost olur, uymaq bilməyir. 
Adam var, nə dinər, nə də danışar, 
Adam var, kəssələr, baxıb qımışar. 
Adam var, görəndə “baş üstə” deyər, 
Adam var, döndünmü, arxanca söyər. 
Adam var, teşt üstə sənə tar çalar, 
Adam var, leş üstə səni parçalar. 
Adam var, meylə səni məst edər, 
Adam var, sözlə tez şikəst edər. 
Adam var, süfrədə aşını kəsər, 
Adam var, daldada başını kəsər. 
Ey süfrə başında əyləşən dostlar, 
Sevinən, şadlanan, gülüşən dostlar, 
Qəmginin sözüdü, bunları bilin, 
Çalışın, pisləri ömürdən silin... 

 
İyun-iyul, 1974. 
Ağdam. 
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Məhbusun 
Sibir çöllərində azadlıq uğrunda düşərgələrdə və 

zindanlarda yatan Azərbaycan oğullarına həsr edirəm 
 

Qadir Allah, yaman zülm etmisən, 
Olubdur qürbətlər eli məhbusun. 
Yaxşının, yamanın, dostun, aşnanın, 
“Gödəkdir” yanında dili məhbusun. 
 
Həsrət qalıb həm vətənə, həm elə, 
Görmədim danışa, oynaya, gülə, 
Ağır külüngünü alanda ələ 
Az qalır üzülə beli, məhbusun. 
 
İldə bir yol evdən yada salarlar, 
Kağız yazıb onnan könlün alarlar, 
Keçər göz önündən min cür xəyallar, 
Üzülər hər yerdən əli, məhbusun. 
 
Gündə dua qılar, nəzir eyləyər, 
Səhər tezdən durub yuxu söyləyər, 
Qurtulacam deyib, çarə gözləyər, 
Keçər bu minvalla ili, məhbusun. 
 
Azəri oğlu da payın götürdü, 
“Əlvida” eyləyib köksün ötürdü, 
Gecə-gündüz hey çəkdiyi fikirdi, 
Bağlıdır hər yanda yolu məhbusun. 
 
Zindana atılan nə qədər çox olsa, 
Onların fəryadı göyə də qalxsa, 
İlyas sözün deyir, dünya da baxsa, 
Azad olsun gərək eli, məhbusun. 
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O təpə üstündə məni saxlayın 
 

Çarmıxa çəkibsən qolum bağlansın, 
Fələk özün, yoxsa bir kəs ağlasın? 
Ürəkləri çarpaz-çarpaz dağlama, 
Kim ağlasa, fələk sən heç ağlama. 
Dərd üstünə dərd gətirən sən oldun, 
Tez gətirən, tez ötürən sən oldun. 
Sönür bəxt ulduzum, bir tez gəl loğman, 
Ya qoy məlhəm, ya canımı al loğman. 
Bəs kim etsin Tanrı, mənə bir əlac? 
Murad atın minib, ərşdədir Mehrac. 
Canımda can varkən məni götürün, 
Həkərimin sahilinə yetirin. 
Mavi çayım həzin-həzin ağlasın, 
Özü yusun, özü məni bağlasın. 
Qoyun, o xınalı dağlara baxım, 
Bircə kərə yaşıl bağlara baxım. 
O təpə üstündə məni saxlayın, 
Sönməz ürəyimi bir də yoxlayın. 
Onun gözü ilə bir sizə baxım, 
Doğma çayım ilə diz-dizə axım. 
Ürəyim sönsə də, qəlbim oyanıb, 
O, yolda dinsə də, indi dayanıb. 
Saxlayın əksimi, bir də yadigar, 
Elim, bilin, sizə sədaqətim var. 

 
Ağdam. 
May, 1971 
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Bilmədim 
Yaxın qohumum Hüseynin faciəli ölümünə həsr edirəm 

 
Uzaq elə xəbər gəldi, a dağlar, 
Qərq oldu ellərim, yata bilmədim. 
Yaşıl yarpaqların tez tökdü bağlar, 
Bu dərdi başımdan ata bilmədim. 
 
Nisgilli dəyirsən gözümə dağlar, 
Neçin baxmayırsan sözümə dağlar? 
Döyürəm başıma, gözümə dağlar, 
Çən düşdü yollara, çata bilmədim. 
 
Deyimmi yarılsın döşün, a dağlar? 
Deyimmi qırılsın qaşın, a dağlar? 
Çovğuna tez düşsün daşın, a dağlar, 
Başım dumanlıdı yata bilmədim. 
 
Qaşların ta gəlmir baş-başa dağlar, 
Demə mən güclüyəm, ay qoşa dağlar. 
Hüseyn köçübdü, sən yaşa dağlar, 
Dərdimi dərdinə qata bilmədim. 

 
Görüblər 

 
Bu qoca dünyanın azmı cəfası, 
Boşala-boşala dolan görüblər. 
Dünən bu yerlərin vardı səfası, 
Bu gün gül-çiçəyi solan görüblər. 
 
Zirvəyə aldanma, lal deyil dağlar, 
Baxma görkəminə, çal deyil dağlar, 
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Döşündə qar layı, xal deyil dağlar, 
Köksündə ildırım, boran görüblər. 
 
Adam var görürsən saatbasaat, 
Min hoqqa düzəldər, minbir də büsat, 
Kimə bəlli deyil, qəribə həyat? 
Abad olanı da talan görüblər. 
 
Çöllərin nərləri, nər mayaları, 
Dağların naxışlı sal qayaları, 
Ayaqlar altında gül tayaları, 
Gün keçib, titrəyib xəzan görüblər. 
 
Göylərin üzünü buludlar alıb, 
Güllərin saçını küləklər yolub, 
Qəmginə demə ki, gözlərin dolub, 
Gözləri yurdunu talan görüblər. 

 
Neçə dəfə parçalanaq 

 
Ana vətən, ana torpaq, 
Köksün üstə mən bir yarpaq. 
Başı qarlı uca dağlar, 
Sinəm üstü çarpaz dağlar. 
Bir əsrdə neçə dəfə yaralandıq, 
Tikə-tikə tikələndik, 
Para-para paralandıq. 
Nədir günah, dərdli yurdum? 
Qoynunda mən yuva qurdum. 
Səndən niyə aralandıq? 
Göydən baxan gümüşü Ay, 
Söylə niyə paralandıq? 
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Haray çəkir zaman, zaman, 
Haray çəkir aman, aman! 
Zəngəzurum, İrəvanım 
Türk oylağı, türk ocağı. 
Qaniçənlər kəsildilər, 

sənə yağı. 
Ay Zəngəzur, ay Qarabağ! 
Qarış-qarış parçalandıq, 
Neçə yerə haçalandıq. 
İnanımız daşa dəydi, 
İşimizi gör kim əydi. 
Vətən! – dedik, parçalandıq, 
Torpaq dedik, oda yandıq. 
Sərvətimi apardılar, 
Üzük qaşım Zəngəzuru 
qopardılar, 
Neftimizi daşıdılar, 
Xəzərimi qaşıdılar. 
Söyə-söyə hədələndik, 
Sibir – deyə silkələndik. 
Alim kimi şillələndik, 
Şair kimi güllələndik. 
Qazax çöllərində solduq, 
Sibirlərə sürgün olduq. 
Dərd içində dərdli Göyçə, 
Fikrə gedib ulu Gəncə... 
Göyçə gülü, üzü üstə, 
Ana torpaq dizi üstə. 
Neçə kərə qırıldıq biz, 
Kökümüzdən vurulduq biz. 
Sarı aşıq, sözü gəlsin, 
Söz sərrafı özü gəlsin. 
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Dədə Ələsgərim dinsin, 
Bizim aşıq Valeh desin, 
Aşıq Pəri dilə gəlsin, 
Keyti dağı qoy titrəsin. 
Muğam üstə o Qarabağ, 
Bülbül kimi ötsün, ötsün... 
Neçə dəfə yaralanaq, 
Neçə dəfə paralanaq!!! 

 
Meşənin şikayəti 

1994-cü ilin qışında qaz gəlmədi, meşələri,  
yol kənarındakı ağacları qırıb apardılar... 

 
Bir xəbər yetirin dosta-tanışa, 
Bu əzəl meşəyə gəlsin, gəlməsin? 
Dil aşıb ağlayır az qala meşə, 
Bu gözəl meşəyə gəlsin, gəlməsin? 
 
O qızıl kitaba düşüb qarağac, 
Hansı baltalardan o yıxılacaq? 
Görən olacaqmı buna bir əlac? 
Meşə dilə gəlir, dinsin, dinməsin? 
 
Diblərində haray-həşir qoparan, 
Torba-torba meyvə yığıb aparan, 
Alatoran qoyun-quzu otaran, 
Gözəllik qədrini bilsin, bilməsin? 
 
Palıd, qoza baxır fəryad eyləyir, 
Fürsət düşən kimi hamı teyləyir, 
Meşə nalə çəkir, imdad diləyir, 
Od tutur meşəni, sönsün, sönməsin? 
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Quru deyib, yaş ağacı kəsirlər, 
Elə bil torpağın başın kəsirlər, 
Biçarə quşlar da tir-tir əsirlər, 
Ötən quşlar cəh-cəh etsin, etməsin? 
 
İşıq çəkən, qazı çəkən Gərənə, 
Gah söndürən, gah da sökən Gərənə, 
Yalan vədlə başı qatan Gərənə, 
Bərdə “bilmir” deyək bilsin, bilməsin? 
 
Belə getsə əsər qalmaz meşədən, 
Görən varmı bir narazı, eşidən? 
Kef çəkirlər, indi hansı guşədə? 
Vicdan susub, indi dinsin, dinməsin? 
 
Pambıq çöldə qaldı, yığan olmadı, 
Mal-qaranı bir paylayan olmadı, 
Briqadirin gözün oyan olmadı, 
Meşəmi hay salsın, meşəmi dinsin? 
 
Divan çəkir divanlılar meşəyə, 
Kəsə-kəsə döndəriblər teşiyə, 
Divanxana çıxmır evdən eşiyə, 
İlyas yanır, deyin, yansın, yanmasın?! 

 
Qaz Əli 

İmişli rayonunda yaşayan dostum  
Qaz Əliyə həsr edirəm 

 
Sənə mən bələdəm uşaq çağından, 
Nə xəbər var aranından, dağından? 
Səni tanıyıram Muğandan, Mildən, 
Xoş məramın düşmür ağızdan-dildən. 



 

 430 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Arazdan keçərkən görürəm səni, 
Bəlkə sən özün də görürsən məni. 
...Mildən külək əsdi, əsdi nəsimi, 
Sən də az görmədin Əli, sitəmi. 
Ağrıdı Süleyman tək qardaşın, 
Böyük gülüstanın, yaxın sirdaşın. 
Sərxanlı, Buludlu ayağa qalxdı, 
Bahadur şimşək tək parlayıb çaxdı. 
Qəmlər üstə yeni qəmlər gətirdi, 
Araz sahilinə Hacını yetirdi. 
Heyif sənə igid, ay Talıb qardaş, 
Ələkbər əmiyə olubdu sirdaş. 
Unutmayır səni qədim Mil düzü, 
Talıb, qəlbimdəsən doğrusu, düzü. 
Yadında qalırmı Gəncə səfəri? 
Əjdər dostumuza yazdıq dəftəri. 
...İstisu yaylası, elin oylağı, 
Yadında qalıbmı yayı, yaylağı? 
Çayın sahilində ocaq qaladıq, 
Nağılı, nağıla necə caladıq... 
Dədə Dədəkişi nələr söylədi, 
Üzün tutub Dəli dağa neylədi? 
Dedi tapşırıram Əlini sənə, 
O sənin qardaşın, mehmandı sənə. 
Neçə illər keçib, neçə də zaman, 
Dəyişib insanlar, dəyişib dövran. 
Parlaq gözlər üstə ağarır qaşlar, 
Cahana söz deyir ağaran başlar. 
Həyat mübarizə, dözəsən gərək, 
Nəvə toylarını edəsən gərək. 
Qayğı həddən aşıb, həddən ziyadə, 
Gəzirəm qardaşım, payi-piyada. 
Sürürdün maşını üzü yuxarı, 
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Yolun nə axarı, nə də baxarı... 
Şahin qaçışına dedim Qaz Əli, 
Könlümdə həmişə bahar, yaz, Əli. 
Qardaşım, mən səni unutmaram heç, 
Çətində dostları sən ara, sən seç. 
Dedim ürək sözüm qalsın yadigar, 
İlyasın dostlara bil rəğbəti var. 

3 may, 1996. 
 

Azərbaycan dünyası 
 

Düşməninlə dost olan 
Dostuna bax düşmən kimi. 
İlan üstə qonan milçək 
Zəhərlidi ilan kimi. 

 

Aydan da yüksək 
Parlaq bir günəşsən. 
Hərarətin tükənməz, 
Bu atəşin, bu odun, 
Həyata can verən 
İlham və qan verən, 
yandırmaq meylin 
olmasa da eli, obanı, 
Nura qərq eyləməkdi 
Sənin nurani meylin. 
Xoş arzusu diləkdi... 
Amma nə edək, 
nə, nə deyək 
Sənin o nurlu 
çətirin altda 
o alçaq, o namərd, 
o hayem, o yağı 
Günahsız qan tökür... 



 

 432 

İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

yer yanır, od, alov 
tökür, hey tökür... 
İlahi! İlahi! 

Hanı sənin, od, alovun? 
Niyə axı, niyə 

tökülmür o 
yağı düşmən üstünə?! 
Yazılsın tarixə 
həkk edilsin əbədi 

əbədiyyəti. 
Oyatsın yeri, göyü 

bəşəriyyəti... 
o haqq sözü, bəli 
düşmən desə 

deməsə də, 
o ulu zirvələrdə 
üç rəngli bayraq 
vüqarla dalğalanır. 
Eşidir, hamı eşidir, 
duyur xoş məramını 
üç rəngli, 
o bəzəkli, 
Bayrağın göylərdə 
Nurunla alovlanır... 
Ay Azərbaycan əsgəri. 
Ey Azərbaycan torpağı. 
Mən sənin adi bir 
parça kəsəyinəm 
adi bir nəfərinəm. 
Bu müqəddəs, bu ulu 

torpağın 
Sadə bir əsgəriyəm... 
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sən, mən, o, hamı 
bir nəfər təkin 
Qranit bir qaya 

təkin! 
Bir cərgədə 
Sözləşib, birləşib 
bir ordu olaq, 
düşmənin üstündə 
qələbə çalaq. 
Qranit bir adaya 

dönüb, 
elə bir qranit ada ki, 
Dərin dalğalara bir 

sipər çəkək! 
yağıları ot kimi 

biçək, biçək! 
Bəli, dostlar 
sıralarda səf-səf 

düzlənin, 
Ura! Ura deyib, 

şığıyın! 
Qartal təkin 

düşmən üstə 
şığıyın! 

Ölüm var, 
varsa – o, ölməzlikdir... 

Demə ki, bu qəm 
kədərdir. 
eşidin, bilin, 

Əsgər eşqi, 
dünya 

qədərdir!.. 
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Haqq-ədalət yolunda 
əsgərin 

hər addımı 
böyük zəfərdir... 

 
Nizami Gəncəvinin 800 illiyi münasibətilə 

 
Tarix bağçasını seyr edəndə mən, 
Gözümə bir çinar sataşdı birdən. 
Solmuş yarpaqları, şanlı gülləri 
Yaddan çıxarmışdı bağ bülbülləri. 
Qonmuş kasacıqda solmuş ləçəklər, 
Oxşayır hər zaman onu küləklər. 
Bağban dolaşanda bu bağı hərdən, 
Baxıb keçirmişdi onu nəzərdən. 
Dövrəsində yeni güllər əkmişdir, 
Suvarmaqçın hələ arx da çəkmişdir. 
Həmin bu çinarın beş gülü vardır, 
Tarixdən saxlanmış bir yadigardır. 
Hər biri malikdir başqa bir ada, 
Belə gözəl bitki azdır dünyada. 
“İsgəndərnamə”dir, “Həfti peykər”dir, 
Bunlar bir-birindən çox da gözəldir. 
“Xosrov Şirindir”, “Məxzənüləsrar”, 
Hər birindən insan bir ləzzət duyar. 
Sonuncu bildirir azad sevgini, 
Hansı ki, sevərdi “Məcnun – Leylini”. 
İndi açmaqdadır o solmuş güllər, 
Qonmuş budağına şeyda bülbüllər. 
Solmaz bu çiçəklər heç zaman bir də, 
Çünki, qızıl solmaz, qalsa da yerdə. 
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Qalx ayağa, Azərbaycan! 
 

Yağı, həddini aşıbdı, 
Düzəlt qəddin, Azərbaycan! 
Yağı səddini aşıbdı, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Halal torpaq alınıbdı, 
Xiyabanlar salınıbdı, 
Qəmlər, dərdlər qalanıbdı, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Bu dünyanın yolu uzun, 
Arpaçayın qolu uzun, 
Ayaq altda xalı salın, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Şimşək təki yola saçın, 
Mehridəki yolu açın! 
Sərbəst axsın bizim Xaçın, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Göyçə gölü ağlamasın, 
Dağlar hələ çağlamasın, 
Anam qara bağlamasın, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Dağ Xocalı qəddim əydi, 
Laçın elin səddin əydi, 
Şuşa elin həddin əydi, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
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Deməyin ki, nəyim qaldı, 
İrəvanda nəyim qaldı? 
Vətəndi, ürəyim qaldı, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Ağrı dağım, dağım mənim, 
Göyçə mənim, bağım mənim, 
Zəngəzurlu çağım mənim, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
İgidlərin basar keçər, 
Düşmənini gözdən seçər, 
Hanı sazlı Basarkeçər? 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Hamamlıdan keçən oğlan, 
Saral kəndin seçən oğlan, 
Ermənini biçən oğlan, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Ərzurumdan aşın bəri, 
Bənd-bərəni kəsən qarı. 
Segah üstə Arazbarı, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Aşıq Alı sizi gözlər, 
Ələsgərim sizi izlər, 
Ala gözlər, qara gözlər, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Vəd eləmə, vədi basar, 
Qarabağı çiskin basar, 
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Bir dünyadı Vedibasar, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Tərtərimin ağ daşında, 
O Murovu düz qaşında, 
Əldə qılınc, nur başında 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Qalx Gorusun düz qaşına, 
Soğan doğra, düz aşına. 
Hər addımda vur başına, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Şəmsəddindən aş yuxarı, 
Dərə Dilcan başyuxarı, 
Zəngəzurdan qaş yuxarı, 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 
 
Körpü salın Araz üstə, 
Körpü üstə yeri asta, 
Naxçıvanın yolu üstə 
Oyan-oyan, Azərbaycan! 

1988. 
 

Olsun 
Dostum polkovnik Osman Həsənova 

 
Hörmətli Osmana bir salam yetir, 
Şairin sözünü sətirbəsətir, 
Ona ürək dolu bir aləm yetir, 
Görüm onun qışı hey bahar olsun. 
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Tapılar az insan belə dünyada, 
Nə yaraşmır belə təmiz bir ada? 
Şirin sözlə ağız gəlir lap dada, 
Onun sözü, onun gözü var olsun. 
 
Söhbətindən heç kəs əsla ayrılmaz, 
Sözləri dürr, sözləri nur, tez solmaz. 
Hansı gözəlliklər Osmanda olmaz?! 
Min sədası, min avazı var olsun. 
 
Danışanda heç doymuram mən ondan, 
Onu görsən ötə bilməzsən yandan, 
Bir dünyadır bizim dağ oğlu Osman, 
O, bahardır, onun yazı var olsun. 

 
Nə qaldı 

Aşıq Alının eyni rədifli şeirinə nəzirə 
 

Görməkdə o qartalla yarışardım mən, 
O oynaq, o nurlu gözdən nə qaldı? 
Ömrünün bağına gəldi duman, çən, 
Çiçəkli, sünbüllü yazdan nə qaldı? 
 
Etibar qalmadı yoldaşa, yara, 
Sədaqət, məhəbbət çəkilib dara, 
Hər addım başında yalan, iftira, 
Doğru ərşə çıxdı, düzdən nə qaldı? 
 
Nə şikayət eylə, nə də ki, deyin, 
Nə özündən danış, nə də ki, öyün. 
Tutub yaxamızdan deyərlər bir gün, 
Gələn nəsillərə sizdən nə qaldı? 
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Od tutub Kəramət1, yanıram hərdən, 
Bu zalım fələyə neylədim ki, mən? 
Dostlar məclisində düşdü kəsərdən, 
Şirin söhbətlərdən, sözdən nə qaldı? 
 
Təbiət amansız, təbiət qəddar, 
O, bəzən güldürər, bəzən ağladar, 
Dostların qəlbində min bir yara var, 
Bir-bir köçüb getdi, bizdən nə qaldı. 
 
Gömüldü torpağa eşqimin səsi, 
Getdi gənclik, getdi gənclik həvəsi. 
Bu yazıq İlyasın odlu sinəsi, 
Yanıb külə döndü, közdən nə qaldı? 

 
Qoca dünya 

 
Qoca dünya, səndə nələr var imiş, 
Qalaq-qalaq sirr-məkan səndə var. 
Adam olub ona dünya dar imiş, 
Doğru söz de, düz ilqar da məndə var. 
 
Bivəfa dünya da deyənlər olub, 
Neçə həsrətlərə bais olmusan. 
Məqama çatmamış ilqar pozulub, 
Neçə sinələrə dağ da vurmusan. 
 

                                                            
1 1Kəramət Tağıyev “Gəncə” qəzetinin redaktoru olub. 70-ci illərdə 
Gəncəyə, onlara qonaq getmişdim. Hacıkənddə iki gün dincəldik. Günorta 
konsertinə qulaq asdıq. Qəfildən Aşıq Alının “Nə qaldı” mahnısı səsləndi. 
Diqqətlə qulaq asdıqdan sonra “Bəs bizdən nə qaldı, nə qalacaq gələcək 
nəslə”, - deyib bu şeiri birlikdə dilə gətirdik. 
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Kimi dövran sürüb, kimi verib can, 
Kimi qılınc çəkib, kimi verib qan. 
Kimi deyib öyrən, siyasəti qan, 
Kimi taxtdan düşüb, kimi olub xan. 
 
Elə bilmə mənim səndə şübhəm var, 
“Puç dünya” demişlər sənə insanlar. 
Bilmirsənmi nələr edibdi onlar? 
De görüm, nə qədər axıbdı qanlar?! 
 
Fələk öz hökmünü vermiş əzəldən, 
Yaşamaq şirindi, bunu bilirsən. 
Bivəfasan, üzüm dönür tez səndən. 
Nakam öldürəndə neçin gülürsən? 

 
Qocalıq 

Qocaman dostum Şelli Bəhrama həsr edirəm 
 

Dərdli qocaları dindirirəm mən, 
Könlünü açaraq güldürürəm mən, 
Nimdaş kürklərinə göz yetirəndə, 
Yaşa dolduğumu bildirirəm mən. 
 
Geyimli-gecimli nurani keçir, 
Ürəyi döyünür, asta dinir o, 
Çeşməyi gözündə hər yanı seçir, 
Kəm-kəsir işlərdən hiddətlənir o. 
 
Ümiddən, arzudan keçiblər onlar, 
Həyatda arzuyla yaşamış insan. 
Həsrətin boyunu biçiblər onlar, 
Vüsalın özüylə qoşaymış insan. 
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Çiçəkli bağlarım, açan güllərim, 
Çeşməli dağlarım onların olmuş, 
Sonalı göllərim, yaşıl çöllərim, 
Ötən bülbüllərim onların olmuş. 
 
Dost, ömrün tacıdı, gənclik, cavanlıq, 
Xatirə yaşadır onu bir anlıq, 
Qurub-yaratsa da o xanimanlıq, 
Hər şeyin başıdır bircə qocalıq. 
 
Asta yeri, sən öyünmə qadası, 
Deyib-deməsən də qapını döyür. 
Gəlir qocalığın səsi-sədası, 
Saqqal ağaranda o sözün deyir. 

 
Yaxşıdı 

 
Arif olub bu dünyanı duyasan, 
Qənşər yerdə yaxşı durmaq yaxşıdı. 
Ovçu olub bənd-bərəni kəsəsən, 
Sərrast atıb onu vurmaq yaxşıdı. 
 
Zəvzək arvad ərə dərdi-vərəmdi, 
Əsl arvad ərə dərdi-kərəmdi, 
Fələk özü bu işlərdə kərəmdi, 
Səxavətlə büsat qurmaq yaxşıdı. 
 
Aman, arsız o arvadın əlindən, 
Oğul gərək baş çıxara felindən. 
İgid gərək onu asa dilindən, 
Pis arvaddan uzaq durmaq yaxşıdı. 
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Arsuz qohum bir də başa bəladır, 
Fərsiz qohum sirdə başa bəladır. 
Şiş qarın da girdə başa bəladır, 
Pis qohumdan can qurtarmaq yaxşıdı. 

 
Yaxşı insan, yaxşı yad 

Yaxın qohumum, prokuror  
Məhəmməd Əhmədova  

həsr edirəm 
 

Dostlar səni yıxılsan da qaldırar, 
Bir səxavət, bir də süfrə, bir də ad. 
Bəxtin daşa çaxılsa da qaldırar, 
İgid dostlar, ilqarlı dost, yaxşı “yad”. 
 
Təpərsiz dost çox danışar, çox dinər, 
Dara düşsən, səni atıb tez dönər, 
Bərkdə qaçıb, tez sivişib, tez sinər, 
Qəmxar çıxar yaxşı adam, yaxşı ad. 
 
Sən demə ki, mən küsmüşəm, ay Mamed, 
Bərkə-boşa çox düşmüşəm, ay Mamed, 
Çətinliklə mən bişmişəm, ay Mamed, 
Mənə yanar bir Hidayət, yenə yad… 
 
Gəl, Qəmgini sən dəngəsər eyləmə, 
Arxamcan gəl, birər-birər söyləmə, 
Daha demə mən qohuma neyləmə, 
Yaxşı olur, o yad adam, yaxşı yad, 
Yaxşı insan, yenə yaxşı, yaxşı yad. 
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Ləkəli gördüm 
 

Ruhlar xülya imiş, ona da baxdım, 
Mən o, imanları şübhəli gördüm, 
Aydınlıq gecədə aya da baxdım, 
Ayə bəzənsə də, ləkəli gördüm. 
 
Qaranlıq gecədə çıraq da yanır, 
Pərvanə başına uçur, dolanır, 
Alov arxasından kölgə boylanır, 
Şamın şöləsini də ləkəli gördüm. 
 
And içən, dost deyən bir vaxt sən oldun, 
Vəfasız, bədgüman mən yox, sən oldun, 
Xəzan vaxtı deyil, neçin bəs soldun? 
Yaşıl yarpağı da ləkəli gördüm. 
 
Yaxşılıq etdim ki, mən adamlara, 
Onların qəlbində qalmasın qara, 
Dostların üstündə çəkildim dara, 
Dostun qəlbini də ləkəli gördüm. 
 
İlk sözün mənası oldu gərək, yar, 
Dedim bu sözlərdə bir sədaqət var, 
Ürəyimdə ona bağladım ilqar, 
Yarın qəlbini də ləkəli gördüm. 
 
Günəş! Yerə, göyə işıq saçırsan, 
Namərdin gözünü bəzən açırsan, 
İlyasdan nə üçün, sən də qaçırsan? 
Üzünü sənin də ləkəli gördüm. 
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Ağlayır 
Görkəmli yazıçımız  

Süleyman Rəhimovun oğlu Şamonun  
ölümü məni çox göynətdi 

 
Xəbər gəldi Şamo xəstədir, xəstə, 
Alovlar ağlayır, odlar ağlayır. 
Dostları gəlirlər dəstəbədəstə, 
Doğmalar ağlayır, yadlar ağlayır. 
 
Hər yeri bürüyüb qara bir duman, 
Dərələr, təpələr ah çəkir yaman, 
Fələk üz döndərib verməyir aman, 
Dərələr ağlayır, dağlar ağlayır. 
 
Bahar qurtarmamış yarpaqlar solub, 
Qızılgül ətirli, otaqlar solub, 
Ana-bacıların gözləri dolub, 
Bağçalar ağlayır, bağlar ağlayır. 
 
Kişnədi buludlar, titrədi dağlar, 
Çaylarım dayanıb, axmır bulaqlar, 
Həkəri, Bərgüşad, hanı o çağlar? 
Çeşmələr ağlayır, sular ağlayır. 
 
Ağlama Süleyman, ağlama qələm, 
Ağlayır elimiz, ağlayır aləm, 
Yükümüz ağırdı, könlümüz ələm, 
Dərd əyib belini, dostlar ağlayır. 
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Yavaş-yavaş 
 

Etdi fələk işim düşdü təbibə, 
Dünya mənə gəlir dar yavaş-yavaş. 
Çarəsiz dərdimə dərman tapılmaz, 
Uzaqlaşır məndən yar yavaş-yavaş. 
 
Ey ilahi, niyə vermirsən aman? 
Elə bil dərimə təpirsən saman, 
Dərdim başdan aşır, vermirsən dərman, 
Sən təbə qatırsan, mar yavaş-yavaş. 
 
Ahu-fəğanım da bu yerə sığmaz, 
Bilirəm dərdimə əlac tapılmaz, 
Sevinmə, bu dövran sənə də qalmaz, 
Güləndə edərsən, zar yavaş-yavaş. 
 
Halıma yansa da qohum da, yad da, 
Ölüm tacı gəzir eh, adda-budda, 
Məni çox yandırıb bu qaynar odda, 
Yolumu gözləyir, gör yavaş-yavaş. 
 
Sevinmə, çatmısan sən yarı yaşa, 
Çox da güvənmə ki, keçmisən başa, 
Gəlib çatar, bir gün düşərsən başa, 
Qismət olar sənə tor yavaş-yavaş. 
 
Elə bir gün gələr düşərsən əldən, 
Ayırarlar səni bax bizim eldən, 
Bükülər sümüyün sənin də beldən, 
Hamı baxar sənə xor yavaş-yavaş. 
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Nə qədər uxalsan aşağı düz bax, 
Nə olar özünü sən də oda yax, 
Gələr bir gün, canım, sən çəkərsən ah, 
Başına tökülər qor yavaş-yavaş. 
 
Elə bildim dostda olar etibar, 
Bərk ayaqda onlar səni tez satar, 
Gücsüzün karına, güclümü çatar, 
Fələk də yağdırar qar yavaş-yavaş. 
 
Gec günümdə mənə dost deyən qardaş, 
Kefdə, ziyafətdə görüşən sirdaş, 
İlyas, gör bir sənə heç çəkirmi baş? 
Onlar bunu bilir ar yavaş-yavaş. 

 
Görmüşəm 

 
Əldə qalxan, çay yuxarı gedəni, 
Dönüb, çay aşağı gələn görmüşəm. 
 
Yaşıl çəmən üstə büsat quranı, 
Boranda, çovğunda ölən görmüşəm. 
 
Dünən, hökm verən kor bayquşları, 
Quzğunlar gözünü eşən görmüşəm. 
 
Səhər at oynadan, bir sərkərdənin, 
Ürəyin süngü ilə deşən görmüşəm. 
 
Köhlən ata sidk ürəklə mindirən, 
Mindirəni dərhal minən görmüşəm. 
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Öz əlilə taxtı-tacı verəni, 
Taxtdan salıb, çarxa çəkən görmüşəm. 
 
“Qardaş-qardaş” deyib, yeyib-içənin, 
Toyuq tək süfrəsin didən görmüşəm. 
 
Dost deyibən dünən mənzil verənin, 
Şər çağı külfəsin deşən görmüşəm. 
 
Axşam, şam verib, qonaq edənin, 
Sabah xanimanın sökən görmüşəm. 
 
Heyrətli başlara kəmsik salanın 
Yazıda zəmisin heşan görmüşəm. 

 
Mən ölərkən oğul, heç də ağlama 

Oğlum Vaqifə 
 
Mən ölərkən oğul, heç də ağlama, 
Ağlayıban hər gün qara bağlama. 
 
Aylı bir gecədə qanadlan birdən, 
Onu yatan zaman oyat röyadan. 
 
Ahəstə pıçılda sən ey vəfasız, 
Daha arxayın yat, ay qəlbi qansız. 
 
Vurduğun yaralar öldürdü onu, 
Eşqin, məhəbbətin budurmu sonu? 
 
Sonra gəl, sonra gəl, məzarım üstə, 
Qızılgül şəkli çək, başdaşım üstə. 
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Onun budağında bülbül şəkli çək, 
Şəkildə göyərən bir tikan da çək. 
 
Altından da yaz ki, bu gül insafsız, 
Bülbülü aldatdı, oldu vəfasız. 
 
Oxudu nəğməsin, çox çəkdi cəfa, 
Ancaq eşitmədi onu bivəfa. 
 
Tikanın altından yaz ki, bu qanmaz, 
Bu xain, bu çirkin, bu eşq anlamaz. 
 
Qoymadı gül ilə bülbül qovuşa, 
Qoymadı gül dərdin bülbül soruşa. 
 
Axırda yamanlıq özünə qaldı, 
Kənardan xar gəlib gülü qopardı. 

 
Ağlasın 

 
Mən bilmirəm neyləmişəm, neyləyim, 
Olub keçən həqiqəti söyləyim. 
Qara bağrım tikə-tikə teyləyim, 
Elim, obam bir bu dərdə ağlasın. 
 
Həqiqətin səd-qalasın hörürəm, 
Sən görməyən bu işləri görürəm, 
Kimsə bilmir pünhan-pünhan ölürəm, 
Dərd əhlim də, dərdli mərdə ağlasın. 
 
Bir kimsəni qanlı tutmasın anam, 
Hamı bilir düz bir işə mehmanam, 



 

 449 

Yolda qalan izlər 

İlahi, mən niyə oda qalanam? 
Anam, bacım Həkəri də ağlasın. 
 
İki namərd bir kəməndə salıbdı, 
Dərdli İlyas gül oduna yanıbdı. 
Yaxşı gedib, zatı - pislər qalıbdı, 
Sim səslənsin, gərək ney də ağlasın. 

 
Oldu, olmadı 

 
Könül yavaş-yavaş məni apardı, 
Bəlkə gələr dərsə, oldu, olmadı. 
Məni öz yerimdən necə qopardı, 
Gəlib belə görsə oldu, olmadı. 
 
Dağlar çiskinlidi, dərələr duman, 
Səndən əl çəkmərəm, gəl etmə güman, 
Hər gün işləsə də mütləq dəyirman, 
İşlər düşdü tərsə, oldu, olmadı. 
 
Demə dəyirmançı, üst-baş unnudu, 
Nolar, qotur qoyun bu il yunnudu, 
Zər baftası İlyas, gödək donnudu, 
Dərər gülü, dərsə, oldu, olmadı… 

 
Eylərlər 

 
Sevdalı güllərdən dəstə tutsan da, 
Hərdən-birdən söz bəhanə eylərlər. 
Əldə tutub çeşmə üstə düzsən də, 
Gah şad olub, yüz bəhanə eylərlər. 
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Müştaq edib məni dərdə salan gül, 
Dərdi verib canı-candan alan gül, 
Məni atıb o əğyarla qalan gül, 
Hələ tezdi, “döz” bəhanə eylərlər. 
 
Laçın kimi dövr eylərəm cahanı, 
Qartal olub qoruyaram yuvanı, 
Mən bülbüləm, sənin sevgin bəs hanı?  
Ocaq yanıb, göz bəhanə eylərlər. 
 
Uyma gözəllərin qələm qaşına, 
Gözlər baxsın gözlərimin yaşına, 
Soğan doğrayıblar hərdən aşına, 
Qəmgin, səni düz əfsanə eylərlər. 

 
*** 

 
Həyat yoldaşım Sərəncam 
xanım xəstədir, mən bu qəzəli 
ona həsr etmişəm. 

 
Tükənib səbrim, bilməm yoxam, yoxsa varam, 
Tanrı görən böyləmi edib bizi, Sərəncam. 
 
Yol göstərən fələk görən, yolu niyə bağlamış? 
Bivəfa fələkdi, məni gözlə dağlamış. 
 
Lütf eylə, de söylə, Ay üzlü güləndam, 
Yarəb, agah eylə nə haldadı, Sərəncam? 
 
Səndən özgə gözəlim, bil ki, yoxdu pənahım, 
Dağları, daşları yandırır naleyi-ahım. 
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Bu odlu köksümü yandırır sonsuz dağım, 
Agahdı cahanda bircə Sərəncamdı marağım. 
 
Gəl, eyləmə qüssə, böylə keçərkən bu əyyam, 
Hifz edər Tanrı səni yenə, ay Sərəncam. 
 
Səbr elə, Allah var, rəhmi vap, çəkər bir əncam, 
Seyrə çıxarıq bir də gülüzlü Sərəncam. 
 
Görünür haqdan mənə yox imiş kömək nəhayət, 
Bəs zavallı İlyas kimə etsin şikayət? 

 
Sərəncam 

 
Səni mənəm yaşadan, 
Ömrüm-günüm Sərəncam, 
Tanrı köməyin olsun, 
Qılsın dərdlərə əncam. 
Gör bir neçə ildi ki, 
Biz bir yolun yolçusu, 
İllər elə tez keçdi, 
Sanki axan sudu, su. 
Biz dünyanı görmüşük, 
Hər bir dərddən halıyıq. 
Balaların eşqinə, 
Gülüm, yaşamalıyıq. 

 
Qəzəl 

 
Çıxıb adım-sanım yadımdan, bilməm nə sanayəm, 
Deyəsən mən də bu cahan kimi boş bir xanəyəm. 
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Leyli-Leyli deyilənmiş məni çöllərə salan? 
Sorağı gəlir Məcnunun, mən ki, divanəyəm. 
 
Əfsanə niyə, gülüm məhəbbət ki, haqdan gələr, 
Ahımdan solar, tərk olar gül, demə ki, biganəyəm. 
 
Şöləndə yanır pərvanə, amma məst olur əğyar, 
Eşq oduna yanan mənəm, yanan ol pərvanəyəm… 
 
Yarəb, üzür hicran dərdi məni, çarəsi səndə, 
Səba bir namə yetirsə güldən, ol meyxanəyəm. 
 
Demə ki, mən uzaq ellərdəyəm, əlim yetmir, 
Sorma nadandan məni, mən ki, sadiqi-yeganəyəm. 
 
“Mərəzi eşqimi” biganə bilib, İlyası atdın, 
Demə, onda biganə mənə, mən ki, lap əfsanəyəm. 

1972. 
 
 

Ayselim 
 

O qız deyil, şəkər, baldı, 
Dindirdinmi qeylü-qaldı, 
İnciyəndə könlüm aldı, 
Ay işığı Aysel balam. 
 
Şirin-şirin dilləri var, 
Qərib-qərib elləri var, 
Çiçəkləri, gülləri var, 
Bapbalaca Aysel balam. 
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Evin gülü, çiçəyidi 
Elin bir gül ləçəyidi, 
Qızların ən göyçəyidi 
Qızıl donlu Aysel balam. 

 
İlə-il 

(təcnis) 
 

Ey gözəlim, həsrətini çəkirəm, 
Günü-gündən xəstə düşdüm ilə il. 

Mən qəmginəm ilə il, 
Gəlin, gedim ilə il. 
Mənim səməndər quşum, 
Can üzülür ilə il. 

Canan, gərək can qədrini biləsən, 
Can yolunda canı qoydum ilə il. 
 
Alacaqsan, al canımı al indi, 
Bəzənibsən, düzənibsən, gəl indi. 

Mən aşiqəm al indi, 
Gəl yanımda qal indi. 
Gülüm, xəyanət etsəm, 
Al canımı, al indi. 

Tək canımı alacaqsan, al indi, 
Heç olmasa vədə verin, ilə il. 
 
Gəl gözəlim, dərdim budur, de, danış, 
Əyilmişəm qəddim budur, de, danış. 

Gəl üzülər, de, danış, 
Axşam-səhər de, danış, 
Gül açanda gül eylə, 
Gül üzülər de, danış. 
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Eşit gülüm, Qəmgin, - deyə, de, danış, 
Qəm yolunu fələk kəsər, de, danış. 
Heç olmasa bir yola gəl, de, danış, 
Mən qəddimi düzəldərəm ilə il. 

 
Əsər 

 
İki sevən bir bağçada gəzəndə, 
Ürəklər döyünər, ləçəklər əsər. 
Çəmən üstə işvə naza qarışar, 
Ləb-ləbə toxunsa çiçəklər əsər. 
 
Qoşa sevgi, qoşa gəzib, fırlana, 
Göz-gözə baxanda kirpiklər əsər. 
Şam başına pərvanə tək dolana, 
Çətirlər oynaşar, örpəklər əsər. 
 
Bülbül qanadlanıb, pərvaz edəndə, 
Laçın qanad çalar, lələklər əsər. 
Murad at üstündə uçub gedəndə, 
Yorğun çiynim üstə, mələklər əsər. 

 
Qızlar 

 
Sevib-seviləndə şad olar gözlər, 
Baxmaz ala gözlər qırağa, qızlar. 
Danışıb-dinəndə can alır gözlər, 
Bənzəyir alışan çırağa qızlar. 
 
Üzər ürəyimi piyalə gözlər, 
Çatma qaşlar bənzər hilala, gözlər, 
Hərdənbir dalanda xəyalə gözlər, 
Yazıldı nəğməli varağa qızlar. 
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Məni bu yollarda çox incitdilər, 
Vaxt oldu qəlbimi üzüb getdilər, 
Şeirimdə bənövşə olub bitdilər, 
Özlərin çəkdilər qırağa qızlar. 
 
Sizə qurban təkcə Qəmgin barı gül, 
Yolunuzda aça ağ gül, sarı gül, 
Şad ola oxuya bağlarda bülbül, 
Sevinə al çəkə dodağa qızlar. 

 
Yadıma düşdü 

Dostum Firidun Şuşalıya həsr edirəm. 
 

Könlüm gözəllərlə bərqərar olub, 
Gah üzüm qızarıb, gah çöhrəm solub. 
Canan can alıbdı, demə nə olub, 
Kürdün gözəlləri yadıma düşdü. 
 
Əhdimin-duyğumun uzanan yolu, 
Belimə dolanır Kürümün qolu. 
Hanı meşələrim ceyranla dolu? 
Elin qəzəlləri yadıma düşdü. 
 
Keçir göz önümdən dağlar dumanı, 
Böyük Xəzərimin böyük ümmanı. 
Seçmişəm hər şeyi: yaxşı-yamanı, 
Payız xəzəlləri yadıma düşdü. 
 
Qəmgin gözəllərə haqq söz söyləyib, 
Özü də onlarla pərvaz eyləyib. 
Gözəllərsə onu çox az teyləyib, 
Vaqifin sözləri yadıma düşdü. 
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İlyas Allahverdiyev (Qəmgin) 

Məni yada salın, yada salmayın 
 

Məndən əsla intizarda qalmayın, 
Məni yada salın, yada salmayın. 
Bircə o namərddən xəbər almayın, 
İstər yada salın, yada salmayın. 
 
Güllü bağçaları gəzib, dolandıq, 
Pərvanə tək yanıb, oda qalandıq. 
Payız yarpağı tək demə solandıq, 
Hərdən yada salın, yada salmayın. 
 
Dayan, ay pərvanəm, ay sözlü canım, 
Uçan qanadımsan, ay üzlü canım. 
Demə qovğalıyam, gəl, duzlu canım, 
Düşsə yada salın, yada salmayın. 
 
Qəmginə bənzəyib qəmgin olmayın, 
Nə qəm çəkib, nə də nəyran qalmayın. 
O gülə bənzəyib, açıb-solmayın, 
Saçan güldən sorun, ya da sormayın, 
Düşsəm yada salın, yada salmayın. 

 
Məni murdarladı 

 
Baxdım çuğul gözünə, 
Gözümü murdarladı. 
Danışdım, sözüm kəsdi, 
Sözümü murdarladı. 
Dedim, kənar dur yoldan, 
İzimi murdarladı. 
Dedim, yazı yazıram, 
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Yazımı murdarladı. 
Dedim, üzbəüz dedim, 
Üzümü murdarladı. 
Taqətim yox, xəstəyəm, 
Dizimi murdarladı. 
Bu murdara rast gəldim, 
Özümü murdarladı. 

 
Gədələr-güdələr 

 
Hikkəli, hiyləli biclər çoxalır, 
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 
Pislər qalır, yaxşı gedir yox olur, 
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 
 
Gəlin, bağ əkənlər, çəkil əkənlər. 
Ay taxıl biçənlər, əkin əkənlər, 
Deyin, arx çəkənlər, ay yol çəkənlər, 
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 
 
Bərkdən haray salıb, təbillər çalın, 
Dağlara, daşlara tez haray salın, 
Fəhlənin, kəndlinin qeydinə qalın,  
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 
 
Dindirsən, söz açar şeir, qəzəldən, 
Pulu üstün tutar, mahi gözəldən, 
Öyrənmişə çarə yoxdur əzəldən.  
Gədələr-güdələr yenə pul alır. 
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Könül dəftəri 
(poema) 

 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanları Turab Məmmədova, Qüdrət 
Səmədova, Telli Həsənə, Mərzili Qocaya, Kəbirli Ənvərə və 

tanınmış hüquqşünas Şükür Rzayevə ithaf edirəm. 
 

Könül, günəş saçanda mən, 
Qəlb dəftərin açanda mən, 
Qanad açıb uçanda mən, 
Xəyal gedir uzaqlara, 
O söykənir ilk bahara. 
Dar günümdə, var günümdə, 
Mənim ahu-zar günümdə, 
Məndən ötrü oda yanan, 

Oddan keçən, 
Dostlarımı düşünürəm, 
Düşündükcə üşüyürəm. 
Xatirələr isti-isti, 
Xatirələr ilıq-ilıq. 
Xatirələr duman-duman, 
Xatirələr tüstü-tüstü... 
Gecə-gündüz dostlarının 
Keşiyində dayananı düşünürəm. 
Gecələri yatmayanı, 
Oyananı düşünürəm. 
Qarşımdakı qəm dəftərin 

Açıram mən. 
Xəyalların qanadında 

Uçuram mən. 
Adlar, adlar sıralanır, 
Elə bil ki, sonsuz-sonsuz 
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Dənizlərin sahilində 
işıq yanır. 

Göz önündə 
Eh, Mil düzü, Muğan düzü 

qanadlanır. 
Bir ox kimi süzür ceyran, 
Elə bil ki, ürəyimi  

üzür ceyran. 
Kür nəhrindən avazlanır,  

pərvazlanır. 
Qatar-qatar sona gözlü  
qu qatarı 
Qırçın-qırçın su qatarı... 
El bəzəyi, çöl bəzəyi, 
Ay bəzəyi, il bəzəyi. 
Sel qüvvətli el qüdrəti. 
El arxası, el qüvvəti, 
O ağ saçlı Muğan oğlu, 
Sədaqətdə, səxavətdə 
Tək yarandı zaman oğlu. 
Turabımın böyük dostu 
Dan ulduzu, Günəş oğlu. 
Üz-gözündən nur tökülən, 

güləş oğlu. 
Kim unudar Mil düzünü, 

Mil sözünü? 
Susma könül aç dəftəri, 
De sözünü yaza-yaza. 
Sirlərini min bir yerə 
Yoza-yoza çıxar üzə. 
Sən dağlardan enib gəldin, 

Çıxdın düzə. 
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O düşmənlər, o yağılar 
Mil düzünün, Qarabağın, 
Şirvanımın, Muğanımın 
Sinəsinə yanar-yanar 

Dağlar basmış. 
Daşlarımın sinəsini 

Qazmış-qazmış, 
Saxta-saxta “Tarix” yazmış. 
Zər kəmərli, ay qəmərli 
Minillikdən səsi gələn 
Beyləqanı tarmar etmiş, 
Qədim tarix dərəsində 

Bir gün itmiş. 
Bu dəyişən bu döyüşən 
Dünyamızda dərdi hələ  

azalmayıb. 
Deyib sözün dosta, yada, 

Bu dünyada. 
Kim tanımır Tatalları. 
At belində uçanları, 
At belində yatanları? 
Toy-busatı dastanlara  

yazanları... 
Bir nağılı min cür yerə 
yozanları... 
Ceyrançöldə bulaq üstdə, 
At belində muraz üstə, 
Nağılları, dastanları 

Kim unudar? 
Telli Həsən! 
Ömrü boyu çörək verən 
El-obaya ürək verən. 
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Min bir kəsə, köməksizə  
kömək edən... 

Mərhəməti, dəyanəti. Səxavəti,  
ölçülərə sığışmayan, 
o kişinin sorağıyla 
Neçə-neçə qonaq gəlib. 
Elə bil ki, bu obanın 
Taleyinə günəş doğub, 

Bulaq gəlib. 
Kövrəlibdi Ceyran bulaq, 

Gəlin qaya. 
Sürüləri gəlməz saya. 
Şimşək çaxdı, tufan qopdu, 
Aman allah, bu nə sird, 
Aralığa namərd girdi, 

Yağı girdi. 
 
Söz apardı, tez apardı, 
Yalan üstən yalan dedi. 
Ürəklərə bir dağ çəkdi, 
Bir qırpımda bir dağ üstən 

Min dağ çəkdi. 
Tufan yeli əsdi-əsdi 
Nahaq yerə o igidin 

Yolun kəsdi... 
Dilə gəldi o Mil düzü: 
Kişilərin qalar izi. 
Pıçıldadı: 
El atası Həsən kişi, 
Günəş kimi üfüqlərdən 
Həm çıxası, həm batası. 
O qəhrəman el atası, el arxası, 
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Eldə yaşar, dildə yaşar 
Həsən kişi... 
Həzin axan Ceyran bulaq, 
Nəğmə deyən dodaqlara 
heyran bulaq, 
Ünvanına layla deyər, 

Dastan qoşar 
Bax bu dastan yaşadıqca 

Yaşar, yaşar, 
Dağlar aşar. 

 
*** 

Mənim səfər dəftərimdə  
hələ ad var, 

Misraların gözlərində  
hələ od var. 

Qədim-qayım Mərzilidən 
Mil düzünə gələn Qoca, 
Dağlar kimi mətin, uca. 
Adı Qoca, ruhu cavan, 
yol-yoldaşı dərdli zaman. 
Xeyirxahlıq qalasına 

Döndü burda 
Öz sözünü dedi yurda. 
Uca tutdu yaxşılığı,  

halallığı. 
Gözəl, halal insanlardı 

Sağı, solu. 
Dosta arxa, dosta sirdaş, 
Vüqarımı kim unudar? 
Onun nurlu göylərində 
Sabahıma bir ümid var. 
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Qarabağlı, Qaradağlı 
Turabımla fəxr eləyən, 
Həzin-həzin Araz dərdin, 
Muraz dərdin 
Dərdli-dərdli eh, söyləyən 
insanların arasında, 
İnsanların sırasında 
bir dağ kimi şöhrət tapan, 

hörmət tapan 
Böyük insan, qoca qartal 
Qocamızı kim unudar? 
Kim unudar bu saatı 
Bağlar bağı Qarabağı? 
Dağlar dağı Qarabağı? 
Kim unudar coşub gələn 
Güclü selin, güclü yelin, 
Qarşısına çəpər çəkən 

Sinə gərən 
Qarabağlı, Qaradağlı 
Turabımı, vüqarımı, ilqarımı  

kim unudar? 
Qarabağdan tək atlanan, 
Tərtər üstə, Qarqar üstə 
At belində yurd eşqiylə  

havalanan 
Bir qardaşı, arkadaşı, 
Mil düzündə ulduz kimi 
Parlayanı, ucalanı, 
Qocalanı kim unudar? 
Kim unudar üç qardaşı, 

Üç sirdaşı? 
Sona çatan əsrimizdi 
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Qocanın da. Məmmədin də, 
Turabın da yol yoldaşı. 

 
*** 

Qarşımdakı qəlb dəftərin 
Açıram mən. 
Elə bil ki, dan yerinə 
Uçuram mən. 
Mən görürəm o igidi, 

Bu igidi. 
Deyirəm ki, dünya gidi, 
Günlər dəndi, üyündükcə 

Zaman gedir. 
Aman allah, zaman gedir, 

Yaman gedir... 
Turab idi, 
O ellərə murad idi. 
Gəlin deyək, gəlin bilək, 

Bilən bilir, 
El bilir ki, sən mənimsən, 
El bilir ki, sən elinsən. 
Deyiləsi çox insan var. 
Elə yaxın bir insan var. 
O insan ki, Turab ilə 
qardaş olub, sirdaş olub. 
Qoca, Qoca, 
Bizim Qoca. 
Sizin Qoca. 
Özü Qoca, sözü uca. 
Bir obanın ağsaqqalı, 
Qarabağın ağsaqqalı. 
Sinə gərmiş, çəpər çəkmiş, 
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Qarşısına dərdin, sərin. 
Həm yellərin,  
həm sellərin. 

O həm yanmış, alovlanmış. 
Çovğunlara, boranlara 

Sinə gərmiş. 
Pusqularda yatanları, 
Ona hey daş atanları 
Duz-çörəklə qarşılamış, 
Çinar kimi uca durmuş 
Qoca qartal, uca qartal. 

 
*** 

Bu ellərin bəzəyidir, 
Özəyidir Şükür müəllim. 
Dağlar qədər ucalığı 
Bax adı var, bax sanı var. 
Öz dünyası, cahanı var. 
Ədalətin keşiyində 
mərd oğullar beşiyində 
Mərd dayanıb, sərt dayanıb. 
Sözün deyib, düzün deyib. 
Həqiqətdən köynək geyib. 
Neçə dəfə hücumlara məruz qalıb. 
Tufanlara, boranlara 
sinə gərib Şükür müəllim. 
Nifrət edib rüşvət yolu  

tutanlara. 
Namərdlərin kölgəsində  

yatanlara. 
Hörümçək tək tor qurana, 
Dodaq büzən ona-buna, 
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Muzdlu, “sadiq” nökərlərə, 
(Belələri görüm elə  

girsin yerə.) 
Nələr çəkdi Şükür kimi 
Vətən oğlu Vətən daşı. 
Qoy çox olsun yurdumuzda 
Belə ölkə vətəndaşı. 
El-obada Şükür kimi oğullarım 
Təkdi-təkdi. 
Namərdlərin əməlindən 
bir əl boyda vətənimiz 

Nələr çəkdi. 
Lakin, lakin aylar ötdü, 

İllər ötdü.  
Qan-qan deyən, söküb-yeyən 
Yalan üstən yalan deyən 
Pambıq verin, 
Yerdən dərin, göydən dərin, 
Olmasa da yazın, yazın. 
Yalan yazın, palan yazın, 
Kağız üstdə plan yazın... 
“Perepiska”, “Perepiska”... 

Gedin riskə. 
Əkin, əkin, 
Kağız üstə əkin, çəkin. 
Bir qulaq as: 
- Yoldaş Raykom, 
Bəs bu taxıl? bəs uruza? 
Yetim-yesir, de vədləmi 

Çıxsın yaza? 
Bəs mal-qara necə olsun? 
Örüş ki, yox, çıxsın hara? 
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Dedi: - Dayan, dinmə görək. 
- Moskvaya çörək gərək, 
Araq gərək... 
(Bu dərdləri yazmağa da 
Kağız gərək, varaq gərək.) 
Belə-belə, bala-bala 
Adamları oda salan, 
İgidlərə tor quraraq 

“Yola salan” 
o namərdlər düşdü oda... 
(Heç bilmirəm niyə bunlar  

düşdü yada.) 
O, həyatda öz yerini 

yenə tutdu. 
İndi deyin kim unudar 

Şükürümü. 
İndi, indi ürəklərdə 

Bir vüqar var. 
Şükür kimi bir bahar var. 
Yerişi də dağ yerişi. 
Çoxlarına çörək verdi. 
Ümidsizə ümid verdi, 
Ürəksizə ürək verdi. 
Bircə kövrək sözdən yana 

gözü dolan, 
Yaxınlarda, uzaqlarda 

İzi qalan, 
Bulaqlarda sözü qalan, 
Şükürümü kim unudar? 

 
*** 

Bu gün bir də Mil düzünə 
Göylə yerin qovuşduğu 
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Sonsuz, əngin yer üzünə 
Səfərim var. 

Burda, qədim Kəbirlidə 
Turab kimi dan yeri tək 
İşıq saçan səhərim var. 
Bu torpaqda ucalası 
Zəfərim var. 
Bir biçinçi ürəyim var, 
Bir halalca çörəyim var 
sənin dostun, mənim dostum 
Qələm yazdı, mənsə susdum. 
Odur sərvər, adı Ənvər 
desəm Mili o bəzəyib, 
Deyin hələ az deyirsən... 
Desəm Milin fəxri olub, 
Deyin, hələ az deyirsən... 
Məclislərin yaraşığı, 
Söz-söhbəti göy qurşağı. 
Deyin hələ az deyirsən... 
Desəm ki, Ənvər qağa 
Mil düzündən Qarabağ 
Ulu qədim, 
Qarabağa körpü salıb. 
Dostluğunda Qarabağa  

sadiq qalıb. 
Deyin, hələ az deyirsən. 
Qarabağın, 
Qaradağın böyük dostu, 

dostun, dostu 
O Ənvəri kim unudar... 

 
*** 

Ünvanınız 
Yalnız halal alqış düşən, 
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Dan yerinə salam deyən, 
Günəş ilə hər görüşən 
Turabımı kim unudar? 
Kim unudar el oğlunu. 
Çəmənləri, tarlaları, 
Başı qarlı o dağları 
Qarış-qarış dolananı, 
Əzablara qalananı... 
Tarlaları 
gülzarlığa çevirəni, 
El-obanın 
Başına duz çevirəni. 
Bulaq kimi hey çağlayan, 
Biçin biçdi, dərc bağlayan, 
Neçə-neçə 
biçinçiyə, əkinçiyə 
Baş çəkməmiş o yatmamış, 
Yorğun düşən 
əkinçini oyatmamış. 
Xalı kimi yaşıl-yaşıl 
Çəmənləri, 
Ağ pambıqlı düzənləri 
Addım-addım dolaşıb o. 
Dərə keçib, 
Düz dolanıb, dağ aşıb o. 
Günü, ayı saya-saya, 
o boylanıb bu dünyaya. 
Tər tökərək gecə-gündüz, 
həqiqətin 
gözlərinə o baxıb düz. 
Duz basaraq yarasına 
O köçürüb gözəlliyi 
gözlərinin qarasına. 
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Cansız-xansız rəqəmlərdə 
İnsan ömrü, insan səbri. 
Çox talelər 
Düşündürüb yoldaş sədri, 

Oyaq qalıb, 
O, yatmayıb, çiynindəki 
Ağır yükü o, atmayıb. 
Çünki Turab el-obanın 
dərd-sərinə simsar olub. 
Oyaq qalıb, insan olub, 
O, yatmayıb, indi deyin, 
Kim unudar Muradımı, 
Turabımı? 
O vüqarlı ilqarımı, 
Mehmanımı? Turabımı? 

 
*** 

Sən ey könül! 
Dəftərimi açanda mən 
Xəyallarda uçanda mən, 
Mən gəzirəm bu dünyanı, 
Mən görürəm bu dünyanı. 
Mən görürəm 
qatar-qatar durna təki 
sıralanan, qatarlanan, 
vüqarları, ilqarları. 

 
*** 

Qəlb dəftərin açanda mən 
İsti, təzə sərt sözümü, 
Öz-özümü görürəm mən. 
Sözdən qala hörürəm mən. 
Bəzən də mən körpə təki 
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qəhərlənib kövrəlirəm, 
Ağlayıram, 

Çaylar təki çağlayıram. 
Mən yazıram, mən pozuram, 

Mən hörürəm, 
Sabahımı mən görürəm. 
Mən görürəm bu dünyanı, 

o dünyanı. 
Yaşa dolan, müdrikləşən, 
Cavanlaşan, aşıb-daşan 

Bu dünyanı. 
Quduzlaşan bu dünyanı… 
 
Çevirdikcə vərəqləri, 
Oxuyuram o adları, 
Soyadları, ünvanları… 
Qəlbə yaxın, axın-axın. 
Öz ömrünün, az ömrünün 
Bəhrəsini o görməyən, o dərməyən 
Cavanı da, qocanı da 
O sehrikar, öz şikar, 
Sözü şikar, sözü qönçə, 

Özü rəvan 
Böyük yolu, kiçik yolu 

Bilir hər an. 
İşıq ilə, ümid ilə 
Yazılarım haqqın yolu. 

Qəlbim dolu… 
Qocanı da, cavanı da 
Bu qocaman 
dəftərimə yazıram mən, 
Yazdığımı 
Neçə yerə yozuram mən. 
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*** 
Dinlə dostum, 
Hərdən, hərdən gəzəndə mən, 
Xəyalların qanadında 

Üzəndə mən… 
Axın-axın, qəlbə yaxın, 
Xatirəli dəftərimi açıram mən 
Sanki şəfəq saçıram mən. 
Yadda qalan 
Yarpaqları düşünürəm. 
Yetim qalmış torpaqları 

Düşünürəm. 
Sarıyarpaq vərəqləri 

oxşayıram. 
Mən özüm də payız günü 
Yol üstündə tənha palıd 
Ağacına oxşayıram. 

 
*** 

Qağa baba 
lağa baba, ağa baba, 
hidiağa, 
hüdüağa, südiağa, 
Ölçün, qağa, biçin, qağa, 

seçin, qağa, 
Niyə olub semi qağa, 
temi qağa, elçi qağa, 
felçi qağa, danel qağa, 
panel qağa, zahid qağa, 
vahid qağa, tofi qağa, 
sofi qağa, əli qağa, 
vəli qağa, xəli qağa, 
ləli qağa, zəli qağa? 
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Düş qabağa, deyə-deyə, söyə-söyə 
Yazdığımı pozuram mən… 
Elə bil ki, 
bir dərədə azıram mən. 
Çünki qardaş, bu adlarda 
El şirəsi, el dadı yox, 
Torpaq tamı, dil dadı çox. 
Bu adlardan 
Çürümüş ot iyi gəlir, 
Qulağıma, bu adların 
Səsi gəlir, küyü gəlir. 
 
Eşit dostum, 
Bu adların, bu “yadların” 
Axşam yeyib, səhər yeyib, 
öz yolunu azanların, 
Ayaq altın qazanların, 
Süfrə üstə müftə yeyib 

Qızanların, 
Adlarını dəftərimdən pozuram  

mən. 
Öz halalca zəhmətiylə 
Qazandığı hörmətiylə, qeyrətiylə, 
Yurdumuzun taleyini yazanları 

Yazıram mən. 
Yazıram ki, qoy itməsin 
Bu günümüz, sabahımız. 
Biz halalıq, 
Yurdumuzun kürəyində dayanıbdı 
Böyük, ulu 
Allahımız. 

***** 
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