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ÖN SÖZ 
 
 
         Belə bir məsəl var, deyirlər “hər şeyin təzəsi, dostun köh-
nəsi”. Həqiqətən də belədir. Çünki dostun köhnəsi dostluğunu 
sübut edib, sınaqlardan çıxıb ki, dost adını qazanıb. Və bu 
dostların hesabınadır ki, bu kitab ərsəyə gəlib. 50-ci doğum 
günü qeyd olunan Bünyamin bəy, təkidlə xahiş etdi ki, bu 
kitabın hazırlanmasında və ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər 
kəsə, o cümlədən bu kitabın hazırlanmasında və materialların 
toplanmasında əməyi olan Fərzuq bəyə, kitabın redaktorları 
Məmməd Tahirə və Etibar Qəribə, bir çox materialların və 
şəkillərin toplanmasında, faktların dəqiqləşdirilməsində 
yardımçı olan Əli Şamilə, dəyərli məsləhətləri ilə kitabın daha 
oxunaqlı və səviyyəli olmasında yardımçı olan Arif 
Rəhimoğluna və  Heydər Oğuza, materialların hazırlanmasında 
yaxından köməyi olan BAXCP Mətbuat Xidmətinin rəhbəri 
Arzu xanım Şirinovaya dərin təşəkkür etdiyi qeyd olunsun.  
      Qeyd etmək yerinə düşər ki, yazması  nəzərdə tutulan və 
müraciət olunanlardan yalnız Aydın Kərimov və Mikayıl 
Rəhimov məlum olmayan səbəblərdən (düzdü çox uzun 
sürədən sonra səbəb dedilər, ancaq bu deyilənlər yazmamağa 
səbəb deyildi) yazı vermədilər. Digər 27 nəfərin hər biri deyilən 
vaxtda öz yazılarını təqdim etdi. Bu kitabda yazmağı nəzərdə 
tutulan insanlar xüsusi ilə seçilib. Burda  yaşından , elmi 
dərəcəsindən, gizli təşkilat və xalq hərəkatında iştirakından,  
cəmiyyətdə tutduğu mövqedən olan bütün təbəqələr təmsil 
olunub. Yubiliyar öz dəyərli yazıları ilə onun keçdiyi ömür 
yoluna və çağdaş tariximizə ışıq tutmağa çalışan sevdiyi və 
seçdiyi bu 27 nəfərin hər birinə dərin təşəkkürünü bildirir.  
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        Möhtərəm oxucu! Bəlkə də bu kitabın da bir çox yubiley 
kitabları kimi yalnız yubiliyardan bəhs edən və ya yubiliyarı 
haqq edib etməməyindən asılı olmayaraq mədh edən bir kitab 
olduğunu düşünəcəksən. Amma inan ki, belə deyil. Bu kitab 
Bünyamin Qəmbərlinin 50-ci doğum günüm münasibəti ilə 
hazırlansa da, əmin ol ki, bu kitabda Azərbaycan tarixinin ən 
şərəfli dövrlərindən biri olan Gizli təşkilatlar dövrü, Milli 
Azadlıq hərəkatı, Sərhəd hərəkatı, bu hərəkatın şərəfli 
iştirakçıları, millətimizin çox şərəfli böyük şəxsiyyətləri və ən 
nəhayət bu qeyd olunanlara maraqlı yanaşmalar səniçün çox 
maraqlı və dəyərli olacaq. 
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ONU  BELƏ  TANIDIM 

 
                                            “Ağıllı adamla dost olsan əgər,   

                                            Elmi, mərifəti sənədə keçər.” 
                                                                Nizami  Gəncəvi 

 
        Hər hansı bir adam haqqında yazmaq  çətin və məsuliy-
yətli işdir. Bu baxımdan Bünyamin Kərbəlayi Nağdalı oğlu 
Qəmbərli haqqında yazmaq daha çox məsuliyyətlidir. Çünki 
həm Bünyamin müəllimi tanıdığım vaxt çox az müddətdir  (bu 
qısa müddətdə bir insanı tanımaq və onun haqqında danışmaq 
çox çətindir), həm də bu qısa vaxtda Bünyamin müəllim məndə 
çox xoş və müsbət fikirlər yaratdı. Bununla yanaşı Bünyamin 
müəllim nehrəmlilər və onu tanıyanlar tərəfindən çox sevilən, 
hörmət edilən, inanılan, sayılıb-seçilən bir ziyalıdır. İndi bütün 
bunları nəzərə alaraq mən gərək Bünyamin müəllim haqqında 
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elə yazam ki, həm özüm yanlışlığa yol verməyim, həm də onu 
cəmiyyətə düzgün təqdim edə bilim. 
       2009-cu ilin iyun ayı idi. Mənə tanımadığım bir nömrədən 
zəng gəldi. Nehrəmli olduğunu, Bakıda müəllim işlədiyini və 
mənimlə görüşmək istədiyini söylədi. Görüşdük. Özünü tanış 
verdi. Atasını və yaxın qohumlarını yaxşı tanıdım. Mənə 
“Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyəti İctimai Birliyi haqqında qısa 
məlumat verdikdən sonra məni “Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyəti 
İctimai Birliyinə üzv olmağa və keçiriləcək yığıncağa dəvət 
etdi. Yığıncaqda Bünyamin Qəmbərli cəmiyyətin sədri, mən, 
İqt.e.d. Əli Əlirzayev, İqt.e.n. Əbdüləzim Ələkbərov, f-r.e.n. 
Zəfər Qədiroğlu və f.e.n. Şəmil Sadiq İdarə Heyyətinin üzvü 
seçildik. Bünyamin Qəmbərli sədr seçiləndən sonra vəzifəsin-
dən və mövqeyindən asılı olmayaraq imkanı olan nehrəmlilər 
Bünyamin müəllimə olan inam və etibarın hesabına cəmiyyətə 
hər cür yardım etməyə başladı. Qısa zaman ərzində kifayət 
qədər vəsait toplandı, cəmiyyətin internet saytı quruldu, Neh-
rəm kəndindən çıxmış görkəmli ictimai-siyasi xadimlər, elm, 
ədəbiyyat, mədəniyyət, əmək adamları və idmançılar, II Dünya 
müharibəsi və Vətən  (Qarabağ) müharibəsində iştirak edən və 
şəhid olanlar haqqında məlumatlar toplanıb saytda yerləşdirildi, 
Nehrəmin təbliği ilə bağlı müxtəlif təbliğat materialları və vasi-
tələri hazırlanıb yayıldı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatı, dövlət 
strukturu, xarici və beynəlxalq təşkilatlarla, dünyanın müxtəlif 
ölkələrində yaşayan nehrəmlilərlə ciddi əlaqələr quruldu. 
        Bütün bu proses ərzində mən Bünyamin müəllimi öz işinə 
məsuliyyətlə yanaşan, bacarıqlı, ağıllı, çox tələbkar olduğu 
qədər də çox diqqətli və qayğıkeş bir insan kimi tanıdım. Bir 
çox məsələləri dərindən araşdırması, qarşıya çıxan çətinliklərə 
və problemlərə təmkinlə yanaşması, insanlara, hətta ona qarşı 
qərəzli olanlara belə səbr və dözüm göstərməsi, sonradan isə 
həmin adamlara obyektiv və ədalətli olması onun ən böyük 
insani keyfiyyətləridir. Bu qısa müddətdə mən onu tanıyan 
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insanların onu niyə çox sevməsinin əsas səbəbini də tapdım. 
Bünyamin müəllimdə əsas və vazkeçilməz keyfiyyət olan 
dürüstlük, böyüyə hörmət, kiçiyə qayğı, dediyi sözün sahibi 
olmaq, haqsızlıq və saxtakarlıq etməmək, eyni zamanda cəsur 
və qorxmaz olmaq kimi xüsusiyyətlər onu tanıyanlara sevdirən 
əsas xüsusiyyətlərdir. 
         Bünyamin müəllimin keçdiyi yol çox enişli-yoxuşlu olub. 
Həyat onun başına sığal çəkməyib, əksinə öz sərt və şıltaq 
üzünü ona daha sərt göstərib.  Amma onu məğlub edə bilməyib. 
Mən Bünyamin müəllimlə birinci tanışlıqdan sonra onun 
haqqında soruşduqda mənə onun Naxçıvan Muxtar  
Respublikasına necə deputat seçilməsi, deputat fəaliyyəti, 
torpaqlarımızın qorunması uğrunda apardığı mübarizə və s. 
haqqında müsbət mənada çox şey danışdılar. Bünyamin 
müəllim haqqında deyilən bütün müsbət fikirlərə baxmayaraq 
mən onu daha yaxından tanıdıqca məndə ona hörmət və 
məhəbbət daha da artdı. Bugün bizim aramızda böyük yaş fərqi 
olmasına baxmayaraq mən onu özümə dost bilirəm. Çünki, 
yaxınlıq etdiyimiz bu qısa vaxt ərzində mən Bünyamin 
müəllimin nəcib və müsbət əməllərini, Vətənimizə, Millətimizə 
və Dövlətimizə bağlılığını gördükcə, onun həyatını araşdırdıqca 
mənə aydın oldu ki, Bünyamin Qəmbərli təkcə Nehrəm 
kəndinə və ya Naxçıvan torpağına deyil, bütövlükdə hər yönü 
ilə Azərbaycan xalqına layiq bir insan, bir ziyalı ömrü yaşayıb. 
         Bütün yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq demək 
istəyirəm ki, Bünyamin müəllim, 50 yaşın mübarək olsun. 
Sənin bütün çətinliklərinə baxmayaraq sınmadığın, bugünədək 
şərəflə yaşadığın bu həyatda, bütün varlığınla sevdiyin və 
uğrunda  canını verməkdən belə çəkinmədiyin bu vətəndə 
yaşamağa haqqın daha çoxdur. Bundan sonrakı həyat 
fəaliyyətində sənə yeni-yeni uğurlar diləməklə, yeni zirvələr 
fəth etməni, ömrünün müdrik vaxtında Uca Tanrıdan sənə 
möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzulayıram! 
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ŞAİR TƏBİƏTLİ CƏNGAVƏR 
 
          Keçən əsrin 80-ci illərində Bakıda yaşca, peşəcə fərqli 
adamların az-çox bir araya gəlməsində çayxanaların xüsusi rolu 
vardı. Çayxana həvəskarı oldun - olmadın, çayxanaya getməli, 
orada dost-tanışla görüºməli, dərdləşməli olurdun. Mənə qalsa,  
mən çayxana həvəskarı olmayanlar sırasında idim. Bunun belə 
olduğunu universiteti bitirib üç il kənddə müəllim işləyən vaxt 
özüm üçün aydınlaşdırmışdım. Kənddəki tay-tuşlarım hərdən 
məni çəkib çayxanaya aparsalar da, orada çox duruş gətirə 
bilmirdim. Başı nərdə, dominoya və şahmata qarışan tay-
tuşlarımla uzağı yarım saatdan sonra xudahafizləşib evə 
gedirdim. Bakıda isə vəziyyət başqa cür idi. Burada ünsiyyətdə 
olduğumuz  dost-tanışın çayxanalarda nərd, domino və şahmat 
oynamaqla işi yox idi. Onların işi ədəbiyyatdan, tarixdən, 
siyasətdən milli məsələ üstündə danışmaq idi. Yəni nədən 
danışılır-danışılsın, söhbət gəlib milli məsələ üstünə çıxırdı. 
Sən söhbətə qoşulmasaydın belə,  durub getmək istəmirdin,  
çünki söhbət maraqlı, danışılanlar  cəlbedici idi.  
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O vaxt Bədən Tərbiyə İnstitutunda tələbə olan 
Bünyamin Qəmbərli ilə mənim tanış olmağımda da, yəqin ki,  
Bakı çayxanalarının   rolu olub . Onunla ilk dəfə ya çayxanada, 
ya da hardasa başqa bir yerdə “çayxana dostlarım”dan birinin 
vasitəçiliyi ilə  görüşmüşəm. Aramızdakı yaş və peşə fərqi 
ünsiyyətimizə mane ola bilməyib. Qısa bir zamanda bir-
birimizə isinişməyimizin   bir səbəbi “antisovet” əhvali-
ruhiyyədə köklənməyimiz idisə, başqa bir səbəbi də  xasiyyətcə 
az-çox oxşar olmağımız idi. O vaxt olduğu kimi, indinin 
özündə də insanlara münasibətdə xasiyyət-xarakter məsələsi 
məndən ötrü çox vacibdir. Kəlməbaşı “millət, millət” deyən,  
amma üç qəpiklik adamlığı olmayan kəslərlə oturub-durmaq 
məndən ötrü o vaxt da  məşəqqət idi, indi də məşəqqətdir. 
Bünyamin Qəmbərli heç də “millət, millət” demirdi. O, daha 
çox sual verirdi, dünənimizin, bu günümüzün qaranlıq 
nöqtələrini özü üçün aydınlaşdırmaq istəyirdi. Verilən suallar, 
suallar müqabilində nələrisə özü üçün aydınlaşdırmaq cəhdləri 
ədəb-ərkan çərçivəsində olurdu. Bünyamin Qəmbərli böyük-
kiçik yeri bilirdi, onun danışıq və davranışında utancaqlıq  
qarışıq bir ifal olurdu. 

Bu gün yaşı əllini haqlamış Bünyamin Qəmbərlinin 
həmin ədəb-ərkan və ifalı qoruyub saxlaması adamı sevindirir. 
Sevinirsən ki, namərdlik qarşısında əyilməyən cəngavər dostun 
zərif bir ürək sahibidir. Bu zərif ürək sahibi zəng vurub 
deyəndə ki, “şeirlərimi oxumaq üçün sənə vermək istəyirəm”, 
mən zərrə qədər təəccüblənmədim. Çünki Bünyamin 
Qəmbərlinin şair təbiətli olduğunu mən çoxdan bilirdim. Onu 
da bilirdim ki, şair təbiətli adam şeir yaza da bilər, yazmaya da 
bilər. Bünyamin Qəmbərli şeir yazırsa, demək, onu  dost kimi 
bir az  da yaxından tanımaq imkanı qazanırsan. Bünyamin 
Qəmbərlinin səninlə olan söhbətlərini onun  öz-özü ilə olan 
daxili söhbətləri (yəni şeirləri) hesabına bir də götür-qoy 
edirsən, sənin indiyə qədər tanıdığın Bünyamin Qəmbərlini 
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onun − ilk dəfə oxumağa başladığın − şeirlərində axtarmağa 
başlayırsan. Görürsən ki, çoxusu keçən əsrin 80-ci illərində 
yazılan bu şeirlərdə Bünyamin Qəmbərli sənin o vaxt tanıdığın 
Bünyamin Qəmbərlidir. Ürəyi Vətən eşqi ilə döyünən, öz 
xoşbəxtliyini Vətənin xoşbəxtliyində görən Bünyamin 
Qəmbərli... 
 
                                                               24 noyabr 2013-cü il 
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Elmləri Akademiyasının 
Akademiki 

 
              
 
 
 

BÜNYAMIN QƏMBƏRLİ ORİJİNAL ADAMDIR 
 

Mən çox nehrəmli və naxçıvanlılar tanıyıram. Onların 
hər biri ümumi cəhətlərə, elinə və yaşadığı əraziyə uyğun 
xüsusi keyfiyyətlərə, dünyagörüşü və həyat fəaliyyətinə 
malikdir. Bünyamin Qəmbərli işə tamamilə fərqli və yaxşı 
mənada mürəkkəb adamdır. O, iti ağlı olan, prosesləri yaxşı 
analiz edə bilən, hadisələrə biganə olmayan, vətəninin və 
kəndinin təəsübünü çəkən ziyalı bir adamdır. Onun həyat yolu 
heç kim tərəfindən diktə olunmur və heç kəsi də təbliğ etmir. 
Mən Bünyamin müəllimdə proqramlı düşünmək, yeniliyi qəbul 
etmək, savadlı, vətənə, millətə, dövlətçiliyə və insanlığa 
xidməti olan adamlara real yanaşma xüsusiyyətləri və ədalətli 
qiymət vermək qabiliyyətləri görmüşəm. Onun müstəqillik 
yolunda xidmətləri az deyildir. Mən onun Xalq Hərəkatının 
öncül yerlərində fəallığını və riskli fəaliyyətini görmüşəm. Mən 
Bünyamin müəllimi fikrini başqasının fikri ilə bölüşən, onu 
özünün süzgəcindən keçirib qərar verməyi bacaran adam kimi 
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tanıyıram. O, müəllimliklə bərabər ictimai-siyasi hərəkatda 
olduqca fəaldır, haqsızlığa qarşı  susan adam deyil. 
Bünyamin Qəmbərlinin həyat yolu Nehrəmə və nehrəmlilərə 
hər zaman başucalığı və şərəf gətirir. 

1988-ci ildən Xalq Hərəkatına qoşulan Bünyamin 
müəllim Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda 
mübarizə aparmaqla Naxçıvan və Nehrəmdə Xalq Cəbhəsinin 
yaradılmasında, geniş yayılmasında və fəaliyyətində ciddi rol 
oynamış,  arxasınca xeyli insanlar toplamışdır. Heydər Əliyevin 
Naxçıvanda Ali Məclisin sədri seçilərkən cəbhəçilərin səfərbər 
edilməsində də mühüm rolu olmuşdur. Mən bir neçə dəfə 
mühüm görüşlərdə onun ədalətli mövqe tutduğunu, qətiyyətli 
hərəkətini görmüşəm. 

Mən 1990-cı ildə Nehrəm kəndindən deputatlığa öz 
namizədliyimi irəli sürmək üçün imza toplanmasına təşəbbüs 
göstərəndə baxmayaraq mən cəbhəçi deyildim, onun mənim 
haqqımda ağızdolusu müsbət danışıqlarının və hərəkətlərinin 
şahidi olmuşam. 

1992-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında kolxoz 
və sovxozların əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qərar 
qəbulunun müzakirəsində mənim çıxışlarıma Bünyamin 
müəllim özü və ətrafındakıların müsbət rəyini təşkil etmişdir. 
Ali Məclisin iclasında bir çox etiraz edən adamlara cavabla: 
“Əli bəy düz deyir!”,-kimi nümayişkaranə çıxış etmişdir. 

Bir dəfə 1993-cü ilin qış aylarında axşam saat 21:00 
radələrində mən Heydər Əliyevin dəvəti ilə onun yanına 
getmişdim. Bünyamin müəllim də orda qəbul otağında 
gözləyirdi. Məni görüb: “Əli müəllim, siz  buyurun keçin mən 
Heydər bəylə sonra görüşərəm”- dedi və öz növbəsini mənə 
verdi. Mənim siyasi mövqeyimə və fəaliyyətimə çox hörmətlə 
yanaşırdı. Radikal adam olsa da, hər zaman həqiqəti düzgün 
qiymətləndirirdi. Nehrəmdə Heydər Əliyevin görüşlərinin təşkil 
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olunmasında və keçirilməsində xüsusi iştirak edirdi. Heydər 
Əliyevin Nehrəm çıxışlarında hər zaman onun yanında olub. 

Bünyamin müəllim 1990-cı ildə Nehrəm kəndindən 
Naxçıvan Ali Məclisinə deputat seçildi. Həm deputatlıq 
dövründəki fəaliyyəti, həm insanlarla münasibət qurmaq 
bacarığı, əhali ilə səmimi olması, həm Nehrəmdə xeyir-şər 
işlərində iştirakı və həm də qabiliyyəti və düzgünlüyü hesabına 
bu müddətdə qazandığı inam və etibar  onun 2009-cu ildə 
“Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri seçilməsi ilə 
nəticələndi. Biz bu qurumda çox səmərəli fəaliyyət göstərdik. 
O, çox qısa müddətdə  başına ziyalı təbəqəsi toplamağı bacarır. 

Bünyamin müəllim dinamik adamdır. Onun dinamizmi 
özünün təbiəti, Nehrəm amili və keçdiyi həyat yolu ilə bağlıdır. 
Onun mübarizliyi və çevikliyi Azərbaycan, Naxçıvan və 
Nehrəm üçün xeyirlər verib, bundan sonra da xeyir verə bilər. 
O müəllim həyatı yaşamışdır. Mən də müəlliməm, hesab 
edirəm ki, müəllim imkanları ilə bu qədər çox iş görən bir 
adamın potensialından gələcəkdə də istifadə etmək olar. 

Bünyaminin siyasi fəaliyyətinə dair “Nehrəm uşaqları”  
və “Mübarizə”  kitablarımda geniş yazmışam. Bünyaminin 
Azərbaycan Bayrağını zala gətirməsini və Nehrəmdə Heydər 
Əliyevin görüşü zamanı çox yüksək səviyyədə iştirakını və 
həlledici rolunu ətraflı qeyd etmişəm. 

Bünyamin yaxşı yaşındadır. Onun gələcəyinə inanıram 
və ona uğurlar arzulayıram. 
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ARİF ƏLİ OĞLU ƏLİYEV 
 

ADBTİA-nin Rus dili və 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, 

əməkdar müəllim, 
                                                                       
 
 
 
 
 

                             ƏLLİ YAŞIN  MÜBARƏK ! 
 
        Nehrəm Naxçıvan Muxtar diyarının həm qədim, həm də 
tarixi kəndidir. Kəndin şərqində “Qızılburun” adlanan yerdə 
Tunc dövrünə aid yaşayış məskəninin qalıqları, qəbir abidələri 
qalmaqdadır. Ötən əsrin 60-cı illərində  Tiflisdə arxiv və 
kitabxanada işlərkən əlimə “Sbornik materialov dlya opisaniya 
mestnosti plemyon kafkaza” toplusu keçdi ( Tiflis, 1900, 27-ci 
buraxılış, 2-ci bölmə). Vərəqlədim. Maarif xadimi Kərimbəy 
İsmayılovun Nehrəm kəndi ilə bağlı yazısını böyük həvəslə 
nəzərdən keçirdim. Özüm üçün qeydlər etdim. Məndə bu kəndə 
maraq atam Əli İbrahim oğlundan keçmişdir. Rəsmi vəzifələrdə 
işləyən atam ara-sıra bu kəndə  gedər, hər dəfə 1887-1897-ci 
illərdə müəllimlik etmiş, böyük ədib, dramaturq, məşhur 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının qurucusu Cəlil Məmmədquluza-
dənin qızı Münəvvər xanımı ziyarət edərdi. Atam ömrünün so-
nunadək Münəvvər xanımın xidmətində durdu. Bu məşhur 
kənddə dinə ehtiram əxlaq kodeksinə çevrilib. Atamın dediyinə 
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görə məşhur Nehrəm İmamzadəsindəki qəbrdə  şiələrin 
yeddinci imamı Museyi-Kazımın oğlu Seyid Əqil dəfn olunub. 
Zəvvarlar bu gün də qəbri ziyarət edir, nəzir verir, qurbanlar 
kəsirlər. 
       Naxçıvana tez-tez gələn, onun tarixinə, insanlarına qəlbən 
vurulan  görkəmli alim Əbülfəz Hüseyninin fikrincə Nehrəm 
kəndinin adı ərəb mənşəli “nehr” böyük çay və “əm”- icma, 
cəmiyyət sözlərinin birləşməsindən ibarət olub mənası  böyük 
arx, çay kənarında yaşayış məskəni deməkdir. 
       Sözümün canı odur ki, Nehrəm və nehrəmlilərlə yaxınlıq 
mənə atamdan keçmişdir. Nehrəmli Kəlbə Muxtarın adı atamın 
dilindən düşməzdi. İctimaiyyətə bu istiqlal əsgəri haqqında ilk 
məlumatı da o vermişdi. Bu, həmin şəxsiyyətdir ki, (təəssüf ki, 
nehrəmlilər bu məşhur şəxsiyyətin adının əbədiləşdirilməsi 
haqqında fikirləşməyi unutmuşlar) qeyrətli və cəsur nehrəm-
liləri ətrafına toplayaraq özünümüdafiə dəstəsi yaradıb ona 
komandanlıq etmiş, Türk qanına susamış cəllad Andronikin 
dəstəsinə ağır zərbələr vuraraq kəndin bir qarış torpağının belə  
tapdanaraq murdarlanmasına imkan verməmişdir. Yeri 
gəlmişkən qeyd edim ki, XX yüzilliyin əvvəllərində Kərbəlayi 
Muxtarın elədiklərini XX yüzilin sonunda Bünyamin Qəmbərli 
elədi. Nehrəmin qorxmaz oğullarını toplayaraq Sədərəkdən, 
Ordubadın Kilit kəndinə qədər Naxçıvan torpaqlarının erməni-
rus silahlı birləşmələrindən qorunmasında xüsusi rol oynadı. 
        Yaddaşımda yuva salan xatirələrimdən biri də 1964-cü 
ildə atamın bərk xəstələnmiş Münəvvər xanıma göstərdiyi 
diqqət və qayğı olub. Atam özü Münəvvər xanımı Naxçıvan 
şəhər xəstəxanasına yerləşdirib sağalanadək onun qayğısını 
çəkmişdir. 
        Bu ənənəni davam etdirərək mən də Novruz Əliyevlə, 
Əsəd Əliyevlə, Süleyman Süleymanovla, sonralar isə Bünya-
min Qəmbərli ilə dostluq etdim. Nehrəm və nehrəmlilərlə bağlı 
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əlimdən gələni etdim və bu gün də mümkün olan hər şeyi 
etməyə hazıram. 
         1981-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
İnstitutunun rektoru, uşaqlıq dostum Samur Novruzovun dəvəti 
ilə həmin institutun “Dillər” kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışdım. Məşhur Nehrəm kəndinin yetirmələrindən olan 
Bünyamin Qəmbərlini də həmin institutda tanıdım. Həm dərs 
əlaçısı kimi, həm də ictimai işlərdə fəal iştirak edən bir tələbə 
kimi Bünyamin Qəmbərli institutun professor-müəllim 
heyətinin və tələbə kollektivinin sevimlisinə çevrilmişdi. 
Bünyaminin yüksəlməsində mənim də payım var. Kafedraya 
dəvət edib onda elmə maraq oyatdım. Məsləhətimlə Bünyamin 
“Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında fiziki tərbiyə məsə-
lələri” mövzusunda araşdırmalar apardı. Bu işdə Əlyazmalar 
institutunun direktoru, uzun illər dostluq etdiyim professor 
Cahangir Qəhrəmanov mənim xahişimlə Bünyaminə hərtərəfli 
köməklik etdi. Bünyaminin yazdığı elmi iş Tələbə elmi 
cəmiyyətinin respublika olimpiadasında I dərəcəli diploma 
layiq görüldü. Bünyamin araşdırmalarını bir qədər də 
dərinləşdirib onu diplom işi kimi Dövlət Komissiyasında uğurla 
müdafiə etdi. Ali məktəbi bitirdikdən sonra görüşlərimiz 
zəiflədi. Arzum onu peşakar folklorçu görmək idi. Amma hər 
şeyə hakim zamandır. 
        1988-ci ildə xalqımız böyük əzmlə milli-azadlıq 
hərəkatına başlamışdı. O vaxt mən Naxçıvan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində Tarix-ədəbiyyat fakültəsinin dekanı idim. Xalq 
Cəbhəsinin üzvü olmasam da ara-sıra yolumu Naxçıvan Xalq 
Cəbhəsindən salıb cəbhənin liderləri ilə görüşüb söhbətləşər-
dim. Hətta 1989-cu ildə Naxçıvan şəhərindəki Azadlıq mey-
danında  on minlərlə insanın iştirak etdiyi mitinqin bir hissəsinə 
vaxtı ilə  fakültəmizin yetirmələri olan İbrahim İbrahimlinin, 
Kazım Teymurlunun təklifi ilə mən aparıcılıq etdim. Bu 
mitinqdə və digər mitinqlərdə mənə ehtiramla yanaşanlardan 
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biri də Bünyamin idi. Onu da qeyd edim ki, Naxçıvanda 
keçirilən mitinqlərdə sanki bölgənin bütün təbəqələri-
vəzifəsindən, rütbəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hamı 
eyni fikirdə, eyni mövqedə idi. Ölkədə baş verən hadisələr 
ətraflı təhlil edilir, ictimaiyyətə düzgün şəkildə çatdırılırdı. 
Naxçıvanda gedən bütün proseslərdə çox fəal iştirak edən 
Bünyamin Qəmbərlinin “Şərq qapısı” qəzetinin müstəqil qəzetə 
çevrilməsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sovet 
imperiyasının tərkibindən çıxmasında payı az olmamışdır. 
         1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Ali Məclisinə 
ağsaqqallıq edən Heydər Əliyev iclası açarkən Culfadan 
deputat seçilmiş tələbəmiz Eyvaz Həsənov söz alıb dedi ki, bu 
bayraq (SSRİ-nin bayrağını nəzərdə tuturdu) altında biz 
məclisimizi apara bilmərik. Xahiş edirəm Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin bayrağı Dövlət bayrağı kimi qəbul edilsin. Elə 
həmin iclasda həm Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respub-
likasının adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası, həm 
də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvan MR-in 
Dövlət Bayrağı qəbul edildi. Qərar qəbul edilən kimi  
Bünyamin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı əlində 
zala daxil olanda (Vilayət Partiya Komitəsində Bayraq olma-
dığından kənardan gətirildi) Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında 
iştirak edənlərin hamısı Bayrağa ehtiram olaraq ayağa qalxdı, 
uzun zaman alqış səsləri kəsilmədi. 
         Bünyamin Nehrəmdə yaşasa da günlərini Naxçıvanda, 
sərhədyanı kəndlərdə keçirərdi.Yorulmaq bilmirdi. Məhz bu 
istiqlalçı gənclərin xalqın içərisində olması, xalqın birliyinə və 
təşkilatlanmasına səbəb oldu ki, bunun da nəticəsində Naxçı-
vandan bir qarış torpaq belə verilmədi.  
        1990-cı il yanvarın 15-16-sı olardı.Yubiliyarımız Bünya-
minin təşkilatçılığı ilə bütün Nehrəm əhli İmamzadənin 
qarşısına toplaşmışdı. Din xadimi Kərbəlayi Muradəli 
“ALLAH köməyiniz olsun” deyərək yurddaşlarını haqq işi yo-
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lunda daha qətiyyətli olmağa çağırır, Bünyamin isə nehrəmliləri 
bütün sahələrdə sıx birliyə səsləyərək Şəhriyarın aşağıdakı 
misralarını səsləndirir: 
 

Can qurban etməyin vaxtı çatıbsa, 
Səndən hansı namərd əsirgəyər can! 
Qoyuram başımı ayaqlarına, 
Ey ana torpağım,ey Azərbaycan! 
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NƏSİR  NƏSİRLİ 
 

f.r.e.n.,dosent 
ATİ-nin Magistratura və 
doktorantura  şöbəsinin 

müdiri 
 
               
 
 
 
 
 

QƏTİYYƏTLİ  VƏ YORULMAZ TƏBLİĞATÇI 
 
       1980-ci illərin sonlarında ermənilərin Qarabağ iddiaları 
ortaya çıxdığı dövrdən Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi 
Naxçıvanda da xalqını sevən aydınlar açıq və gizli fəaliyyətə 
başladı. Müxtəlif cəmiyyətlər və birliklər yaradılır, tanınmış 
elm, ədəbiyyat və incəsənət adamları ilə görüşlər və yığıncaqlar 
təşkil edilirdi. Bu sayaq işlərdə fəal olan adamların hər biri 
haqqıdna xalq arasında müxtəlif informasıyalar yayılır, bu 
informasiyalarla həm görülən işlər təbliğ olunur, həm də bu 
işlərin təşkilatçıları tanınırdı. Belə insanlardan biri də 
Bünyamin Qəmbərli idi ki, bu dövrdə onun da haqqında ara-
sıra eşidirdim. 1990-cı ilin əvvəllərində isə onun özünü 
gördüm. Müstəqil dövlət ideyasının xalq kütlələrinə təbliğində 
fəal iştirak edən millətçi növqedən çıxış edən bu oğlan onun 
haqqında eşitdiklərim və danışdıqları baxımından dünya 
görmüş, oturuşmuş insan təsiri bağışlasa da görünüşdən çox 
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gənc idi. Azərbaycan Dovlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu 
bitirərək Nehrəmdə müəllim işləyən bu gənc oğlanla tanışlıq, 
söhbət hər bir insanda ona maraq və hörmət hissi yaradırdı. 
Bünyamin müəllim və xalq hərəkəatında iştirak edənlərin SSRİ 
- İran sərhəddini sökməsi əhali arasında onlara inam və rəğbəti 
artırmışdı. Belə bir vəziyyətdə Bakıda 20 yanvar hadisələri baş 
verdi. Amma Naxçıvanda Xalq hərəkatına rəhbərlik edənlərlə 
Naxçıvan Rəhbərliyinin düzgün mövqe tutması və əlaqəli 
fəaliyyəti Naxçıvanda nəinki bu hadisələrin baş verməsinin 
qarşısını aldı, eyni zamanda SSRİ tarixində ilk dəfə heç kimin 
gözləmədiyi, bütün dünyada SSRİ-nin sarsılmazlığı fikrini alt-
üst edən, bütün SSRİ rəhbərliyini sarsıdan və bütün müttəfiq 
respublikalarda baş qaldıran Milli Azadlıq mübarizlərinə 
qətiyyət və cəsarət aşılayan bir hadisə baş verdi. Naxçıvan 
MSSR Ali Soveti Naxçıvanın SSRİ-nin tərkibindən çıxması 
haqqında qərar qəbul etdi. Məhz bu qərarın nəticəsində 
Azərbaycan SSR Ali Soveti də toplaşıb SSRİ-nin tərkibindən 
çıxmaq məsələsini müzakirə etdi, amma Naxşıvandan fərqli 
olaraq bu qərarı qəbul etməyə cəsarəti çatmadı. Naxçıvanda bu 
qərarın qəbul edilməsində xalq hərəkatına rəhbərlik edənlərin 
və o cümlədən Bünyamin müəllimin də rolu çox idi. 
       Bünyamin Qəmbərlinin deputatlıq dövrü xalq arasında onu 
daha çox  sevdirdi. Naxçıvan parlamentindəki ağıllı, məntiqli 
və cəsarətli çıxışları bugün də əhalinin yadından çıxmayıb. Heç 
vaxt yaddan çıxmayacaq hadisələrdən biri də yeni seçilmiş 
Naxçıvan MR parlamentinin Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi ilk 
iclasında Üçrəngli bayrağımızın Naxçıvan MR-in Dövlət 
Bayrağı kimi qəbul olunması və Bünyamin Qəmbərlinin ilk 
dəfə olaraq bayrağı Ali Məclisin zalına gətirməsidir. 
        Sonra tale elə gətirdi ki, mənə Bünyamin Qəmbərli ilə 
birlikdə işləmək nəsib oldu. Azərbaycan Turizm İnstitutunda 
birgə işlədiyimiz dövrdə mən Bünyamin müəllimi həm bir 
insan, həm bir aydın, həm də bir dost kimi daha dərindən 
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tanıdım. Bünyamin Qəmbərli öz işinə məsuliyyətlə yanaşan və 
tələbkar bir müəllimdir. İş prosesində bir çox məsələ müzakirə 
olunur və bəzən də bu müzakirələr həddən çox dərinləşirdi. Bu 
müzakirələrdə Bünyamin Qəmbərlinin çox məlumatlı və 
savadlı olması ilə yanaşı həm də məsələlərə necə məntiqli və 
dərindən yanaşdığını gördüm. Bu müzakirələr zamanı mən 
Bünyamin müəllimin xarakterinə də dərindən bələd oldum. 
Belə ki, Bünyamin Qəmbərli çox məsələdə güzəştə gedər və 
yaxud onunla razılığa gəlmək olar, amma milli məsələdə və 
dövlətçilik məsələsində öz mövqeyindən bir addım da geri 
çəkilən deyil. 
        Bütün dedilkərimi ümumiləşdirərək deyə bilərəm ki, mən 
Bünyamin müəllimi ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Dövlətçilik və Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz 
Elçibəyin Bütöv Azərbaycan ideyalarının qətiyyətli və 
yorulmaz təbliğatçısı kimi tanıdım. 
       Ömrünün 50-ci baharını yaşayan milli köklərə bağlı, əsil 
vətəndaş, qayğıkeş ailə başçısı və tələbkar müəllim olan 
Bünyamin müəllimə gələcək fəaliyyətində uğurlar və can 
sağlığı arzulayaraq deyirəm: Sükanı belə saxla!  
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XƏLİYƏDDİN DƏSGİRALI 

OĞLU XƏLİLLİ 
 

AMEA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi, t.e.n. 

 
 
                
 
 
 
 

 
ADINLA YAŞA 

 
İnsan dünyaya gətirdiyi övladı, nəsli ilə fiziki, mənəvi 

və ideoloji cəhətdən gələcəyə addımlayır. Valideynlər 
övladlarına verdikləri ad vasitəsi ilə arzuladıqları gələcəyi 
gəldikləri dünyada hələ heç nəyi dərk etməyən, bacarmayan, 
günəşdən belə gözünü qoruyan, yaşamaq üçün ancaq 
qışqırıqları ilə ətrafındakılardan kömək istəyən körpənin 
(övladlarının) çiyninə yükləyirlər. Beləcə, hələ heç özü 
haqqında heç nəyi düşünməyi bacarmayan, istəyini ətrafına 
qışqırıqları ilə bildirən körpəni bir qurtum südlə qane edən ana, 
valideynlər özlərinin həyatda bütünlüklə nail ola bilmədikləri 
arzularını körpəyə verdikləri ad vasitəsi ilə onun çiyinlərinə 
yükləyirlər. Körpənin hər istəyinə cavab olaraq bir qurtum süd, 
nəvaziş, təbəssüm, oyuncaq və s. ilə onu sakitləşdirib, ona 
verdikləri adları arzularını nazlamaya, əzizləməyə, laylaya 
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bürüb – büküb körpənin oyanmaqda olan hisslərinə, 
formalaşmaqda olan ruhuna yeridirlər.  Belə arzularla 
övladında Məhəmməd Peyğəmbərin (s. a. s.) dəyərini görmək 
arzusunda olanlar ona peyğəmbərimizin adını, övladını Şərq-
Qərb problemini həll edəcək qəhrəman kimi görmək istəyən 
valideyn ona Səlahəddin adını və s. hər bir valideyn övladlarına 
gələcək arzularına uyğun adlar verirlər. Bu adlar vasitəsi ilə 
körpəni mənəvi, ideoloji cəhətdən gələcəyə yönəldirlər. Adlar 
hər bir insanın, bütövlükdə millətin tərbiyəsində, gələcəyə 
hazırlanması və istiqamətlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Xalqımızın ada verdiyi yüksək dəyərin nəticəsidir ki, adla 
bağlı dualar,  alqışlar və qarğışlar yaratmışdır. Dəyərli adamlara 
dua edəndə dəyərlər “adı ilə yaşasın”. Adla tərbiyə çox da asan 
iş, missiya deyil. Hər hansı adı şöhrətləndirmiş, 
məşhurlaşdırmış əxlaqi dəyərləri, adət-ənənələri yaşatması arzu 
olunan şəxsin genetik imkanı bu adı şöhrətləndirmiş 
şəxsiyyətin genetik imkanına uyğun olmalı, şəxs ilkin 
mikromühitini (ailəsini) dərk etməklə onda adı vasitəsi ilə 
yaşadılmaq istənilən ideyaya sədaqət görməlidir. Belə olduqda 
fərd adda arzu olunan dəyərlərin, ideyanın daşıyıcısına, 
yaşadıcısına çevrilə bilər. Əks təqdirdə... 

Valideynlər tərəfindən adlar şüurlu, mahiyyəti dərk 
edilərək seçilib və ondakı ideyanı canlandıraraq övladın ruhuna 
yeridilməsi üsulları dərk edilmiş olduqda uğurlu nəticələr alınır. 
Övladlarına ad verəndə onun mahiyyətini dərk edən və bu 
üsulla arzularını reallaşdırmaq istəyən valideynlər əksərən 
xoşbəxt ailə, övladlar isə dəyərli, Vətənə və Millətə baş ucalığı 
gətirən şəxsiyyətlər kimi yetişir. 

Elə bu səbəbdən də biz hər birimiz valideynlərimizin 
yaratdıqları əsərləri, onları təcəssüm etdiririk. Çox az övlad 
valideynlərindən cüzi fərqə malik olur. Bu fərq də adətən 
təhsillə bağlı intellektdə özünü göstərir. Xarakter və əxlaqi 
dəyərlər etibarı ilə övladlar əsasən valideynlərin təkrarı olur. 
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İxtisasım, yaşım və həyat təcrübəm ilk tanışlıqda 
insanların şəxsiyyətini, xarakterini müəyyən etməyə, jest və 
mimikasının, təbəssüm və gülüşünün, hiss və həyəcanının təbii, 
ürəkdən gələn, riya və ya  artistizm olduğunu az da olsa 
fərqləndirməyə imkan verir. 

2010-cu ildə Turizm İnstitutunda dərs deməyə dəvət 
almışdım. Dekanlardan köhnə kişi  - Nəsir Nəsirlinin 
kabinetində onunla söhbət edirdim. Bir nəfər bəstəboy, sarışın 
oğlan qapını döyüb, içəri girdi. Söhbətimizi kəsdiyi üçün üzr 
istəyib, Nəsir müəllimə bir neçə məlumat verib, yerinə 
yetirəcəyi bəzi işlər haqqında məsləhət aldı. Onun davranışının 
diqqətimi cəlb etdiyini hiss edən Nəsir müəllim, o gedəndən 
sonra dedi: “Müəllim adına layiq müəllimdir!” Nəsir müəllimin 
sözləri onun haqqında marağımı daha da artırdı. Yaşı qırxı 
keçmiş bu şəxsin sifətində bir körpə təbəssümü, hisslərində bir 
uşaq səmimiyyəti var idi. Bu keyfiyyətlər adətən yüksək əxlaqi 
idellar yaşadan ad, sağlam, ciddi ailə tərbiyəsi ilə mümkün olur. 
Nəsir müəllimdən adını soruşdum. Adı, Bünyamindir – dedi.  

Qəlbimdə Allaha dua etdim ki, bu adamda gördüyüm, 
məni ruhən rahatlandıran hisslərim, fikirlərim düz çıxsın, yanlış 
olmasın. Hərdənbir də olsa “müəllim adına layiq müəllimə”, 
kişi görünüşü, davranışı daxildən gələn, hiylə olmayan kişiyə 
rast gələ bilim. 

Onunla institutun həyətində və dəhlizində rastlaşanda, 
mehribanlıqla salam verib, bir-birimizin əlini sıxırdıq. 
Xalqımızın xarakter keyfiyyətlərindən olan bu cür salamlaşma 
artıq unudulmaq üzrədir. Bir-birini yaxından tanımayan iki 
şəxsin bu cür görüşü, sanki qəlbin hökmü idi. Könüldən-könülə 
istəklər görünürdü. Bu salamlaşmadan hər ikimiz razı qalırdıq. 
Görüşlərimizdə onun təmiz hisslər, sağlam, xeyirxah ruha 
malik olduğuna qəlbimdə ardıcıl inam yaranırdı. İlk kafedra 
iclasında çıxışı zamanı onun haqqında düşüncələrimdə 
yanılmadığıma sevindim. Ona tərəddüdsüz Vətən və Millət 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 25

haqqında sağlam, xeyirxah, elə göründüyü kimi də olan bir kişi 
olduğuna məndə qənaət hasil oldu. Təmaslarımızda, qarşılıqlı 
münasibətlərimizdə mən birmənalı inandım ki, danışdığı zaman 
onun yanaqlarında tez-tez sayrışan ilğımlar müasir insanın 
artistizmi, dondan-dona girməsi deyil, bir türk kişisinin geni, 
türk xanımının halal südü ilə qidalanmış, Bün – yamin 
etiqadından, inamından doğan bir nurdur. 

Tanışlığımızdan az sonra imkan tapan kimi ikilikdə 
çay süfrəsi arxasında söhbətə can atırıq. Söhbəti hansı 
mövzudan başlasaq da, tezliklə Vətən,  Millət,  Elçibəy 
mövzusuna keçir və uzanır. Arzu etmədiyimiz qonaqlar peyda 
olmasa, nə qədər uzanar,  deyə bilmərəm. Bünyamin 
Elçibəydən sonra Vətən və Millət sözlərinə, dediklərinə, 
səmimiyyətinə birmənalı inandığım çox az adamlardan biridir. 
Bünyaminlə söhbətləşəndə mən həmişə ruhən gəncləşir, hətta 
uşaqlaşıram. Odur ki, onun 50 yaşını qeyd etməsi xəbəri mənim 
üçün gözlənilməz oldu, məni silkələdi. Bu xəbər mənə deyir ki, 
sən onu daha çox sevməli,  əzizləməli və dəyərləndirməlisən. 
Çünki zəmanəmizdə belə adamların sayı gün-gündən azalır, 
tapılması çətinləşir. 

Bünyamin,  bütün varlığımla sənə can sağlığı və ailə 
səadəti arzulayıram. Vətən, Millət və Elçibəy ideyalarının çin 
olmasını diləyirəm. Adınla yaş! 

                                                                                                               
                                  
                        Dərin hörmətlə 
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QƏMBƏR MƏHƏRRƏM 
OĞLU CƏFƏROV 

 
ADBTİA-nın dekan müavini, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent, əməkdar məşqçi, 

beynəlxalq dərəcəli hakim 
 

 
 
 
 
 

 
ENİŞLİ-YOXUŞLU ÖMÜR YOLU 

 
       Mən Bünyamin müəllimi 1981- ci ildə tələbəlik dövründə 
tanıdım. İxtisasları güləş və boks olan 74108 qrupun 
nümayəndəsi kimi qrup tələbələrindən olan Bünyaminin gülər 
üzü, şux əhvali-ruhiyyəsi, uşaqlıq çılğınlığı ilk baxışdan məndə 
xoş təəssürat yaratdı. Onun uşaqlıq çılğınlığını həmin vaxt onda 
görürdüm ki, hələ orta məktəbi təzəcə bitirən, həyat məktəbi 
sayılan hərbi qulluğu görməyən, bığ yeri belə hələ tərləməyən, 
yumrusifət, bəstəboy bu oğlan müəllimlərə cavabını özünün 
bildiyi həddən çox suallar verir, bir çox hallarda isə aldığı 
cavabla razılaşmayaraq ciddi mübahisə və müzakirəyə girişirdi. 
Amma bütün bunlara baxmayaraq onunla isti münasibətlərimiz 
yarandı. Onun atasının vəfat etdiyini, çətin tələbəlik həyatı 
keçirdiyini hiss edərək kirayədə qaldığı evə getməyimi 
planlaşdırdım və onun dəvəti ilə bunu həyata keçirdim. Onunla 
ikilikdə 4-5 saat səmimi söhbət apardıq. Birlikdə şəkil 
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çəkdirdik. Sonra o, otağa günəş şüalarının düşməyinə 
baxmayaraq, bir şam yandıraraq stolun üzərinə qoydu, bir 
siqaret də yandırıb dərindən bir qullab vurmaqla şəkilini 
çəkməyimi dedi. Onun millət dərdi çəkdiyini, siyasi dərnəklər 
olarsa onun üzvü olacağını eşidəndə mən heyrətləndim. 
Oxuduğu bir çox əsərlərdən söhbət açdıq. Arif Abdullazadənin 
“Bir ovuc torpaq” romanının süjeti onu çox düşündürdüyünü 
qeyd etdi. B.Vahabzadənin “Gülüstan” müqaviləsi haqda 
yazdığı poemanı təhlil etdik. 
       H.Əliyevin təşəbbüsü ilə SSRİ-nin qabaqcıl ali 
məktəblərinə göndərilən tələbələrdən biri kimi 1983-cü ildə 
ikinci kursu bitirdikdən sonra məni Moskva Mərkəzi Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna göndərdilər. Həmin dövrdən 1990-
cı illərə qədər Bünyamin haqqında heç bir məlumatım olmadı. 
Lakin sonradan mətbuatdan, televiziyadan aldığım məlumata 
əsasən bildim ki, o Nehrəmdə yaşayır, deputatdır, xalq 
hərəkatının öncüllərindəndir. 
        Bünyaminin həyatı enişli-yoxuşlu, şirinli-acılı olub. Lakin  
mart 1964-də dünyaya gələn Bünyamin həyatın bu əzab və 
keşməkeşləri qarşısında əyilməyərək, sınmayaraq həyata vəsiqə 
aldı. 50 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Bünyaminə bu vəsiqə 
doğmadır,  əzizdir, müqəddəsdir.  Elmə maraq və müəllimlik 
bu müqəddəslikdə, ucalıqda əsas yer tutur. O, uzun müddət 
bütün dəvətlərə və çağrışlara baxmayaraq doğulduğu Nehrəmdə  
müəllim işləmişdir. Hazırda isə uşaqlıq çılğınlığından haqq 
yoluna gələrək nəhayət ki, Bakı şəhərində  yaşamağa qərar 
verib və yenə müəllim işləyir. 
        Müəllim sözü bu gün sadəcə hörmət kimi başa düşülsə də 
müəllimə, müəllim sənətinə hər zaman böyük zəka sahibləri 
yüksək qiymət vermiş, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi sayılan 
müəllimi öz ziyası ilə zülmətə nur saçan və canlılara həyat 
verən günəşlə, bağbanla, memarla müqayisə etmiş, 
valideynlərindən üstün tutmuşlar. Şairləri, yazıçıları, rəs-
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samları, heykəltaraşları, mühəndisləri, kosmonavtları, pəh-
ləvanları həmin səviyyəyə müəllimləri qaldırmışdır. Hər bir 
insan müəllim adlanan bir şəxsiyyətin təlim – tərbiyə körpü-
sündən keçib həyata vəsiqə alır.  
        Kimliyindən asılı olmayaraq o kəs ki, sənə yazmağı, oxu-
mağı, sənəti öyrədir, elm adlanan nəhəng bir sarayın açarını sə-
nə ərmağan edir, deməli o adam səninçün müqəddəs olmalıdır. 
Bəs onda, müəllimin özü və ya adı gələndə belə bir şəxsiyyətə 
ehtiram göstərərək niyə ayağa durmayasan? 
        Rəvayətə görə, həddən artıq sərt və amansız olan Teymur-
ləngin vəziri bir gün gecikir. Teymurləng qəzəblənib səbəbini 
soruşur. Vəzir şahın qarşısında baş əyib deyir: “Qibleyi-aləm, 
mən gələndə müəllimimi gördüm. İstəmədim ki, onu keçim ar-
xam müəllimimə düşsün, ona görə də, bir az gecikdim, əfv 
edin”. Rəvayətdəki hikmətə bir bax! Fatehlər fatehi Teymur-
ləng belə müəllim adına, müəllimə hörmətə görə vəzirini bağış-
layır, onu cəzalandırmır. 
        Bünyamin də, hər zaman öz müəllimlərinə hörmət və ehti-
ramla yanaşan, həyatındakı nailiyyətlərində onların əməyini xü-
susi qiymətləndirən şəxslərdəndir. Hər zaman öz müəllimlərini 
qiymətləndirən Bünyamin müəllimlərinə qoyduğu sayqı və 
sevgini indi öz şagirdlərində görür. Onun keçdiyi ömür yolunun 
zirvəsindən neçə-neçə şagirdinin həyatında onun zəhmətinin, 
məsləhətinin, şair təbiətli bir insanın qətiyyətinin izləri görünür. 
        Bu günlərdə yubileyini qeyd etdiyimiz özü və düşüncəsi 
gənc Bünyamin müəllimi 50 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm, 
ona can sağlığı, ailə səadəti, şəxsi həyatında yeni-yeni 
nailiyyətlər arzulayıram.       
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CABBAR HÜSEYNQULU 

OĞLU HƏSƏNOV 
 

Tibb elmləri namizədi, 
Azərbaycan İmplantoloqlar 

cəmiyyətinin sədri, 
İmplant-Dent klinikasının 

baş həkimi 
 

 
 
 

ADI İLƏ ÇAĞRILMAYAN QƏHRƏMAN 
 
        Həyatımız bir su kimi axıb gedir və bir gün bir çayın 
axaraq sonunda dənizə qarışıb itdiyi kimi əbədiyyətə qovuşur. 
Və bu həyatı hərə bir cür, bildiyi, bacardığı və xarakterinə 
uyğun şəkildə yaşayır. Təbii ki, burada ətraf mühit, insanlar, 
şərait, bəxt, qismət, tale də öz rolunu oynayır. 

      Deyirlər insan yolda tanınır. Amma bir insanın tanınması 
üçün ən azı onun yola çıxması lazım. Digər bir deyim də var – 
dostunu çətin gündə sına. Çox doğru deyilmiş, hər şey 
qaydasında olarkən hamı yaxşı görünür. Amma çətin anlarda, 
fərqli anlarda insanlar da fərqli davranışa sahib olur. Belə ki, 
mən Bünyamin bəyi uşaqlıqdan, orta məktəbdən tanıyıram. O 
da bizim hər birimiz kimi (ən azından mənim nəzərimcə) dərsə 
davam edir, sinifdən sinfə adlayaraq böyüyürdü. Bir az əvvəl 
qeyd etdiyim kimi həyatımızda və ölkəmizdə hər şey sabit və 
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stabil olduğu üçün insanlar da təxminən eyni görünürdü. Bir-
birindən çox da fərqlənməyən həyat tərzi və yaşam. 

        Məktəbi bitirdik, şagirdlər məzun oldu və hərə bir 
tərəfə dağıldı. Məlum olduğu kimi mənim taleyimə Tibb 
İnstitutu, Bünyamin bəyin taleyinə isə Bədən Tərbiyəsi 
İnstitutu qismət olmuşdu. Tələbəlik illərində ara-sıra rastlaşsaq 
da mən onun həyat tərzini, nə ilə məşğul olduğunu (gizli ya 
aşkar), necə yaşadığını bilmirdim və mənə elə gəlirdi ki, o da 
hər kəsin yaşadığı tələbəlik həyatını yaşayır. Lakin illər sonra, 
Sovet İttifaqı dağılmağa başlayanda bir çox gizlinlərin aşkara 
çıxması ilə əlaqədər olaraq bizlərə aydın oldu ki, o bizlər kimi 
standart tələbə həyatı yaşamamışdır. Üzvü olduğu gizli 
təşkilatın Azərbaycan həqiqətlərini açması, bizim kim 
olduğumuzu, böyük və ya kiçik qardaşın kim olduğunu və ya 
ümumiyyətlə bunların qardaş olub olmadığını, tariximizi, 
dünyəvi və tarixi dost və düşmənlərimizi, vətənimizin 
bölünməsini, bölünərək paylanmasını, paylaşdırılaraq 
zəiflədilməsini və ən sonunda qurtuluş yollarını ona anlatması 
onu dəyişmiş və içinə vətən sevgisi, mübarizlik, qorxmazlıq 
rüşeymi qoymuşdu. İçində olan bu hisslər isə onu rahat 
buraxmırdı. Sadəcə bu rüşeymin böyüməsi və inkişaf etməsi 
üçün uyğun zaman və mühit lazım idi. İllər ötdü keçdi, 
tələbələr təhsilini bitirib geri döndü. Bu artıq 1980-ci illərin 
sonlarına, Qorbaçovun məşhur yenidənqurma illərinə təsadüf 
edirdi. Artıq sovetlər birliyi laxlayır, ermənilər qımıldanır, 
Qarabağdan qeyri-adi səslər eşidilirdi. Hər kəsin şaşırıb qaldığı 
bir vaxtda küləyin hardan əsdiyini duyanlar vardı. Sadə insanlar 
da, rəhbərlik  də nələr baş verdiyindən xəbərsizdi. Ona görə də 
nə edəcəklərini bilmirdilər. Hər zaman olduğu kimi rəhbərlikdə 
olan şəxslər özündən yuxarı instansiyadan göstərişlər 
gözləyirdi. Təbii ki, bu göstərişlər də ən yuxarılarda 
hazırlanmış ssenari əsasında gəlirdi. Elə buna görə də sadə 
insanları, xalqı qane etmirdi. Amma xalqın arasında 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 31

rəhbərlikdən  də, sadə insanlardan da fərqli insanlar  vardı. Və 
nə yaxşı ki, onlar vardı və zamanında ortaya çıxa bildilər. Həm 
də çıxaraq xalqa, sadə insanlara hər şeyi anlatdılar,  daha 
doğrusu, küləyin hardan və necə əsdiyini izah etdilər. Sonralar 
hər kəsin bildiyi kimi bu insanlar yaxın tariximizin böyük 
şəxsiyyəti Əbulfəz Elçibəyin yetirmələri idi. Təbii ki, 
Bünyamin bəy də onların arasında və xalqın önündə idi. Zaman 
keçdikcə hadisələr qızışır və ya qızışdırılırdı. Sərhəd 
bölgələrində ara-sıra atışmalar ciddi döyüşlərə çevrilirdi. 
Silahsız xalq iki cəbhədə vuruşmalı olurdu:  

1. Düşmən kimi görünən və həqiqətdə də düşmən olan 
ermənilərlə  

2.Üzdə böyük qardaş, arxada isə düşmən rolu oynayan 
sovetlər ordusu ilə.  

Məhz bu və ya digər səbəblərdən vəziyyət çox ağır idi. 
Günlərin birində sovet ordusunun əsgərləri tanklarla kəndə 
girmək əmri almışdılar. Bundan xəbər tutan xalq cəbhəsi 
üzvləri, təbii ki, öndə Bünyamin bəy olmaqla onları kəndin 
ətrafında olan təpələrdə qarşılamağa qərar verdilər. Belə ki, 
ordunun niyyəti kəndə girərək əzmək, qırmaq, dağıtmaq, 
insanları fiziki və mənəvi cəhətdən məhv etmək idi. Amma 
bəyin cəsarəti onları da, orada olan insanları da şoka salmışdı. 
Zamanında nehrəmlilər lənətlənmiş Androniki də o təpələrdə 
qarşılamış, kəndə girməyə fürsət verməmişdilər. Tanklar kəndə 
doğru irəliləməsin deyə son ümidi və sipəri olan canını tankın 
qabağına qoymuşdu. O tankın ki, dünyanı belə uf demədən əzib 
keçər, məhv edərdi. O tankın ki, yaxınlaşanda belə zəhmi insanı 
basır, qorxuya salırdı. O tankın ki, zamanında faşist 
almaniyasının əfsanəvi ordusu ondan qorxaraq geri çəkilmişdi. 
Kimsə düşünməsin ki, müqayisəni çox şişirtdim. Əslində bu 
həqiqətdir, çünki hər kəsin bir canı və onun da ölüm qorxusu 
vardır. Döyüşdə də ordunun qələbə çalacağı və ya məğlub 
olacağı  çox zaman onun komandirinin həll edici anda 
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cəsarətinə bağlı olur. Məhz belə anlarda QƏHRƏMANLAR  
doğulurlar. Onlar isə, ani bir hərəkəti ilə bir ordunu, bir xalqı 
xilas edir. Və o müdhiş an baş vermişdi. Qəhrəman ölümün 
gözünə dik baxaraq öz xalqının azadlığı  yolunda cəsarətli 
addımını atmışdı. Nəticə onu qorxuzmurdu, çünki, canından 
artıq sevdiyi eli-obası , xalqı üçün hər şeyə hazırdı. Hər kəs 
həyəcan içində idi, amma onun bu cəsarəti sovet tanklarını geri 
getməyə məcbur etdi. Bir hərbi təyyarəçinin vətəni qorumaq  
üçün düşmən təyyarəsinə tarana getməsi və ya bir əsgərin 
düşmən pulemyotunu susdurmaq üçün sinəsini onun önünə 
verməsi ilə Bünyamin bəyin bu addımı arasında fərq görən 
varmı? Fərq yalnız hadisələr olub-bitəndən sonra bu insanların 
necə çağrılmasında ola bilər. Kimisi qəhrəman, kimisi isə  ........  
adlanır. Amma ən önəmli olan məqam onun necə 
cağrılacağının onun  üçün əhəmiyyət daşımaması idi. Çünki o 
hər şeyi xalqın azadlığı üçün edirdi, şöhrət üçün deyil.     

        Mənim düşüncəmə görə bu gün hamımızın firavan 
yaşadığı Azərbaycanın azadlığında onun özünə məxsus əməyi 
olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, hadisələr blokadada olan Naxçıvan 
torpağında baş verirdi, onda bunun əhəmiyyəti dəfələrlə artmış 
olacaq, və mən elə bilirəm ki, mənim açıqladığım bu hadisə 
Bünyamin bəyin həyatında olub-keçən minlərlə hadisələrdən 
biridir. 

        Bu gün Bünyamin bəy təmkinli və sakit görünür. Bu 
sakitliyin bir səbəbi müasir Azərbaycanımızın müstəqil bir 
dövlət olaraq inkişaf yolunda olmasıdır. Təbii ki, bu onun üçün 
qürurverici təsəllidir. Lakin onun üçün hər şey bitmədi. Qlobal 
və ağrılı  problemimiz olan bütöv Azərbaycan onu rahat 
buraxmır, içini sızladır. Amma məncə Bünyamin bəy 
kamilliyin zirvəsi olan  50  yaşında daha realist və təmkinli 
görünür. Bu yerdə böyük Atatürk haqqında olan Vida (Osmanlı 
türkcəsində Veda) filmindən bir fraqmenti xatırladım. Atatürk 
ağır döyüşlər və böyük itkilər bahasına İzmiri azad edir, amma 
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ona yaxın, həm də özünün doğulduğu və böyüdüyü Selanik 
üçün bunu etmir. Filmdə söylənilir ki, çünki Atatürk gerçəkçi 
idi. Reallıqdan uzaq hədəflərə cəhd etmirdi. Selaniki isə 
düşmənə bağışlamadı, sadəcə tarixi şəraitin və sələflərinin 
öhdəsinə buraxdı. Doğrudan da bir çox hallarda hər şey tarixi 
şəraitə bağlanır. Bəlkə də buna tarixi fürsət demək daha yerinə 
düşər. Mən bilirəm və inanıram ki, Bünyamin bəy kimi bir 
insan əlini-əlinin üstünə qoyaraq sadəcə tarixi fürsəti gözləmir, 
ona öz içində və ətrafında hazırlıqlar edir. O bilir ki, belə 
olmasa qismətin verdiyi tarixi fürsətlər də boşa çıxa bilər. Ona 
görə də, bəy bu gün öz içində bir əsgərdir, sönməmiş, lakin 
sakitləşmiş bir vulkandır. O vulkan ki, hər zaman püskürə bilər. 
Və mən də inanaraq ümid edirəm ki, bu vulkan yaxın gələcəkdə 
püskürərək bütöv Azərbaycana sahib olacaq. Arzularımız çin 
olsun qardaşım! 
        50 yaşın mübarək!   
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ORDA BIR YOL VAR – UZAQDA... 

                                         Bünyamin bəyin əllinci ad gününə 
 
 Dəyərli Bünyamin bəy!  
        Əlli yaşın qutlu olsun! Ulu Tanrıdan ürəyindəki bütün 
istəklərin bitməsini diləyir, sənə təkcə övlad toyunda yox, həm 
də nəvə toyunda süzməyi, sonra da nəticə ilə birgə gəzməyi 
arzulayıram. 
 Əlli yaşa çatdığını biləndə ilk düşündüyüm bu oldu ki, hə, 
artıq Bünyamin orta yaşa yetdi, mən də qocalığın astanasına 
çatdım. Çünki sən məndən ən azı on yaş kiçiksən və bundan 
sonra sən altmışa, mən də yetmişə doğru yola çıxırıq. Artıq 
gəncliyimiz arxada qaldı. Adətən, adam cavan olanda sabaha 
baxar, gələcəyi düşünər, qocalıq yaşına çatanda isə sabahdan 
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daha çox dünənə üz tutar, keçmişi xatırlayar və olub-bitənləri 
fikirləşər. Artıq indi mənim dünəni düşünmə zamanım gəlib və 
hərdən xatirələrim baş alıb gedir. Ömür yetərsə və yazmaqda 
olduğum kitablarımı bitirsəm, yazdığım kitabları da çap etdirə 
bilsəm, yəqin ki, başqa mövzu axtarmayıb xatirələrimi 
yazaram. Ancaq elə indidən bildirim ki, sən, mən və başqa 
dostlarımız da daxil bizim hamımız çox dəyərli bir həyat 
yaşadıq. Vətən və millət qarşısında alnımız açıq, üzümüz ağ 
oldu, çünki çoxları uydurma Sovet məfkurəsinə və Rus 
imperiyasına qulluğu özü üçün şərəf saydığı bir çağda biz gizli 
təşkilat qurub Azərbaycan üçün, Azərbaycanın bütövlüyü üçün 
əlimizdən gələn işləri görməyə çalışdıq, 1988 – 1992-ci 
illərdəki Milli Hərəkatın da öndə gedənlərin içərisində olduq. 
 Bir-iki il bundan qabaq bir adamla telefonda danışırdım. 
O, sözü səndən saldı və mən də dedim ki, Bünyamin uşaqlıqdan 
bizim gizli təşkilatın üzvü olub. Adam qəzəbləndi və az qala 
məni yalançılıqda suçladı. Çünki gerçəyi bilmirdi və suç da 
bizdə idi: indiyədək biz gizli təşkilatımız haqqında 
danışmamışdıq, susmuşduq, düşünmüşdük ki, ayıbdı, deyərlər 
bəs özümüzü öyürük.  
 İlk dəfə 1993-cü ildə gizli təşkilatımızla bağlı mətbuatda 
bir neçə qısa cümlə demişdim. Sonra 1998-ci ildə Bütöv 
Azərbaycan Birliyi (BAB) iclaslarının birində yeri gəldiyi üçün 
gizli təşkilatımız və onun strukturu haqqında bir az danışdım. 
Bütöv Azərbaycan Yolunun böyük yolbayı Əbülfəz bəy (Ruhu 
şad olsun! Məzarı nurla dolsun!) dedi ki, bu haqda mən 
danışsam, deyəcəklər özündən deyir, gərək elə sizlər, o 
təşkilatın üzvü olmuş adamlar bu haqda danışsın ki, camaat da 
gerçəyi bilsin.  
 Onda hələ özümü orta yaşlı bilir və dünəndən çox sabahı 
düşünürdüm...  
 Bünyamin bəy! İndi elə bilirəm ki, gizli təşkilatla bağlı öz 
bildiklərimin bir qismini yazmağım və yazdığımın da sənin 
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əllinci ad günün münasibətilə hazırlanacaq kitabda çap 
olunması yerinə düşər. Çünki bu xatirələr sən də daxil bizim 
hamımızın keçdiyi yoldur və onlar məhz sənin ad gününlə bağlı 
yada düşdü...  
 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filoloğiya 
fakültəsinə qəbul oldum. Məndən yuxarı kursda oxuyan və 
yataqxanada qonşu otaqda qalan tələbə dostumuz Gədəbəyli 
Zirəddin Məmmədovla parçalanmış Azərbaycana yönəlik tez-
tez söhbətlər edərdik. Söz vaxtına çəkər: 1972-ci ilin qışında bu 
söhbətlər məni gizli təşkilata üzv olmağa gətirib çıxardı. Bəlli 
oldu ki, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəni öz 
qarşısına məqsəd qoymuş bir gizli təşkilat var və Zirəddin də 
onun üzvüdür (onda hələ “bəy” sözünü işlətmirdik). Mən də 
qoşulmaq istəsəm, Zirəddin, mən və bir də üçüncü bir nəfər 
birgə olacağıq. Başqa heç kimi tanımayacaq və yalnız biz 
üçümüz birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Bir müddət sonra isə, 
özümüzü doğrultsaq, mənə də icazə veriləcək ki, öz üçlüyümü 
yaradım.   
 Razılaşdım və bəlli oldu ki, bizim üçlüyün üçüncü adamı 
Zirəddinin otaq yoldaşı, Babək rayonu Zeynəddin kəndindən 
olan tələbə dostumuz Salman Hüseynovdur. Üçümüz birlikdə 
çox söhbətlər edir, Azərbaycan Demokrat Firqəsi üzvlərinin 
bizimlə oxuyan və “demokrat” adlandırılan uşaqları – tələbə 
yoldaşlarımızın əli ilə üstüörtülü biçimdə Güney Azərbaycana 
yönəlik bilgi toplamağa çalışır, “Amerikanın səsi” və başqa 
xarici radiostansiyaları gizlicə dinləyir, özəlliklə də bədii 
ədəbiyyatdan və əldə edə bildiyimiz elmi ədəbiyyatdan nələrsə 
öyrənməyə çox önəm verirdik. Təbii ki, bu öyrəndiklərimizin 
bəlli bir qismi çevrədəki adamlarla söhbətlərdə işimizə yarayır 
və biz öz təbliğatımızı aparırdıq. O dövrdə ən çox yadımda 
qalan işlər içərisində Səttarxanın şəkillərini yaymağımızı, 
Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poemasının hər səhifəsini 
ayrı-ayrı adamlara köçürtdürüb gizlicə paylamağımızı, 
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Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsəri, Səhəndin şeirləri, 
Cənub mövzulu ədəbiyyatımız haqqında hər yanda 
danışmağımızı ayrıca vurğulayım.   
 1975-ci ilədək işlərimiz belə getdi. 1975-ci ildə bir gün 
axşamüstü Zirəddin çox həyəcanlı bir halda bizim otağa gəldi. 
O gün dərsdə eşitmişdik ki, tarix fakültəsinin müəllimi Əbülfəz 
Əliyevi antisovet təbliğat üstündə həbs ediblər. Ancaq mən 
Əbülfəz müəllimi tanımır və mənimlə bir kursda oxuyan 
dəyərli insan Nəsibə xanımın qohumu olmasından başqa 
haqqında heç nə bilmirdim. Yadımdadır, Zirəddin çox boğuq 
bir səslə dedi ki, rəhbərimizi tutublar. Onda ilk dəfə eşitdim ki, 
gizli təşkilatın rəhbəri Əbülfəz müəllim imiş... 
 Zirəddin, Salman və mən Əbülfəz müəllimin 
məhkəməsinə getdik. Salmanla Zirəddin içəri keçə bilsələr də, 
gənclərin çoxunu, o sıradan da məni içəri qoymadılar. 
Məhkəmə binası qarşısında qaldıq. 
 1976-cı ilin Novruz bayramında ilk açıq tədbirimiz – 
yürüş və mitinqimiz keçirildi:  biz Universitet tələbələri 
C.Cabbarlı kino-teatrı qarşısında, başqa dəstələrdən bir qismi 
“Almaz” mağazası tərəfdə və üçüncü bir qrup da qəbristanlıq 
tərəfdə yığışdıq, sonra dördyol qovşağında birləşərək birgə 
Fəxri Xiyabana yürüdük, başda Şıxəli Qurbanov (Allah rəhmət 
eləsin!) olmaqla bir neçə məzarı ziyarət etdik, qısa çıxışlar 
oldu, sonra da Nərimanovun heykəli önünə getdik, əklil qoyub 
dağılışdıq. Çevrəmizi saran şübhəli şəxsləri və mülki geyimli 
dövlət məmurlarını çıxsaq, tədbirə qatılanlarımızın sayı ən azı 
iki yüz nəfərdən çox idi...  
 1976-cı ilin payızında Zirəddin mənə dedi ki, təşkilatın 
qərarı var, artıq təkcə Bakıda yox, rayonlarda da 
təşkilatlanmalıyıq. Naxçıvan sənə tapşırılır.  
 Təbii ki, söhbətimiz uzun çəkdi və mən Naxçıvandakı 
dostlarımdan bir neçəsinə çox umud etdiyimi, onların bu işə 
qatılacağına inandığımı dedim. Hamıdan daha çox iki dostuma 
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– Naxçıvan şəhərindən Asif Kələntərliyə (İndi Haqqın 
rəhmətinə qovuşub. Allah rəhmət eləsin!) və Culfanın Milax 
kəndindən Bayram Muradova inanır, onların təşkilata 
girəcəklərini düşünürdüm. Rəhmətlik Asiflə bir-birimizi neçə 
illərdi tanıyırdıq, Bayram da bizə qonşu olan bir qohumugilə 
arasıra gəldiyindən onu da uşaqlıqdan tanıyırdım. 
Azərbaycanın bölünməsi haqqında hər ikisi ilə də dəfələrlə 
danışmışdıq.  
 Bayram kənddə olurdu deyə onu bir az sonra, 1977-ci 
ildə gördüm və gizli təşkilat məsələsində tərəddüd eləmədi, 
qoşuldu və elə həmin il onu Zirəddinlə də görüşdürdüm 
(Zirəddini bir də 1993-cü ildə gördüm. Xanlarda müəllim 
işləyirdi).  
 Rəhmətlik Asifin məndə ev telefonu vardı. Ona zəng 
etdim və ordan-burdan danışıb sonra Bakıya haçan gələcəyini 
soruşdum. İki ay sonra, 1976-cı ilin sonlarında gəldi və soyuq 
olsa da, bulvarda, “Sahil” restoranının çayxanasında oturub 
danışdıq, tam razılaşdıq. Rəhmətlik Asif öz tanıdığı bir neçə 
adamın – tələbə yoldaşlarının adını çəkdi və onlarla Cənubi 
Azərbaycan haqqında tez-tez söhbətlər etdiklərini bildirdi (O 
dönəmdə Sovet siyasəti “İran Azərbaycanı” adında israrlı idi, 
biz isə bu adı qətiyyən qəbul etmir, Cənubi Azərbaycan 
deyirdik). Qərarımız belə oldu ki, Asif gedib inandığı bir neçə 
yaxın adamla bu məsələni danışır, təşkilatı qurur və 1977-ci 
ildə də mən Universiteti bitirib gəlirəm Naxçıvana, o təşkilata 
qatılıram.  
 Danışdığımız kimi də oldu və 1976-cı ilin sonu - 1977-ci 
ilin başlarında artıq Naxçıvanda təşkilat qurulmuşdu. Mən 
1977-ci ilin yayında işləmək üçün Naxçıvana gəldim və 
rəhmətlik Asifin qurduğu bu təşkilata qatıldım (Hər zaman 
sadəcə təşkilat dedik, daha ayrıca bir özəl adımız olmadı). 
Əsgər Məmmədovun atası Qəlil kişinin çayxanası bizim əsas 
görüş yerimizə çevrilmişdi və doqquz nəfərlik mərkəz daha çox 
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burada yığışırdı. Başlıca hədəfimiz Azərbaycanın bütövlüyü idi 
(o vaxtlar daha çox Vahid Azərbaycan deyimini işlədirdik) və 
düşünürdük ki, Bütövlük istəyiriksə, bu hədəfə ürəkdən 
bağlanacaq və bu yolda çalışacaq milli şüurlu gənclik 
yetişdirməliyik  (“kommunizm nağılı” danışan yaşlılara çox da 
inanmırdıq).  
 1977-ci ilin sonlarında tələbə dostum Arif Acalovla 
Əbülfəz müəllimgilə getdik və o vaxtdan şəxsi tanışlığımız 
başladı. Bir qədər sonra Kələkidə Əbülfəz müəllimin toyu 
həyatda gördüyüm ən gözəl toylardan biri kimi yaddaşıma həkk 
olundu...   
 Üç-dörd il içərisində təşkilat az-çox oturuşdu, bir 
çoxumuz müəllim olduğumuz üçün gənclərdə, ən çox da orta 
məktəb şagirdlərində milli şüur yetişdirməyə yönəlik işlərimiz 
getdikcə gücləndi və fəaliyyətimiz yavaş-yavaş genişləndi. 
Orda-burda yeri düşdükcə apardığımız ümumi təbliğatı bir yana 
qoysaq, orta məktəblər və bədii ədəbiyyat sistemli fəaliyyət 
göstərdiyimiz başlıca sahə idi (Təbii ki, ehtiyat tədbirlərini 
qətiyyən unutmurduq!)  
 Sıralarımızda gözəl şairlər az deyildi: İnqilab Orxan, 
Mehman Qaraağac (Allah rəhmət eləsin! Bir namərdin 
gülləsinə tuş oldu), Əhliman Ərəfsəli (Allah rəhmət eləsin! 
1994-cü ildə ürəyi dözmədi)... Rəhmətlik Asifin Naxçıvan 
Pionerlər sarayına, mənim də Naxçıvan Dövlət Pedaqoji 
İnstitutuna işə girməyimiz gənclərlə işi daha da yeyinlətdi. Asif 
Pionerlər sarayında bir şeir dərnəyi yaratmışdı və bizlər də 
tanıyıb-bildiyimiz, görüb-eşitdiyimiz istedadlı şagirdləri o 
dərnəyə göndərirdik. Şərurda isə eyni işi dəyərli dostumuz şair 
İnqilab Orxan gördü və bu iki şeir dərnəyi bizim gizli 
təşkilatımızın ilk açıq bazası halına gəldi. O dərnəklərdə yetişib 
təşkilata qoşulan gənclərdən biri də, dəyərli Bünyamin bəy, sən 
idin. Hələ orta məktəbi bitirməmişdin və artıq şeirlərində 
Arazdan danışır, Təbriz həsrətindən söz açırdın... Təbii ki, şeir 
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yazan başqa gənclər də çox idi və onların içərisində Qəzənfər 
Oğuzbəyi, indi Haqqın rəhmətinə qovuşmuş rəhmətlik jurnalist 
Elçin Səlcuğu, bir də bir az sonra fəallaşmış Heydər Oğuzu 
daha çox xatırlayıram. 
 Artıq Naxçıvandakı rayonların hamısında bölmələr 
yaradılmışdı. Naxçıvan şəhərində Kazım Teymurlu, Qılman 
Əhmədov, Əsgər Məmmədov, Asəf Quliyev, Məmməd 
İsmayılov, İlyas Axundov, Babək rayonunda İbrahim İbrahimli, 
Salman Hüseynov, Culfada Bayram Muradov, Əhliman 
Ərəfsəli (Allah rəhmət eləsin!), Fətəli İmanov, Ordubadda 
Hüseyn Həsənov, Şəmil Məmmədov, Fətəli Ağayev, Rəfail 
Məhərrəmov, Hüseyn Məmmədov, Şərurda İnqilab Orxan, 
Mehman Qaraağac (Allah rəhmət eləsin!), Hüseyn Məmmədov, 
Muxtar Rzayev, Yusif Rzayev, Hüseyn Cəfərov (Allah rəhmət 
eləsin!), Şahbuzda Fərzuq Seyidbəyli və başqaları təşkilata ilk 
qoşulanlar sırasında idi. Az sonra, 1980-ci illərin əvvəllərindən 
başlayaraq artıq ikinci nəsil aktiv işə başladı və onlardan 
Bünyamin Qəmbərli, Vaqif Əhmədov (Allah rəhmət  eləsin!), 
Fərəc Yusifbəyli, Elçin Səlcuq (Allah rəhmət eləsin!), Qəzənfər 
Oğuzbəy, Fərəc Quliyev... ən çox yadımda qalanlardı. Rejissor 
Vaqif Əhmədov (Allah rəhmət eləsin!) təşkilatımızın ən 
umudverici gənclərindən biri idi, Qarabağda şəhid oldu...  
 1985-dən – Qorbaçovun yenidənqurmasından sonra isə 
təşkilatda üçüncü nəsil ortaya çıxdı... Sonradan eşitdiyim 
məlumata görə, 1988-ci il başlarkən Naxçıvan Respublikası 
üzrə təşkilatımızın 96 üzvü olmuşdu.  Ancaq Əsgər 
Məmmədovun aktiv fəaliyyəti səbəbinə Azərbaycanın başqa 
yerlərində də bizim təşkilatla bağlılığı olan şəxslər vardı. 
Onların içərisində Göyçaydan Talıb Tağıoğlunu daha çox 
tanıyırdım. Bakıda, İmişlidə və başqa yerlərdə adamlarımızın 
olduğunu bilsəm də, onlarla bağlı elə bir bilgim yoxdu.   
 Naxçıvan üzrə bölmə rəhbərlərinin qatılması ilə ümumi 
toplantılarımızı keçirərdik. 1985-ci ilədək keçirilən ümumi 
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toplantılardan Köhnə qala (Naxçıvan), Uzunoba gölü (Babək), 
Şəfa bulağı (Üstüpü, Ordubad), Şıxmahmud meşəsi (Babək), 
Qaraqaya (Şahbuz) yığıncaqları daha səmərəli olmuşdu. 
Adətən, toplantılarımıza yeyib-içmə məclisi görüntüsü verirdik, 
öncə süfrəmizi açıb bir tikə çörək yeyir, sonra iclasımızı keçirir, 
daha sonra da yeməyi davam etdirir və iy gəlməsi üçün 15-20 
adama bir, ən uzağı iki araq içirdik.   
 Bəzən toplantılarımız evlərdə olurdu. Rəhmətlik Mehman 
Məmmədovun (Mehman Qaraağac) oğlu Qorqudun doğum 
günü məclisi, Muxtar Rzayevin evindəki məclis belə 
toplantılarımızdan idi.  
 O vaxt Naxçıvanda bizdən başqa ayrı bir təşkilat da vardı. 
Öncə Turan, yoxsa Bütöv Azərbaycan qurulmalıdır? 
məsələsində bir-birimizdən fərqlənir və tez-tez dartışırdıq. 
Onlar Turançı, biz isə Azərbaycançı sayılırdıq. Oqtay Daşoğuz, 
Gülağa Mirzəyev (Allah rəhmət eləsin! Duzdağda bir təsadüfün 
qurbanı oldu), Fəxrəddin Şeyxələsgərsoy (Allah rəhmət eləsin!) 
ilə bəhslərimizi daha çox xatırlayıram. Birgə işlədiyimiz 
müəllim dostum Aydın Qasımovun (Aydın Mədətoğlu) təkidi 
ilə 1982-ci ildə bu iki təşkilat arasında yaxınlaşma oldu və 
Novruz bayramında Turançılar Şahab məhəlləsində qurduqları 
bayram çadırından bizim bayram çadırımıza Novruz xonçası 
gətirdilər, biz də onlara Novruz xonçası apardıq və sonralar bu 
işə başqa məhəllələr də (Çuxur və b.) qatıldı. Növbəti ilin 
Novruz bayramında Turançılar Haçadağ da deyilən İlanlı dağda 
üç tonqal qaladılar (təkər yandırmışdılar). Ondan sonra isə 
Naxçıvandan görünən Güneydəki bir dağda tonqal qalanması 
bizi çox etgilədi... Yadımdadır ki, hər iki xətt öz doğruluğunu 
göstərmək üçün tez-tez Əbülfəz müəllimə söykənməyə 
çalışırdı. Sonralar isə Əbülfəz bəy bu məsələyə tam aydınlıq 
gətirdi və dedi ki, Turanın yolu Bütöv Azərbaycandan keçir!  
 1984-cü ilin başlarında Asəf Quliyevin təşəbbüsü ilə 
Naxçıvan Tarix Muzeyində “Yurd Tarix-Etnoqrafiya Birliyi” 
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yaradıldı və bu birlik bizim gizli təşkilatın çox uğurlu bir açıq 
fəaliyyət forması oldu.  
 Təşkilatın üzvü olmasa da, o zaman Naxçıvan radio-
televiziyasında və “Şərq qapısı” qəzetində bizə ən çox yardım 
edən Əli Şamil idi (Sonradan bildim ki, o özü də Sumqayıtda 
təşkilatda olubmuş və bizi də danışıqlarımızdan, 
hərəkətlərimizdən yaxşı tanıyır, ona görə də yardım edirmiş).   
 1988-ci ildə başlayan Milli Hərəkat, Xalq Cəbhəsinin 
yaranması, Naxçıvandakı döyüşlərdə şərəflə vuruşmuş Milli 
Müdafiə Şurası vb. məsələlərdə gizli təşkilat üzvlərinin çox 
ciddi rol oynamasına baxmayaraq, mən bu mövzulara 
toxunmaq istəmirəm. Ancaq Sərhəd Hərəkatına toxunmamağım 
mümkün deyil.  
 Naxçıvan Xalq Cəbhəsi Məclisinin 1989-cu il noyabr 
toplantısı ilə qərarlaşdırılıb sərhəd boyunca keçirilən 4 və 12 
dekabr tədbirləri, 19 dekabrdan sərhəddə çadırların qurulması, 
31 dekabrdan sonra da bir-birini arayıb-tapan qohum-qardaşın 
aylar uzunu sürmüş çayüstü görüş-söhbətləri unudula bilməz. 
Vurğulayım ki, Sərhəd Hərəkatı gizli təşkilatın fəaliyyətində 
zirvə nöqtəsi idi. Yalnız 1989-cu il dekabrın 31 səhər saat onda 
Naxçıvana gəlib sərhəd simləri söküləndə şəkil və video 
çəkdirən, sonra da “Sərhəd Hərəkatını mən yaratdım” deyən, ya 
da 1988-ci il Meydan Hərəkatının birinci ildönümü keçirilərkən 
“Çadırı elə yerdə quracayıq ki, o taydan da görünsün” 
deməkdən başqa ayrı bir iş görməyən, sonra da Sərhəd 
Hərəkatını öz adına çıxan, yaxud da “Sərhəd Hərəkatı KQB-nin 
işidi” iftirasını təkrarlamağı özünə peşəyə çevirən şəxslərlə 
işim yox. Kim nə deyir-desin, Sərhəd Hərəkatı birbaşa bizim 
gizli təşkilatımızın illər uzunu apardığı fəaliyyətin sonucu idi. 
Heç yadımdan çıxmaz, simlər qırılandan sonra başqaları deyib-
güləndə, şəkil və video çəkdirəndə gizli təşkilat üzvləri öz 
xəyallarını gerçəkləşdirə bildikləri üçün bir-birlərini qucaqlayıb 
sevincdən ağlaşırdılar...  
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 Sərhəd Hərəkatı Asəf Quliyevin təklifi ilə başladı (elə 
ona görə də, təklifi verən Asəf Quliyev Təşkilat Komitəsinin 
sədri seçildi. O vaxt qaydamız belə idi ki, təklifi verənin özü 
qabağa düşürdü). Gizli təşkilat üzvləri onun təklifini çox qızğın 
şəkildə dəstəklədilər, Naxçıvan Respublikası üzrə Xalq Cəbhəsi 
rəhbərliyinin mütləq çoxunluğu gizli təşkilat üzvləri olduğu 
üçün bu təklif bütün Xalq Cəbhəsinin və Cəbhənin fəaliyyəti 
səbəbinə də Naxçıvan əhalisinin ümumi işinə çevrildi. Təsadüfi 
deyildi ki, Sərhəd Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin on beş 
üzvündən on ikisi gizli təşkilatdan olanlar idi. Bünyamin bəy! 
Sən də o on iki nəfərdən biriydin və Babək bölgəsi üzrə 
sorumlu idin. Yaşadığın Nehrəm kəndində nə qədər adamın öz 
boynuna kəfən dolayaraq Sərhəd Hərəkatına qatılması təbii ki, 
heç vaxt yaddan çıxmaz...  
 1989-cu il 26 dekabrda Naxçıvanda keçirilən mitinqdə 
Asəf Quliyev bildirdi ki, 31 dekabr saat 12.00-da sərhəd 
simlərini sökəcəyik və bundan sonra hər ilin 31 dekabrını 
Azərbaycan Türklərinin Milli Birlik və Milli Həmrəylik günü 
olaraq bayram edəcəyik. Bu sözlər indiki 31 Dekabr Milli 
Həmrəylik günü bayramımızın ilk elanı idi... 
  Bünyamin bəy! Əbülfəz bəyin bizə sevdirdiyi “Orda bir 
yol var – uzaqda...” şeiri yadında olar. O yol bizim yolumuz idi 
və biz o yolu getdik də, o yola vardıq da! Elə bu gedişimiz, bu 
varışımız sonucu idi ki, Sərhəd Hərəkatı adı ilə tarixə düşən 
böyük bir olay – Bütöv Azərbaycan Yolunun ilk açıq kütləvi 
hərəkatı ortaya çıxdı və bununla da gizli təşkilatımız öz işini 
uğurla başa çatdırdı, Bütövlük uğrundakı mübarizə dalğası 
Arazdan keçib Güneyi də etgiləməyə başladı...   
 Xatirələr baş alıb gedir və söz çox uzanır. On ildən artıq 
bir sürə boyunca görülmüş təşkilatı işlər, dostlarımız alma 
yığımından qayıtdıqdan sonra ortaya çıxan ilişmə təhlükəsi, 
KQB qorxusu ilə üzləşmələrimiz, sənədlərimizin məhv 
edilməsi ilə bağlı dartışmalarımız, o taydan çap materialları  
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gətirmələri üçün Culfa qatar  maşinistləri içərisində aparılan 
işin baş tutmaması, keçirdiyimiz çoxsaylı tədbirlər, 
Azərbaycanın hansı formada birləşə biləcəyi ilə bağlı müzakirə 
və mübahisələrimiz, Təbrizə ilk və sonrakı səfərlərimiz, 
Güneydəki fəaliyyətlərimiz və nə qədər başqa məsələlər var 
yazmağa. Ancaq qorxuram ki, bir az da dostlarla danışıb 
unutduqlarımı yada salsam, ya da gördüyümüz işlərin hamısı 
haqqında bildiklərimi yazmalı olsam, sənin əlli illiyinə həsr 
edilmiş kitab elə mənim xatirələrimdən ibarət ola... Ona görə 
də, elə burada dayanır və bir daha səni ürəkdən təbrik edirəm.  
 Dəyərli Bünyamin bəy! Əllinci ad günün qutlu olsun!  
 Bütövlük qibləsi Savalana gedən qutsal yolumuz 
mübarək! İnanıram ki, mənzil başına yetdiyimiz gün də 
gələcək. Ulu Tanrıdan uğurlar diləyirəm!       
                                                              

                                                     Yöteburq, İsveç. 06.12.2013.    
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XALQ HƏRƏKATIMIZIN 

TƏMƏNNASIZ DÖYÜŞÇÜSÜ 
 
Peşəmlə bağlı olaraq  müxtəlif  sahələrdə çalışan  

insanlarla tez-tez görüşməli olurdum. Şairlər, yazıçılar, 
jurnalistlər, sənət və elm adamları arasında millətçi, vətənsevər, 
üsyankar insanlara daha çox rast gəlirdim. Onlar azadlıqdan, 
vətənin xilasından,  insanların xoşbəxt gələcəyindən toylarda, 
yeyib-içmək məclislərində gözəl nitqlər söyləyirdilər. 
Heyranlıqla onları dinləyir, onlarla qürur duyur, onlarla oturub 
durmağa, dostluq etməyə can atırdım. 

Elə ki, 1988-ci il gəldi, elə ki Rusiyanın təhriki ilə erməni 
separatçıları Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycandan  
qoparıb Ermənistan Respublikasına birləşdirmək istədilər onda 
tamam başqa bir mənzərənin şahidi oldum. Gördüm ki, 
vətənsevər, millətçi, inqilabçı kimi tanıdıqlarımın  bir çoxu 
icazəli qəhrəmanlar imiş. Onlar bu işə etiraz səslərini 
ucaltmadılar. Küncdə-bucaqda danışsalar da, narazılıqlarını 
bildirsələr də rəsmi toplantılarda, rəhbər vəzifəlilərin yanında 
Moskvanın buyruqlarını təkrarladılar, hakimiyyətdəkilərin 
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dediklərinə haqq qazandırmağa, neçə deyərlər onların 
əmirlərini xalqa sırımağa, milləti sakitləşdirməyə, etiraz 
dalğasını söndürməyə çalışdılar.  

Onlardan : “Nədən səsinizi ucaltmırsınız, nədən etiraz 
etmirsiniz ?” deyə xəbər aldıqda isə sakitliklə “Biz mədəni 
ziyalılarıq, qaraguruh kimi hay-haray qopara bilmərik” 
deyirdilər. Xalqın ziyalı, millətin düşünən beyni, görən gözü 
kimi tanıdığı ziyalılar hakimiyyət orqanlarının təşkil etmədiyi 
toplantılara qatılmırdılar.  Özləri xalqın qarşısına çıxıb onu 
təşkilatlandırmaq əvəzinə küncə-bucağa çəkilərək mitinqləri 
kənardan seyr edir, onu təşkil edənləri, çıxışçıları, 
savadsızlıqda, bacarıqsızlıqda ittiham edirdilər. Ən cəsarətliləri 
mitinqləri kənardan seyr etməklə öyünürdü: “Mitinqlərə getdik, 
yumruq qaldırdıq” deməklə kifayətlənirdilər.    

Cəmiyyətdəki bölgüdən narazı qalanların da böyük bir qismi 
isə xalq hərəkatına qoşuldu. Onların bəzilərini vətən və vətənin 
düşdüyü girdab o qədər də maraqlandırmırdı. Quruluşun 
dəyişməsini, Azərbaycanın əsarətdən qurtarmasını da istəmirdilər. 
İstədikləri toplumun gücündən yuxarılara təzyiq vasitəsi kimi 
istifadə edərək vəzifə almaq idi. 

Kiçik bir qrupun gücü ilə təşkil olunan mitinqlərə gələnlərin 
sayı isə çox olurdu. Hakimiyyətdən narazı  olan bu qüvvələrin 
maraq, istək və amalları fərqli-fərqli idi. Onların çox az qismi 
Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibindən çıxmasını, Avropa 
ölkələrindəki kimi dövlət qurulmasını, insan haqlarına əməl 
edilməsini, rüşvətxorluğa, yaltaqlığa, saxtakarlığa qarşı  mübarizə 
aparılmasını,  gələcəkdə Araz çayı boyu uzanan sərhəddin aradan 
qaldırılmasını istəyirdi. Belə insanlardan biri də Bünyamin 
Qəmbərli idi.   

Bünyamin bəyi mən tanıyanda 23-24 yaşı olardı.  Bakıda 
institutu bitirib, doğulub boya- başa çatdığı Nehrəm kəndinə 
dönərək idman müəllimi işləyirdi. Mən də 1973-cü ildə Bakıda 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib, 
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təyinatla Naxçıvandakı “Şərq qapısı” qəzetində işləməyə 
getmişdim. İşimlə əlaqədar Nehrəm kəndinə tez-tez gedirdim. 
Burada  çoxlu tanışım olsa da oturub-durduğum, necə deyərlər 
söhbətim tutanların sayı bir əlimin barmağını keçən  deyildi. 

1988-ci ildən isə onların sayı sürətlə artdı. Buna da səbəb xalq 
hərəkatı oldu. Hərəkatçılar arasında  mübariz,  əqidəsindən 
dönməyən, xalqının azadlığı uğrunda canından keçməyə hazır 
olan insanlar gördüm. Onlardan biri də Bünyamin Qəmbərli idi. 
Bünyamin bəy tariximizi, ədəbiyyatımızı tanıdığım tarix, 
ədəbiyyat müəllimlərinin çoxundan gözəl bilirdi. Lakin bilgisi ilə 
heç vaxt da qürurlanmırdı. Necə deyərlər savadını gözə soxmağa 
çalışanlardan deyildi. Əksinə həmişə özünü qınayır, bilgisinin az 
olduğundan gileylənir, əlinə keçən sənədləri, kitab və məqalələri 
acgözlüklə oxuyurdu. 

Dövrün bir çox aydınları kimi yazılanlara kor-koranə 
inanmır, necə deyərlər daha çox bir təbliğat vasitəsi kimi baxırdı. 
Bu təbliğatın arxasında nə durduğunu aydın görürdü. Çox vaxt 
faktları  öz məntiqi və hissləri ilə təhlil edirdi. Məqalə, kitab 
müəllifinin məşhur elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, yaxud dövlət 
adamı olması onu təsir altına salmırdı. Vətənin başı üzərini almış 
təhlükəni  aydın görürdü. Odur ki, yorulmaq bilmədən insanlarla 
görüşür, kiçik bir işartı gördüyü adamlarla dəfələrlə görüşür, 
söhbətləşir, ona kitablar, məqalələr aparmaqdan, oxuduqlarını 
birgə müzakirə etməkdən yorulmurdu.  Yaxşı bilirdi ki, təkbaşına 
heç bir iş görmək olmaz. Vətənsevərləri bir təşkilat ətrafında 
birləşdirmək  lazımdır. Bunun üçün də əlindən gələni əsirgəmirdi. 

Gizli təşkilat quruculuğunda olduqca fəallıq göstərən, 
soydaşlarının maariflənməsi üçün müxtəlif formalar axtarıb tapan 
Bünyamin Qəmbərlinin bu fəallığı mühafizəkarları, mütiləri, qul 
psixologiyası ilə yaşayanları və söz pəhləvanlarını heç də razı 
salmırdı. Bünyamin onlar üçün özündən razı, nihilist, neçə 
deyərlər axının əksinə üzənlərdən idi. Belələri onun dediklərini,  
hərəkətlərini düzgün başa düşə və anlaya bilmirdilər.  Qəribəsi bu 
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idi ki, onlar 5-6 il sonra Bünyamin Qəmbərlinin fikirlərini 
təkrarlayanda, neçə deyərlər onun söylədiklərinə müticəsinə əməl 
edəndə və onun istəklərini yerinə yetirəndə də Bünyaminə düşmən 
kimi baxır, yenə də onun əleyhinə çıxır, onu inkar etməyə 
çalışırdılar.  

1918-ci il mayın 28-də elan edilmiş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağını düzəltdirib təbliğ edəndə, 
məktəbdən, evlərin üstündə asanda, küçədə gəzdirəndə ona təzyiq 
göstərənlər sonralar həmin bayrağı öpərək başları üzərinə 
qaldırdılar və o bayrağın altında rüşvət toplamağa başladılar. 
Bünyamin isə o bayrağın daşıdığı ideyaya bağlı idi. Onun 
ucaldılmasında heç bir maddi marağı yox idi.  

O, 1988-1991-ci illərdə üçrəngli bayrağı cıranlara, onun 
insanların başı üzərində dalğalanmasına əngəl olmağa çalışanlara 
qarşı necə münasibət bəsləyirdisə, indi də həmin bayrağın altında 
rüşvət toplayanlara, saxtakarlıq edənlərə həmin cür münasibət 
bəsləyir.  

Zaman Bünyamin Qəmbərlinin haqlı olduğunu sübut edirdi. 
Amma ona qarşı duranlar yenə də bunu görmək istəmirlər. 

Bünyamin Qəmbərli və onun kimi azsaylı vətənsevər gizli 
dərnək üzvlərinin zəhməti öz bəhrəsini verdi. Yaratdıqları dayaq 
dəstələri qanunsuz da olsa açıq fəaliyyətə keçdilər. Bu gücə qarşı 
hakimiyyət orqanları dura bilmirdilər. Lakin onları rəsmi şəkildə 
tanımaq da istəmirdilər. Özlərini görməməzliyə, eşitməməzliyə 
vurur, keçirilən mitinqlərin qətnamələrini bir küncə atır, onları 
hətta qeydiyyata almağa belə cəsarət etmir, yuxarıdan göstərişlər 
gözləyirdilər.  

Xalq cəbhəsi ətrafında toplaşanlar isə soydaşları olan 
hakimiyyət nümayəndələri ilə onların özləri kimi sərt davranmır, 
mübarizəni dinc yolla aparırdılar. Xalq cəbhəsinin tanınması üçün 
hökumətə edilən rəsmi müraciətə onminlərlə imza toplanmışdı. 
Bu imza toplanması kompaniyasında nehrəmlilər birinci idilər. 
Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qarşısında 
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keçirilən üç günlük kütləvi aclıq aksiyasının təşkilat komitəsinə 
Bünyamin Qəmbərli rəhbərlik edirdi. 1989-cu ildə Naxçıvanda 
Xalq Cəbhəsinin birinci konfransının keçirilməsində necə fəallıq 
göstərirdisə, Araz boyu çəkilmiş, Azərbaycanı ikiyə bölən sərhəd 
məftillərinin sökülməsində də həmin fəallığı göstərirdi. 

O, həm təkliflər verir, həm təkliflərin həyata keçirilməsi üçün 
adamları səfərbərliyə alır, həm də xalq cəbhəsinin qəbul etdiyi 
qərarların icrasında sıravi bir üzv kimi iştirak edirdi. 1989-cu ilin 
noyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Vilayət Təşkilatı 
məclisində Azərbaycanı ikiyə bölən tikanlı məftillərə etiraz 
kompaniyası müzakirə ediləndə ən çox fəallıq göstərənlərdən biri 
də Bünyamin Qəmbərli oldu. Tikanlı məftillərə etiraz əlaməti 
olaraq Araz qırağında dəfələrlə kütləvi mitinqlər təşkil edildi. 
Mitinqlər bir nəticə verməyəndə sərhəd məftilləri sökülənədək 
çadırlar quraraq orada qalmağı qərarlaşdırdılar. Etirazın bu 
formasının baş tutacağına nə sərhədçilər, nə partiya-sovet işçiləri, 
nə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları, nə də bəzi cəbhəçilər 
inanırdılar. Çünki Naxçıvan kimi qışı sərt keçən bir yerdə qışın 
ortasında qızdırılması mümkün olmayan çadırlarda yaşamaq 
bilərək ölümün ağuşuna atılmaq demək idi. Naxçıvanlı gənclər 
bunu etdilər. Bünyamin Qəmbərlinin rəhbərlik etdiyi Nehrəm 
dayaq dəstəsinin üzvlərinin dözümü Moskvadan gələn jurnalistləri 
də, generalları da heyrətə salmışdı.  

Bünyaminin o dövrdə jurnalistlərin verdiyi suallara cavabları, 
generallarla, rəhbər partiya-sovet işçiləri ilə söhbətləri xalqımızın 
mübarizə tarixinin ən şərəfli səhifələrindəndir. Bunun üçün 
Moskvada çap olunmuş qəzet və jurnallara baxmaq kifayət edər. 

Sərhəd boyundakı tikanlı məftillər söküləndən sonra 
vəziyyətlə yerindəcə tanış olmaq üçün Sov.İKP MK katibi 
Girenko, SSRİ Millətlər Sovetinin sədri Nişanov, SSRİ Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsinin bir neçə generalı, Sov.İKP MK-nın 
işçiləri, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Vəzirov 1990-cı 
ilin yanvarın 5-də Naxçıvana gəlmişdilər. Onları gətirən qatarın 
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qarşısının Qızılvənd dəmiryol stansiyasında nehrəmlilər tərəfindən 
kəsilməsi və orada olan söhbətlər ayrıca bir mövzudur.   

Qəribəsi bu idi ki, gizli təşkilatın ətrafında birləşənlərin bir 
qismi rəhbərliyə seçilmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Onları 
seçməyənlərdən inciyir-küsür, narazılıqlarını bildirirdilər. 
Bünyamin isə seçilməyə, rəhbər heyətə düşməyə can atmırdı. 
Amma həmişə onu seçir, ona etimad göstərirdilər. Bu seçimlər də 
nə pul, nə var dövlət, nə şöhrət qazandırırdı, əksinə əzab-əziyyət, 
yuxusuz gecələr, yorğunluq, ailənin onsuz da az olan büdcəsindən 
kəsib ümumi işə xərcləmək, təqib və təhqir olunmaq, hətta 
həyatını təhlükə altında qoymaq vardı. Buna baxmayaraq vətən və 
millət sevgisi Bünyamini və Bünyaminkimilərini məmnunluqla bu 
işi boyunlarına götürməyə vadar edirdi.   

Təmənnasız vətəni və milləti üçün iş görmək istəyən belə 
insanların haqqında dedi-qodu, şər-şamata yaymaqdan belə 
çəkinmirdilər.Buna bir misal çəkəcəm. 1990-cı ilin 20 yanvar 
hadisələrindən sonra Xalq Cəbhəsinə axın edənlər, ona maddi 
yardım göstərənlər olduqca çoxalmışdı. Çünki, 1918-1920-ci 
illərdə rusların yardımı ilə erməni silahlı dəstələri naxçıvanlı 
müsəlmanlara hansı divanlar tutduqları, onların qəddarlıqları 
yaddan çıxmamışdı. 

Bir az keçmədi ki, hər yerdə dedi-qodu yayılmağa başladı ki, 
cəbhəçilər yedi-dağıtdı! “Yedi-dağıtdı” şayələrində Bünyaminin 
adının da çəkilməsi məni çox üzürdü. Çünki, Bünyamin Qəmbərli 
cəbhəçilər arasında ən gözü-könlü tox olan birisi kimi tanınırdı. 
Nehrəm kəndindəki Xalq Cəbhəsinin dayaq dəstəsi də ən güclü və 
mütəşəkkil bir təşkilat idi. Naxçıvan şəhərində keçirilən mitinqlər 
çox vaxt nehrəmlilər gəlməmiş baş tutmurdu. Çünki onların sıx 
birliyini heç bir milis dəstəsi, hökumət məmuru poza bilmirdi.  

Rusların təhriki ilə erməni silahlı dəstələri Kərkiyə, Sədərəyə 
basqın edəndə də müdafiə xəttinin önündə həmişə nehrəmliləri 
görmək olurdu. Partiya-sovet işçiləri də, milislərin bir çoxu da 
onlarla qürur duyduqlarını söyləyirdilər. Belə bir vəziyyətdə 
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Bünyamin kimi təşkilatçı və saf birisi haqqında böhtanların 
yayılmasını istəmirdim. 

Azərbaycan KP Naxçıvan  Vilayət Komitəsinin birinci katibi 
Afiyəddin Cəlilovla görüşdə tələb edəndə ki, məmurların yaydığı 
bu cəfəngiyyatı yığışdırsın. O, çox sakit və səmimi görünməyə 
çalışaraq dedi:  “Bu mümkün deyil. Bizim partiya - sovet 
işçilərinin, milislərin, idarə və müəssisə müdirlərinin bir qismi 
ümumxalq malını mənimsəməkdə o qədər mahirləşiblər ki, gəl 
görəsən. Hökumətin yüz cür nəzarət mexanizmi olmasına 
baxmayaraq onların oğurluğunun üstünü aça bilmir. İndi birdən 
xalqın nəzarətsiz gətirib Xalq Cəbhəsinə pul, qızıl vermələrini 
bağışlaya bilmirlər. Bünyaminlər yığılan vəsaitin hesabına silah 
almaq üçün həyatını təhlükə qarşısına qoyurlar. Döyüşə gedir, 
həm özlərinin, həm də dedi - qodu yayanların ailə şərəfini 
qorumağa çalışırlar. Bizimkilər də onlara ağılsız kimi baxır. 
Düşünürlər ki, kaş o vəsait bizim əlimizə keçəydi. Onda gör 
nəzarət mexanizmi olmayan bu vəsaiti necə mənimsəyərdik”. 

Afiyəddin Cəlilov söhbətlərimizdə pul, var-dövlət, vəzifə 
naminə vətəni, milləti satmağa hazır olan, şərəf, namus, ləyaqət nə 
olduğunu bilməyən məmurların adlarını çəkir, onlardan lələdağ 
olduğunu söyləyirdi. Qəribəsi bu idi ki, həmin məmurları 
vəzifədən uzaqlaşdırmaq əvəzinə vəzifələrini yüksəldir, onlara 
daha çox səlahiyyətlər verirdi. 

Bir dəfə sərxoş olmuş hərbiçilərin zirehli maşınları ilə 
Nehrəm kəndinə girib mağazadan araq almaq istəmələri camaatı 
bərk narahat etmişdi. Onda nə cib telefonu vardı, nə də kənddəki 
telefonlar normal işləyirdi. Bünyamin dayaq dəstəsinin üzvləri ilə 
zirehli maşının qarşısını kəsib onların kənddən çıxmasına əngəl 
olmuşdu. Naxçıvanda hərbiçilərin qanunsuz hərəkatları haqqında 
bilgi vermiş, rəhbərlikdən nümayəndələr gələnədək zirehli 
maşının qarşısından çəkilməmişdi.  

Onda hərbiçilər Bünyaminin də, onun cəbhəçi yoldaşlarının 
da üzərindən zirehli maşını sürüb gedə bilərdilər. Görünür 
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nehrəmlilərin kütləvi hərəkatı və onların çılğınlığı hərbçiləri 
qorxutmuşdu. Başa düşmüşdülər ki, orada 10-15 adam öldürsələr 
belə özləri də kənddən sağ çıxmayacaqlar.  

1990-cı ildə keçirilən seçimlərdə Bünyamin Qəmbərli 
Nehrəm kəndindən Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat seçildi. 
Sessiyadakı cəsarətli çıxışları ilə yadda qaldı. Bəzən elə oldu ki, 
110 deputat arasında yeganə etiraz edən o oldu. Zaman isə onun 
haqlı olduğunu göstərdi. 

Bünyamin Qəmbərli əqidə adamı idi. Ona görə də nə 
vəzifəyə,  nə var dövlətlərə aldanır, onu təhdidlərlə, hədələrlə də 
qorxutmaq olmurdu. Çünki mübarizəsində haqlı olduğunu bilirdi.  

O, yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan təşkilatlarının 
gizli çap etdiyi qəzetləri, kitabçaları yayıb əldə edilən vəsaiti son 
qəpiyinə kimi göndərməklə kifayətlənmirdi, Gəncədə, Sabirabada 
və b. bölgələrdə gizli çap olunan qəzet, jurnal və kitabçaları da 
xalq arasında yayırdı. Özü də Xalq Cəbhəsi Nehrəm dayaq 
dəstəsinin “İstiqlal” adlı qəzetinin bir neçə nömrəsini çap etdirdi. 
Kiçik formatlı qəzetlərin bir vərəqi böyüklükdə, yəni qəzetçilərin 
dili ilə desək A3 formatlı iki səhifəlik bu qəzet səhv etmirəmsə 
Azərbaycanda yeganə qəzet idi ki, onu kənd dayaq dəstəsi çap 
edirdi. 

Yəqin ki, bir zaman gələcək Bünyaminin Nehrəmdə yaşadığı 
ata-baba evinin qarşısına “1990-cı ildə gizli nəşr olunan  “Oyanış” 
qəzetinin redaksiyası burada yerləşmişdir” yazılacaq.   

Sərhədlər açılandan sonra gördük ki, İran İslam 
Respublikasında yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycanda baş 
verənlər haqqında aydın təsəvvürü yoxdur. Odur ki, Siyaməkin 
(Rəhbəri Nasirin) təşəbbüsü ilə “Oyanış” adlı bir qəzetin nəşri 
planlaşdırıldı. Mətbəə olmasa da, maliyyə vəsaiti çatışmasa da 
əski əlifba ilə A4 formatda səkkiz səhifəlik qəzetin bir neçə sayı 
çap olundu. Həmin qəzetlərin böyük əksəriyyəti o taya göndərildi. 
İndi həmin qəzetin nümunələrini tapmaq çətin bir işə çevrilib. 
Türkiyəli alim, İran türklərinin ədəbiyyatının, mətbuat tarixinin 
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tədqiqatçısı Ənvər Uzun bir neçə dəfə mənə xahiş etdi ki, 
“Oyanış” qəzetinin nümunələrini tapmaqda ona yardımçı olum. 
Təəssüf ki, onun bu arzusunu yerinə yetirə bilmədim. 

Bünyamin Qəmbərli Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
bir neçə il sonra həbs edildi. O, buna faciə kimi baxmadı. 
“İnqilablar öz balalarını yeyərlər” deyimi ona çoxdan tanış idi.  

Bünyamin Qəmbərli dəfələrlə ölümlə üz-üzə gəlmişdi. O, 
Şada döyüşlərində də, Kərməçataq-Buzqov döyüşlərində də, 
Sədərək döyüşlərində də ölə bilərdi. Sərhəd məftillərinin 
sökülməsi kompaniyasında onun əlindən zəncir çeynəyən 
sərhədçilərin gülləsinə də tuş gələ bilərdi, lap elə kənd 
mağazasından araq almağa gələn hərbçilər də zirehli maşını onun 
üstündən sürüb keçə bilərdilər. Sovet hökumətinin fanatik 
tərəfdarları, fanatik kommunistlər də Bünyamin Qəmbərlini 
müxtəlif yollarla aradan götürə bilərdilər. Bəlkə də onda 
Bünyamin Qəmbərlini hamı bir qəhrəman kimi tanıyacaq,  adına 
məktəblər, küçələr veriləcək, büstü ucaldılacaqdı. İndi isə... 

Bünyamin Qəmbərli haqqında onu tanıyanlar çox yaza bilər, 
onun çox məziyyətlərindən söz aça bilər. Amma inanmıram ki, 
onların hansısa Bünyamin Qəmbərlinin xatirələri qədər 
əhəmiyyətli ola bilsin. 
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İNQİLAB  ORXAN 
  
                                      
                                 
 
 
 
 
 

I  MƏKTUB 
 

“Təbriz dedim,Şuşa dedim, 
Dərdimi birbaşa dedim!” 

 
         Əzizim Bünyamin bəy! 
         Sənə də gün kimi aydındır ki, bu yurdun, bu vətənin, bu 
ulu məmləkətin taleyində qılıncın rolu nə qədər mühüm olubsa 
qələmin, sözün də rolu bir o qədər əvəzsiz olub. Və zaman – 
zaman dərdlərimizi, ağrılarımızı, yaralarımızı o müqəddəs 
qələm birər – birər sərgiləyib, faş edib, amma o qələmdən fərqli 
qılıncın missiyası həmin naqislikləri kəsib atıb. 
          Deməli, qılınc və qələm, söz və silah bu canımız, 
ciyərimiz məmləkətin daim özünüqoruma vasitəsinə çevrilib. 
          Mən sənin, Bünyamin bəy, məmləkətimizin uzun illər 
müstəqillik uğrunda mübarizəsinin, özgürlük çabalarının nəti-
cəsi kimi möhtəşəm xalq hərəkatında öz “qılıncınla” (yəni real) 
iştirakını çox müşahidə etmişəm, qətiyyətini, prinsipiallığını, 
milli təəssübkeşliyini çox görmüşəm, amma o tarixi şansdan – 
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bir az da romantik təsir bağışlayan – qalxınma hərəkatından da 
əvvəl qələmlə, sözlə apardığın mücadilədən qəti xəbərim 
olmayıb. 
        Əzizim Bünyamin bəy !  
         Bəlkə də, elə bu səbəbdəndir ki, o hərəkatda sözə, qələmə, 
ədəbiyyata bağlı adamlar daha səmimi idilər, daha təmənnasız 
idilər. O qələm adamları, o söz adamları, milli hissə, 
vətənpərvərlik duyğusuna sahib olan o şəxslər səhv edə bilər, 
amma xəyanət - əsla. 
          Bünyamin bəy, mənim qəti əqidəmə görə, əsil şair, əsil 
yazıçı, əsil yaradıcı adam, ümumiyyətlə, əsil sənətkar o xalq 
hərəkatından, azadlıq, müstəqillik, demokratiya uğrunda 
mübarizədən kənarda qala bilməzdi və əgər belələri olubsa, 
onların milli mənliyi, milli mənsubiyyəti çox böyük şübhə 
altındadır. 
         Dünya tarixi hələ bir yana, elə bizim öz tariximiz də sübut 
edir ki, ali həqiqətlər uğrunda, haqq uğrunda  mübarizə 
aparanlar illər uzunu edam olunublar, dəriləri soyulub, 
güllələniblər, sürgün olunublar,  zindanlarda çürüyüblər, amma 
əyilməyiblər, sınmayıblar, əqidələrindən dönməyiblər. 
         Hərə öz taleyinin quludu  və sən də imperiya generalları 
qarşısında əyilməyən başını öz taleyin, alın yazın qarşısında 
əyməyə məcbur oldun: məhbəslərə atıldın... 
          “Məhbəs dəftəri” silsiləsindən yazdığın şeirlərdə bir 
kədər, bir sızıltı var, bir yalqızlıq var, amma həm də aşırı 
dərəcədə bir dönməzlik, əyilməzlik var. 
         Sənin şeirlərin haqqında ən müxtəlif oxucular ən müxtəlif 
fikirlər söyləyə bilər. Di gəl ki, milli təəssübkeşlik hissinin, 
azadlıq, müstəqillik, vətənpərvərlik duyğusunun, tarixi köklərə 
bağlılığın, mübarizə ovqatının bütün yazılarının ruhunu təşkil 
etməsi fikrində yekdil rəyə gəlməsi də qaçılmazdır. 
        Əzizim Bünyamin bəy! 
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         Şeirlərinin yalnız elə başlıqlarını xatırlatmaq kifayətdir ki, 
sənin düşüncə tərzin, xarakterin, iç dünyan haqqında təəssürat 
yaransın. 
        Bir də böyük türk dünyasının ləyaqətli oğlu, həmçinin 
sənin həmkəndlin rəhmətlik Mirzə Cəlil demişkən: sözünü o 
şəxslərə de ki, sənə qulaq asmaq istəmirlər, gedirlər məsələn, it 
boğuşdurmağa, xoruz döyüşdürməyə, dərviş nağılına qulaq 
asmağa, hamamda yatmağa və digər bu növ vacib əməllərlə 
məşğul olmağa... 
          Həqiqi şairlər heç zaman xoşbəxt olmur. Amma mən belə 
hesab edirəm ki, xalq, millət, bütövlükdə insanlıq həqiqi vacib 
əməllərlə məşğul olsa,  xoşbəxtlik deyilən o nəsnənin havası bir 
xəfifcə şairləri də vura bilər! 
 

II  məktub 
Əlli il yol gedən  adam ... 

                                       ( Bünyamin Qəmbərlinin 50 yaşına) 
 
         Əzizim Bünyamin bəy ! 
         Heç bilmirəm ömrünün əllinci aşırımını keçhakeçdə 
olmağın haqda məlumatı alanda – min gözlünün görə 
bilmədiyini görən - kor Vüysəlin bu xeyli müdrik və xeyli 
ələmli misraları hardan ağlıma gəldi: 

 
             Uzun incə bir yoldayım, 
             yol gedirəm gündüz, gecə. 
             Heç bilmirəm nə haldayım, 
             yol gedirəm gündüz, gecə. 

 
         Söz yox ki, böyük insanlığın, bir növ, tapdaq elədiyi o 
əbədi yol haqqında əbədiyyət qədər uzun  ömürlü, nisgilli – 
naləli misraları sən də dəfələrlə oxumamış deyilsən, müxtəlif 
ifalarda qüssəli melodiyasını dinləməmiş deyilsən. 
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         Sənin...(təkcə səninmi?! Yox, sənin yolçu həmkarlarının 
da, əməldaşlarının, silahdaşlarının da) əlli ildir çarpışa - çarpışa 
addımladığı o müqəddəs yol heç zaman bitib - tükənməyəcək. 
Ömür bitəcək, amma o yol bitməyəcək. 
        Yəni: ömür bitər, yol bitməz! 
        Amma ömrü bitənlərin əvəzinə o yola yeni yolçular 
çıxacaq. 
        Yol varsa, yolçular da mütləq olacaq. 
         O uzun, incə yolda yeni – yeni yolçular gündüz demədən, 
gecə demədən yürüyəcəklər. 
        Əzizim Bünyamin bəy! 
        Əlli ildir ki, sənin də yürüdüyün o yol yeri – yurdu bəlli 
olmayan min illərin o başından gəlir. Başlanğıcı kimsəyə 
məlum olmadığı kimi, sonu da kimsəyə bəlli deyil o yolun. 
        O yol əbədiyyət yoludur. 
        O yol haqq yolu, həqiqət yolu, ədalət yoludur. 
        O yol fəzilət yoludur. 
        O yol Tanrı yoludur. 
        Necə ki, haqqa talib Xeyirin qarşısında daima zalım, 
fürsətcil Şər varsa, bu dünyada o yol da olacaq. 
        Necə ki Allah varsa, o yolun yolçusu da mütləq olacaq. 
        Əzizim Bünyamin bəy! 
         Sən 50 ildir ki, o yolun yolçususan. Və nə yaxşı ki, sən o 
yolda tək deyilsən, tənha deyilsən, yalqız deyilsən. Və nə yaxşı 
ki, çiyindaşların var. Və nə yaxşı ki, zindanlara atılsalar da, 
dara çəkilsələr də, tonqalda yandırılsalar da, vətəndən didərgin 
salınsalar da, güllələnsələr də o yolun yolçuları heç zaman 
seyrəlmir, bitmir, tükənmir. 
        50 ildir ki, sən də o ağır, əbədi yolçuluğu davam etdirir-
sən. 
       50 ildir ki, sən də gündüz, gecə yol gedirsən. 
       50 ildir ki,sən də uzun, incə yol gedirsən. 
       Yolun uğurlu olsun , qardaşım!  
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FƏRZUQ 
SEYİDBƏYLİ 

  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YADIMDA QALAN  
VƏ QALMAYAN BÜNYAMİN 

 
      Yaddaşa görə hansısa dost, tanış və ya hadisə haqqında 
yazmaq çətindir. Yaddaş nə dərəcədə etibarlıdır?  
Dünyanın özü qədər… 
Bəs yadda qalmayanlar? Bəlkə də, elə əsil həqiqət yadda 
qalmayanlardadır… 
      Bünyaminlə məni 80-ci illərin əvvəlində rəhmətlik Asif 
Kələntərli tanış etmişdi. Naxçıvan şəhərində “Böyük Bağ” 
deyilən parkda. O zamanlar milli-azadlıq hərəkatının sadəlövh 
romantik dövrü idi. Həftədə bir dəfə toplaşıb görmək həsrətində 
olduğumuz Təbrizdən başlamış Kola yarımadasına, 
Yaponiyadan tutmuş Hibraltar yarımadasına qədər nəhəng bir 
miqyasda baş verənlərin hamısını anladığımız səviyyədə 
müzakirə edərdik. Bizi düşündürən əsas məsələ vahid 
Azərbaycan idi. Fərq etməzdi, SSRİ-nin tərkibində olsun, ya 
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ayrıca bir dövlət kimi... Tanışlar, həmsöhbətlər çox idi – Əsgər 
Məmmədli, Kazım Teymurlu, İbrahim İbrahimli, Arif Rəhimli, 
Qılman Əhmədov, Asəf Quliyev, rəhmətlik Mehman Qarağac, 
Fazil Mustafa və nəhayət, Bünyamin Qəmbərli.  
      Detallara varmaq istəmirəm, amma Bünyamin həmin 
“səksənincilər”dən bu gün də özü olaraq qalanlardandır. Elə 
həmin Bünyamindir. Naxçıvanın “səksənincilər”indən kimini 
zaman yedi, kimini tamahı, kimini ağlı, kimini özü, kimini də 
həbsxana.  
Amma Bünyamin yeyilmədi. Elə həmin “nehrəmli balası”dır...  
Necə deyərlər, köhnə şərab kimidir. İç, itisi alnına vursun...  
      Bünyamini ilk görünüşdən həzm etmək çətindir. Adamda 
naqolay  təəssürat yaradır. İnsan təbiəti belədir ki, bizimlə 
həmfikir olanları dərhal xoşlayırıq. Amma onda anadangəlmə 
bir müxaliflik var, həmişə özü kimi görünməyə və öz fikrini 
bildirməyə cəhd edirdi. Bonapartizm kompleksi ilə yaşayan bu 
oğlan olan yerdə fikirlər həmişə hərəkətdə, qaynamada 
olmalıdır. Bir sözlə, olduğu mühitdə həmişə katalizator rolunu 
oynayır  və müzakirə edilən məsələlərə qəfil şərhi, lap hərdən 
isə cığal orijinallığı ilə seçilir.  
      Bünyamini çox şeydə ittiham eləmək olar: bildiyini heç 
kimə verməz, inad və pedantizmə varacaq səviyyədə 
prinsipialdır, korporativ görünən maraqların içində də özü 
olaraq qalandır,  rasional fikrə əlüstü biət edəndir, ona 
irrasional görünən fikrə, ən azı (!) əlini yelləyib havada jestlə 
“cəfəngiyyatdır!” yazandır. 
      O, milli-azadlıq hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəylə, 
mərhum prezident Heydər Əliyevlə də üz-üzə oturub hansısa 
bir mübahisəli məsələ barəsində saatlarla dartışar (və dartışa 
bilirdi!) və sonda isə meydanı qalib kimi tərk edə bilərdi.  
      Qalib çıxmasaydı da, yoluna davam edib göyə baxa-baxa 
təəssüfünü havanın saflığı ilə bölüşə bilirdi. Yəni onun üçün 
kult yox idi. (Bəy, yenə yoxdur?)   
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      Bünyamini Bünyamin edən də elə bu ittiham ediləsi özəl-
likləridir və 80-ci illərdə onu Naxçıvandakı öz həmfikirlərinin 
içində bəzən “dissident”ə çevirən də bu cəhətləri idi.  
      Çiynində  amerikan avtomatı Sədərək, Şahbuz rayonunun 
Şada, Babək rayonunun Kərməçataq,Yuxarı və Aşağı Buzqov 
döyüşlərinə qatılanda da, Naxçıvan şəhərinin Azadlıq mey-
danında özü boyda yumruğunu havaya qaldırıb imperiyaya və 
onun yerli əlaltılarına meydan oxuyanda da, donqili dəlillərlə 
“fəxri ezamiyyət”ə göndərildiyi Şüvəlan həbsxanasında da 
sifətinin cizgiləri və iç dünyası dəyişilmədi.  
      Qədim müdriklərdən biri deyib ki, “Məqsəd – Yoldur”. 
Zənnimcə, Bünyamin də məhz Yoluna Məqsədli olanlardandır. 
Yola məqsədli olmaq hər bəndənin işi və tab gətirəcəyi 
marafon deyil. Sadəcə, böyük itaət və səbir istəyir. Amma ürək 
ağrısı ilə qeyd etməliyəm ki, onun keçdiyi yollardan keçənlərin 
əksəriyyətinin bu yollarda əqidəsi və içi biz qarışıq çox şeyi itik 
düşdü...     
      Buna görə Bünyamin həmişə yad ediləndir və qəlbin 
istədiyidir. 
      Onun üçün nəyin - ideyanınmı, insanınmı və yaxud 
dövlətçiliyinmi üstün tutulduğunu kəsdirmək çətindir.    
      O hesab edir ki, çörəyini yeyib, suyunu içdiyimiz bu 
vətəndə dövlətçilikdən müqəddəs heç nə, heç kim yoxdur. 
Bütün siyasi qurumlar, onun təsəvvürüncə, dövlətçilik deyilən 
bu uca mehrabın önündə düşünülmədən bir göz qırpımında 
qurban verilə bilər. Buna görə də şəxsi altqat maraqlarının 
hökm sürdüyü siyasi qurumcuqlarda onun yeri həmişə dar olub.  
      90-cı illərin ortalarında köhnə hərəkatçı cığırdaşları ilə 
yollarının ayrılmasına da səbəb bu olmuşdu. Və nə zamansa 
hansısa qurumla, ya liderlə yolu ayrılsa, deməli, yenə də onun 
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun gəlməyən nəsə baş verib. 
Deməli, orada “Yumurtanı düz döyüşdürmürlər!” 
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SÈYASÈLßRÈN GÞZÖNDß  

Vß SÞZÖNDß 
 
 
 
 

QÜDRƏT MÜZƏFFƏR 
OĞLU HƏSƏNQULİYEV 

 
BAXCP sədri, Millət vəkili 

 
 
 
 

 
 

İDEYALARINA BAĞLI İNSAN 
 
        Məşhur bir deyim var. Deyir “zaman çatlamış stəkandakı 
su kimidir, içsən də tükənəcək, içməsən də”. Bugün dönüb 
geriyə baxanda düşünürəm ki, nə yaxşı tanıdığım insanların 
böyük bir qismi, o cümlədən partiyadaşlarım bu zamandan 
maksimum faydalanaraq mənalı yaşayıblar. Belə mənalı ömür 
yaşayanlardan biri də partiyadaşım, BAXCP-nin Təşkilat 
Məsələləri üzrə katibi Bünyamin Qəmbərlidir. 
       Bünyamin bəyi Xalq Hərəkatının ilk illərindən tanıyıram. 
O zaman Azərbaycanda böyük təlatümlər yaşanırdı. Belə ki, 
ölkədə separatizm baş qaldırmış, ermənilər Dağlıq Qarabağa 
iddia edir və bu əraziləri Azərbaycandan qoparmağa 
çalışırdılar. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda böyük bir Xalq 
Hərəkatı başladı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu 
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hərəkatın ən güclü özəklərindən biri yarandı. Həmin hərəkatın 
rəhbərlərindən biri də Bünyamin Qəmbərli idi. O, hərəkatın 
başladığı ilk gündən ön sıralarda olaraq Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparıb. 
       Proseslərin inkişafı AXC-nin yaranması ilə nəticələndi. 
Naxçıvan MR-də formalaşan  Vilayət təşkilatı AXC-nin aparıcı 
təşkilatlarından biri oldu. Bünyamin Qəmbərli də həm AXC 
Naxçıvan Vilayət təşkilatı İdarə Heyyətinin üzvü, həm də AXC 
Ali Məclisinin üzvü kimi hər zaman təşkilatın güclənməsində, 
hakimiyyətə gəlməsində və torpaqlarımızın qorunması üçün 
özünümüdafiə dəstələrinin yaranmasında xüsusi rol oynayıb. 
Ümumiyyətlə 1988-ci ilin əvvəllərindən-Dağlıq Qarabağda 
erməni separatizmi baş qaldırandan, Heydər Əliyev 
hakimiyyətə gələnə qədər Naxçıvanın müdafiəsinin təşkil 
edilməsi və qorunması AXC-nin fəaliyyətidir. Bütün bu 
proseslərdə təşkilatın rəhbərliyində olan bir adam kimi 
Bünyamin Qəmbərlinin də əməyi az olmayıb. Məhz bu 
xidmətlərinə görədir ki, 1990-cı ildə Azərbaycanda keçirilən ilk 
demokratik parlament seçkilərində Bünyamin Qəmbərli 
Naxçıvan MR Ali Məclisinə deputat seçildi. 
        1996-cı ildə həbs olunması da onu əqidəsindən döndərə 
bilmədi. 2000-ci ildə Xalq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy 
dünyasını dəyişəndən sonra təşkilata rəhbərlik iddiasında 
olanların təşkilatı və Azərbaycanı deyil öz maraqlarını 
düşünməsinə qarşı ilk və qətiyyətli çıxış edənlərdən biri də 
Bünyamin bəy oldu. Gedən proseslər nəticəsində BAXCP 
yarandı ki, Bünyamin Qəmbərli də BAXCP-ni yaradanlardan 
biridir. Bünyamin Qəmbərli hazırda BAXCP-də Təşkilat 
Məsələləri üzrə katibdir. O dünyada və bölgədə gedən 
proseslərdən düzgün baş çıxara bilir. Bünyamin Qəmbərli 
BAXCP-yə sədaqətli və təşkilatın ideyalarına bağlı bir insan 
kimi Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri düzgün 
qiymətləndirərək öz siyasi fəaliyyəti ilə həm Azərbaycanda 
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dövlətçiliyin qorunmasına və inkişafına xidmət edir,həm də 
BAXCP-nin daha da güclənməsinə çalışır. 
       Bünyamin Qəmbərli həm də müəllim kimi fəaliyyət 
göstərir. Bünyamin bəy gənc nəslin düzgün tərbiyə olunması, 
sağlam və mənəvi baxımdan güclü olması üçün öz əməyini, 
bilik və bacarığını əsirgəmir. 
       50 illik yubileyi ərəfəsində Bünyamin Qəmbərlini təbrik 
edir və düşünürəm ki, bundan sonra da o, uzun illər Azərbaycan 
xalqına və dövlətçiliyinə layiqincə xidmət edəcək. 
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FƏRƏC İBRAHİM  
OĞLU QULİYEV 

 
Milli Dirçəliş Hərəkatı 

Partiyasının sədri, 
Millət Vəkili 

 
 
 
 

 
QAZAVATIN,  

ƏBƏDİYAŞARLIĞIN MÜBARƏK! 
 
          Bu dünyada hər kəsin şəxsi, qrup və anlayanların da 
anlamayanların da milli dövlət maraqları olur. Biriləri dövlət 
marağının nə olduğunu anlamayacaq qədər cahil olduğundan 
şəxsi və qrup maraqlarının təmininin girovuna çevrilirlər. 
Amma Milləti yaşatmaq naminə yaşamağı görəv bilənlər 
səadətlərini milli səadət icərisində axtararlar. Şəxsi və qrup  
maraqlarını Milli maraqların içərisində axtarmaq, millətlə bir 
tam olmağı anlamaq  və millətin faydalı elementinə - millət adlı 
binanın kərpicinə çevrilməkdir. Silahdaşım Bünyamin 
Qəmbərli millət adlı binanın kərpicinə çevrilmək missiyasını 
qəbul edənlərdəndir. 
          1989-cu ildə ” dünyanın ən mübariz xalqı ”  adına layiq 
görülən Azərbaycan xalqının bu adı almasında müstəsna 
xidmətləri olan soydaşlarımız ikinci dəfə mustəqil Azərbaycan 
dövlətinin bərpasına nail oldular. Bəziləri - xüsusilə  milli 
azadlıq hərəkatına mane olmağa çalışanlar, ən azından bu 
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hadisələrə biganə, seyrçi qalanlar bu müstəqilliyin verildiyini 
iddia etməyə cəhd etdilər. Amma həqiqət budur ki, milli şərəf 
olan Milli Azadlıq verilmir, alınır. Azərbaycan bölündükdən 
sonra həm Azərbaycanın güneyində, həm quzeyində daim 
Azərbaycanın ədalətli status - kvosu olan tarixi - coğrafi 
ərazisində milli dövlət qurma uğrunda ardıcıl, ziq-zaqlı 
mubarizə getdi. Bu mübarizənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın 
güneyində də, quzeyində də dövlət qurmaq nəsibimiz 
oldu.1918-20-ci illərdə movcud olmuş ADR - in süqutundan 
sonra da milli mübarizə ən ağir şərtlər altında davam 
etdirildi.1930-cu illərin sonuna qədər davam edən qaçaqçılıq 
hərəkatı, ikinci dünya savaşı dönəmində M.Ə.Rəsulzadənin 
siyasi, Düdənginiskinin hərbi  rəhbərliyi ilə aparılan Azərbay-
can Legionlarının möhtəşəm mübarizəsi, M.Ə.Rəsulzadə başda 
olmaqla mühacirət mübarizəsi, milli azadlıq hərəkatınin lideri 
Əbülfəz Elçibəy simasında 60-70-ci illərdəki dissident 
mübarizəsi milli azadlıq hərəkatı zəncirinin ayrılmaz həlqələri 
idi.1980-ci illərin sonunda Azərbaycandakı leqal və kütləvi 
milli azadlıq hərəkatı növbəti dalğa idi. Eyni zamanda həm 
Rusiya müstəmləkəçiliyindən qurtulmaq,  həm Ermənistan - 
Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı döyüşmək, həm vətənimizin 
bölünməsinə ən böyük etiraz olan sərhəd hərəkatını 
reallaşdırmaq kimi ağır və şərəfli bir missiyanı həyata 
keçirtmək Bizlərin üzərinə düşdü. Bu mübarizəni aparanların 
ortaq ömürlüyündə qızıl hərflərlə yazılan müstəqil Şimali 
Azərbaycan dövləti nəticəsi var. Bu nəticənin altında imza 
qoyan silahdaşlarıımdan biri Bünyamin Qəmbərlinin yarım 
əsrlik yubileyini təbrik etmək formal mahiyyətdədir, çünki belə 
insanlar əbədiyaşar olur. 
          Qazavatın, əbədiyaşarlığın mübarək! 
 
 
 

Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 66

 
           

 
SƏRDAR CƏLALOĞLU 

 
Azərbaycan Demokrat 

partiyasının sədri 
 
 
 
 
 

 
 

VƏTƏN DAŞLARI 
 
          Üstündən 25 il vaxt keçdikdən sonra keçmiş hadisələrə 
retrospektiv yanaşdıqda  baş verənləri  və bu  hadisələrdə rol  
almış insanları bir-bir yada saldıqda çox şey indi fərqli qiymət 
almağa başlayır. Vaxtı ilə ozünü xalq hərəkatının liderləri 
hesab etmiş insanlardan bir çoxu bu gün ya əks cəbhədə yer 
tutmuş ya da hərəkatdan oz mənfəətlərini təmin edərək gözdən                   
itmişdi. Amma hərəkatın bütün ağırlığını öz üzərində daşımış 
insanların bir çoxu hələ də millətinin və dövlətinin mənafeləri 
uğrunda mübarizəsini  davam etdirməkdədir. 
         “Daş düşdüyü yerdə ağır olar” demiş atalar. Məncə “ağır 
daşlar düşdüyü yerdə qalar” desək səhv etmərik. Daş demişkən 
böyük sairimiz Məmməd Arazın məşhur misraları yadıma 
düşür  

Vətən daşı olmayandan 
Olmaz ölkə vətəndaşı. 

         Vətən Daşı olmaq nə deməkdir? Vətən daşı necə olmaq 
olar? Əgər vətəni millətin qalası hesab etsək onda hər bir 
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vətəndas həmin qalanin daşı olur. Qala daşları öz üzərilərində 
düsmənin hücumlarının izlərini daşıdığı kimi Vətənin Daşları 
da özündə millətinə qarşı atılan oxların izlərini öz taleyində 
daşıyırlar. Vətən Daşı olmaq önde olmaq, birinci olmaq xalq 
kütlələrinin qarşısında boğazdan yuxarı vətənpərvərlik nitqləri 
söyləməklə olmur. Vətən Daşı vətənin ağrılarını ürəyində, 
yükünü çiyinlərində daşımaqla olur. Burada Fazil Mustafanın 
hafizəmin dərinləklərində bu günədək saxlanmıs əsgərlik vaxtı 
dostlarından birinə seirle müraciəti yadıma düsür. ”Məni bir 
daş kimi addamac yerinə Arazın ortasına qoyun üstümdən 
keçib vətənimi birləşdirin.” Budur Vətən daşının həqiqi 
missiyası. Bəzən o vətənin düşmənlərinə atılan bir daş olur, 
bəzən Arazdan keçib parçalanmış vətənini birləşdirənlərin 
ayağı altında addamac olur, bəzənsə böyük tarixi özündə 
daşıyan qədim bir qalanın düşmüş daşının yerinə hörülmüş bir 
daş olur. Yalnız onda insan olur ölkə vətəndaşı. 
          Belə Vətən Daşlarından  biri də vətəndaş Bünyamin 
bəydir. Azərbaycanda o adamlar özünə fəxrlə vətəndaş deyə 
bilər ki, vətəni dövlətə çevirməkdə xidmətləri olub. Bünyamin 
bəyin də fəxrlə ozünü vətəndaşı hesab etdiyi müstəqil Azərbay-
can dövlətinin yaradılmasında özünə məxsus xidmətləri olub. 
          Bünyamin bəyi hərəkatdan öncə gizli dərnəklər 
dövründən tanıyıram. Özunə xas qaynar təbiətli, təhlükəyə 
qarşı düsünmədən irəli atılan, hamının qorxub səsini kəsdiyi 
vaxt ucadan haqqın yanında olduğunu bəyan edən gənc bir 
fədaidir Bünyamin bəy. Bizim hərəkatda tam siyasiləsməmiş, 
amma vətənpərvərliyi şübhə doğurmayan çoxlu insanlara rast 
gəlmişəm, Bünyamin bəy belələrindəndir. 
          Bəli, bu gün çoxları vaxtı ilə hərəkatın fasadında 
durduqlarına görə indi özlərinə böyük imtiyazlar tələb edirlər. 
Amma elələri də var ki, heç vaxt fasadda durmağa cəhd 
etməmiş, amma hərəkatın ağırlığını səssiz-küysüz mətanətlə bir 
borc kimi özündə daşımışlar. Bünyamin bəy də belələrindəndir. 
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Hərəkatımızın başa çatdığını hesab edənlər yanılırlar. Əksinə, 
bu gün başlatdığımız xalq hərəkatı daha ciddi bir mərhələyə-
siyasi hərəkat mərhələsinə qədəm qoyub. İndi bölgədəki aparıcı 
aktyorların da sırası xeyli genişlənib düşmənlərimiz artıb, 
problemlərimiz çoxalıb. İndi həmişəkindən daha çox Vətən 
Daşlarına ciddi ehtiyac yaranıb. Qarabağı qaytarmaq üçün 
separatçıların başına çırpılacaq Vətən Daşı lazımdr... 
Demokratik Azərbaycan binasının divarlarına hörülmək üçün 
demokrat-Vətən Daşı tələb olunur.  Başqa vətəndaşlarla 
birlikdə millətin tarixinə hörülməyə Vətən Daşı tələb olunur. 
Əgər vətən “Ey varmıdır Vətən Daşı” deyə hayqırsa inanıram 
ki, ilk səs verənlərdən biri də Bünyamin bəy olacaq.  Çünki o 
bir çoxumuz kimi çox yaxşı bilir ki, Vətən Daşı olmayandan 
heç vaxt olmaz ölkə vətəndaşı...      
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TEYYUB QƏNİOĞLU 
 

İ.e.d.,prof. 
BAXCP Ali Məclisinin sədri, 

 
  
 
 
 
 

İNANDIRMAĞI  BACARAN SİYASƏTÇİ 
 

Mən Bünyamin Qənbərlini Azərbaycanın müstəqilliyi, 
ölkəmizdə azad, ədalətli, demorkatik, insanın insan kimi 
yaşamasını təmin edəcək cəmiyyət quruculuğu uğrunda bir 
mübariz, vətənpərvər kimi tanımağıma baxmayaraq onunla 
ciddi təmaslarım olmamışdı. Son dövrlər ərzində BAXCP-də 
birgə fəaliyyətimiz zamanı Bünyamin bəyin həm insan, həm də 
siyasətçi kimi bir sıra müsbət keyfiyyətlərə  malik olduğunu 
məmnunluqla hiss etmişəm. Bünyamin bəy öz işini dərindən 
bilən, təşəbbüskar, yenilikçilik qabiliyyətinə malik olan, 
özünün baxışlarını və fikirlərini həmsöhbətinə səmimiyyətlə 
izah etməyi, onu gətirdiyi ciddi arqumentlərlə  inandırmağı  
bacaran siyasətçidir. Bünyamin bəy kifayət qədər yüksək 
təşkilatçılıq qabiliyyətinə, bacarığına malikdir və bunu 
BAXCP–nın təşkilati məsələlər üzrə katibi vəzifəsində işlədiyi 
qısa müddət ərzində sübut etmişdir.  

 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycan-
da konstruktiv müxalifətçiliyin əsasını qoyan, öz fəaliyyətində 
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ölkəmizin milli-dövlətçilik maraqlarını əsas tutan az saylı siyasi 
partiyalardan biri və mübaliğəsiz demək olar ki, ən birincisidir. 
BAXCP-nin amalı dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin 
edilməsi, süverenliyinin qorunması, ölkəmizdə qanunların 
aliliyinə əsaslanan demokratik cəmiyyətin qurulması və 
Azərbaycanın BÜTÖVLÜYÜ uğrunda mübarizədir. BAXCP 
tarixən Azərbaycana qarşı edilən haqsızlıqları, ərazisinin parça-
parça bölünməsini, Azərbaycan türklərinin bir-birindən ayrı 
salınmasını, ölkəmizə qarşı tətbiq edilən ikili standartları çox 
yaxşı görür. Eyni zamanda, BAXCP öz fəaliyyətində reallığın 
nəzərə alınmasını, hər zaman kəsiyində mümkün olanın 
reallaşdırılmasını, ölkəmizə qarşı tarixən baş verən 
ədalətsizliklərin mərhələ-mərhələ aradan qaldırılmasını, yaxın 
gələcəkdə dünya azərbaycanlılarının mənəvi bütövlüyünün, 
beynəlxalq hüqüq normaları əsasında Azərbaycanın ərazi bütö-
vlüyünün təmin edilməsini əsas götürür və bu istiqamətdə əzm-
lə çalışır. BAXCP Azərbaycanımızın qarşılaşdığı problemlərin 
həlli istiqamətlərində, siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün siyasi qüvvələrlə əməkdaş-
lıq etməyə hazırdır.   

Təbiidir ki, bu istəklərin daşıyıçısı olan Bünyamin bəy 
BAXCP yaradılarkən kənarda qala bilməzdi və qalmadı da! 
BAXCP-nin formalaşmasında, onun ideya və baxışlarının cə-
miyyətə təqdim edilməsində, partiya strukturlarının fəaliyyəti-
nin təşkilində və tənzimlənməsində Bünyamin bəyin kifayət qə-
dər xidmətləri olmuşdur.   Əminliklə demək olar ki, Bünyamin 
bəy bundan sonra da BAXCP-nin qarşısında duran məsələlərin 
həllində yaxından iştirak edəcək, öz bilik və bacarığını 
əsirgəməyəcəkdir!  
 Mən Bünyamin bəyi 50-ci doğum  günü münasibəti ilə 
ürəkdən təbrik edirəm, ona möhkəm can sağlığı, sevdiyi insan-
larla birlikdə xoşbətxlik, işlərində müvəffəqiyyət arzulayıram!    
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VAQİF  ABIŞOV 

 
BAXCP-nin katibi,t.e.n. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MƏNİM TANIDIĞIM BÜNYAMİN BƏY 

 
1920-ci ilin aprelin 28-də öz müstəqilliyini müvəqqəti 

itirən Azərbaycan xalqı həmişə dövlət müstəqilliyinin bərpası 
uğrunda mübarizə aparmışdır. Bu mübarizənin davamı 1988-ci 
ildə yenidən başlamış və 1991-ci ilin oktyabrın 18-də dövlət 
müstəqilliyimiz bərpa olunmuşdur. 

1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı əvvəlcə 
ərazi iddiası, sonra isə hərbi təcavüzə başlaması xalqın bir 
yumruq kimi birləşməsinə səbəb oldu. Belə bir vaxt 
Azərbaycanın hər yerində kütləvi hərəkat başladı. Bu hərəkat 
1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpası uğrunda mübarizə ilə yeni bir mərhələsinə daxil oldu. 

Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən Naxçıvanda da 
milli-azadlıq hərəkatı geniş vüsət almışdır. O vaxtlar indiki 
kimi rabitə əlaqələri geniş deyildi. Ona görə də hərəkatda 
iştirak edən insanların, xüsusilə hərəkatın aparıcı şəxslərinin 
bir-birlərini yaxından tanımaları çətin idi. Lakin hərəkat özünün 
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yüksələn xəttilə getdiyi zaman ayrı-ayrı şəxslər tanınmağa və 
kütlələri öz arxasınca aparmaq bacarığı olduğunu göstərməyə 
başlamışdır. Belə bacarıqlı şəxslərdən biri Bünyamin bəy idi. 

Ümumiyyətlə, Bünyamin bəy Naxçıvanda olduğu 
müddətdə buranın-Bakının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 
edən şəxslərdən biri olmuşdur. 

Mən Bünyamin bəyi 1988-ci ildə Azərbaycanda milli-
azadlıq hərəkatı başlayandan sonra, əvvəlcə qiyabı, hərəkatın 
sonrakı mərhələsində isə daha yaxından tanımağa başladım. 

Bünyamin bəy sərhəd dirəklərinin sökülməsi prosesində, 
həmin dövrlərdə Naxçıvanda keçirilən kütləvi aksiyaların 
təşkilində yaxından və fəal iştiak etmişdir. 

Bəzən insanlar bir işi görəndə gördüyü işin müqabilində 
müəyyən təmənna güdür. Lakin Bünyamin bəy 1988-ci ildən 
başlanan hərəkatın iştirakçısı kimi təmənna ummadan, bütün 
varlığı ilə mübarizə aparmışdır. Həmin vaxtlar mən, Xalq 
Cəbhəsinin Lənkəran şöbəsində fəaliyyət göstərirdim. Təşkilati 
işlərlə əlaqədar tez-tez Bakıya gəlməyim Bünyamin bəy 
haqqında bilgilərimin artmasına, onu daha yaxından 
tanımağıma səbəb oldu. 

BAXCP-də 12 il siyasi fəaliyyət göstərən Bünyamin bəy 
partiya rəhbərliyinin etimadını qazanmışdır. Partiyada uzun 
müddət fəaliyyətini və təşkilati işlərdə təcrübəsini nəzərə alaraq 
Bünyamin bəy Təşkilati işlər üzrə katib təyin olunmuşdur. 

Bünyamin haqqında onu deyə bilərəm ki, o, sadə, 
zəhmətkeş, halal zəhmətilə dolanan, dostluğun qiymətini bilən, 
bütöv Azərbaycan torpağını dərindən sevən, onun azadlığı 
uğrunda yorulmaq bilmədən çarpışan insanlardandır. 

Bünyamin bəy uzun müddətdən bəri mübarizə 
meydanlarında uğrunda mübarizə apardığı Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və son məqsəd olan bütöv Azərbaycan ideyasının 
əsas daşıyıcılarından biridir. Bu yolda Bünyamin bəyə siyasi 
iradə və son həddə çatmaq mübarizliyi arzulayıram. 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 73

Bu il yaxın dostum Bünyamin bəyin 50 yaşı (2014-cü ilin 
mart ayı) tamam olur. Yarım əsr həyat yaşayan Bünyamin bəyə 
can sağlığı, şəxsi həyatında və ictimai-siyasi fəaliyyətində 
uğurlar diləyirəm. 

  
                                                  Bakı şəhəri 

                                                  06 yanvar 2014-cü il  
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DOST  ANIMI 
 

 
 

HƏMİDƏ MƏHƏRRƏM 
QIZI  MƏMMƏDOVA 

 
Elçibəyin sadiq əsgəri, 

Ordubad rayon Məclisinin 
keçmiş sədri 

 
  
                  
 
 
 

 
 

BÜTÖV VƏ BÖYÜK AZƏRBAYCAN YOLÇUSU 
 
        Azərbaycanda Milli-azadlıq hərəkatı başlamazdan bir neçə 
il əvvəl Əbülfəz bəyi tanıyırdım. Kələkiyə gələndə söhbətlərini 
dinlər, azadlıq, müstəqillik haqqında xəyallar qurardım. Sonra 
dinləyicilər artdı, mövzular çoxaldı və təşkilatlar yaratmaq 
ehtiyacı duyuldu. 1988-ci ildə xalq hərəkatı başlayanda biz 
təşkilat kimi formalaşdıq. Əvvəl beş, sonra yeddi nəfər olduq. 
O vaxt Naxçıvanda da Yurd təşkilatı siyasi fəaliyyət göstərirdi. 
Naxçıvanda və rayonlarda, xüsusən Ordubadda və Culfada 
keçirilən mitinqlər bizi Yurd təşkilatı ilə birləşdirdi. Başqa 
rayonlarla yanaşı Culfada keçirilən ilk mitinqdə Milli azadlıq 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 75

hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy və jurnalist Nəcəf Nəcəfov 
da iştirak edirdi. Bünyamin Qəmbərlini o vaxt orda tanıdım. Bir 
az ağır, sərt çıxışları ilə yaşadığımız dövrü təhlil edir, qarşıda 
duran vəzifələri tələb kimi ortaya qoyurdu. Qətiyyətli, dürüst, 
təmiz insan olduğu üçün nüfuzu da çox idi. Məhz buna görə də 
1990-cı il deputat seçkilərində həm Naxçıvana, həm də 
Azərbaycana namizədliyi irəli sürülmüşdü. Heydər Əliyevin 
Azərbaycan parlamentinə seçilməsi vacib olduğu qədər də çətin 
idi. Çünki o vaxtkı hakimiyyətin hər vəchlə Heydər Əliyevin 
deputat seçilməsinə mane olacağı aydın idi. Bunun üçün 
Heydər Əliyev elə bir yerdən namizəd verilməli idi ki, 
hakimiyyət heç cür mane ola bilməsin. Bu zaman bir çox 
cəbhəçinin və nehrəmlinin kəskin etirazına baxmayaraq 
Bünyamin Qəmbərli Azərbaycana namizədliyini geri götürərək 
yerini Heydər Əliyevə verdi və onun qətiyyəti və səyi 
nəticəsində Heydər Əliyev Nehrəmdən Azərbaycana deputat 
seçildi. 
        Bünyamin Qəmbərli sərhəd hərəkatında da çox böyük rol 
oynadı. Azərbaycanı ikiyə bölən, Azərbaycanın assimliyasiya 
siyasətinə xidmət edən sərhədlərin aradan götürülməsi üçün 
keçirilən bütün tədbirlərdə Bünyamin Qəmbərli aparıcı 
mövqedə oldu. Sərhədlər söküldükdən bir müddət sonra-1990-
cı il martın 21-də Novruz bayramı ilə əlaqədar Güney 
Azərbaycana 3 günlük gedişə icazə verildi. Biz bir qrup 
Bünyamin Qəmbərli ilə bərabər Güney Azərbaycana keçdik. 
Güneydə bizi xüsusi coşqu ilə qarşıladılar. Orada bizim bir 
çoxumuzu, xüsusi ilə Bünyamin bəyi tanıdıqlarından hər 
tərəfdən bizi evlərinə qonaq aparmaq istəyənlərlə əhatə 
olunduq. Biz Bünyamin bəyin kiminlə getməyə qərar verməsini 
gözləyirdik. Bünyamin bəy bu coşqudan və cammaatın 
çoxluğundan istifadə edərək elə Culfa şəhərinin Güney 
parçasında sərhəd keçid məntəqəsinin yanında təxminən 15-20 
dəqiqəlik söhbət-çıxış elədi. Bundan sonra isə bizi bir evə 
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qonaq aparmaq istəyənlərə baxmayaraq hamı ilə sağollaşıb heç 
gözləmədiyimiz halda bir nəfər güneyli qardaşımızla 
gedəcəyimizi bildirdi. Culfadan Ələmdara getdik. Sonradan 
öyrəndik ki, bizi əhatə edənlərin və qonaq aparmaq istəyənlərin 
içərisində İran xüsusi xidmət orqanı Ettelatın adamları 
olduğunu bildiyi üçün həm camaata fikirlərini çatdırmaq, həm 
də vaxt qazanıb düzgün seçim etmək üçün Bünyamin bəy o 
çıxışı edib. Və həqiqətən də çox doğru seçim etdi. Bizi evində 
ağırlayıb əzizləyən qardaşımız (adını qəsdən yazmıram ki, İran 
ona zərər verə bilər) bizi növbəti gün Mərəndə, ordan isə 
Təbrizə apardı. Təbrizə çatanda Bünyamin bəy maşını 
saxlatdırdı və maşından düşərək Təbrizin yolunu-torpağını 
öpdü. Bu zaman hamımız maşından düşüb Təbrizin torpağını 
öpdük. Bu və buna bənzər bir çox yaşananları, keçirdiyimiz 
hissləri təsvir etməyə qələm və söz acizdir. Həm Ələmdarda, 
həm Mərənddə, həm də Təbrizdə milli şüurun oyanması üçün 
fürsət düşdükcə Bünyamin bəy söhbət və çıxış edir, güneyli 
bacı-qardaşlarımızın həm maraq dolu suallarına geniş şəkildə 
cavab verir, həm onlarda Qüzey Azərbaycan haqqında daha 
geniş təsəvvür yaratmaq üçün müxtəlif məsələlərlə bağlı ətraflı 
məlumat verir, həm də qarşıda duran vəzifələrdən danışırdı. 
        Hərəkat dövründə Naxçıvanda keçirilən bütün mitinqlərdə 
Bünyamin bəyin çıxışı olurdu. Bir dəfə mən Afiyəddin 
Cəlilovun qəbulunda idim. Naxçıvanda mitinq keçirilirdi. O 
zaman A. Cəlilov həm Naxçıvan Ali Məclisinin sədri, həm də 
Vilayət Partiya Komitəsinin I katibi idi. A. Cəlilov otaqda əsəbi 
halda gəzişə-gəzişə “yenə Bünyamin başladı. Düz eləmir axı. O 
deputatdı, ona yaraşmır axı” deyərək gileyləndi. 
        Mən Ordubad rayonu Məclisinin sədri olduğum üçün 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin bütün 
sessiyalarında və Rəyasət Heyyətinin bütün iclaslarında iştirak 
edirdim. Naxçıvan Ali Məclisinin 1991-ci il sentyabrın 3-də 
keçirilən yığıncağında Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali 
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Məclisinə sədr seçilməsində AXC-dən olan deputatların, xüsusi 
ilə Bünyamin bəyin rolu böyük idi. Yeri gəlmişkən onu da qeyd 
edim ki, Naxçıvanda, xüsusi ilə Ordubadda AXC-nin nüfuzu 
çox yüksək olduğundan həm Azərbaycan Parlamentinə, həm də 
Naxçıvan Ali Məclisinə seçilən deputatların da sayı çox idi. 
        Bünyamin bəy müxtəlif məsələlərin müzakirəsində ağıllı, 
müdrik fikirlər yürüdürdü. Onun mənəviyyat, əxlaq, 
demokratiya, azadlıq, insan haqqları, milli dövlətçiliyə aid 
mülahizələri Böyük bəyin sadiq və inanclı tələbəsi olduğunu 
təsdiqləyirdi. Milli azadlıq hərəkatının lideri Elçibəy başda 
olmaqla Azərbaycanda dövlətçiliyin əsasını qoymaq, 
demokratik cəmiyyət qurmaq, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə 
tanıtmaq, dünya siyasətini müəyyən edən ölkələrin 
Azərbaycana münasibətini dəyişmək, milli ordu yaratmaq və s. 
AXC-yə nəsib oldu. Sonda əsas məqsəd isə Bütöv və Böyük 
Azərbaycan idealı idi. Təəssüf ki, birləşmək əvəzinə yenə 
bölündük, torpaqlarımızın 20% - ini də itirdik. Böyük bəyimiz 
dözmədi. Ulu Tanrı onu alıb bizdən uzaqlaşdırdı. Biz lidersiz 
qaldıq. İndi vətənini, elini Elçibəy qədər sevən, öz azadlıq 
yolunu düzgün müəyyən etməyə çalışan çox az adam tanıyırıq. 
Bunlardan biri, bəlkə də birincisi səmimi insan, sədaqətli dost, 
qayğıkeş ailə başçısı, müdrik ata, qardaşım kimi sevdiyim 
Bünyamin Qəmbərlidir. Qəlbində Təbriz həsrəti, Qarabağ 
yarası daşıyan Bünyamin bəy, qəlbindəki nisgil və yaraların 
sağalmasını, Bütöv və Vahid Azərbaycanın qalib vətəndaşı 
olmağını arzulayıram. Bünyamin bəy, ALLAH yardımçın 
olsun! Amin!  
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ETİBARLI DOST, SƏMİMİ İNSAN 

 
        Mən Bünyamin Qəmbərlini sadə və səmimi bir insan kimi 
tanıdım. Onunla ilk tanışlığım 1990-ci ilin mart ayında olmuşdur. 
Belə ki, o zaman mən Ordubad rayon Xalq Cəbhəsinin fəal 
üzvlərindən biri idim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Muxtar 
Respublika şöbəsi İdarə Heyyətinin üzvü və Nehrəm Xalq 
Cəbhəsinin sədri kimi Bünyamin bəy haqqında şifahi məlumatım 
olsa da onu şəxsən tanımırdım. Bünyamin bəylə ilk dəfə 
tanışlığım sərhəd hərakatndan sonra, yəni 1990-cı ilin mart ayı, 
Novruz bayramı ərəfəsində oldu.1990-cı ilin Novruz bayramı 
günü qəfildən xəbər gəldi ki, kim istəyir Cənubi Azərbaycana 
gedib ordakı soydaşlarımızla görüşə bilər. Bu təbii ki, bizim 
çoxdankı arzumuz idi. Gedib oradakı soydaşlarımızı görək, ən 
əsası da Təbrizimizi görək. Mən Ordubad Xalq Cəbhəsinin 
fəallarından olan Həmidə  xanım, onun həyat yoldaşı Məhərrəm 
müəllim, qızı İlhamə, qardaşı və qardaşının həyat yoldaşı Sona 
xanımla dərhal  Culfa rayonuna yollandıq. Burada xeyli adam var 
idi. Bilmirəm təsadüfdənmi, yoxsa zərurətdənmi həmin vaxt 
Bünyamin Qəmbərli də orada idi və biz birlikdə Cənubi 
Azərbaycana getməli olduq. Biz üç gün ərzində birlikdə Cənubi 
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Azərbaycanda müxtəlif ailələrdə bərabər qonaq qaldıq. O zaman 
Bünyamin Qəmbərlinin şən, zarafatcıl, səmimi olduğu qədər də 
ciddi, məsuliyyətli və etibarlı bir oğlan olduğunun şahidi oldum. 
Üç gün ərzində biz Ələmdarı, Mərəndı, Təbrizı və Cənubi 
Azərbaycanın digər şəhər və kəndlərini gəzdik. Biz hara gedirdik-
sə bizi çox hörmət və sevgi ilə qarşılayırdılar. Qonaq olduğumuz 
hər bir evdə bizi ən gözəl şəkildə əzizləyirdilər. Bünyamin bəy və 
Həmidə xanım isə getdiyimiz hər yerdə imkan düşən kimi Şimali 
Azərbaycandan, burda gedən proseslərdən, sərhədlərin 
Azərbaycanı ikiyə bölməsindən və birləşməyin zərurətindən geniş 
söhbət edirdilər. Bütün bunlarla yanaşı biz hər getdiyimiz yerdən 
xatirə olsun deyə şəkillər çəkdirirdik. Lakin o zaman texnika 
indiki kimi inkişaf etmədiyindən və vaxtın azlığından həmin 
şəkilləri çıxartdıra bilmədik. Üç gündən sonra biz Naxçıvana 
qayıtdıq. Mən bəzən mitinqlərdə Bünyamin bəyi görürdüm. 
Amma 1990-cı ilin sonunda mən ailə quraraq  Bakıya köçdüm. 
Bünyamin haqqında hər dəfə Həmidə xanımla əlaqə saxlarkən 
eşitsəm də onu bir də yalnız 19 ildən sonra Bakı şəhərində 
Ordubad Xalq Cəbhəsinin keçmiş sədri, indi millət vəkili olan 
Fərəc Quliyevin atasının yasında gördüm. Köhnə dostlar kimi çox 
səmimi görüşdük, keçmiş günləri xatırladıq. Bünyamin bəy o vaxt 
çəkdirdiyimiz şəkilləri çıxartdırdığını və mənim üçün də şəkillər 
saxladığını dedi. Sonradan biz görüşdük və mən 19 il sonra həmin 
şəkilləri ilk dəfə görərək bir daha o günləri xatırladım. 
       Bünyamin bəylə yenidən görüşdükdən sonra indiyə qədər 
dostluğumuz davam edir. Biz artıq ailəliklə dostuq, bir birimizin 
evinə gedib-gəlir, tez-tez zəngləşirik. Bu illər ərzində mən 
dəfələrlə onun dürüst və etibarlı dost, mehriban ailə başçısı, 
səmimi, qayğıkeş, verdiyi sözə və öz işinə məsuliyyətlə yanaşan 
bir insan olduğunun şahidi olmuşam. Belə bir insanla dost 
olduğum üçün qürur duyuram. Və ona 50 yaşın mübarək deyib, 
daha çox uğurlarla dolu, sağlıqlı və uzun ömür diləyirəm!  
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NASİR RƏHBƏRİ 

(SİYAMƏK) 

Təbrizli, xalq hərəkatının 
iştirakçısı 

 

 
HƏQİQİ VƏ ETİBARLI DOST 

 
          1989-cu  il  dekabr  ayının  ortalarında  mən  DTK-nın 

həbsxanasından  azad olundum - yəni cinayət işim xətm 
olundu, bu şərtlə ki, mən 3 gün müddətində Azərbacanı tərk 
edib xarici ölkəyə gedim. Azad olandan  sonra gördüm ki, 
ölkəni qarışıq vəziyyətdə tərk etsəm mənim üçün cox çətin 
olacaq. Baxmayaraq ki, məni tez bir zamanda viza hazırlayıb 
Isveçə göndərmək istəyirdilər, lakin mən imtina edib bir 
müddət gözdən uzaq həyat sürdüm. Sonradan  20 yanvar 
hadisələri başladı. 20 yanvar hadisələrindən sonra rus qoşunları 
komendant saatı elan etdilər. DTK həbsxanasının kaşasının 
qoxusu canımdan çıxmamiş, mənə xəbər catdı ki, mən də bir 
çoxları kimi yenidən tutula bilərəm.Yəni rəhmətlik Xəlil Rza, 
Hatəmi ve başqaları artıq tutulmuşdular. Mənim artıq Bakıda 
qalmağım təhlükəli idi və cəbhə dostlarım məsləhət gördülər ki, 
əgər tutulmaq istəmirəmsə, getməliyəm Naxçıvana. Mən yalnız 
Naxçıvanda təhlükəsiz ola bilərəm. Çünki Naxçıvanda  Xalq 
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Cəbhəsi həm çox güclü idi, həm də orada etibarlı  dostlar çox 
idi.  Heç vaxt yadımdan çıxmaz, cəbhəçi dostlarım məni gizli 
surətdə yük təyyarəsində Bakıdan Naxçıvana yola saldılar. Yük 
təyyarəsində bir çox şeylər vardı,- kitablar, qəzetlər və s.. Mən 
də kitablara, qəzetlərə baxa-baxa çatdım Naxçıvana. Sağ 
olsunlar, məni Naxçıvandakı cəbhəçi dostlarımız qarşiladı. 
Oradan birbaşa getdik Naxçıvan AXC - nin qərargahına. 
Oradakı İdarə Heyyətinin üzvləri ilə görüşdük. İlk dəfə 
Bünyamini orada görüb tanış oldum.  Orada vəziyyəti müzakirə 
elədik və cəbhəçi dostlarım  belə qərara gəldilər ki, mənim 
təhlükəsizliyim üçün bir müddət yarımgizli formada Nehrəmdə 
qalım. Nehrəm kənd olmağına baxmayaraq həm cəbhə burada 
çox  güclü idi, həm də deyilənə görə Nehrəm kəndinin insanları 
çox mərd, etibarlı və cəsur insanlardı. Mən ilk gündən gördüm 
ki, Nehrəm kəndi haqqında deyilənlər doğrudur. Həqiqətən də 
nehrəmlilərin və o cümlədən Bünyaminin ailəsinin necə 
səmimi, qonaqpərvər, açıqürəkli olmaqla yanaşı, necə mərd, 
cəsarətli və etibarlı olduğunu gördüm. Bünyaminin qoca anası 
məni doğma övladı kimi qəbul elədi və mən orada yaşadığım 
müddətdə onu  öz anam kimi sevdim. Hətta bəzən başımı 
dizinə qoyurdum və o da məni doğma balası kimi oxşayırdı. 
Bünyaminlə bir çox siyasi məsələdə tez-tez dartışmağımıza, 
hətta bəzən çox sərt mübahisələr etməyimizə baxmayaraq mən 
orada yaşadığım müddət Bünyamingilin  ailəsinə elə alışdım ki, 
ailənin hər bir üzvünü özümə doğma bacı – qardaş hesab 
edirdim. 

        Naxçıvanda olarkən mənə çox tez müddətdə aydın 
olduki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının əsas hərəkətverici 
qüvvəsi və sükanı Naxcıvan xalqı və o cümlədən Nehrəm 
camaatıdır. Heç yadımdan çıxmaz ki, dəfələrlə  Naxçıvanda  
hökumət məsulları tələblərə soyuq yanaşıb, istəklərə məhəl 
qoymayıb, amma Bünyamin və ya nehrəmlilər gələndən sonra 
məmurlar ehtiyatlı davranıb, təşvişlə məsələləri həll etməyə 
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çalışıblar. Həqiqət naminə deyə bilərəm ki, Nehrəm camaatı 
olduqca cəsarətli və prinsipial insanlardı.  O dövrdə bütün ov 
tüfənglərini camaatdan yığmaqlarına baxmayaraq, ermənilər 
Sədərəyə və başqa kəndlərə hücum edəndə camaat da dədə-
babalarından qalma köhnə paslı qılıncı, qəməsi, bir sözlə nəyi 
vardısa onunla silahlanıb, təpədən dırnağa silahlanmiş 
ermənilərlə döyüşə gedirdilər. Bünyaminin də o dövürdə 
‘’əldəqayırma’’ bir tapancasi vardı ki, 25 – 30 metr məsafəni 
ancaq vururdu. Bununla belə Bünyamin cox sevinirdi ki, 
ermənilərlə döyüşməyə onun silahi var. Ümumiyyətlə Nehrəm 
camaatında orta və ikiüzlü adam yoxdu. Ya lap yaxşı və 
səmimidir, ya da pis adamdı. O pislərin sayi çox azdı və adətən 
onların adlarının əvvəlində ya sonunda ləqəbi olur.  

        Mən Nehrəmdə olarkən, Sədərəyə ermənilərin hücumu 
xəbəri Nehrəmə çatdı. Bir saat içində mindən yuxarı qocalı-
cavanlı əllərində  “əldəqayirma’’ silahlarla, köhnə qilinclarla 
cəbhə qərargahının qarşısına yığışdılar və mən orada 
Bünyaminin çox yaxşı bir sərkərdə olduğunu və camaatın ona 
necə sədaqətlə inandığının şahidi oldum. Hətta yaşli bir kişinin 
camaatın icindən  ALLAHU ƏKBƏR, BÜNYAMİN 
RƏHBƏR—sədaları ile irəliyə keçdiyini gördüm. O kişinin bu 
şüarı mənə İran-İraq müharibəsinin şüarlarından birini  xatırlat-
dı: -ALLAHU  ƏKBƏR-XUMEYNI RƏHBƏR. Tarixçilərdən 
eşitdiyim 1918-ci ildəki, Nehrəm  camaatının erməni  
Andranikin qoşunlarının qarşısında necə mərdliklə, cəsarətlə və 
qətiyyətlə müqavimət göstərməkləri bir daha mənə sübut oldu. 
1990-cı ildə ermənilər Qarabağın  işğalından  çox Naxçıvanın 
işğalını  düşünürdülər və mütəmadi olaraq Naxçıvan kəndlərinə 
hücum edirdilər. Görünür onlara da sübut oldu ki, belə bir 
xalqın torpağını əlindən almaq heç də asan deyil ve sonradan 
ermənilər hücumu Qarabağdan etməyi planlaşdırdılar.  

       O zaman  Azərbaycan  Ali Məclisinə  deputat seçkiləri  
idi. Nehrəmdən Bünyaminin namizədliyi  irəli sürülmüşdü. 
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Lakin  sonradan  rəhmətlik Heydər Əliyevin də namizədliyinin 
verilməsi məsələsi ortaya çıxdı. O vaxt Xalq Cəbhəsində həm 
Bakıda və həm də Naxçıvanda H.Əliyevin seçilməsinin vacib 
olduğu fikri vardı. Uzun müzakirələr gedirdi. Heydər Əliyevi 
elə yerdən namizəd vermək lazım idi ki, onun seçilməsinə heç 
kim mane ola bilməsin. Cəbhənin ən güclü olduğu yer Nehrəm 
idi. Burdan da Bünyaminin namizədliyi vardı. O zaman Bünya-
min öz namizədliyini geri götürüb Heydər Əliyevin namizəd-
liyinin verilməsini dedi və Heydər Əliyevin namizədliyi Neh-
rəmdən verildi. Azərbaycan hakimiyyəti Heydər Əliyevə qarşı 
olduğundan seçkilər zamanı rəhmətlik Heydər Əliyev camaatla 
görüşə gələndə Bünyamin şəxsən özü H.Əliyevin mühavizəsini 
təşkil edərək, onu xoşagəlməz hadisələrdən qorumağa çalışdı. 
Beləliklə  Heydər Əliyev Azərbaycana, Bünyamin isə Nax-
çıvana Nehrəmdən deputat seçildilər.   

       Sonradan Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı və bütöv-
lüyü uğrunda mübarizə aparanların əksəriyyəti, xüsusi ilə 
Naxçıvan cəbhəçiləri çox ciddi basqı və sıxıntılar yaşadı. Onla-
rın əksəriyyəti Elçibəy hakimiyyətdən gedəndən sonra  həbsxa-
nalara atıldı. Düzdür  məni də  Nehrəm keçid məntəqəsində 
tutub İrana təhvil verdilər və çox ciddi  acılar yaşadım. Amma 
Bünyaminin 1996-cı ildə həbs olunması mənə daha çox pis 
təsir elədi. Çünki Bünyaminin Heydər Əliyevin deputat  
seçilməsində bir elə əməyi olduğu halda saxta ittihamla həbs  
olunması çox ağır gəldi mənə. Bir müddət sonra mən yenidən 
Bakıya qayıtdım, Bünyamin isə həbsdən çıxdı və bizim 
dostluğumuz yenə davam edir. Bu gün  biz hər görüşəndə 
1990-cı illərdəki kimi keçmişdən, hərəkat dövründən, 
dostarımızdan tutmuş bugünkü hadisələrə qədər çox məsələləri 
müzakirə edir, bəzən isə əvvəllər olduğu kimi çox sərt 
mübahisələr edir və hətta savaşırıq. Yeri gəlmişkən qeyd edim 
ki, Bünyamin çox küsəyəndi. Adi şeydən o dəqiqə inciyib 
küsür. Hər il azı 4-5 dəfə məndən küsür və hər dəfə də mən onu 
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danışdırıb barışıram. Amma burdaca deyirəm ki, 50 yaşından 
sonra  bir də küssə bu dəfə daha mən barışan deyiləm, zəhmət 
çəkər özü gələr barışarıq. Bütün bunlara baxmayaraq biz 
həqiqətən  çox yaxın dostuq. Ancaq mən qətiyyətlə deyə 
bilərəm ki, Bünyamin çox məsələlərdə  geri çəkilsə də, güzəştə 
getsə də  heç güzəştə getmədiyi məsələ milli məsələ və 
dövlətçilik məsələsidir.  

       Bu yazını yazmağımın, xatirələri yenidən yaşamağımın 
əsas səbəbi Bünyaminin 50 yaşı ilə bağlı kitab hazırlanmasıdır. 
Mən 50-ci doğum günündə əziz və yaxın  dostum Bünyaminə 
ən xoş arzularımı bildirir və ona tezliklə ən böyük arzusu olan 
Bütöv Azərbaycanı görməyi arzulayıram. 
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EYVAZ MƏHƏRRƏM  

OĞLU HÜSEYNOV 
 

Naxçıvan MR-in keçmiş Millət 
vəkili 

 
 
 
 
 
 

BAYRAQDAR ! 
 
          Həyatın enişli-yoxuşlu yollarında ulu babamız həmişə 
irəliyə baxmağı, gələcəyə doğru inamla addımlamağı bizlərə 
tövsiyə ediblər. Amma hər bir insan bəzən arxada qoyduğu 
illərə -həyatı mənası olan illərə dönüb bir də baxmalı, nələri 
tapıb, nələri itirdiyini dərindən düşünməlidir. Dünya möcüzəsi 
yeddi olsa da, kəşflər çoxdur. Mənim kəşfim 1988-ci ildir. 
Çünki özümü tapdım. Bu ildə mən Mənliyimi tapdım. Mənlərin 
olduğu Azərbaycan dünyası yarandı, Turana gedən uzaq bir yol 
açıldı qarşımızda. Bu yol uzaq bir yoldu, amma bizlərin yolu 
idi. Yol uzaq,  yolçusu insan. Bu yolçulardan biri də Bünyamin 
Qəmbərli idi. Boyu o qədər uca olmasa da, özü uca idi. 
Qəlbində vətənə sədaqət eşqi ilə, azadlığa qovuşmaq amalı ilə 
uca idi. Həyatda nəyi isə çalxalasan onun içindən mütləq və 
mütləq nə isə bir şey çıxacaq. İnsan dənizi də belədir. 1988-ci 
ildə insan dənizi çalxalandı, üzə çıxan minlər oldu. Biri də 
Bünyamin Qəmbərli idi. Bəzən səbrli, bəzən səbrsiz Bünyamin 
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Qəmbərli. Tələsirdi, sanki bir günlükdü Azərbaycan 
dərdi.1988-ci il -Milli  Azadlıq Hərəkatı “sovet” qazanında 
bişirilmiş milyonları dəyişdirdi, Bünyaminlər yetişdi. Ya 
tamam yan, ya azad ol, Azərbaycan! Deyən oğullar dünyası 
yarandı. Buna görə də elin, oban, böyük kəndin səni millət 
vəkili seçdi.1990-1995-ci illər  tək bir Nehrəm üçün deyil, 
Azərbaycan dünyası üçün, Turan dünyası üçün sözünü dedin, 
mübarizəni apardın. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 17 noyabr 
1990-cı il tarixli yığıncağı oraqlı çəkicli sovet bayrağına gözləri 
öyrəşmiş deputatların qorxu hissini dağıtdı. Demokratik blokun 
qaldırdığı məsələ qəbul edildi. Üçrəngli bayrağımız Naxçıvan 
MR-in Dövlət bayrağına çevrildi. Bünyamin Qəmbərli əlində 
üçrəngli bayrağımız, yanında əqidə yoldaşı, yenicə həbsdən 
azad olunmuş Fərəməz bəylə salona daxil oldular. Meydanlarda 
ucalan bayraq Dövlət Bayrağına çevrildi. Bayrağı daşıyan 
bayraqdar oldu Bünyamin. Parlamentdə bayrağı dalğalandır-
maq sənə nəsib oldu. Sən nə xoşbəxtsən, Bünyamin ! Doğum 
tarixin də  gözəldir. Novruzun  gəlişi, təbiətin oyanışı, Bün-
yamin qardaşımızın doğuşu. Allahın verdiyi paya bax! Ağsaq-
qala, ağbirçəyə görüş üçün aparılan hədiyyə, Bünyaminin ata-
anasına verilən pay –Bünyamin payı. Ad günün mübarək! 50 
yaş gözəl ömür yoludur. Əvvəli xeyirli oldu, davamı da uğurlu 
olsun. 
 

    Qaranlıqdan aydınlığa   
        Bir yol gedir. 
           Ya şətin , ya asan 
               Yolçusu insan, 
                   Yolu mübarizə. 

       Yol uzaq, yolçu az. Azlar çox-milyonlar içində! Içinə 
qapılmış milyonlar. 

Görünməyən tərəfdən görünən milyonlar. Sən də 
onların birisən. Tək olmaq Allaha məxsusdur. Biri olmaq isə 
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insanlıq dünyasında yaşam deməkdir. Biri olmağı başardın. 
Özünü şagirdlərinlə, tələbələrinlə paylaşmağa-bölüşməyə 
hazırladın. Bu çox gözəl seçim. Gələcək üçün seçim yolu. 
       Azadlıq! Sədası yüksələn meydan yolu keçdin, Sədərək, 
Şada, Kərməçataq-səngər yolu keçdin. Göndərişlə gedən yox, 
Vətən-Torpaq harayına gedən əsgər oldun. Vətən daşı olmaq 
üçün –ölkə vətəndaşı olmaq üçün. 
50 yaşın mübarək! Öyrəndiklərin nə qədər çoxdursa, bildiklərin  
də o qədər çoxdur. Bildiklərin, keçdiyin həyat yolu gənclə-
rimizə lazımdır. 
       Əsrlər boyu bölmə- bölmə azalan Azərbaycan dünyasına 
qoruqçular indi daha çox lazımdır. Bizlər özümüzdə görmək 
istədiyimiz günahı Arazda axtardıq.  Arazı günahkar bildik.Ona 
görə də Azərbaycan dünyasından Turan dünyasına baxan qo-
ruqçular yetişdir. Bu müqəddəs amala xidmətdə Sənə uğurlar. 
 

Qartalları  haray salan eləyin! 
Bu torpağı “Qoruq”elan eyləyin! 
Biz hamımız qoruqçuya dönməsək, 
“Qoruğu” da yalan elan  eyləyin! 

 
 
 
 

Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 88

 
 
     
 

DƏRVİŞ CAVANŞİR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              SƏN ŞAİRSƏN,BÜNYAMİN... 
 
        -Diqqət!Diqqət! 
       Hörmətli sərnişinlər, birazdan “Bakı-Şərur” qatarı yola 
düşəcək. Yola salan vətəndaşlardan xahiş olunur ki, vaqonları 
tərk etsinlər. 
       İnşaallah belə bir gün tezliklə olacaq. Belə bir xoş günün 
səbəbkarı da sən olacaqsan, Bünyamin bəy! Mən buna həmişə 
qəlbən inanmışam. 
       Səninlə qoşa bu qatarda Xudafərin körpüsünü keçəcəyik. 
Axşam qaş qaralanda Xan Arazdan əsən Qiblə yelləri 
könlümüzü oxşayacaq. Naxçıvan havası vuracaq üzümüzə... 
Cənub nəfəsi dolacaq sinəmizə... 
       Bax bu cəsarətinə görə də Bakı səni köynəyindən 
keçirəcək. Bu paytaxt şəhəri sənə övladım deyəcək. Sənə ürəyi 
isinəcək Bakı şəhərinin. Sənlə doğmalaşacaq bu şəhər. Araz 
axıb Xəzərə qovuşduğu kimi Naxçıvanımız da torpaq yollarla 
qollarını salacaq Bakımızın boynuna... 
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Hər gün neçə dəfə 
         keçdiyimiz yollar, 
              insanların ömrüdü. 
...Şose yolu, 
        dəniz yolu, 
              hava yolu, 
                     dəmir yolu. 
Biz də ömrümüzü 
              vaxta tökə-tökə, 
                       baxtımızı  
                       ovuclara bükə-bükə, 
Tanrı duasından, 
         ana laylasından, 
                 yerin-göyün bəlasından 
                          keçə-keçə yol salırıq. 
Adına da deyirik 
                 Ömür yolu... 

 
        Bünyamin, qardaş, sənin bu şerini əl havasına bura 
köçürmədim. Doğrudan da sənin ömür yolun bu torpaqla bağlı 
bir ömürdü. Sənin bu könül nəğmələrini-şeirlərini oxuduqca 
sinəndə vətəndaş şairin ürək döyüntülərini eşidirəm. Sənin 
şairliyin vətəndaşlığından gəlir. 
        Sən “ömrünün tumurcuq vaxtı Vətənin uçmuş qalasına daş 
qoydun”, ”uğrunda baş qoyacağın”  bu torpaq  səni ilk gündən 
özününkü bildi. 
        Bünyamin, sənin hətta ataya-anaya yazdığın şeirlərdə də 
əsl vətəndaş qəlbi döyünür. Anana həsr etdiyin şerin bu üçcə 
misrası heç zaman oxucu yaddaşından silinməyəcək. 
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    Quyladı göbəyimi 
        Anam odun közünə, 
        Mən yurdumda bəy oldum! 

 
        Sənin bu şeirlərini oxuyandan sonra bir daha qəti qərara 
gəldim ki, sən şairsən, üstəlik də vətəndaş şairsən. Ona görə də 
mən sənin adını dost kimi andım, şair kimi adına şeir 
bağışladım. Sənin şeirlərin çox şairə örnək olacaq bir poetik 
ovqatın məhsuludur. 
Bir sözlə sən şairsən, qardaş! 
                                                                                                                          

                                                                      23.XII.2013 
 
                               Salam,dan yerim... 
                                           Bu şeirimi Bünyamin Qəmbərlinin 
                                        adına bağışladım. 
 

Arazda çırpınan qürub günəşim, 
Üfüqdən boylanan dan yerim, salam. 
Qaranlığı yaran odum, atəşim, 
Kürək söykədiyim Əlincə qalam. 
 
Qədəmi sayalı, bacı həyalı, 
Ay dili nəğməli, Qızlar bulağı,- 
Min dərdin davası suyu şəfalı, 
Məcnun söyüdlərin gəlin duvağı. 
 
Üfüqlərdə üzən Gəmi qayası, 
Yeddi kimsənənin sirli dünyası... 
Nə qədər yüksəkdən baxsam da yenə, 
Bu dağlar əl çatmaz görünür mənə. 
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Başına döndüyüm ata ocağım, 
Əlini öpdüyüm dayı pənahım. 
Yoxdu bu sevginin ucu-bucağı,- 
Yerdə Allah evim, göydə Allahım. 
 
Nəğməylə süslənən qızılgül kolu, 
Mənim ürəyimdə hələ qonçadı. 
Ürəkdən başlanan nəğmənin yolu, 
Çətini ürəyə yol tapıncadı. 
 
Yazın gəlişiylə Ələyəz yeli, 
Qovsun başınızdan dumanı, dağlar. 
Ərkinən qapını döyüb dost əli, 
Çatdırsın bu xeyir-duanı, dağlar! 
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MƏMMƏD TAHİR 
şair 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SINIQ KÖNÜLLƏRƏ PAYIZ TEZ GƏLİR” 

 
          Payız gecələrindən biridi. Əlimdə əlyazma halında olan 
şeirləri oxuya-oxuya hərdən pəncərədən bayıra baxıram. 
Havalar üzüdönük dostların üzü kimi get-gedə soyuyur. Hərdən 
yayınan diqqətimi cəmləyib dostumun-çox uzun illər bundan 
qabaq tanıdığım, illər keçdikcə kişiliyi, qətiyyəti, cəsarəti, 
imanlı olması ilə sevilən ağzı dualı, ürəyi Allah sevgisi ilə dolu 
olan Bünyamin Qəmbərlinin şeirlərini oxuyuram. İndiyə qədər 
tanıdığım bir adamın başqa bir düşüncə sahibi olması ilə ilk 
dəfə rastlaşıram. Siyasi düşüncəsi, ictimai mübarizliyi ilə 
fərqlənən Bünyamin Qəmbərlinin poetik dünyası ilə tanış 
olduqca onun həm də incə ruhlu bir şair olduğu qənaətinə 
gəlirəm. Cəmi bircə misrası məni dünyanın adiliyindən, o 
adiliyin qayğılarından alıb çox sevdiyim rəngarəng qızılı rəngli 
payızın içinə atır. ”Qırılmış budağa payız tez gəlir”. Bu bircə 
misranın poetik tutumu, fəlsəfi yozumu insanı varlıqla yoxluq 
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arasındakı boşluqda yaxalayır, elə o an özünü havasız bir 
aləmdə hiss edirsən. Əl atıb nədənsə tutmaq, dərindən nəfəs 
almaq istəyirsən. Yenə elə o an düşünürsən ki, qırılmış budağa 
payız tez gəlir. Əlli illik bir ömrün manifesti kimi səslənən bu 
poetik misralar güzgü kimi ötüb keçən neçə-neçə illəri adamın 
gözləri önündə canlandırır. 
          90-cı illəri yadıma salır bu misralar. O illərin içində 
Bünyamin Qəmbərlinin işıqlı siması, gənclik qüruru ilə 
işıqlanan baxışları, ictimai mahiyyət kəsb edən nüfuzedici 
nəzərləri, bir az da gəncliyinə məxsus çılğınlığı, siyasi 
döyüşgənliyi çox dəqiqliklə yaddaşımda canlanır. Həmin o ağır 
günlərdə hamı Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin mərkəzi qərargahına 
üz tutur, sanki ordan mənəvi qida alır, təskinlik tapırdı. Hamı 
cəbhə liderlərindən ümidverici bir söz gözləyirdi. O günlər o 
liderlər hamının, hər kəsin ümid yeri idi. Çox gənc olmasına 
baxmayaraq Bünyamin də o liderlərdən biri kimi çoxlarının 
inandığı və güvəndiyi bir sima idi. Xatırlayıram, çox ağır 
günlər idi. Ölüsü düşənlər yası yola vermək üçün yağa, qəndə, 
hətta kartofa belə kəskin ehtiyac duyurdu. Belə məqamlarda 
Naxçıvan Xalq Cəbhəsi onlara yardım edirdi. Bünyamin də 
belə yardım edənlərin içində yer alırdı və dəfələrlə şəxsən 
bunun şahidi olmuşam. O günlər şəhər dəniz kimi çalxalanırdı, 
köpüklü dalğalar kimi hey qabarıb çəkilirdi. Bu nəhəng 
dalğaların qabağında duruş gətirmək, insanların fırtınaya 
dönmüş duyğularına istiqamət vermək, onların əsəblərinə yön 
vermək, əlbəttə çox çətin idi, amma onlar bunu bacarırdılar. O 
liderlərdən Əli Şamilovu, Arif Rəhimovu, Sərdar Cəlaloğlunu, 
Asəf Quliyevi, Asif Kələntərlini, İbrahim İbrahimlini yaxşı 
xatırlayıram. Bünyamin Qəmbərli də onların arasında idi. Tez-
tez Bakıdan qonaqlar gəlirdi və onlar özləri ilə bərabər 
Naxçıvana bir siyasi ab-hava gətirirdilər. Onları qarşılamaq, 
görüş və mitinqləri təşkil etmək, adamlarla onlar arasında 
körpü yaratmaq da bir vəzifə idi. Belə məqamlarda Bünyamin 
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də şübhəsiz xüsusi fəallıq göstərənlərdən biri idi. İndi çox-çox 
illər sonra dönüb o illərə baxanda çox məsələlər adama qeyri-
adi görünür. Ötüb keçən illərin bir insan ömründən 
qopardıqlarını göz önünə gətirəndə düşünməli olursan, sınıq 
könüllərə payız tez gəlir. Belə bir anda Bünyamin Qəmbərlinin 
könlündən qopan misralar köməyimə çatır. 
 

Səni, 
     bu budaq kimi 
          sarala qalmış görüncə, 
                           içim çatlar. 
Və dünya  
        içimdə  
             ovxam-ovxam ovular. 
ümid çiçəklərimə 
                  payız gəlincə. 

 
          Bu dünyada tanıdığım adamların içində elələri var ki, 
ildə bir dəfə yada düşər, elələri var ki, ayda bir dəfə. Amma 
Bünyamin hər gün xatırlanası adamlardandır. Adam var ki, elə 
bil ütülənmiş sözdü, onu yalnız bir dəfə oxumaq olur. 
Bünyamini isə hər gün oxumaq olar, təzə şeir kimi, söhbətlərini 
hər gün dinləmək olar, maraqlı hekayə kimi. Bünyaminin 
xarakterində bir rəngarənglik var, duyğu adamıdı, hiss adamıdı 
demək olar. Amma bu duyğu, hiss adamı siyasi sabitliyini 
həmişə qoruyub saxlamaq qabiliyyətinə malikdi. Həyatda elə 
adamlara rast gəlirsən ki, ikicə addım atıb onunla toya belə 
getmək istəməzsən. Eləsi də var ki, onunla ölümə belə 
gedərsən. Bünyamin məhz belələrindəndir. Sevgisi su kimi 
durudur, nifrəti bulud kimi qapqara. Duyğulu anlarında ağlına 
gələnlər ürəyindən keçir və yarpaq-yarpaq söz olur. 
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Sevgim əllərimdə bayrağa dönüb, 
Ürəyim eşqindən qızınsın deyə. 
Sevgim əllərimdə qələmə dönüb, 
Vətənin taleyi yazılsın deyə.         

  
       Hərdən görüşüb söhbətləşir, çay içə-içə ötüb keçənləri 
xatırlayırıq. Uzun illərin yaratdığı səmimiyyət bizi hərdən-
hərdən görüşdürsə də, belə görüşlər yaddaqalan olur. Hər şeyə 
özünün fərdi baxışı var. Siyasi və ictimai düşüncələrindəki 
yetkinlik ona müsahibləri arasında xüsusi hörmət və ehtiram 
qazandırır. İçində həmişə fərqlənmək istəyi var. Amma bu, 
onda dözümsüzlüyə, təkəbbürə gətirib çıxarmır. Onda həm də 
qarşısındakını dinləyib qiymətləndirmək qabiliyyəti var. Bu da 
onun xasiyyətinə bir rəngarənglik qatır. Və onu dözümsüz 
olmaqdan xilas edir. İsrarçı deyil, amma inadcıldır. Tez 
razılaşan deyil, amma yol-iz, ədəb-ərkan gözləyəndir. 
Fikirlərində qətiyyətlidir, qarşısındakının fikirlərinə də 
hörmətlə yanaşandır. Yaxşı şairlərə hörməti var, öz şeirlərini də 
çox sevir. Tənqid edilməkdən qorxmur,amma tənqiddən 
qorxur. Dostluqdan qorxmur, amma dost itirməkdən qorxur. 
Hərdən düşünür  ki, 
 

”Bizi bu dünyada 
              bir cüt göz, 
                  bir yazılı lövhə, 
                       bir də...sözlər saxladı.” 

     
   Dünyanı gördüyü kimi yox, qavradığı kimi görən Bünyamin 
Qəmbərlinin həyatdan heç bir gileyi yoxdur. Həyat onun 
istədiyi kimi olmadığı kimi, o da həyatın istədiyi kimi olmaq 
istəmir. O,  yalnız olduğu kimi olmaq istəyir. 
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Ömrümün tumurcuq vaxtı 
Dünyanın kələyi, 
Zamanın küləyi, 
Anamın gileyi mənə çatınca 
Dərdlərin bürküsündən ürəyim bişdi. 

 
          Yaşın əllinci səhifəsini vərəqləyən Bünyamin Qəmbərli 
çox arzuların proloqunu təzə-təzə yazmaqdadı. Çox-çox illər 
bundan qabaq dünyaya göz açan dostum indi-indi bəzi-bəzi 
istəklərin qapısını aça bilir. Çox-çox illər bundan qabaq 
”Uğrunda baş qoyacağım bu vətəndə,yer tapmadım gecələyim” 
deyən dostuma bundan sonrakı ömründə rahatlıq və dinclik, 
ədəbi yaradıcılıqda isə zəhmət, işgüzarlıq arzulayıram. 
 
 
 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 97

 
 

HEYDƏR  OĞUZ 
 

“Ədalət” partiyasının sədr 
müavini, şair, publisist 

 
 
 
 
 

 
ŞƏRƏFLİ BİR ÖMRÜN YARIMƏSRİ 

 
           Zaman insan hafizəsinin silgisidir. Uşaqlıqdan bəri 
yaddaşa toplanan acılı-şirinli xatirələr bir müddətdən sonra 
beynindən silinib gedir, öz yerini yeni anılara buraxır. İnsanın 
ən dogma  xatirələri ən uzun yaşayanlardır. Uşaqlıqdan bəri 
beynində qoruduğun hadisələr ömrünün axırına qədər sənə 
yoldaşlıq edirsə, sevinməyə dəyər. Deməli, sən də yaşayıbsan. 
Uşaqlıqda tanıdığın insanlarla üz-üzə gələndə oturub keçmiş 
günlərini xatırlayırsansa, deməli, özünə yaxşı dost, sirdaş 
tapıbsan.  
          Etiraf edim ki, mən bu sarıdan bəxti gətirənlərdənəm. 
Hələ 11 yaşımdan məşğələlərinə getdiyim ədəbi yaradıcılıq 
dərnəyində tanış olduğum bir çox dəyərli şəxsiyyətlərlə bu gün 
də görüşür, hal-əhval tutur, ölkəmizdə baş verənləri birgə 
müzakirə edir və yaşanan olayları keçdiyimiz yolun 
konteksindən dəyərləndirməyə çalışıram. Ən çox görüşdüyüm 
insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bünyamin Qəmbərlidir. 
           Bünyamin məndən 5 yaş böyükdür. Bu günün 
nəzərləriylə baxanda bu yaş fərqi o qədər də çox görünməyə 
bilər. Fəqət bir də 11 yaşlı uşaqla ondan 5 yaş böyük birini 
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müqayisə edəndə bu fərqin düşünüldüyü qədər də az olmadığı 
məlum olur.  
           Onunla ilk tanışlığımız bərabər məşğələlərinə 
qatıldığımız ədəbi yaradıcılıq dərnəyində olub. Sovet 
hakimiyyətinin qılıncının dalı da, qabağı da kəsdiyi bir 
zamanda məşğələlərində iştirak etdiyimiz dərnək bir növ leqal 
struktur içində fəaliyyət göstərən gizli təşkilatdı. Daha aydın 
təbirlə desəm, adı ədəbi yaradıcılıq dərnəyi olsa da o, istedadlı 
azyaşlı vətənpərvərləri öz ətrafında toplayıb gələcəyin milli 
məfkurəli gəncləri, kadrları kimi yetişdirməyi hədəf almışdı. 
Etiraf etməliyəm ki, bütün keşməkeşlərlə, qarşılaşdığı 
problemlərə baxmayaraq ədəbi sözü gedən ədəbi yaradıcılıq 
dərnəyi qismən də olsa öz hədəfinə çata bildi. Bu gün 
Azərbaycan siyasi arenasında öz dəsti-xəttilə seçilən bir çox 
siyasətçinin ortaya çıxmasında hardasa 30-35 il əvvəl fəaliyyət 
göstərən həmin yarı leqal, yarı gizli təşkilatın da böyük 
xidmətləri olmuşdur. Hazırda millət vəkili olan Fazil Mustafa, 
milli azadlıq hərəkatında öz əvəzsiz xidmətləriylə seçilən 
Bünyamin Qəmbərli, vaxtaşırı yazıları və şeiriylə cərgədən geri 
qalmamağa çalışan bəndəniz  ədəbi yaradıcılıq dərnəyinin 
yetişdirdiyi insanlardır. Bu gün üzdə olmayan, bəlkə də 
ərtaflarındakı insanlara öz məfkurələrini aşılamağa can atan 
Ələddin Çıraq, soyadını unutduğum Məhsəti xanım və s. kimi 
milli məfkurə daşıyıcıları da bizimlə birgə həmin təşkilatın 
şinelindən çıxanlardır. 
          Dərnəyə o vaxt rəhmətlik Asif Kələntərli rəhbərlik edirdi. 
Milli-azadlıq hərəkatının ilk dövrlərində Heydər Əliyev siyasi 
kursuna meyllənən Asif bəy bu hərəkətiylə bir çoxları üçün 
mübahisəli insan kimi xatırlansa da bizim kimi insanların 
yetişməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Asif Kələntərlidən 
başqa dərnək vasitəsilə tanış olduğumuz dəyərli ziyalılarımız 
da vardı və onlar bu gün də ölkənin ictimai siyasi həyatında öz 
sözünü deməyə çalışır, bacardıqları qədər mübarizə aparır. 
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Milli Azadlıq hərəkatının ən dönməz insanı kimi tanıdığımız 
İbrahim İbrahimli, həyatını ideoloji mübarizəyə həsr etmiş Arif 
Rəhimli, bu gün üzdə görünməsə də həmişə yanımızda 
gördüyümüz Kazım Teymurlu, Əsgər Qəliloğlu kimi ziyalılar 
əllərindən su içdiyimiz şəxsiyyətlərdəndir. 
          Ədəbi yaradıcılıq dərnəyinin mənimlə tanış etdiyi ən 
dəyərli şəxsiyyətlərdən biri də sözsüz ki, Bünyamin 
Qəmbərlidir. Uşaqlıqdan tanıdığım və həmişə böyük qardaşım 
kimi qəbul etdiyim Bünyaminin ən gözəl  xüsusiyyəti özünü 
heç vaxt kimdənsə üstün görməməsi, böyüklə böyük, kiçiklə 
kiçik kimi davranmağıdır. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi 
aramızda yaş fərqi olmasına baxmayaraq onunla sözümüzün 
tutmasının başlıca səbəbi bəlkə də budur. Naxçıvanın sosial 
aktivlik baxımından ən fəal kəndlərindən olan Nehrəmdə 
doğulması bəlkə də onun elə anadangəlmə vətənpərvər doğul-
masının ilkin səbəbidirsə, şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu 
milli məfkurəli çevrənin də mühüm rolu olmuşdur.  
           Ədəbi yaradıcılıq dərnəyində tanış olduğum Bünyamin 
öz gözəl şeirləri və vətənpərvər mövqeyilə həmişə rəğbət 
bəslədiyim dostlardan olub. Onun şeirlərində vətənpərvərlik 
hissi həmişə ön planda olub. Naxçıvanın çılpaq təbiəti, 
iqliminin sərtliyi bu uşaqlıq dostumun şəxsiyyəti kimi 
yaradıcılığına da hopub. Bünyamin xarakter etibarilə nə qədər 
sərt təbiətli olsa belə, Vətən, millət sevgisi qarşısında bir o 
qədər də incəqəlblidir. Onun müstəqillik idealına və Azərbay-
canın bütövlüyünə bağlılığı, bu dəyərləri hər şeydən üstün 
tutması bəzən məni çox heyrətləndirir. Onunla söhbətlərimdə 
məni az qala çıldırdan bir xüsus var. Bünyamin üçün 
yaşadığımız ölkənin siyasi xarakteri qətiyyən maraqlı deyil, 
ölkəmiz qeyri-demokratik üsul-idarə ilə idarə oluna, ona şahlar, 
krallar rəhbərlik edə bilər. Təki, Azərbaycan müstəqil olsun. 
Cənubi və Şimali Azərbaycan birləşsin. Təki, biz bir dövlət 
kimi rusun, farsın və ya ingilisin əsarəti altında olmayaq. Mən 
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isə ölkəmizin müstəqilliyinin də, vahidləşmə idealının da əsas 
şərtini demokratikləşmədə görürəm. Bir an öncə bu idealın 
reallaşmasını istəyirəm. Bəzən özüm də tələskənliyimizin 
fərqindəyəm. Fəqət yenə də dostumun bu qədər təmkinini 
anlamaqda çətinlik çəkirəm. 
           Nəzərə alsaq ki, Bünyamin bəy 50 yaşına qədəm qoyur, 
mən isə ondan sadəcə 5 yaş kiçiyəm və zaman bizim 
əleyhimizə işləyir, mənim tələskənliyimi anlamaq mümkündür. 
Mən demokratikləşən cəmiyyətimizin meyvəsini dadaraq onun 
toprağına çevrilmək istəyirəm. Bünyamin isə bu meyvəni 
özünün olmasa da gələcək nəsillərin dadacağından əmindir. 
Görünür, onun  təmkininin başlica səbəbi bununla bağlıdır. 
Başqa sözlə desək, demokratiyanın meyvəsini şəxsən dadmağı 
arzuladığıma görə mən əslində vətənpərvərliyimə öz nəfsimi də 
əlavə edirəm. Bünyaminin vətənpərvərliyində isə öz 
ambissiyası qətiyyən yoxdur. Bu vətənpərvərlik kristal kimi 
təmizdir. Məhz bu kristal ruhluluq dostumun ən böyük və gözəl 
tərəfidir. 
           Bəzən mənə elə gəlir ki, Bünyamin Qəmbərlinin bu 
kristal ruha sahibliyi onun məndən fərqli olaraq həm də Bakı 
mühitində yetişməsinin nəticəsidir. Onun yaşının verdiyi 
avantaj məndən 5 il əvvəl Naxçıvan mühitindən ayrılmasına, 
Bakı mühitinin  ziyalılarının əhatəsində böyüməsinə şərait 
yaratmışdır. Bildiyimə görə, o, Bakı mühitində şəxsən Elçibəy 
məktəbinin müdavimlərindən olmuşdur. Dolayısıyla, o dövrdə 
getdikcə pöhrələnən Milli Azadlıq hərəkatının ən saf və təmiz 
bulağından su içmişdir. Zənnimcə, Kristal ruhluluğun başlıca 
səbəbi də budur. 
           Bir çoxlarından fərqli olaraq Bünyamin Qəmbərli Bakı 
mühitinin gətirdiyi şan-şöhrətin cazibəsinə qapılacaq 
xarakterdən də uzaqdır. Əslində onun indi ictimai həyatda 
özünə layiq yer tuta bilməməsi bəlkə də bununla bağlıdır. O, bir 
çoxlarından fərqli olaraq müstəqillik uğrunda mübarizə 
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aktivləşdiyi zamanlar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
qayıdıb, bu bölgədə öndə gələn hərəkat nümayəndəsinə 
çevrilmişdir. Qoşulduğu mübarizə ona xeyli fürsətlər verməsinə 
baxmayaraq heç vaxt şəxsi mənfəətini milli maraqlardan önə 
çıxarmamış, həmişə öz məfkurəsinə sədaqət nümayiş 
etdirmişdir. 
           Təəssüf ki, öz amalına sadiq qalan insanların qədrinin 
bilinmədiyi zamanımızda Bünyamin bəy də öz layiqli qiymətini 
ala bilməyib. Xalq hərəkatı dövründə proseslərin mərkəzində 
yer alan, torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda əlindən gələni 
əsirgəməyən, yaşadığı Nehrəm kəndindən Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına deputat seçilən bu adam indi idman müəllimi 
işləyir. Sözsüz ki, müəllimlik gözəl peşədir və dostumun 
xarakteri böyük təhsil işçisi olmasına təminat verir, Yəqin ki, 
özü də bu işin tələblərini sevərək yerinə yetirir. Necə olsa, 
istənilən vətənpərvər üçün gənc nəslin yetişdirilməsindən daha 
böyük, ülvü, müqəddəs dəyər ola bilməz. Ümidvaram ki, 
Bünyamin bəy də bu müqəddəs vəzifəsini yerinə yetirərkən 
mənəvi rahatlıq tapır. Bununla belə dövlətimizin perspektivi, 
gənc nəslin vətənpərvər böyüməsi naminə həyatlarını 
müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr edən insanların daha 
yüksək vəzifələrə gətirilmələri, könüllərində daşıdığı amalları 
reallaşdırmaları üçün onlara daha münbit şəraitlər yaradılması 
dövlətçiliyimizin maraqları baxımından vacibdir. 
            Bu il uşaqlıq dostum həyatının ən əlamətdar günlərin-
dən birini qeyd edəcək. Yazda onun 50 yaşı tamam olacaq. 50 
yaş insanın müdriklik, kamillik dövrüdür. Yarıməsrlik şərəfli 
bir ömür yolunun yolçusu  olan Bünyamin bəyə əsri tamamla-
mağı və ömrünün sonuna qədər sükanı bu cür saxlamağı arzula-
yıram. 
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HACI SƏYAVUŞ 
MUSTAFAYEV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HƏYATIMIZIN ÇOX  

HİSSƏSİ OXŞAR OLUB 
 
           Həyatda elə adamlar var ki, onlarla görüşmək həmişə 
yeni bir təəssürat yaradır. Bünyamin bəy də belələrindəndir. 
Bizim tanışlığımız yetmişinci illərdən başlasa da tale elə gətirib 
ki, həyatımızın cox hissəsini demək olar ki, paralel olaraq 
yaşamışıq. 
           Biz Naxcivan şəhər dinamo cəmiyyətində güləşlə 
məşğul olurduq. Həm də ikimiz də Babək rayonundan 
olduğumuzdan (o məşhur Nehrəm kəndindən, mən isə şəhərə 
bitişik olan Qaraxanbəyli kəndindən) rayon və Muxtar 
Respublika yarişlarinda da tez tez görüşürdük. Onlar bizdən 
yaşlı qrup olduğu ücün biz onlardan öyrənməyə calışırdıq. 
Sonra Bünyamin bəy Azərbaycan  Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
İnstitutuna qəbul olub Bakıya oxumağa getdi. Tətillərdə 
Naxçıvana gələndə görüşurduk. Mən də idman institutuna 
getmək istədiyimdən ondan qəbul qaydalarını və institut 
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haqqında danışmağını istəyirdim. Sonralar mən də bu instituta 
qəbul oldum və mən əsgərliyə gedənə kimi Bakıda bir yerdə 
oxuduq. Mən qayıdandan sonra milli hərəkata qoşuldum. 
Bünyamin bəy də hərəkatın ilk günlərindən hərəkatın 
öncüllərindən idi. Mən institutu bitirib Naxçıvana dönəndə 
Bünyamin bəy artıq Babək rayon Xalq Cəbhəsinin və Naxçıvan 
Muxtar Respublika Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən idi. Beləcə 
biz milli hərəkatda da bərabər fəaliyyət göstərməyə başladıq. 
1989 - cu il sərhəd hərəkatını indi kimlərsə öz adına cıxmaq 
istəsə də bu hərəkatın üc dörd rəhbərindən biri bilavasitə 
Bünyamin bəy özü idi. Belə ki, 21 Azər günündə (dekabrın 12-
də) sərhəd boyu insan zənciri yaratmaqdan, sonra çadır 
qurmaqdan tutmuş 31 dekabrda sərhəddin sökülməsinə qədər 
bu iş bir neçə nəfərlə bərabər Bünyamin bəyin çiyinlərində idi. 
Sərhəd sökülən gün isə mən və bir qrup iştirakçı cəbhədaşımız 
əynimizə kəfən geyib ölümü gözümüzə almağımız da onun 
təşəbbüsü idi. Sonrakı görüşlərimiz əsasən dağlarda ermənilərlə 
döyüşlərdə olurdu. Belə ki, Ordubadın Kotan, Kilid 
kəndlərindən tutmuş, Şahbuzun Batabat, Şada ətrafinda, 
Babəkin Aşağı - Yuxarı Buzqov, Kərməçataq, Şərurun, 
Sədərəyin bütün sərhəd boyu kəndlərinə və yüksəklilklərinə 
( Mil,Ucubiz,Qırmızı torpaq, Beşbarmaq, Əjdəkan, Əlquluşağı) 
qədər bütun döyüş meydanlarında bərabər döyüşmüşük. 
Baxmayaraq ki, həmin vaxtlar Bünyamin bəy millət vəkili idi, 
demək olar ki, o vaxtının çoxunu Ali Məclisdən çox döyüş 
meydanında olurdu. Daha sonra isə milli hökumət devrildikdən 
sonra biz ikimiz də həbsxanaya düşdük. Həbsxana divarları 
arxasında görüşə bilməsək də bilirdim ki, Bünyamin bəy də 
başqa hərəkat yoldaşlarımız kimi bu ağır imtahandan üzü ağ 
çıxacaq və çıxdı da. Bünyamin bəy gözəl ailə başçısı, layiqli 
dost olmaqla bərabər həm də əsil vətəndaş, vətənpərvər 
insandır. Həmişə böyük kiçik yeri bilən Bünyamin bəy bu gün 
də Bütöv və Böyük Azərbaycan uğrunda milli hərəkatda iştirak 

Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 104

etməklə bərabər həm də pedaqoji fəaliyyətini davam etdirərək 
Azərbaycan Turizm İnstitutunda dərs deyir.  
          Mən çox vaxt Azərbaycandan kənarda olmağıma 
baxmayaraq Bakıya qayıdanda mütləq Bünyamin bəylə 
görüşüb yenilikləri bölüşür, ciddi müzakirələr aparır  və səmimi 
söhbət edirik. Mən Bünyamin bəyə bu əlli illik yubileyi 
münasibəti ilə can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi və çəkdiyi 
əziyyətlərə görə ideya və arzularının reallaşmasını, eyni 
zamanda şəxsi həyatında isə haqq etdiyi yeri tutmasını 
arzulayiram. 
  

                                           11. 12. 2013 Aktau, Qazaxstan 
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MƏHƏMMƏD CƏFƏR 
OĞLU MƏMMƏDLİ 

 
Tələbəsi 

 
              
 
 
 
 
 

Mən azadlıq cəbhəsində bir fədai əsgərəm, 
Çün azadlıq istiyirəm, bir də azad bir Vətən! 
Qoy səngərlər evim olsun, dağlar başı məskənim, 
Quzğunlardan, bayquşlardan təmizlənsin gülşənim! 
Qoy gül açsın bundan sonra çəmənlərdə nəstərən, 
Çün azadlıq istiyirəm, bir də azad bir Vətən!                                                                                 

                           Səhənd 
 

1986-cı il Sovet imperiyasının milli ruhlu, azadlıq 
yanğısını ürəyində gəzdirənləri amansız təqib etdiyi ildə tanış 
olduq. O zamanlar əlbəttə ki, tam olaraq milli kimlik və Vətən 
haqda açıq fikirlər deyilməsə də Bünyamin müəllimin hələ 
həyata təzə qədəm qoyan 3-cü sinif şagirdi ilə maraqlanması 
milli ruhu aşılaması sonradan kimliyin tanınmasında çox 
əhəmiyyətli idi.  

Çox ehtiyatla: - Şah İsmayılı tanıyırsanmı? sualına 
çiyinlərimi çəkmişdim. Əvəzində bir gün sonra qəribə də olsa 
“mükafat” – Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” 
kitabını almışdım. Al, oxu! Şah İsmayılın kim olduğunu 
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bilərsən, demişdi mənə. Sonradan bu kitab həyatıma işıq 
olacaqdı. Nəinki Şah İsmayılı tanıyacaq böyük ulusumun 
görkəmli şəxslərini məhz Bünyamin müəllimin sayəsində 
tanıyıb, sevəcəkdim. Onun zəngin kitabxanası sanki Vətən 
tarixinin səhifələri idi. Hər səhifə isə bir başqa dünya. 

Beləcə başladı tanışlığımız.  
Sonradan milli azadlıq hərəkatı geniş vüsət aldı. Əlbəttə 

ki, artıq Bünyamin müəllimin ətrafında demək olar ki, hər 
təbəqə və yaşda adamlar vardı. Xüsusən Bünyamin müəllimin 
məktəbdəki şagirdlərlə yorulmadan apardığı davamlı təşviqat 
işləri bir çoxlarının həyatında dönüş yaratdı. Yadıma gəlir hələ 
5-ci sinifdə oxuyanda sinifimizin “Fədailər” divar qəzeti də 
məhz Bünyamin müəllimin tövsiyyə və tapşırıqları ilə çıxırdı. 
O qədər həvəsli idik ki, sinif yoldaşlarımızdan birinin atasının 
evdəki çap makinasında onu çap variantında hazırlayardıq. 
Başqa bir sinif isə “Qızılbaşlar” adlı divar qəzeti çıxarırdı. 

Milli ruhun, özünüdərkin və kimliyin şagirdlərə aşılanma-
sında Bünyamin müəllim bütün günü yorulmadan çalışırdı. Bu 
gün təqvimimizə bayram kimi çox sonralar salınan, bəzilərinin 
isə hələ də salınmadığı bayramlarda tədbirlərin təşkil edilməsi 
və demək olar ki, məhz milli oyanışa xidmət edən şeirlərin, 
mahnıların həmin tədbirlərdə ifası buna nümunədir. Yuxarıda 
Səhəndin həmin tədbirlərdən birində dediyim  üçün yadımda 
qalan və sonralar həyat himnimə çevrilən misralarıdır. 

Bu gün də Bünyamin müəllim Vətən və dövlət qarşısında 
əsl vətəndaş borcunu yerinə yetirir. Neçə-neçə tələbənin 
gələcək fəaliyyətinə işıq saçır.  

Bünyamin müəllim haqqında çox danışmaq, çox yazmaq 
olar. Bünyamin müəllim sözün əsl mənasında MÜƏLLİMDİR. 
Vətən sevgisini, millət eşqini məndə oyatdığınıza görə Sizə 
minnətdaram əziz MÜƏLLİMİM. 

Əziz müəllimim, 50 yaşınız mübarək! 50 yaş nədir ki, 
hələ Sizin Bütöv Azərbaycanı görmək arzunuz var. Arzu 
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edirəm ki, sizin 51 yaşınızı Cıdır düzündə, 52 yaşınızı Şuşada, 
53 yaşınızı Göyçə mahalında, 54 yaşınızı Borçalıda, 55 yaşınızı 
Dərbəndin Narınqalasında, 60 yaşınızı Təbrizdə - Ərk qalasının 
ətəyində keçirmək şərtilə 100 yaşınızı qeyd edək inşallah. Sizə 
ehtiyacı olan hələ neçə-neçə tələbə var. Bu müqəddəs yolda 
Sizə uğurlar diləyərək, Tanrıdan möhkəm can sağlığı və uzun 
ömür arzulayıram! 

Nə yaxşı ki, varsınız! 
 

                                                      Sonsuz hörmət və ehtiramla 
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ÞZÖNDßN GÞRÖNßN ÞMÖR 

 
      ÖZLÜYÜM (Tərcümeyi-halım) RƏQƏMLƏRLƏ 
 
        Anam Lala Əli qızı məni 1964-cü il martın 20-də 
(Nehrəmdə buna Bayram ayı deyirlər) plovu süzüb dəmə 
qoyduqdan sonra dünyaya gətirib. Evin sonbeşiyi  olmuşam. 
        1969-cu il dekabrın 31-də dədəm Kərbəlayi Nağdalı Hacı 
Nəzəralı oğlu ALLAHIN rəhmətinə qovuşub. 
        1971-ci ildə Nehrəm kənd C. Məmmədquluzadə adına orta 
məktəbin I sinfinə getmiş,1981-ci ildə həmin məktəbin X 
sinfini bitirmişəm. 
        1980-ci ildə X sinifdə oxuyarkən Naxçıvanda fəaliyyət 
göstərən gizli təşkilata üzv qəbul olundum. 
        1981-ci ildə Sergey Mironoviç Kirov adına Azərbaycan 
Dövlət Bədən Tərbiyə İnstitutuna qəbul olmuş, 1985-ci ildə isə 
həmin institutu bitirmişəm. 
        1985-ci ildə Babək rayon Nehrəm kənd 8-illik məktəbində 
müəllim kimi fəaliyyətə başlamış və 1996-cı ilə qədər həmin 
məktəbdə (1987-ci ildə orta məktəbə çevrildi) işləmişəm. 
       1990-cı ildə Nehrəm kəndindən Naxçıvan MSSR Ali 
Sovetinə (1990-cı il noyabrın 17-dən Naxçıvan MR Ali 
Məclisi) deputat seçildim. 
       1991-ci ildə evləndim. 
       1993-cü ildə ilk övladım dünyaya gəldi. Adını Əbülfəz 
Elçibəy (Allah rəhmət eləsin) Bayxan qoydu. Amma Bayxan 
beş aylığında dünyasını dəyişdi. 
       1995-ci ildə ikinci övladım dünyaya gəldi və anamın adını 
qoydum. 
       1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı Cinayət 
Məcəlləsinin 220-ci maddəsinin I hissəsi (qanunsuz silah 
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saxlama) ilə saxta ittihamla həbs edilmiş, 1997-ci il dekabr 
ayının 30-u sərbəstliyə  buraxılmışam. 
       Həbsdən çıxdıqdan sonra əvvəlki işimə bərpa olundum  
       1998-ci ildə üçüncü övladım Uğur dünyaya gəldi. 
       1999-cu ildə anam haqqın rəhmətinə qovuşdu. 
        2003-cü ildə Azərbaycan Respulikası Cinayət Məcəlləsi-
nin 315-ci maddəsi ( vəzifəli şəxsi vəzifə başında döymək 
ittihamı ) ilə 3 il 6 ay müddətinə şərti cəza ilə məhkum 
olundum 
        2008-ci ildə Bakı şəhərinə köçdüm və Yasamal rayonun-
da, 20 saylı məktəb-liseydə müəllim fəaliyyətimi davam 
etdirdim. 
       2009-cu ilin iyun ayında  “Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyə-
tinin sədri seçildim və 2010-cu ilin dekabr ayında istefa verdim. 
         2009-cu ildən Azərbaycan Turizm İnstitutunda müəllim 
işləyirəm. 
         2012-ci ilin martında BAXCP sədrinin müşaviri, 2013-cü 
ilin yanvarında isə BAXCP Təşkilat Məsələləri üzrə katibi 
təyin olundum. 
         Bu mənim rəqəmlərlə olan ömür cizgilərim idi. İndi isə 
bu cizgilərdə gizlənən yaşantılarımdan yadımda qalanların 
bəzilərini paylaşmaq istəyirəm. 
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NEHRƏM 

 
        Doğulduğum Nehrəm kəndi Azərbaycanın ən maraqlı 
yerlərindən biridir. Nehrəmə fenomen kənd də deyə bilərik. 
Çünki, bu kənddə olub bitənləri, əhalinin yaşam tərzini, adət-
ənənəsini, daxili münasibətlər sistemini, ailə münasibətlərini, 
düşüncə tərzini və s. öyrənəndə görürsən ki, həqiqətən Nehrəm 
fenomen bir kənddir. Mənim düşüncəmlə Nehrəmdə baş 
saxlamaq  asandır,  amma ad saxlamaq çətin. Yəni son dövrlərə 
qədər Nehrəmdə heç bir dava üçün, hətta qan tökülsə, ölüm 
olsa belə şikayət edilməz, adam tutdurmazdılar. İki ağsaqqal 
düşərdi qabağa istənilən məsələni yoluna qoyardı. Amma kim 
olmağından asılı olmayaraq hər bir adam xasiyyətinə, 
xarakterinə, insanlara münasibətinə, işinə-peşəsinə görə və 
elədiyi əməllərə uyğun ayama-ad qazanardı. Çox az adam 
olardı ki, əlavə adı - ayaması olmasın. Bu indi də belədir. 
       İki nehrəmli hətta düşmən olsa belə Nehrəmdən kənarda 
başqa nehrəmlinin döyülməsinə, təhqir olunmasına, 
alçaldılmasına dözməz, düşmən olmalarına  baxmayaraq orda 
həmin düşmənini müdafiə edər, kənddə isə düşmənliyini davam 
etdirərdi. Burda iki incə məsələ var: 

-Bir nehrəmlinin kənarda döyülməsi, söyülməsi və ya 
alçaldılması hər bir nehrəmli üçün qəbuledilməzdi, buna 
qarşı çıxmamaq isə təsibsizlik və qeyrətsizlik sayılır; 

     -İki nehrəmlinin düşmənliyi bir ailənin iki fərdinin 
münasibəti kimidi və kənar adamların o ailənin bir üzvünə qarşı 
hərəkəti bütün ailəyə edilmiş hesab olunur. 
       Nehrəmin tarixi demək olar ki, öyrənilməyib. Təkcə elə 
kəndin adı haqqında  bir çox versiya var. Nehrəm sözünü ərəb 
dilində olan “nehr” – çay sözü ilə əlaqələndirən də var, 
ALLAHIN Elçisi həzrəti Nuhla əlaqələndirən də. Naxçıvan 
sözünün də Nuhla əlaqələndirilməsini, Haçadağ və Gəmiqaya 
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haqqında əfsanələri və s. nəzərə alsaq Nehrəmin adının Nuhla 
bağlı versiyası məncə daha çox məntiqli olar. Eyni zamanda 
Nehrəmin tarixi ilə bağlı kənddəki bir çox tikili  (o cümlədən 
XVIII əsrə aid hamam dağılıb), kəndin həm tarixini, həm 
mədəniyyətini özündə yaşadan bir çox adət-ənənə, mərasim və 
oyunlar unudulub ki, bunların da öyrənilməsi həm kəndin 
vətənimizin tarixinə, həm də millətimizin tarixinə və 
mədəniyyətinə ışıq tutmaq üçün çox yararlı olardı.  
         Nehrəmin bir çox mənəvi-psixoloji ölçülərə görə belə saf 
və təmiz qalmasının əsas səbəblərindən biri də kəndin yüz 
illərlə qapalı həyat yaşaması, başqa yaşayış məskənləri ilə 
əlaqələrinin ailə bağı ilə yox yalnız ticarət və heyvandarlıq 
əlaqəsində olması ilə bağlıdır. Hətta yüz illər boyu başqa 
yerlərdən yaşamaq üçün Nehrəmə gələn ailələri və insanları 
belə kəndin içərisində məskunlaşmağa qoymayıb kəndin 
kənarlarında onlara yaşayış haqqı tanıyıblar. Məncə burda bir 
neçə səbəbi əsas götürüblər: 
-Yeni gələnlərin əxlaqi, mənəvi, psixoloji vəziyyətlərini 
bilmədiklərindən onların yerli əhaliyə mənfi təsir edəcəyi 
düºünülüb; 
-Yeni gələnlərin məqsəd və məramını bilmədiklərindən kəndə 
verə biləcəkləri zərəri heçə endirmək hesablanıb; 
-Kəndə qarşı kənardan ola biləcək bir çox təhlükələrin 
(oğurluq, soyğunçuluq və s.) qarşısını almaq məqsədi ilə bufer 
zona yaratmaq nəzərdə tutulub; 
-Kəndin bütün müsbət keyfiyyətlərini qorumaq məqsədi ilə qan 
qarışığının qarşısının imkan daxilində alınması məqsədi ilə 
kənar yerlilərlə ailə münasibətlərinin qarşısının alınması əsas 
götürülüb. 
          Kənardan gələn ailələr tamamı ilə kəndin adət-ənənəsinə, 
psixologiyasına və ruhuna uyğunlaşana qədər kənd əhalisi ilə 
qaynayıb qarışmasının qarşısının alınması hesabınadır ki, bu 
gün də Nehrəmdə Türkə məxsus bir çox müsbət (mərd, 
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qorxmaz, etibarlı, sözü bütöv, düz, qeyrətli, namuslu, iradəli, 
əliaçıq və gözü-könlü tox, dostluğa sadiq və düşmənə amansız 
olmaq və s.) keyfiyyətlər, adət-ənənə (bir çox bayramlar, 
mərasimlər və oyunlar) qorunub saxlanıb. 
         Nehrəmdə elə təkcə məhəllələrin adının (kəndin əsas 
qədim məhəllələrinin adları  Qumqala, Təpəbaşı, Çaylaq, 
Xəndək (Xəndək deyilən məhəllə heç də çuxur, çökək deyil, 
məncə bu söz təhrif olunub),  Bağarası)  araşdırılmasının özü 
həm kəndin və vətənimizin tarixi, toponomikası və həm də bu 
kənddə yaşayan əhalinin kimliyi və necəliyi haqqında çox ma-
raqlı bilgi verir. Nehrəmdəki məhəllələrin adları bütün türk-
lərdə olduğu kimi əsasən yerin xüsusiyyətinə uyğun adlan-
dırılıb.  
        Nehrəmin tarixinin araşdırılması baxımından dinə 
münasibətinin də öyrənilməsi vacibdir. Belə ki, kəndin qədim 
hissəsində (yəni qədimdən yaşayış məskəni olan hissəsində) 
dörd məscid bir İmamzadə olub ki, böyük bir ərazini əhatə edən 
və Nehrəmin tarixinin araşdırılmasında xüsusi əhəmiyyətli olan 
kənd qəbristanlığı da bu İmamzadənin ətrafında salınıb (və ya 
İmamzadə bu qəbristanlığın ortasında tikilib). İslam dininə 
mənsub bir belə ibadət yeri olmasına və Cəfəri məzhəbinin çox 
bərk oturuşmasına baxmayaraq burda Novruz bayramının 
qorunub saxlanılması, odun müqəddəsliyinə inam və bir çox 
oyunların bu günə qədər yaşamasının özü ayrıca araşdırmanın 
mövzusu ola bilər. Bir sözlə Nehrəm həqiqətən çox maraqlı 
kənddir və mən də NEHRƏMLİ OLMAĞIMLA QÜRUR 
DUYURAM! 
         Bu gün xarakterimdə, xasiyyətimdə, əməllərimdə yaxşı nə 
varsa bunun üçün ATA-ANAM BAŞDA OLMAQLA 
AİLƏMƏ, MƏNSUB OLDUĞUM UCA TÜRK MİLLƏTİNƏ 
və DOĞULDUĞUM NEHRƏM KƏNDİNƏ BORCLUYAM! 
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AİLƏM 
 

Dünyaya gəlişimlə bağlı həqiqət və düşüncəm belədir: 
 
Doğuldum il üzünə, 
Düşdüm bayram izinə. 
Quyladı göbəyimi, 
Anam odun közünə 
Mən yurdumda bəy oldum! 

 
Anam həqiqətən məni plovu dəmə qoyandan sonra 

dünyaya gətirib.  
     1. Hər gün səhər yuxudan duran kimi qaçıb girərdim 

dədəmin yanına və dədəm yorğanını mənim üstümə örtüb, məni 
qucaqlayıb yatardı. Bugün də elə elədim. Yuxudan duran kimi 
qaçıb girdim dədəmin yanına. Amma dədəm məni qucaqla-
madı. 

Dədəmin məni qucaqlaması hər zaman çox xoşuma gəlirdi 
deyə dədəmi bir neçə dəfə çağırdım ki, oyanıb məni qucaqlasın 
və üstümü örtüb yatsın. Amma dədəm oyanmırdı. Bacım Zəkirə 
yenicə doğduğu üçün anam bacımın yanında qalırdı. Evdə 
dədəm, iki bacım və mən idim. Dədəm oyanamdığından və 
mən də bunun nə demək olduğunu bilmədiyimdən bacımı 
çağırıb dədəmi oyatmasını istədim. Bacım da dədəmi oyada 
bilməyəndə birdən “dədəm ölüb” dedi və ağlamağa başladı. 
Ölümün nə olduğunu bilməsəm də bacımın ağlamasından pis 
bir şey olduğunu başa düşdüm və mən də ağlamağa başladım. 
O ağlamaqdır ki, hələ də yetim görəndə, bir sınıq qəlbli insanla 
rastlaşanda və ya bir insana qarşı haqsızlıq görəndə içim qan 
ağlayır. 
     2. Dədəm çox dindar olub. Biri piyada olmaqla iki dəfə 
Kərbəlanı ziyarətə gedib. Quranı çox sərbəst oxuyurdu. Dədəm 
uzun müddət dəmiryolunda - Nehrəm və Dərəşam stan-
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sıyalarında işləyib. Dəmir yolunda işlədiyi üçün müharibəyə 
aparmayıblar. Nehrəm stansiyası bizdən təxminən 10 km-ə 
yaxın, Dərəşam isə ondan da uzaq bir məsafədədir. Hər gün bu 
yolu piyada gedib qayıdırmış. Yolun belə uzaqlığı və işin 
ağırlığı onu vaxtsız qocaltmışdı. Sonralar günəbaxan tumu 
satmaqla ailəni dolandırırdı. Dədəm həm də gilənar (bəzən ərik, 
bəzən də dağdağan çubuğundan düzəldirdilər) çubuğundan 
düzəldilmiş uzun müşdüklə əvvəllər eşmə (papiros kağızının və 
ya qəzet parçasının arasına tütün qoyub bükərək çəkilən papiros 
variantı), sonralar isə papiros çəkirdi. 
       3. Dədəm öləndən sonra anam mənə həm ata olub həm ana. 
Bacılarım mənə görə öz həyatlarını qurban verdilər. Bir də 
qardaşım Hüseynin haqqı çox olub üstümdə. Anam da, 
bacılarım da, qardaşım Hüseyn (Allah rəhmət eləsin) də 
çalışıblar mən yetimliyi hiss etməyim. Nə etsələr belə hər 
addımda, hər yerdə, hər münasibətdə bu özünü göstərir. 
Yetimlik çox ağır bir yaşam halıdır. Bunu yaşamayan bilməz. 
Necə ki, bir bayatımızda deyilir: 
                  Əzizim neçə dağlar, 
                  Saymadım neçə dağlar. 
                  Yetim yanağı bilir, 
                  Göz yaşı necə dağlar. 
Mən isə düşünürəm : 
                  Bütün yetimliklər ötəndi, Dədə! 
                  Yetimlik hamıya yetəndi, Dədə! 
                  Ən köməksiz yetim Vətəndi, Dədə! 
                  Yetimlik dağıdan tufandı, Dədə! 
       4. Dədəmdən sonra 1970-ci ildə bacım Məsmə haqqın 
rəhmətinə qovuşdu. Bacım Məsmə öləndə balaca qızı 
Məhəbbət 3 aylıq idi və anam onu kimsəyə verməyərək özü 
saxlayıb böyütdü. Bundan bir az sonra isə bacım Zeynəbin 
yoldaşı motosikl qəzasında öldü. Bütün bunlar həm bütövlükdə 
ailəmizə, həm də ayrılıqda anama çox ağır təsir etdi. Demək 
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olar ki, hər gün dərsdən gələndə anamı bayatı-ağı deyib ağlayan 
görürdüm. Anam dağ idi bir belə dərdə dözürdü. Məndə 
bayatıya, ağıya sevgi də bu dönəmdə yarandı. 
       5. Sonralar hər axşam anamın ögey atası Aşıq Nəmət 
(ALLAH ondan razı olsun. Anamı doğma övladlarından 
seçmirmiş. Əsl adı yəqin ki, Neymət imiş) bütün qohum-
əqrəbanı başına yığıb nağıl (nağıl və dastan ) danışardı, bir çox 
dini və həyati məsələlərdən, əhvalatlardan söhbət edərdi. O 
dövrdə radio-televiziya olmadığından bütün qohum əqraba, 
hətta yaxın qonşular belə babamgilə yığışardılar. Bütövlükdə 
məndə ədəbiyyata və folklorumuza maraq anamın və babamın 
vasitəsi ilə o dövrdə yarandı. 
       6. Həm evdə, həm də ətrafda insanlar qəlbimə dəyməsinlər 
deyə çox vaxt məni etdiyim hərəkətə görə tənbeh etməz, mənə 
qadağa qoymazdılar. Bu da mənim çox sərbəst və bir az da 
şıltaq bir uşaq kimi böyüməyimə səbəb olub. Bununla yanaşı 
məni demək olar ki, heç bir fiziki işdə işlətmirdilər ki, 
dərslərimi oxuyum. Bu isə mənim fiziki əməkdə bişməməyimə, 
bacarıqsız və tənbəl olmağıma səbəb olub. 
      7. Bacılarım  Zəhra və Kubra mənə görə çox əziiyət 
çəkiblər və demək olar ki, həyatlarını mənə qurban verdilər. 
Hər ikisi mənim oxumağım və korluq çəkməməyim üçün ən 
ağır zəhmət olan, qul əməyi deyilən pambıq, tütün və üzüm 
tarlalarında çalışırdılar. Mən orta məktəbdə oxuyanda mənim 
dərsdən qalmamağım və oxumağım üçün, Zəhra və Kubra  
institutda oxuyanda isə mənə pul göndərmək üçün hər əzaba 
dözüblər. Bu indi də  belədir, mənə görə hər cür əzab-əziyyət 
çəkirlər. Mən institutda oxuyanda bacılarımla yanaşı qardaşım 
Hüseyn də həm öz ailəsini saxlayır, həm də mənə kömək edirdi. 
      8. Məhəbbəti bacım qızı yox bacı bilirəm.Bəlkə də digər 
bacılarımdan çox istəyirəm. Məhəbbətə hər cür imkanı olan 
ataların övladına elədiyi toydan üstün toy elədim. Amma 
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Məhəbbət gəlin gedəndə bilmirəm sevincdən idi ya ayrılıqdan 
idi məni bərk ağlamaq tutdu. Heç cür özümü ələ ala bilmədim.  
      9. Anamı hədsiz dərəcədə çox sevirdim. Həqiqətən elə 
bilirdim anamdan ayrı düşsəm ölərəm. Amma ölmədim. Anam 
da  deyəsən məni övladlarının içində hamıdan çox istəyirdi. 
Bəlkə də mənə belə gəlir. Ancaq rəhmətlik ölənə qədər heç bir 
qohum nədi, hətta heç bir övladının evində belə qalmırdı. Sözü 
də bu idi ki, ”yox ayrı yerdə qalammıram” və ya “Bünyamingil 
tək qalar”. Dayılarım bəzən zarafata salıb deyirdilər ki, ”niyə 
Bünyaminə süd verirsən?”. Mən həbsdə olanda anam bərk 
xəstələnir. Bizim ailə həkimimiz Əli Ələsgərovu  gecə saat 1-də 
çağırmalı olurlar. Əli həkim qışın o şaxtasında 3-4 km məsafəni 
piyada gəlir və nə dava-dərman lazımsa edir (ALLAH ondan 
razı olsun, həm həkim kimi, həm də dost kimi.). Bu müddət 
anamın yanına gələn qohum-əqraba, qonum-qonşu anama 
təsəlli üçün deyirlər ki, narahat olma İNŞAALLAH tezliklə 
sağalarsan. Anam isə hamıya eyni cavabı verir ki,” narahat 
olmayın Bünyamin gələnə qədər ölmüyəcəm”. Anam 1999-cu 
il avqustun 12 təxminən günorta saat 4-də rəhmətə getdi. Ana-
mın dünyasını dəyişməsi ilə birdən-birə ailəmdə və həyatımda 
bir boşluq yarandı. 36 yaşında olmağıma baxmayaraq özümü 
tamamı ilə kimsəsiz və yetim hiss elədim. Uzun zaman özümə 
gələ bilmədim. 
       10. Anam rəhmətə gedəndə çox adam telefonla və qəzetlər 
vasitəsi ilə başsağlığı verdi. Amma Əbülfəz Elçibəyin “Azad-
lıq” qəzetində verdiyi başsağlığı tamam fərqli idi. ”Əbülfəz 
Elçibəy Bünyamin Qəmbərliyə anasının vəfatı münasibəti ilə 
dərin hüzünlə başsağlığı verir. ALLAH rəhmət eləsin”  
      11. 1991-ci ildə evləndim. Toya heç kimə dəvətnamə 
vermədim. Çünki kimisə unudacağımdan və incidəcəyimdən 
qorxdum. Sadəcə bir neçə yerdə kim istəsə buyurub  gəlsin 
deyə ümümi şəkildə dəvət etdim. Toyda 1000 nəfərə yaxın 
adam iştirak etdi. Təxminən 400-500 adamlıq çadır qurmuşduq. 
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Toy başlayanda çadırda yalnız nehrəmlilər idi. Yer 
olmadığından qohum-əqraba və qonum-qonşu gözləyirdi ki, bu 
qonaqlar durandan sonra onlar oturar. Təxminən toyun 
başlamasından yarım saat keçmişdi ki, Ordubaddan, Sərurdan 
və Naxçıvandan 8 avtobus və bir neçə minik maşını cəbhəçilər 
gəldi. Hamı narahat oldu ki, bir belə qonağı necə və hara yer-
ləşdirəcəyik. Heç kimin gözləmədiyi halda bütün nehrəmlilər 
durub yerini verdi gələn qonaqlara (bax nehrəmlilərin gözəlliyi 
də, özəlliyi də budur. Nəsiminin bir beyti yadıma düşdü: “Heç 
kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, Bu quş dilidi, bunu 
Süleyman bilir ancaq!”. Həqiqətən də nehrəmlilərin o gözəl 
keyfiyyətlərini-saflığını, mərdliyini, qonaqpərvərliyini başa 
düşmək və düzgün qiymətləndirmək çox az adama qismət olan 
keyfiyyətdir). Qonaqlar yeyib-içib, çalıb-oynayıb gedəndən 
sonra nehrəmlilər təzədən oturdu  və toyu davam etdirdilər. 
        12. Yoldaşım Nailə xanım fizika-riyaziyyat müəllimidir. 
Nailəni bir gəlin kimi  anam da, bacı və qardaşlarım da həddən 
çox bəlkə də məndən çox istəyirdilər (ona görə istəyirdilər ki, 
indi onların çoxu dünyasını dəyişib. Dəyişməyənlər isə indi də 
istəyir). Nailə mən olanda da, olmayanda da anama öz anası 
kimi baxıb. Anam hər zaman Nailədən razılıq edirdi. Mən 
həbsdə olanda mənim müəllim yoldaşlarım belə qərara gəlirlər 
ki, mənim dərslərimi desinlər, amma pulunu alıb versinlər 
bizim evə. Yoldaşım bu təklifi qəbul etmir. Məsələ mənə 
çatanda məhbəsdən məktub yazıb səbəbini soruşdum. Mənə 
qısa bir cavab yazdı : “Sənin qürurun mənimçün hər şeydən 
üstündü. Mən razı olmaram ki, sən qayıdandan sonra onlar sənə 
minnət vursunlar!” 
       13. Məhəlləmizi və qonşularımızı çox sevirəm. Çünki, 
məhəlləmizdə pis hadisələr demək olar ki, olmazdı. Mən tələbə 
olanda bizim evdə telefon olmadığı üçün hər zaman Cəfər 
əmigilə və Qulu müəllimgilə (hər ikisi Tarquliyevdir) zəng 
edərdim. Bir də qonşularımızla hər zaman çox mehriban 
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olmuşuq. Yusif əminin (Allah rəhmət eləsin) arvadı Səkinə 
xala, Əli əminin (Allah rəhmət eləsin) arvadı Papıl xala, Cəfər 
əminin arvadı Fatma xala (Allah rəhmət eləsin), Həsənalı 
əminin (Allah rəhmət eləsin, məhəllədə hamı Həsi baba 
deyərdi) arvadı Sara xala anama övlad kimi idilər. Zeynal 
əminin arvadı Həlmə xala (Allah hər ikisinə rəhmət eləsin) isə 
anamın yoldaşı-söhbətdaşı idi. Hərdən ürəyim qonşularımızı 
çox istəyir.  
       14. 2010-cu il iyunun 9-da gündüz saat 12-də qardaşım 
Hüseyn, düz 1 il 1 saat sonra isə ( 2011-ci il iyunun 9-da) 
qardaşım Nəzəralı rəhmətə getdi. Qardaşlarımın bir il ara ilə 
eyni gündə ölməsi bacılarımı və qardaşım Nəzəralının qızlarını 
bərk narahat etmişdi. Elə yas dövrü məni bir qurban kəsməyə 
məcbur elədilər. Düşünürdülər ki, növbəti il mənə nəsə olar. 
Düzü mən özüm də növbəti il növbənin mənim olacağı 
düşüncəsində idim. Elə buna görə də Bakıya qayıdanda hamı 
ilə bir-bir görüşüb halallıq aldım. 
 
                       

PARTA ARXASINDA 
 
       1. Məktəb illərim çox maraqlı və ağır olub. İnsanlarda 
tərəfbazlıq, saxtakarlıq və ikiüzlülük gördüyüm hallar çox olub. 
Kasıb olduğumuz üçün hələ I sinifə gedəndə guya yaxşı 
müəllimlər məni öz sinfinə götürmədi. Buna görə də 
məhəlləmizin uşaqları ilə eyni sinifdə oxumamışam. Mənə 
qarşı münasibət heç də hər zaman yaxşı olmayıb. Bir çox 
müəllim mənim hansısa uğuruma istehza ilə yanaşıb, mənim 
uğur qazanmağıma nəinki inanmayıblar, hətta açıq şəkildə çox 
acı və iyrəndirici formada rişxənd ediblər. Amma məni hər 
zaman dəstəkləyən, ruhlandıran müəllimlərim də olub. İbtidai 
sinif müəllimim Bayram müəllim, sonralar riyaziyyat 
müəllimləri Mehriban xanım, Sona xanım, Bağır müəllim 
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Məmmədov, ədəbiyyat müəllimi  Almaz  xanım, Heydər 
müəllim İsmayılov, rəsmxət müəllimi Rövşən müəllim, ingilis 
dili müəllimi Nazim müəllim  Ələkbərov, coğrafiya müəllimi 
(bəlkə də o zaman müəllim deyildi) Arif müəllim, fizika 
müəllimi Rəşad müəllim və s. 
         2. Bütün uşaqlar kimi futbola marağım  çox idi. IV sinifdə 
oxuyanda çox qısa müddətdə sambo və cüdo ilə məşğul oldum. 
Sambo məşqləri axşamlar olurdu ki, mənim üçün də axşamlar 
məşqə getmək çətin idi. Samboya getsəm də futbolu daha çox 
sevirdim. Amma məni futbola qəbul etmədilər və mən VI 
sinifdə oxuyanda Naxçıvan şəhərindən gələn Məhəmməd 
müəllimin (soyadı səhf etməsəm Zeynalov idi) açdığı sərbəst 
güləş bölməsinə getməyə başladım. Güləşə getdiyim müddətdə 
çıxdığım Naxçıvan MSSR səviyyəli bütün yarışlarda I yeri  
tutmuşam. Hətta bəzən məni özümdən çəkisi daha ağır olan 
insanlarla güləşdirirdilər. Bir  dəfə isə Bakı şəhərində keçirilən 
Azərbaycan birinciliyində  III - IV yeri bölüşdürmüşəm. 
        3. Orta məktəbdə oxuyarkən şeir yazmağa və Mirzə 
Cəlilin Molla Nəsrəddinini yamsılamağa (parodiya eləməyə) 
başladım. Buna görə məktəbdə keçirilən bir çox tədbirlərdə öz  
“yaradıcılığımla” çıxış edirdim. Bir çox ədəbiyyat müəllimi və 
şair mənə yol göstərmək, istiqamət vermək, məni ruhlandırmaq 
əvəzinə mənə gülür, məni ələ salır, yazdıqlarımı lağa qoyurdu. 
Amma mən bütün bunlara baxmayaraq hər gün yeni şeirlər  
yazırdım. 
        4. Səhv etməsəm ya 1977-ci ilin payızında, ya da 1978-ci 
ilin əvvəllərində məktəbimizə təzə gələn fizika müəllimi Rəşad 
müəllim mənim şeir yazdığımı bilib məni Naxçıvan şəhərindəki 
V. İ. Lenin adına Pioner və məktəblilər sarayında fəaliyyət 
göstərən ədəbiyyat dərnəyinə göndərdi. Dərnəyin rəhbəri Asif  
Kələntərli (ALLAH rəhmət eləsin) adında cavan bir oğlan idi. 
Asif müəllim məktəbimizdəki ədəbiyyat müəllimlərindən fərqli 
olaraq mənim şeirlərimə gülmədi, əksinə həm isti, həm də 
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ruhlandırıcı münasibət göstərdi. Beləliklə mən orta məktəbi 
bitirənə kimi həmin dərnəyin üzvü oldum. 
       5. Bu dərnək sadəcə mənim bədii yaradıcılığımı deyil 
bütövlükdə həyatımı dəyişdi. Burda mən təkcə poeziyanın 
incəliklərini öyrənmədim, eyni zamanda çox yaxşı dostlar 
qazandım. Bunlarla yanaşı bu dərnək həm də mənim xarakter 
və xasiyyətimin, fikir və düşüncələrimin formalaşmasında da 
mühüm rol oynadı. 
        6. 1979-cu ildə ilk dəfə Naxçıvan televiziyasına çıxdım və 
bir şeirimi oxudum. Sonralar  radioda və qəzetlərdə müxtəlif 
çıxışlarım oldu. 
       7. Sinifimizdə səhv etməsəm 43 şagird vardı. Çoxluğu 
qızlar təşkil edirdi. İndi sinif yoldaşlarımdan Baba Həmzəyev, 
İsmayıl Əlirzayev, Məhərrəm Bayramov, Yavər Rüstəmov, 
Ədalət Sadiqov, Qüdrət Bağırov, Əmir Bağırov, Malik Əliyev, 
Tağı Ələkbərov, Sadıq İsmayılov, Arif Həsənov  və Akif 
Əliyevlə imkan düşdükcə görüşür və ya yığışaraq gəzintiyə 
gedirik. 
 8. Bu dövrdə iki dəfə əməliyyat olunmuşam. Əməliyyatları 
cərrah Sabir Novruzov  Adil həkimlə (Məmmədov) birlikdə 
edib. Allah hər ikisindən də razı olsun. 
 

GİZLİ TƏŞKİLATLA BAĞLI 
 
       1. Bu dərnəyə gələn Fazil Mustafa, Cəhri kəndindən 
Ələddin, Heydər Oğuz və adlarını unutduğum bir çox məktəbli 
ilə dostlaşdıq. Amma ən əsası isə bizdən yaşca çox böyük olan 
Arif Rəhimoğlunun, Əsgər Qəliloğlunun, Məmməd İsmayılo-
vun, Qılman Əhmədovun, İlyas Axundovun, Kazım Tey-
murlunun, Asəf Quliyevin və  b. bizə marağı, bizimlə dostluq 
etməsi idi. Bizdən yaşca böyük olan bu adamların təkcə 
ədəbiyyatdan deyil, çox vaxt Azərbaycan tarixindən, Təbrizdən, 
Araz çayının Azərbaycanı bölməsindən və s. olan söhbətləri 
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bizə daha çox maraqlı gəlir, onların söhbətlərində adını 
çəkdikləri əsərləri, şeirləri və kitabları tapıb oxumaq üçün 
bəzən bir-birimizlə rəqabət aparırdıq. Zaman ötdükcə biz də 
oxuduqlarımızın və eşitdiklərimizin hesabına bu söhbətlərə 
qoşulur, bəzən isə hətta bizdən böyüklərlə mübahisəyə də 
girişirdik. Mənimçün bu proses 1980-ci ilə qədər davam etdi və 
Asif Kələntərli ikiyə bölünmüş Azərbaycanı birləşdirmək üçün 
çoxlu adamların fəaliyyət göstərdiyini və hətta gizli təşkilatlar 
olduğunu dedi. Həftədə 3-4 dəfə görüşdüyümüz üçün və bu 
söhbətlər hər gün daha da dərinləşdiyindən mən bir gün bizim 
məktəbdə də Qulu Vəliyev (indi Kanadada yaşayır) və Nizami 
Məmmədovla (sonralar hərbi məktəb qurtardı, əvvəl Naxçıvan 
Sərhəd dəstəsinin Komandiri, sonra isə Milli Təhlükəsizlik 
sistemində işlədi) belə bir təşkilat qurduğumuzu dedim. Asif 
Kələntərli hər söhbətimizdə mənə ehtiyatlı olmağı, onunla olan 
söhbətləri heç kimə deməməyi, bu gizli təşkilatların bir sirr 
olduğunu, onun və dostlarının (yuxarıda bir qisminin adlarını 
çəkdim) mənə inandığını və etibar etdiyini aşılaması onunçün 
məni hazırlamaq idisə mənimçün artıq özünəgüvən, etibarlı və 
inanılan bir adam olduğum qətiyyəti idi. Və 1980-ci ilin 
sonlarında Asif Kələntərli heç kimə deməmək şərti ilə mənə bir 
sirr açmaq istədiyini dedi. Mən söz verib and içəndən sonra 
Asif onların da belə bir təşkilatı olduğunu, istəsəm məni də 
qəbul edəcəklərini dedi. Mən heç bir tərəddüd etmədən və qəti 
şəkildə istədiyimi bildirdim. Beləliklə mən də gizli təşkilatın 
üzvü oldum və bir neçə ay sonra isə tez-tez bizimlə görüşən, 
çay içən, söhbət edən bizdən yaşca böyük dostlarımızın 
hamısının da bu təşkilatın üzvü olduğunu öyrəndim. 
       Bundan sonra çoxlu sayda inqilabi ədəbiyyat, Azərbaycan 
dili, tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı əsər oxumağa başladım ki, 
bu da mənim sonralar insanlarla münasibətimdə mühüm rol 
oynadı. 
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       2. Gizli təşkilat dövründə Ordubad rayonunda Şəfa 
bulağında, Babək rayonunda Uzunoba gölündə, Xalxal və 
Şıxmahmud meşəsində, Şərurda  və Naxçıvan şəhərində, 
dostlarımızın evində  dəfələrlə gizli yığıncaqlarımız olub. Hər 
adi bir şeyi,-doğum gününü, toyu, il dönümünü və s. bəhanə 
edib yığıncaq keçirirdik. Bu yığıncaqlarda adlarını yuxarıda 
qeyd etdiklərimlə yanaşı Şərurdan İnqilab Orxan, Muxtar 
Rzayev, Mehman Qaraağac (Allah rəhmət eləsin), Hüseyn bəy 
(soyadını unutmuşam) və 2-3 nəfər adını unutduğum 
dostlarımız, Şahbuzdan Fərzuq bəy, Babəkdən Fərəc Yusifov 
və Salman bəy (soy adını unutmuşam), Culfadan Bayram 
Muradov, Fətəli İmanov, Əhliman Ərəfsəli (Allah rəhmət 
eləsin, soyadını unutmuşam) , Ordubaddan  iki Hüseyn adlı 
dostumuz, Şəmil bəy (soyadlarını unutmuşam) və adlarını 
unutduğum dostlarımız daimi iştirak edirdilər.  
      3. Biz  türkçülüyün təbliği və bizə qarşı yeridilən assimliya-
siya siyasətinin zərərlərinin qarşısının alınması üçün 250-300 
oğlan, elə bir bu qədər də qız adı yazmışdıq ki, yeni doğulan 
körpələrə bu adların verilməsinə çalışırdıq. Bu gün həmin 
dövrdə doğulanlardan milli adları daşıyanların sayı çoxdur. 
Mən də qardaşım Hüseynin həmin dövrdə doğulan qızına Turan 
adı qoymuşam. 
      4. Səhv etməsəm 1986-cı ildə Asif Kələntərlini, İbrahim 
İbrahimlini və Fərəc Yusifovu təşkilata pul qazanmaq məqsədi 
ilə Rusiyaya alma yığımına göndərdik. Düzdü onlar pul qazana 
bilmədilər, amma Naxçıvana qayıdan kimi DTK Asifi və 
İbrahimi bir-bir çağırdı və sorğu sual elədi. Bundan sonra bir 
müddət fəaliyyətimizi yavaşlatdıq.   
     5. Bu dövrdə çoxlu yazı-pozularımız da vardı. Bunların bir 
qismi iki dəfə məndə məhv oldu. 
-Sənədlərin bir qismi məndə idi. Ələ keçməsin deyə o vaxt 
suvarmadığımıza görə həyətimizdə torpağa basdırmışdım. Sel 
gəldi basdı və bütün sənədlər məhv oldu. 
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- DTK bizim uşaqlardan Asifi və İbrahimi çağıranda hər an 
məni də çağıra və ya tuta bilərlər deyə məndə olan sənədləri ələ 
keçməməsi üçün yandırdım.  
     6. Instituta qəbul olandan sonra Bakıya getmək vaxtı 
çatanda Asif Kələntərli mənə Bakıda təşkilatın Bakı bürosunu 
yaratmağın vacib olduğunu dedi. 
     7. İnstitutda oxuduğum müddətdə; 
-  Təşkilata yeni üzvlər cəlb etmək məqsədi ilə bir neçə nəfər 
üzərində işləyirdim; 
- Təşkilatı genişləndirmək  məqsədi ilə iki dəfə Gəncəyə bir 
dəfə də Xarkova getdim; 
- 1984-cü ildə təşkilatın Bakı bürosunun rəhbərliyini Neymət 
Pənahlıya təhvil verdim  
-  II kursda-1982-ci ildə Söhrab Tahirin ədəbiyyat dərnəyinə 
üzv yazıldım. Burada əsasən yeni yazılan şeirlər oxunur və 
müzakirə edilirdi. Mən bura şeir oxuyub müzakirə etməkdən 
çox gizli təşkilatın məqsədləri üçün gəlsəm də hər dəfə bir şeir 
oxuyurdum. İşlərim pis getmirdi. Mənim hər dəfə vətənsevərlik 
mövzusunda oxuduğum şeirə Söhrab Tahir çox xoş yanaşır, hər 
dəfə mənim haqqımda xoş sözlər deyirdi. Burda bir çox güneyli 
ilə tanış olmuşdum. Onlardan  xüsusi ilə yadımda  qalan Həmid 
Herisçi və Vəli adlı biri ilə daha çox yaxınlıq edir, tez-tez dər-
nəkdən sonra özümüz söhbətləşirdik. Bu vəziyyət 1984-cü ilə 
qədər davam elədi. 1984-cü ildə təşkilatda  Rusiyanın müxtəlif 
şəhərlərindən Azərbaycanda yaşayan əslən türk olduğunu 
bildiyimiz vəzifəli şəxslərə, elm, ədəbiyyat və incəsənət 
adamlarına çoxlu sayda (təxminən 5 - 10 min məktub nəzərdə 
tuturduq), amma eyni məzmunda məktublar göndərməyi 
planlaşdırırdıq. Bu məqsədlə həm çoxlu pul lazım idi həm də 
ciddi əlaqələr. Buna görə 1984-cü ildə təşkilatın tapşırığı ilə 
Söhrab Tahirə bizim Güney Azərbaycanla işləmək istədiyimizi 
və bununla bağlı bizə iki tərəfli  
      - Güneylə əlaqə yaratmağımıza yardımçı olması, 
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      - İmkan daxilində maddi kömək etməsini dedim. 
Söhrab Tahir   kömək etməyi bir yana, mənə çox sərt şəkildə 
bir də buralara gəlib belə sözlər danışma, axırıncı dəfə olsun 
sənin bura gəlməyin deyərək məni qovdu! 
Eyni məsələni Məmməd Araza da açdım. M.Araz Söhrab 
Tahirdən fərqli olaraq əvvəlcə bizə həmin müddət təzə çapdan 
çıxan və satışda tapılmayan “Dünya sənin, dünya mənim...” 
kitabından  müəyyən qədər (100-200 ədəd ) verməklə kömək 
edəcəyini dedi. Düzdü sonradan nədənsə bu olmadı, amma nə 
məni qovdu, nə də münasibətimizdə soyuqluq yaratdı. Əvvəlki 
kimi (bəlkə əvvəlkindən də daha yaxın və səmimi) 
dostluğumuz davam elədi. Hətta bundan sonra məni kiməsə 
təqdim edəndə bir çox xoş sözlərlə yanaşı “çox ağıllı, qeyrətli 
və dəyərli oğlandı” deyə təqdim edirdi. Bundan sonra 
oxuculardan və bir çox sayılıb seçilən adamdan ona gələn 
məktubları oxuyub cavab yazmaq üçün mənə verirdi. Əvvəllər 
yazdığım məktubları ona oxusam da sonralar buna da ehtiyac 
görmədi. 
Bakıda oxuduğum dövrdə   Mirəli Seyidov, Məmməd Araz, 
Yaşar Əliyev, Abbas Abdulla və b. ilə yaxın əlaqə yaratdım. 
         8. 1983-ci ildə Novruz bayramını birlikdə keçirmək üçün 
Asif Kələntərli məni axşam evlərinə dəvət etdi. Yemək zamanı 
çal-çağır səsi gəlirdi. Mən bunun nə olduğunu soruşduqda Asif  
digər bir gizli təşkilat qrupunun ( Aydın Qasımov, Oqtay 
Daşoğuz, Fəxrəddin Şeyxələsgərsoy  (Allah rəhmət eləsin) və 
b. bu təşkilatda idilər) bayram keçirdiyini dedi. Yeməkdən 
sonra şəhərə çıxdıq. Bayram çadırı Asifgilə yaxınlıqda Şahab 
məhəlləsində qurulmuşdu. Gözəl saz çalınırdı. Asifə bəlkə biz 
də gedək dedim. Asif  DTK-nın ona xəbərdarlıq etdiyini 
bildirib getmədi. Mən getdim. Çadıra girib elə girişdəcə 
dayanıb heç kimin gözləmədiyi bir halda uca səslə bir təbrik 
sözü dedim: “Sağda oturan sağ bəylər, solda oturan sol bəylər, 
dibdə oturan xas bəylər, sözüm sizədi” deyib Atabəylərdən Şah 
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İsmayıla, Şah İsmayıldan  Cavad xana və ən nəhayət 
Azərbaycanın ikiyə bölünərək işğal olunmasını əhatə edən bir 
çıxış etdim və sonda isə hamıya Azərbaycanın birləşdiyi günü 
görməyi arzuladım. Bayram təşkilatçılarından iki nəfər gəlib 
məni yuxarı başa dəvət etdi və aparıcı “dilə bizdən, nə dilərsən“ 
deyə arzumu sordu. Mən aşığın bir Ruhani havası çalmasını 
istədim və gəldiyim kimi hiss olunmadan çadırın  arasından 
çıxıb getdim.  
       9. Bir həqiqət var ki, gizli təşkilatdan olan dostlarımızın 
hamısı eyni imkanlara sahib idi. Bütün günü müzakirələr, ora-
bura yol döyəndən sonra çox vaxt günorta yeməyimizi ya 
Əsgər Qəliloğlunun atasının çayxanasında Əsgərin, ya da 
Məmməd İsmayılovun işlətdiyi çayxanada Məmmədin hesa-
bına yeyirdik. Bu gün çox yuxarıdan baxıb bəzi dostlarımızı, o 
cümlədən Əsgəri görməyənlər o zaman Əsgərin atasının 
çayxanasında çayçı işləyirdi. Qismət olsa xatirələrimi yazanda 
bu mövzunu daha geniº və dəqiq iºləyəcəm. 
     10. İnstitutu qurtarıb kəndə qayıdandan sonra Gizli 
Təşkilatdakı dostlarımla əlaqələrim daha da artdı. 1987-ci ildə 
soyadımın sonluğunu dəyişdim. Naxçıvan şəhərində  Tarix 
muzeyində  qurduğumuz “Yurd” birliyi fəaliyyətini 1987-ci 
ildə daha da genişləndirib  qısa müddətdə çox məşhurlaşaraq 
ətrafına həddən çox dinləyici və üzv topladı. Həm mə-
dəniyyətimizə xidmət etmək üçün, həm də izi azdırmaq üçün 
Bəhruz Kəngərlinin qəbrinin və İmamzadə türbəsinin abadlaş-
dırılması ilə bağlı işlər gördük. Bu dövrdə mən də Nehrəmdə 
bir qrup nehrəmli ilə “Aşkarlıq” birliyini qurdum. ”Aşkarlıq” 
birliyinin tədbirlərindən Novruz bayramı, Amerikada yaşayan 
nehrəmli Məmmədhüseyn Niftəliyevlə, Qaqauz türklərindən 
Tudora Arnaut, Altay türklərindən Ejer Çolakov, Almaniyada 
yaşayan Gündüz Varolla görüş, tanınan nehrəmlilərlə 
müzakirələr, ərəb əlifbası və rus dili öyrənmə kursları oldu. 
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TƏLƏBƏLİK İLLƏRİ 
 
       1. 1981-ci ildə orta məktəbi bitirdim. Mən əsasən həmin 
dövrün ən nüfuzlu Ali məktəbi  və yeganə universiteti olan 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə hazırlaşırdım, amma 
evdəkilər mənim əmim oğlu Məmməd Hacıyevin işlədiyi 
Politexnik İnstitutunda oxumağımı istəyirdilər. Mən bunu 
istəməsəm də onlara heç nə demir əl altından həm də Bədən 
Tərbiyəsi institutu üçün sənəd hazırlayırdım. 
       2. Sənəd qəbulu vaxtı qardaşım Hüseynlə birlikdə gəldik 
Bakıya. Getdik əmim oğlu Məmməd müəllimgilə. Söhbət 
əsnasında əmim oğlunun yoldaşı Şəfiqə xanım əmim oğluna 
çox qəti və sərt şəkildə “ana tərəfindən kim gəlib kömək 
eləmisən. Dədə tərəfindən birinci adamdı. Buna da kömək 
eləməyib kimə kömək edəcəksən? Əlindən nə gəlirsə kömək 
elə” dedi. Bu sözdən sonra əmim oğlu Məmməd müəllim 
qardaşım Hüseynə sabah aparın sənədləri verin gedin kəndə bir 
də imtahanlarda gələr. Özüm nə lazımsa həll edəcəm deyə 
mənə hər cür kömək edəcəyini bildirdi. Və beləliklə 
əmioğlumgildən çox xoş və razı halda ayrıldıq. Səhər  sənədləri 
verməmiş mən qardaşım Hüseyni kəndə yola saldım və 
sənədlərimi isə Politexnik İnstitutunun əvəzinə Bədən Tərbiyə 
İnstitutuna verdim. Qəbul olandan sonra kəndə teleqramma 
vuranda qardaşım çox hirslənsə də, anamgil qəbul olduğum 
üçün onu mənə mehriban olmağa razı salmışdılar. 
       3. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi 1981-ci ildə Sergey 
Mironoviç Kirov adına (bunu qəsdən yazıram: 1. Bilinsin ki, 
bir zamanlar Azərbaycanda yer adları, müəssisə adları və s. 
adlar rus imperiyasının diktəsi və assimlriyasiya siyasəti 
məqsədi ilə Azərbaycana yad olan adamların adı ilə 
adlandırılırdı, 2. Bu adlar bir anda bir qərarla ləğv olundu) 
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna (indiki 
ADBTİA ) qəbul oldum.          
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        4. Həm qəbul vaxtı, həm də qəbul olduqdan sonra bir 
müddət bacım qızı Zeynəbgildə qaldım. Zeynəbin yoldaşı 
Yasin çox gözəl insandı. Mənə və Bakıya gələn bütün 
qohumlarımıza o qədər mehriban idi ki... Elə bu mehribanlığın  
hesabına idi ki, beş uşaqları olmasına baxmayaraq Bakıya gələn 
bütün qohumlarımız onların evinə qonaq düşürdü. Sonralar 
əvvəl Əhmədlidə, sonra Binəqədidə və Sovetskidə kirayə 
qaldım. Yasamalda qalanda isə böyük bir qrupla davaya 
güşdüm. Buna görə də Muxtar bəyin (Kazımoğlu və 
Məmmədəli bəyin (Qıpcaq) məsləhəti ilə bir müddət 
Məmmədəli bəyin rəssamlıqda oxuyan qardaşı ilə birlikdə 
Dərnəgüldə qaldım. 
      5. Tələbəlik dövrüm çox maraqlı və qaynar keçib. Bizim 
74108-ci qrup əsasən güləşçilərdən və boksçulardan ibarət idi. 
2-3 nəfər isə başqa idman növləri ilə məşğul olurdu. 
Mühazirələrdə  birləşdiyimiz  (potok olduğumuz ) 74109-cu 
qrup isə əsasən futbolçulardı. Elə ilk vaxtlardan uşaqlarla yaxşı 
münasibətim yarandı. Amma mən həm də uşaqlara gizli 
təşkilata üzv olmaları baxımından yanaşırdım. Buna görə 
Borçalıdan olan Bayram Hümbətov (Allah rəhmət eləsin, 
Rusiyada qətlə yetirildi), Göyçədən olan  Mirsənhan 
Bayramov, Qəmbər Cəfərov  və Bakıdan , Hökməli kəndindən 
olan Elçin Novruzovla və bir də başqa qrupda olan ordubadlı 
Maqsudla daha sıx ünsiyyət qurmağa başladım. İnstitutu 
qurtaranda Bayram Hümbətov demək olar ki, hazır idi. Bayram 
millətçi və vətənsevər kimi digər uşaqlardan çox fərqlənirdi. 
Arxangelskdə tələbə inşaaat dəstəsində olanda da mən, Bayram 
və Mirsənhan (mən ona hər zaman Ya Şeyx deyə müraciət 
edirdim) hər zaman birlikdə olurduq. Tələbə yoldaşlarımızdan 
Masallıdan Əliniyaz Mirzəyev, Nehrəmdən Səməd Bağırov, 
Hacıqabuldan Zakir Həsənov, Qazaxdan Tapdıq Hacıyev, 
Culfadan Hidayət Behbudov  və Naxçıvandan Zakir Babayev 
bizdən yaşlı idilər. Tələbə yoldaşlarım Sumqayıtdan Nuşirəvan 
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Abdullayev, Zöhrab Eyvazov, Sərdar Şükürov,  Xəqani 
Şəbiyev, Nazim Nuriyev, Bakıdan Nazim Mirhüseynov, Asəm 
Əliyev, Gəncədən Hüseyn Hüseynov, Siyəzəndən Yavər 
Ramazanov, Mingəçevirdən Fəxrəddin Şaxtaxtiniski, Ağdaşdan 
Loğman Mirzəliyev sonradan bizim qrupa gələn Şəkidən Azər 
Sadiqov, Sabirabaddan Təyyar Hüseynov  və Tərtərdən Elbrus 
Qəndilov hərəsi bir sahədə uğur qazandı. İndi biz  tez-tez əlaqə 
saxlayır və ara-sıra görüşürük. 
       6. Dərslər başlayandan bir neçə həftə sonra İnstitutun Rus 
dili kafedrasının müdiri Arif Əliyevlə tanış oldum. Arif 
müəllimlə tanışlıq mənim tələbə həyatıma və sonrakı 
fəaliyyətimə ciddi təsir elədi. Belə ki, sonradan mən Arif 
müəllimin təklifi ilə elmi məqalələr işləyərək Tələbə elmi 
cəmiyyətində və konfranslarda iştirak edib I yerə layiq 
görüldüm. Daha sonra isə həmin araşdırmaları davam etdirərək 
“Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında fiziki tərbiyə 
məsələləri” mövzusunda diplom işi yazdım və uğurla müdafiə 
elədim. Bu araşdırmaları apararkən Respublika Əlyazmaları 
İnstitutndakı materiallardan  da istifadə etmək lazım gəldi. 
Burda isə rəhmətlik Əbülfəz bəylə tanış oldum. Əbülfəz bəy 
mənə  “Şah İsmayıl “ dastanının oxunmasında və tərcüməsində 
kömək etdi. Arif müəllim sonralar çox təkid elədi ki, mən bu 
mövzunu biraz da genişləndirib namizədlik dissertasiyası edim, 
amma həm vaxtım olmadığı üçün, həm də maddi cəhətdən 
imkansılığıma görə razılıq vermədim. Buna baxmayaraq 
respublika mətbuatında bu mövzuda bir-neçə elmi məqaləm 
çap olundu. 
       7. İşlərim çox yaxşı gedirdi. Elə birinci kursda ikən sərbəst 
güləş üzrə respublika yığma komandasına dəvət olundum. Həm 
məşqlər, həm dərslər və həm də gizli təşkilat maraqlarına 
uyğun fəaliyyəti heç cür çatdıra bilmirdim. II kursda artıq 
məşqlərdən imtina etdim və əsas vaxtımı elmə və gizli təşkilat 
fəaliyyətinə verdim.  
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       8. Elə bu dövrdə əslən naxçıvanlı olan aspirantlar Muxtar 
Kazımoğlu (indi f.e.d., Azərbaycan Folklor İnstitutunun 
direktoru),  Məmmədəli Qıpcaq (indi türkoloq, f.e.d., BDU-nun 
Türkologiya kafedrasının müəllimi), Kamran Əliyev (indi 
f.e.d., prof.)  və Vəli Nəbiyev (ALLAH rəhmət eləsin f.e.d.) və 
b. ilə tanışlığım mənim tələbəliyimdə xüsusi rol oynadı. Çünki 
dərsdən çıxıb ya məşqə, ya M.F.Axundov adına kitabxanaya, 
ya da bu dostlarımla birlikdə çay içməyə gedirdim ki, bu da 
mənim həm vaxtdan səmərəli istifadə etməyimə, həm də onlar-
dan tariximiz, ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz  və elmimizlə 
bağlı öyrənməyimə səbəb olurdu. Demək olar ki, həftənin 4-5 
gününü mən bu dostlarımla birlikdə keçirirdim.Vaxtı çatdırmaq 
üçün hər zaman işlərimi qaçaqaçla, tələm-tələsik görürdüm. 
Bunu deyə bilərəm ki, mən hər zaman, elə indi də vaxt 
çatışmazlığındayam və buna baxmayaraq hər zaman verdiyim 
sözə, dediyim işə vaxtında əməl etməyə çalışmışam. 
        9. I kursu qurtarana yaxın Məmməd Arazla (ALLAH 
rəhmət eləsin) tanış oldum. Məmməd Araz şeirlərimə baxıb 
mənə bir–neçə gün sonra gəlməyimi dedi. Bu dəfə görüşəndə 
yanındakı adama mənim haqqımda çox xoş sözlər dedi. 
Sonradan öyrəndim ki, bu adam çox vətənpərvər, millətçi bir 
adam olan hüquqşünas Yaşar Əliyevdir. Sonralar həm 
Məmməd Arazla, həm də Yaşar Əliyevlə çox səmimi və yaxın 
münasibətimiz yarandı. Həm Məmməd Arazın, həm də Yaşar 
Əliyevin mənim formalaşmağımda böyük rolu oldu. 
       10. I kursu qurtarandan sonra tələbə inşaat dəstəsində 
Rusiyanın Arxangelsk vilayəti Novodivinsk şəhərinə işləməyə 
getdik. Burda olan tələbələrin içində ən az maaş alan mən 
oldum. Çünki bir neçə gün işləmişdik ki, yerə dirək çalarkən 
baltadan düzgün istifadə edə bilməməyimin hesabına baltanın 
ucu başıma dəydi və dərin bir yara açdı. 
      11. Yuxarı kurslarda artıq işlərim daha yaxşı getdi. Yaxınlıq 
elədiyim dostlarımla tez-tez  muzeylərə (Azərbaycan tarixi 
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muzeyinə, Ü. Hacıbəylinin və Bülbülün ev muzeylərinə demək 
olar ki, hər ay gedirdim), tamaşalara, yubiley tədbirlərinə və 
görüşlərə gedirdim. Hüseyn Cavidin 100 illiyi ilə bağlı Dram 
teatrda keçirilən tədbir, Hüseyn Cavidin “İblis”, Anarın “Qəm 
pəncərəsi” tamaşaları, böyük bəstəkarlar Q. Qarayevin və F. 
Əmirovun dəfn mərasimləri bu dövrün yaddaşımda dərin iz 
buraxan olaylarıdır. 
       12. Tələbəlik dövründə Xarkov şəhərində oxuyan nehrəmli 
Hüseyn Bağırov (indi şairdi, gözəl şeirləri var) və əvvəllər 
Asifgilin Naxçıvan İnstitutunda tələbə yoldaşı olan və Samara 
(Kuybışev) şəhərində hüquqda oxuyan Aydın Kərimovla 
dostluğum və məktublaşmağım da maraqlı idi. İndi də həmin 
məktublardan qalır.  
       13. Novruz bayramlarında bütün dostlarıma kitab hədiyyə 
edirdim. Məqsədim həm Novruz bayramına daha çox diqqəti 
cəlb etmək, həm də milli mövqedən yazılan kitabları təbliğ edib 
oxunmasına çalışmaq idi. 
       14. Hər il tələbələrdən qan (200-400 qram arası) alır və 
onları 3 gün dərsdən azad edirdilər. Mən də hər il Novruz 
bayramını və doğum günümü kənddə, ailəmlə birlikdə 
keçirmək üçün bayram ərəfəsi qan verib kəndə gedirdim və 
əlavə də 3-4 günlük xəstəlik bülleteni alıb bütün bayramı 
Nehrəmdə olurdum. Başqa yerlərdən fərqli olaraq Nehrəmdə 
Novruz bayramı çox gözəl və maraqlı keçirilirdi (çox hayıf ki, 
son 5-6 ildir keçirilmir). 
       15. 1984-cü ildə Arif Rəhimoğlu f.e.n. alimlik dərəcəsi 
müdafiə etdi. Bununla bağlı banket verdi. Təxminən 200 adam 
iştirak edirdi. Asif Kələntərli də həmin müddət Bakıya gəlmişdi 
və mənim qonağım idi (qeyd etdim ki, mən tələbə olduğum 
müddət bizim uşaqlardan kim Bakıya gəlirdisə mənim qonağım 
olurdu. Bəzən iki çarpayı olan evdə 7 nəfər yatmışıq). 
Qonaqları qarşılamaqla məşğul olduğum üçün məclisə gec 
gəldim. Yalnız Əbülfəz bəyin qarşısında oturmağa boş yer 
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vardı. Oturduq. Məclisin gedişində Əbülfəz bəy söz  deyərkən 
gəncləri günahlandırdı. Mən etiraz etdim. Amma oturanların 
demək olar ki, hamısı mənə qarşı sərt reaksiya verdi. Əbülfəz 
bəy oturanlara etiraz edərək onları sakitləşdirdi. Birazdan söz 
demək növbəsi mənə çatdı. Mən Əbülfəz bəyə etirazımı 
əsaslandırdım və Əbülfəz bəy mənimlə tam razılaşaraq üzünü 
oturanlara tutub “bəy düz deyir, niyə imkan vermirsiz sözünü 
desin? Belə eləməklə biz nə iş görə bilərik? Gərək imkan verək 
gənclər öz sözlərini desinlər, cəsarətli olsunlar. Yoxsa onlar 
qorxaq və çəkingən böyüyər. Həm də bu bəy düz deyir axı.” 
dedi. Bu sözlər məni daha da cəsarətləndirdi. Bunu deyim ki, 
Əbülfəz bəy hər zaman gənclərə qarşı hücumların əleyhinə olub 
və hər zaman da gənclərin inkişaf etməsi üçün şərait yaradıb. 
        16. Banket təxminən 1-in yarısı qurtardı. Əbülfəz bəy 
məni söhbəti davam etdirmək üçün əvvəl sahildə gəzməyə 
dəvət etdi. Qonağım olduğunu bildirsəm də, qonağımın 
kimliyini (yəni məsələlərə mövqeyi baxımından kimliyini) 
biləndən sonra qonağımla birlikdə sahilə getdik. Sahildə bir az 
gəzib söhbət edəndən sonra Əbülfəz bəy bizi evinə dəvət etdi. 
Bəy gecə saat 2-də bizi apardı evə... Qismət olsa xatirələrimi 
yazsam ən maraqlı olaylardan biri olan bu olayı da geniş 
qələmə alacam. 
        17. İnstitutu qurtarana yaxın rektor iki dəfə məni çağırıb 
institutda saxlamaq istədiyini bildirdi. Mən isə anam qoca 
olduğundan Bakıda qalmaq istəmədiyimi dedim. Sonradan 
bildim ki, rektora bu məsələni Yaşar müəllim deyibmiş.  
        18. Maraqlı işlərdən biri də bu idi ki, münasibətdə 
olduğum insanlar mənim sosial vəziyyətimə, yaşıma və ya 
gələcəkdəki inkişaf imkanlarıma deyil mənim kimliyimə görə 
mənimlə münasibət qururdular. Məsələn həmin dövrdə Yaşar 
Əliyev hər cür imkanı olmasına  və ya mənə hər hansı formada 
ehtiyacı olmadığına baxmayaraq mənim bir dəfə deməyimlə 
Kuybışevdə (Samarada ) ali məktəbi yenicə qurtarıb Bakıya 
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qayıdan və iş tapa bilməyən Aydın Kərimovu “Abşeron” 
mehmanxanasına hüquqşünas kimi işə düzəltdi.  

 
MÜƏLLİMLİK FƏALİYYƏTİM 

 
       1.  1985-ci ildə İnstitutu bitirib gəldim kəndə və Nehrəm 
kənd 8-illik məktəbində işə düzəldim. İlk gündən şagirdlərdə 
milli şüurun oyanması və milli təfəkkürün formalaşması üçün 
asta-usta söhbətlərə başladım. İşlədiyim bir neçə ay idi ki, 
məktəbin ən böyük sinif otağında (çünki məktəbin zalı yox idi) 
bədii tədbir keçirdim. Sonralar bu tədbirlərin sayı da artdı, 
forması və məzmunu da dəyişdi. Bəzən şagirdlərə danışdığım 
tarixi faktların və hadisələrin üstündə tarix müəllimləri ilə, 
bəzən dilimiz və ədəbiyyatımızla bağlı danışdıqlarıma görə 
ədəbiyyat müəllimləri ilə mübahisələrimiz düşürdü. Kimisi 
məni savadsızlıqda günahlandırır, kimisi düzgün yol 
tutmamaqda qınayır, kimisi də mənim uşaqlarla iş üsulumu və 
mövqeyimi qətiyyətlə müdafiə edərək mənə dəstək verirdi. 
Amma ən əsası da o idi ki, məni günahlandıranlar da, 
qınayanlar da bir müddət sonra mənimlə razılaşırdı. 
Kimliyindən və mənə qarşı necəliyindən asılı olmayaraq 
çalışırdım hamıya qarşı sayqılı və ədalətli olum. 
       2. 1987-ci ildə məktəb yeni binaya köçürüldü  və orta 
məktəb oldu. Elə təxminən bu dövrdə mən komsomol 
sıralarından imtina elədim və müəllimlərlə birlikdə Həmkarlar 
Təşkilatı qarşısında bir çox tələblər qoyduq. 
      3. Bu dövrdə şagirdlər arasında apardığım iş öz bəhrəsini 
verirdi. Artıq şagirdlərdə milli ruh oyanmış, onlarda 
Azərbaycan tarixinə maraq artmış, hətta bəziləri artıq sovet 
təbliğatına qarşı çıxmağa başlamışdı. Demək olar ki, siniflərin 
çoxunun divar qəzeti formal  olmaqdan çıxmış şagirdlərin 
düşüncə və səviyyəsini göstərən və inkişaf etdirən bir 
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yaradıcılıq örnəyinə dönmüşdü. Şagirdlər nə pioner qalstuku, 
nə də komsomol nişanı taxırdı.  
       4. Bu dövrdə bəzi şagirdlərə ayrı-ayrılıqda həm 
vətənsevərlik təbliğ edir, müxtəlif ədəbiyyatları oxutdururdum, 
həm də əlimdə olan Güney Azərbaycanla bağlı və orda ərəb 
əlifbası ilə çap olunan kitabları oxuya bilmələri üçün əski 
Azərbaycan əlifbasını öyrədirdim. Sonralar bu hal kütləviləşdi 
və hardasa 150-200 şagirdə əski əlifba ilə yazıb-oxumağı 
öyrətdim.  
        5. 1987-ci ildə Moskvada Heydər Əliyevə qarşı aqressiya 
başlayanda bir türkə olan hücumlara qarşı dostlarımızla birlikdə 
çox geniş kompaniya apardıq və bir çox tədbirlər həyata 
keçirdik.1988-ci ildə isə həm Moskvada və həm də 
Azərbaycanda Heydər Əliyevə qarşı kompaniya başlayanda 
yenə dostlarımızla buna qarşı çıxdıq, çoxlu teleqram və 
məktublar təşkil elədik. Mən o zaman Moskvaya Heydər 
Əliyevə həm dəstək məqsədi ilə, həm də 65 yaşı münasibəti ilə 
anam başda olmaqla (anam 11 uşaq anası olduğu üçün 
Qəhrəman Ana adını almışdı) bir neçə Qəhrəman Ananın 
adından təbrik teleqramı vurdum. 
         6. 1988-ci ildə Naxçıvanda (bəlkə də Azərbaycanda) ilk 
dəfə məktəbin direktorunun məktəb kollektivi tərəfindən 
seçilməsinə nail olduq. Məncə bu ilk və son oldu.  
        7. Əvvəlcə Afiyəddin Cəlilov, sonra isə Heydər Əliyev 
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçiləndən sonra mənə bir neçə 
vəzifə təklif elədi. Mən bütün bu təkliflərdən imtina elədim. 
Düzdü bu təkliflərdən imtina etməyimin başqa səbəbləri də 
vardı, amma əsas səbəblərdən biri də məktəbi və şagirdləri çox 
sevməyim idi.  
        8. Güney Azərbaycana gedişlər başlayandan sonra Deputat 
səlahiyyətimdən və proseslərdəki rolumdan istifadə edərək 25 
müəllimin Güney Azərbaycana getməsini təmin elədim. 
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        9. Ata yurdum bir dəhliz və iki otaqdan ibarət balaca bir 
ev idi. Evimizə daimi çoxlu qonaq gəlib-getdiyindən bəzən bu 
qonaqları yerləşdirməkdə çətinlik çəkirdik. Məhz buna görə 
1991-ci ildə həyətimizdə yeni bir ev tikməyə başladım. Bir çox 
imkanlı və vəzifəli adam evin tikintisinə kömək etmək istədi. 
Evi halal qazancım ilə tikmək istədiyimi bildirib heç birinə 
razılıq vermədim. Demək olar ki, evin tikintisində usta qisminə 
xərcim çıxmadı. Bacıoğlum Ədalət Bağırov tikinti işinə, 
dostlarım Vəli Həmzəyev elektrik işinə və beton üçün 
qəliblərin qurulmasına, İlqar Əliyev  dülgər işinə, Allahverdi 
Fətəliyev suvaq işlərinə, əvvəllər şagirdim olanlardan Azər 
Rzayev, Rəşid Əliyev, Əbülfəz Ələkbərov və b. da müəyyən 
işlərdə mənə çox kömək etdilər. Amma hələ də evi tamamlaya 
bilməmişəm. 
       10. Həbsdən çıxdıqdan sonra yenə həmin məktəbdə işimə 
bərpa olundum (dərs ilinin ortası olmasına baxmayaraq 
müəllim yoldaşlarım Cəlil Fətullayev, Səməd Bağırov, Rima 
xanım və hətta tarix müəllimi Mehbalı Muradov mənim dərs 
yükü ala bilməyim üçün ərizə yazaraq öz dərslərinin bir 
qismindən imtina etdilər) və 2008-ci ildə-Bakıya köçənədək 
həmin məktəbdə işlədim. 
       11. Məktəbdə işlədiyim bütün dövrdə, xüsusi ilə hərəkat 
başlayandan sonra həm məktəbin kollektivi, həm də rəhbərliyi 
tərəfindən hər zaman hörmətlə yanaşı xüsusi diqqət və qayğı 
görmüşəm. 
       12. 2003-cü ildə heç istəmədiyim bir olay oldu. Sentyabrın 
2-si səhər dərsə yenicə başlamışdıq. Məktəbin direktoru Yaqub 
Həsənovla gözlənilmədən mübahisə yarandı və çox pis 
qalmaqala çevrildi. Yaqub müəllimin şikayəti üzərinə məni 
işdən azad elədilər və cinayət işi açdılar. Məhkəmə prosesində 
mənə 3 il 6 ay sınaq dövrü olmaqla şərti məhkumluq cəzası 
verilməsi, işimə bərpa olunmağım və boş qalan aylarımın əmək 
haqqının ödənilməsi haqqında qərar verildi. Düzdür sonradan 
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biz Yaqub müəllimlə barışdıq, amma mən bir daha Yaqub 
müəllimdən onu incidəcək bütün söz və davranışlarıma görə 
üzürxahlıq edirəm. 
        13. Elə bu dövrdə qarşıma qoyduğum bir çox məsələlərin 
həlli üçün Bakıya köçməyi qərara aldım. Amma məhkum 
olunduğum üçün bu qərarımı bir müddət təxirə salmalı oldum 
və məhkumluğum bitdikdən bir müddət sonra 2008-ci ildə Bakı 
şəhərinə köçdüm. 

 
MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATI DÖVRÜ 

 
        1. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri də 
1988-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı-Xalq Hərəkatı 
dövrüdür. Bu proses birdən birə və təsadüfən yaranmadı. Bu 
dünyada və SSRİ-nin özündə gedən bir çox bizdən kənar 
proseslərlə yanaşı həm də yuxarıda da qeyd etdiyim kimi 
minlərlə insanların birləşdiyi gizli təşkilatların fəaliyyətinin 
məntiqi nəticəsi idi. 
        2. Səhv etmirəmsə 1987-ci ilin dekabr ayında erməni 
akademik Ağanbekiyanın çıxışı ilə bağlı biz bir vərəqə 
(intibahnamə) hazırlayıb, əhalini etiraz etməyə çağırmağı 
planlaşdırdıq. Bu fikir yenə səhv etməsəm fevralın əvvəllərində 
həyata keçdi. Fevralın axırlarına yaxın Naxçıvan şəhərində 
150-200 nəfər olmaqla camaat univermaq ətrafına yığışıb 
ümumi narazılıq elədi. Səhv etmirəmsə bizim birinci ciddi 
çıxışımız 1988-ci il fevralın 28-də Qızlar bulağının yanında 
oldu. Düzü təşkilini biz eləsək də normal idarə edə bilmədik. 
Biri çağırdı Ali Sovetə tərəf, biri çağırdı Koroğlunun heykəlinə 
tərəf və s. Amma bundan sonrakı mitinqlərin təşkilatçılığı ilə 
yanaşı idarəetməsini də ciddi şəkildə planlaşdırmağa başladıq. 
Və beləliklə hərəkatı tamamı ilə öz nəzarətimizə götürdük. 
       3. İlk əvvəllər yalnız bizim Gizli təşkilatın üzvləri yığışıb 
müzakirə edirdik, amma sonradan digər gizli təşkilatın uşaqları 
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o, cümlədən proseslərdə fəallığı ilə seçilib üzə çıxan 
dostlarımız da bu müzakirələrə və idarəetməyə qoşuldu. İlk 
belə ciddi yığıncaq səhv etməsəm 1988-ci ildə Naxçıvan 
şəhərinin yaxınlığında Canəmbər çeşməsində oldu və biz orada 
həm təşkilatı təsis etdik və həm də 9 nəfərdən -Arif Rəhimoğlu, 
Asif Kələntərli, Sərdar Cəlaloğlu, Sülhəddin Əkbər, Əli Şamil, 
İbrahim İbrahimli, Kazım Teymurlu, Əsgər Qəliloğlu və 
Fəxrəddin Şeyx Ələsgərsoydan ibarət İdarə Heyyəti seçdik. 
      4. Proseslər get-gedə dərinləşirdi. Naxçıvanda gizli 
təşkilatların olması həm proseslərin düzgün idarə olunmasında, 
həm də aparılan antitəbliğat və təxribatların qarşısının 
alınmasıda çox böyük rol oynadı. Bunun da əsas səbəbi bir-
birini tanıyan və bir-birinə inanan insanları parçalamağın və 
onlar arasında intriqa salmağın mümkün olmaması idi. 
      5.1989-cu ilin yazında Nehrəm kəndində, Nəsirin meşəsi 
deyilən yerdə səhv etməsəm 12 nəfərlə yığıncaq keçirib 
Nehrəm Xalq Cəbhəsini təsis etdik və mən sədr seçildim. 
Sonraki dövürdə Xalq Cəbhəsi Nehrəmdə çox genişləndi və 
1000 nəfər ətrafında üzvü oldu.  
      6. 1989-ci ilin avqust-iyul aylarında Babək rayon 
Zeynəddin kəndində AXC Babək rayon şöbəsinin təsis 
yığıncağını keçirdik. İbrahim İbrahimlini sədr seçdik. 
      7. 1989-cu il noyabrın 11-də Əbülfəz Elçibəyin də iştirak 
etdiyi Naxçıvan Mədəniyyət sarayında  keçirilən konfransda 
AXC Naxçıvan MR şöbəsi İdarə Heyyətinə seçilən 11 nəfərdən 
(demək olar ki,əksəriyyəti bizim gizli təşkilatın üzvləri idi) biri 
də mən idim. 
        8. Həm Azərbaycan tarixində, həm də Xalq Hərəkatının ən 
əsas olaylarından biri Sərhəd hərəkatı idi. Bu hərəkat bizim 
Gizli Təşkilatın illərlə arzuladığı bir proses idi ki, ilk fürsətdə 
biz bu imkandan çox ustalıqla yararlandıq və uğurlu nəticə əldə 
etdik. İndi bu hərəkatı hərə bir ada bağlamağa çalışır. Mən 
qətiyyətlə deyirəm ki, bu heç kimin adı ilə bağlı deyil və bu 
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prosesin başlama təklifini isə bizim Gizli Təşkilat 
dostlarımızdan Asəf Quliyev verib. Biz əvvəlcə dekabırın 4-də 
Güney Azərbaycandan görünə biləcək, sərhəddə yaxın 
təpələrdə tonqal qaladıq. Məqsədimiz əhalinin, Naxçıvan və  
Azərbaycan rəhbərliyinin, sərhədçilərin və eyni zamanda 
güneyli qardaşlarımızın reaksiyalarını yoxlamaq idi. Bütün 
tərəflərin reaksiyası bizim istədiyimiz kimi oldu. Bu tədbirdən 
sonra 21 Azər (12 dekabr) inqilabının ildönümü günü bütün 
sərhəd boyu zəncirvari düzülərək güneyli qardaşlarımızla 
həmrəylik aksiyası keçirdik. Bu aksiyamızın da çox uğurlu 
alınması bizi üçüncü mərhələyə daşıdı. Üçüncü mərhələ 
əvvəlcə sərhəddin içərisində qalmış əkinə yararlı torpaqların 
istifadəyə verilməsi tələbi ilə sərhəddin müəyyən yerlərində 
çadırlar qurulması oldu. Dekabrın 17-də (bəzi dostlarımız bu 
aksiyanın dekabrın 19-dan başladığı fikrindədirlər, ancaq 
mənim yaddaşımda 17-i qalıb) biz Araz çayının kənarında 
Nehrəmə yaxın təpələrdə çadır qurduq. Naxçıvanın o sərt 
şaxtasında bu aksiyanın belə möhtəşəm şəkildə baş tutacağına 
inanan çox az idi. Amma hər şey bizim düşündüyümüz və 
istədiyimiz kimi gedirdi. Bir neçə gün çadırda qaldıqdan sonra  
(hər gün çadırda qalanların sayı artırdı), biz sərhədlərin tamamı 
ilə sökülməsi və Güneylə Qüzey Azərbaycan arasında ayrı 
düşmüş ailələrin ünsiyyətinə şərait yaradılması və gediş-gəliş 
olması tələbini irəli sürdük. Ən nəhayət Naxçıvan şəhərində 
keçirilən mitinqdə “əgər dövlət özü sərhədləri sökməsə biz 
dekabırın 31-i saat 12-də  Naxçıvanın hər yerində sərhədləri 
sökəcəyimizi bildirdik. Və 1989-cu il dekabırın 31-də günorta 
saat 12-də Naxçıvanın hər yerində sərhədləri sökdük. Bu SSRİ 
tarixində heç kimin düşünmədiyi və gözləmədiyi bir aksiya idi. 
       9. Bu dövrdə istər Azərbaycanda istərsə də SSRİ-nin digər 
yerlərindəki rəsmi mətbuatda bizim haqqımızda hər cür pis 
ifadələr işlədilir, bizi ən pis adlarla adlandırırdılar. Bizim isə bu 
təbliğatı neytrallaşdırmaq, həqiqəti dünyaya catdırmaq 
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imkanımız yox idi. Belə bir vəziyyətdə  Moskvadan müxtəlif 
qəzet, jurnal və televiziyalardan 50-yə yaxın jurnalist gəldi 
Naxçıvana. Sərhəd hərəkatının zirvə dövrü idi. Naxçıvan 
Sərhəd dəstəsinin rəisi Jukovun təklifi ilə onunla birlikdə 
mətbuat konfransı keçirdik. Demək olar Moskvadan gələn 
bütün jurnalistlər və Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər də  
orada idi. Jukov öz çıxışında bizi yıxdı-sürüdü. Ən sərt sözləri 
də o idi ki, görün bunların vəhşiliyi nə həddə çatıb ki, bunların 
hesabına 15-20 gündü bizim şəxsi heyyət ailələrindən ayrı 
yaşayır” . Orada olan bütün zabitlər və jurnalistlər bu sözə 
həmrəylik bildirdi. Mən özümlə tərcüməçi götürmüşdüm. 
Novbə mənə çatdı. Mən biraz girişdən sonra Jukovun qeyd 
etdiyim sözlərinə gəldim. Burda əvvəlcə Jukovun haqlı 
olduğunu, insanların ailələrindən ayrı salınmasının 
yolverilməzliyini və s. bu kimi fikirlər bildirəndən sonra 
jurnalistlərə dedim ki, ”niyə siz Jukovdan soruşmursunuz ki, o 
burada neyləyir? Niyə siz Jukovdan soruşmursunuz ki, o 
burada kimi kimdən qoruyur? Niyə siz demirsiniz ki, əgər biz 
alkoqolik, narkaman, təxribatçı və anarxistləriksə niyə bugünə 
qədər heç bir hadisə olmayıb, heç bir əsgərin burnu qanamayıb? 
Niyə soruşmursunuz ki, biz şəxsi heyyətin 15-20 gün ailəsindən 
ayrı yaşamasına narahat olduğumuz halda Jukov və ona əmr 
verənlər 70 ildi bizə niyə zülm edirlər, bizim parçalanmış 
ailələrimizin, bir-birindən ayrı düşmüş qardaşların, ana-balanın 
bir-birinə qovuşması bir yana bir-birini görməsinə belə imkan 
vermirlər? Niyə siz demirsiniz ki, əgər bir ailənin 15-20 gün 
ayrı düşməsinə səbəb olmaq vəhşilikdirsə, 70 ildir ki, ailələri 
parçalamaq, bir-birindən ayrı salmaq, ananın bala həsrəti ilə 
ölümünə səbəb olmaq nədir bəs?”  Mənim belə çıxışım sər-
hədçiləri necə ürkütdüsə mətbuat konfransını tələsik dayan-
dırdılar və jurnalistlərə sual verməyə belə imkan vermədilər. 
Amma biz jurnalistlərlə ayrılıqda görüşüb fikirlərimizi bildirdik 
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və bunlar tam olmasa da həmin dövrün mətbuatında öz əksini 
tapdı.  
      10. Heç unudulmayacaq hadisələrdən biri 1990-cı il 
yanvarın 5-də Sov. İKP MK Katibi Girenkonun, SSRİ Millətlər 
Sovetinin sədri Nişanovun, Azərbaycan KP MK-nın I katibi 
Əbdürrəhman Vəzirovun Bakıdan Naxçıvana gəldiyi qatarı 
gecəyarı saat 4-ün yarısında Nehrəm kəndinə yaxın olan 
Qızılvəng stansiyasında səhərə qədər saxlamağımız və səhər 
tezdən sovet ordu hissələri ilə sərhədçilərin yolu açmaq üçün 
həm bizi, həm də qatarı mühasirəyə almağıdır. Bu hadisədə 
bütün cəbhəçi dostlarımın, xüsusi ilə rəhmətlik Əli 
Bayramovun çox ağıllı və riskli hərəkəti bütün hərbiçiləri geri 
çəkilməyə məcbur etdi. 
      11. 1988-ci ilin noyabırında və 1990-cı il yanvarın 20-də 
Naxçıvanda da iki dəfə Fövqəladə vəziyyət və komendant saatı 
elan etdilər. Birincində general Makaşov, ikincində isə general 
Dubinyak Naxçıvanın komendantı oldu. Amma nə Makaşov və 
Dubinyak komendantlıq edə bildi, nə də Naxçıvanda fövqəladə 
vəziyyəti saxlaya bildilər. Çünki hadisələrə tamamı ilə bizim 
nəzarət etməyimiz onların eləmək istədikləri təxribatların 
qarşısını aldı. 
      12. Nehrəmdə AXC-nin qurulmasında və idarə olunma-
sında  Hüseyn Əliyevin, Əli Bayramovun, Əli Rzayevin, Etibar 
Babayevin, Səfəralı Məmmədovun, Camal Fətullayevin, Abasət 
İbrahimovun,  sonralar Vaqif Mirzəliyevin, Əli Ələkbərovun, 
Tağı Tağıyevin müdafiə dəstələrinin hazırlanmasında və idarə 
olunmasında Hidayət Əsgərovun və Vaqif Bayramovun, 
torpaqlarımızın qorunmasında Sabir İsmayılovun, Qafar Məm-
mədovun, Aşur Müştəliyevin (Allah rəhmət etsin), Əsgər 
Həsənovun (Əlqafaroğlu), Cavid  Salmanovun, Vəli 
Həmzəyevin, Əjdər Mustafayevin, Cəmil Məhərrəmovun,   
Akif Hüseynovun (Kotu), Bilal Məmmədovun, Vaqif Cəfəro-
vun,  Məhəmməd Mehdiyevin, sərhəd hərəkatında və bir çox 
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tədbirlərin hazırlanmasında  Hacı Səməd Əhmədovun,  Əmir 
Kərimovun, Əlövsət və Ədalət İbrahimov qardaşlarının, Vaqif 
Axundovun, Qüdrət Mirzəliyevin, Əsgər Babayevin, Fərzalı 
Vahabovun, Əli İbrahimovun, Məhərrəm Əlimərdanovun, 
Baxşəli Məmmədovun (qaqet), Ədalət Vəliyevin (bobul), Zakir 
Hüseynovun, Bayram və Məhəmməd Ələkbərov qardaşlarının, 
Əhməd Vahabovun, Akif  Heseynov Novruzəli oğlunun və bir 
çoxlarının, tədbirlərimizin foto və videosunun hazırlanmasında 
İsmayıl Qurbanov və Əli Məhərrəmovun, nəqliyyat ilə yardım 
məsələsində Allahverdi Həsənovun, Əli Novruzovun, Rafiq 
Əliyevin, Adil Novruzovun, İstiqlal qəzetinin çıxmasında  Əli 
Şamilin böyük əməyi olub. Qismət olsa xatirələrimi yazanda 
burda rolu olan hər bir adam və görülən işlər haqqında geniş 
yazacam.  
         13.  1990/91-ci illərdə Nehrəm kəndinin təxminən 10 min 
nəfər əhalisi olduğu halda AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin 1000 
nəfər ətrafında üzvü olub (uşaqları və qadınları çıxsaq (bu 
dövrdə Nehrəmdə qadınlar siyasi işlərə qarışmırdı) təxminən 2-
2.5 min kişi qalırdı ki bunun da yarısı Xalq Cəbhəsinin üzvü 
idi). 1990-cı ildə Nehrəm cəbhəsinə 23 min rubl ianə toplandı 
ki, bunun da  bir hissəsi geri qaytarıldı, qalan hissəsi isə  
torpaqlarımızın qorunması məqsədi ilə istifadə olundu.  
         Eyni zamanda bu dövrdə  Nehrəm dayaq dəstəsi “İstiqlal” 
adlı qəzət çıxardı. İnanın ki, A3 formatında və 1000 nüsxə 
tirajla çıxan bu İstiqlal qəzeti bugün bir çox adını müstəqil 
qoyan müxtəlif qruplaşmalara (cammaat arasında bu 
qruplaşmaların bəzilərinə partiya deyirlər) xidmət edən indiki 
hər səhifəsi A3 formatında olmaqla 16 səhifə çıxan çox çap 
məhsulundan təsirli və dəyərli idi. 
       14. Vəziyyət olduqca ağır idi. Mən daimi olaraq 
sərhədlərdə və aksiyalarda olduğum üçün bəzən elə olurdu 
həftə ilə evə gələ bilmirdim. Ailəmizin problemləri ilə bacım 
oğlu Ədalət (bu mən həbs olunanda da çox əziyyət çəkdi), 
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bacım oğlu Zakir, dayım oğlanları Əbülfəz  və  Fərhad 
maraqlanırdı. 
      15. 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə Xalq Cəbhəsinin 
üzvlərindən mən, Mərdan Novruzov, Əsgər Əsgərov, Rüstəm 
Həsənov, Mikayıl Rəhimov Babəkdən, Asif Kələntərli, Telman 
Quliyev, Qafar Məmmədov, Elman Cəlilov Naxçıvan 
şəhərindən, Bayram Muradov, Eyvaz Həsənov, Ramiz Tağıyev, 
Əşrəf bəy Culfadan, Vaqif Almuradov, Becan Fərzəliyev, 
Həbib İsmayılov, İntiqam bəy, Xəncan Ağrılı, Rövşən Şəfiyev, 
İlqar Məmmədov, Həsən Əliyev Ordubaddan, Telman Siyabov, 
İlyas Abdullayev, Namiq Talıbov, Səməd Hüseynov, Nizami 
Tahirov (Allah rəhmət eləsin), Mirabbas Seyidov, Həbib Ələk-
bərov, Yusif bəy, Səfər İbrahimov, Vaqif Mustafayev, Həsən 
Mehdiyev (Allah rəhmət eləsin), sonradan Fərəməz Allahver-
diyev Şərurdan, Xəqani Hüseynov, Telman Sadiqov Şahbuzdan 
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat seçildik. Amma Heydər 
Əliyevin (Allah rəhmət eləsin), Eynulla Mədətovun, Fəxrəddin 
Şirzadovun, Mirhəşim Seyidovun, Muxtar Paşayevin və Rza 
İbadovun da qatılması ilə demokratik blokda 41 deputat oldu. 
       16. Səhv etmirəmsə 1991-ci il martın  12-i idi. Mənim 
toyuma hazırlaşırdıq. Gecə saat 1 olardı. Əmim oğlu Səməd 
həkimlə (Hacıyev) Sabir Novruzov (həkim) gəldilər. Bir az 
söhbətdən sonra onları Rayon kompartiyanın I katibi Əkbər 
Əliyevin göndərdiyini dedilər. Məndən Əkbər Əliyevin Ali 
Məclisin sədri seçilməsinə dəstək istədilər. Söhbət etdik 
getdilər. Üstündən 1 ya 2 gün keçmişdi məktəbdə dərsdə idim. 
Bəxşiş Hüseynəliyev (bilmirəm Babək partiya komitəsində idi 
ya  rayon komsomolunun I katibi idi) gəldi ki, Əkbər müəllim 
(Əkbər Əliyev ) səninlə görüşmək istəyir. Gələcəyimi dedikdə 
“kabinetdə yox, başqa yerdə” deyə cavab verdi. Bəxşişin Zapa-
rojesi ilə getdik. Yolun yarısında düşüb Əkbər Əliyevin maşını-
na (vəzifə maşını) mindim. “Qarğa bazarı”na (bura Nehrəmlə 
Culfa arasında qayalıq bir yerdi) gəldik. Qayalıqların arasında 
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Əkbər Əliyevlə söhbət etdik. Söhbətdən sonra Əkbər müəllim 
mənə müəyyən təkliflər etdi. Mən bu təkliflərdən qəti imtina 
etdim.  

Əkbər Əliyev Ali Məclisin sədri seçiləndən sonra 
keçirdiyi ilk yığıncaqda-Şərur rayonunda partiya-təsərrüfat 
fəallarının yığıncağıda mənim haqqımda çox nalayiq ifadələr 
işlədərək pis sözlər demişdi. Mən buna çox da əhəmiyyət 
vermədin. Xatırladım ki, Əkbər Əliyev sədr seçiləndən-1991-ci 
ilin mart ayından iyul ayının sonuna qədər demək olar ki, 
Naxçıvanda ciddi bir mitinq olmadı. Amma Siyaməkin Nehrəm 
keçid məntəqəsində tutulması və İrana təhvil verilməsi çox 
səhv addım oldu. Siyamək tutulanda mən onun buraxılması 
üçün bir neçə dəfə Əkbər Əliyevlə görüşdüm və bu işin çox 
səhv addım olduğunu dedim. Amma Əkbər Əliyev  mənim 
dediklərimə əhəmiyyət vermədi. Nəticəsi isə bir aydan sonra 
Ali Məclisin sədirliyindən çıxarıldı və Heydər Əliyev Ali 
Məclisin sədri seçildi. Qismət olsa xatirələrimi yazanda bütün 
bunları  ətraflı və dəqiq yazacağam.  
        17. Bu dövrün mənə ən çox təsir edən olaylarından biri 21 
iyun 1991-ci  ildə Güney Azərbaycanın Zəncan vilayətində baş 
verən güclü zəlzələ idi. Bu zaman Naxçıvanın özü blokadada 
olmasına, bir çox ərzaq məhsullarına və tibbi avadanlıq və da-
va-dərmana ehtiyacının olmasına baxmayaraq Zəncana kimsə-
nin düşünəməyəcəyi səviyyədə yardım etməsi oldu.Təkcə Neh-
rəm kəndindən 5-6 maşın un, tonlarla şəkər tozu və qənd, yağ, 
nə qədər dava-dərman və yatacaq dəsti və s. yola salındı. Eyni 
zamanda Naxçıvanda daimi atışmalar və yaralılar olmasına 
baxmayaraq yüzlərlə həkim Zəncana getdi. 
         18. Rəsmi olaraq Naxçıvan 1990-cı il yanvarın 19-da 
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin qərarı ilə SSRİ-nin tərkibindən 
çıxdığını elan etdi və bu haqda müraciətini dünya dövlətlərinə 
çatdırmaq və danışıqlar aparmaq üçün Türkiyəyə və İrana 
nümayəndə heyyətləri göndərildi. Amma Naxçıvan 1990-cı il 
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17 noyabr günü Naxçıvan MR Ali Məclisinin Heydər Əliyevin 
sədrlik etdiyi ilk yığıncağında da MSSR sözündəki Sovet 
Sosialist sözlərindən və Azərbaycan SSR-in bayrağından imtina 
edərək ADR-in üçrəngli bayrağını dövlət bayrağı kimi qəbul 
etməklə də faktiki olaraq SSRİ-yə tabe olmadığını ortaya 
qoydu. 
          19. Bir gün məni təcili evə çağırdılar və çox vacib bir 
qonaq olduğunu dedilər. Gəldim ki, Rəsul Quliyevin yaxın 
qohumu ilə evli olan dayım Yadulla ilə  Azərbaycan Milli 
Məclisinin deputatı Qüdrət Quliyev  gəlib. Biraz söhbətdən 
sonra Qüdrət Quliyev Afiyəddin Cəlilovun məni vəzifəyə  (bir-
neçə vəzifənin adını çəkdi) təyin etmək istədiyini dedi. Mən  
etiraz etdikcə evdəkilərin hamısı mənə qarşı çıxdılar. Ən 
nəhayət mən Qüdrət Quliyevə qəti şəkildə  bu söhbətə son 
qoymasını dedim və təcili getməli olduğumu bildirib evdən 
çıxdım. Bunu qeyd edim ki, Heydər Əliyev də Naxçıvan Ali 
Məclisinin sədri olandan sonra Naxçıvanın digər rayonlarında 
Xalq Cəbhəsinin sədrlərinə olduğu kimi mənə də bir-neçə 
vəzifə təklif etdi. Hətta bu məsələni özü Ali Məclisin 
sessiyalarından birində də dedi. Amma mən vəzifəyə getmək 
istəmədiyimi bildirdim. Heydər Əliyev israr etdi, mən vəzifəyə 
getmək istəmədiyimi, mənim yerimə Mikayıl Rəhimovun təyin 
edilməsini istədim. Bu məsələ bir-neçə həftə bizim aramızda 
müzakirə olunduqdan sonra Heydər Əliyev Babək rayon  
Məclisinin sədri Tahir  Əliyevi də çağırdı  və üçümüz birlikdə 
söhbət edib razılaşdıq. Mikayıl Rəhimov Babək rayon İcraiyyə 
Komitəsinin sədri təyin olundu (indi Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının katibidir).  
        20. Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olanadək 
ayda 3-4 dəfə görüşürdük. Amma sədr seçiləndən sonra isə heç 
olmasa həftədə 2-3 dəfə görüşürdük. Görüşlərimizin 30 
dəqiqədən 4 saata qədər çəkdiyi vaxtlar olub. Görüşlərimizdə 
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Azərbaycanla bağlı bütün mövzularda söhbətlərimiz və 
müzakirələrimiz olub.          
           21. 1992-ci il mart ayının ortaları idi.Bir gün H. Əliyev 
məni çağırdı. Biraz girişdən sonra “öyrənmişəm ki, bu 
yaxınlarda  ad günün olacaq, istəyirəm sənə bir hədiyyə verim“ 
dedi və mənə bir ev vermək istədiyini bildirdi. Elə həmin 
dəqiqə Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin Baş Naziri Becan 
Fərzəliyevə zəng edərək mənə bir ev verilməsini tapşırdı. Əgər 
xatirələrimi yazası olsam həm Heydər Əliyev və həm də bütün 
bu olub bitənlər haqqında da geniş yazacağam. 
          22. Heydər Əliyev Naxçıvanda olanda İlham Əliyev də 
gəldi. Bu dövrdə İlham Əliyevlə bir neçə dəfə görüşümüz oldu. 
İlk görüşdə Heydər Əliyev söhbətimizin alınmasına yardımçı 
oldu. Amma sonralar rahat söhbət edirdik. Bir də İlham 
Əliyevlə bir maraqlı yolçuluğumuz oldu. 
          23. Hər il fevralın 2-12 arası İranda İnqilabın il 
dönümünü –Dəhi fəcri qeyd edirlər. 1992-ci ildə Naxçıvandan 
da nümayəndə heyyəti dəvət etmişdilər. Nümayəndə heyyətinə 
Ali Məclis sədrinin I müavini Rəşid Həsənov rəhbərlik edirdi. 
H.Əliyev getməzdən qabaq R.Həsənovu və məni çağırtdı. 
R.Həsənova dedi ki, sən təbrik edərsən, amma əsas çıxışı 
Bünyamin eləsin. Böyük bir nümayəndə heyyəti ilə getdik. 
Nehrəm keçid məntəqəsini keçəndə İran rəsmiləri məni ayrıca 
ağırlamaq istədiklərini bildirdilər. Mən nümayəndə heyyətindən 
ayrılmaq istəmədiyimi bildirəndə onlar kimi istəsəm götürə 
biləcəyimi dedilər. Arif Rəhimoğlu, Asif Kələntərli və mən 
birlikdə getdik. Bizi Qərbi Azərbaycan Ostandarının (baxın ki, 
İran əsarətdə saxladığı halda belə Azərbaycanın bütövlüyünə 
razı olmur) Maku şəhərindəki qonaq evinə apardılar. Sabahı 
gün Makuda İran İnqilabının il dönümü ilə bağlı tədbir oldu. 
Bizə verilən proqrama görə tədbir 4 saat davam edəcəkdi. Zal 
basabas dolu idi. Hətta ayaq üstə durmağa da yer yox idi. İlk 
çıxış edən Qərbi Azərbaycan Ostandarı, sonra Türkiyənin 
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nümayəndəsi, daha sonra Rəşid Həsənov oldu. Sonra sözü 
verdilər mənə. Mən təxminən 15 dəqiqə çıxış etdim və 
çıxışımda təbrik sözlərindən sonra İranın siyasətini təhlil etdim. 
Zaldan mənim çıxışıma çox güclü həmrəylik bildirildi. Bu 
vəziyyət İran rəsmilərini qorxutdu və onlar mən kürsüdən 
düşməmiş tədbirin qurtardığını bildirdilər. Mən Kürsüdən 
düşəndə bir qrup adam məni çox sürətlə zaldan çıxarıb maşına 
apardı. Bunlar İranda Bütöv Azərbaycan davası aparan Milli 
qüvvələr idi. 
         24. Bu dəhi fəcr dövründə İran tərəfi bizə,- mənə, Asifə 
və Arifə ayrıca proqram tutdular. Proqrama görə biz əvvəl 
Xoya gedəcək, sonra 3 gün Urmiyada qalacaq, daha sonra  da 3 
gün Təbrizdə olacağıq. Təbrizdən sonra bizi Quma və Məşhədə 
aparacaqlar. Mən proqramın Təbrizdən sonrakı hissəsinə qəti 
etiraz etdim və əgər bizim razı qalmağımızı istəyirsinizsə bizi 
Təbrizdən sonra Ərdəbilə aparın dedim. İran tərəfi əvvəl razı 
olmasa da bizi daha çox saxlayıb həm öyrənmək, həm də 
bizdən istifadə yollarını tapmaq məqsədi ilə bizimlə daha çox 
birlikdə olmaq istədiyinə görə mənim təklifimə razı oldu. 
Urmiyada bizi İrşad İslam Cəmiyyətindən olduğu deyilən 
Hüseyn Səccadi adlı (biz ilk gün öyrəndik ki, İrşad 
cəmiyyətində Hüseyn Səccadi adlı adam yoxdur və bu İran 
Xüsusi Xidmət orqanı SAVAMA-nın (ETTELATIN) 
nümayəndəsidir) bir nəfər müşayət edirdi. 
        25. Əvvəlcədən razılaşdığımız kimi Asəf Quliyev də ayrı 
xətlə Təbrizdə idi. Təbrizdə bizi Ərdəbilə aparmamaq üçün 
Ərdəbil yolunun bağlı olduğunu bəhanə etdilər. Mənim etiraz 
və təkidlərimdən sonra axır ki, bizi Ərdəbilə apardılar. 
Ərdəbildə bizim Şeyx Səfi türbəsini ziyarətimizi əngəlləmək 
üçün dedilər ki, həm bayramdır, həm də türbənin rəsmisi 
(direktoru) burda deyil. Bu zaman biz bir çayxanaya girdik və 
başladıq camaatla mehriban söhbətə. Heç15 dəqiqə keçmədi ki, 
direktoru tapıb gətirdilər və biz türbəni ziyarət etdik. Bu 
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türbəni, xüsusi ilə Şah İsmayılın qəbrini ziyarət etmək mənim 
ən böyük arzularımdan biri idi. Şah İsmayılın qəbrindən silib 
təmizləyərək götürdüyüm torpaq indidə qalır. 
        26. Ərdəbildən qayıdandan sonra Güneydəki bizimlə 
maraqlanan bəzi insanlarla (mən onları tanımırdım, amma 
deyəsən onlar məni tanıyırdı) əlaqə lazım idi. Hər addımımız 
nəzarətdə olduğundan bunu edə bilmirdik. Yenə razılaşmamıza 
görə mən aradan çıxdım və Təbriz bazarında həmin uşaqlar 
məni tapdı. Tanımadığım bir yerə apardılar. Çox ağıllı bir 
söhbət elədik. Həmin uşaqlardan ayrıldıqdan sonra birbaşa 
Culfa keçid məntəqəsinə gəldim ki, keçim Naxçıvana. Körpünü 
keçmək istəyəndə Şərqi Azərbaycan Ostanı ETTELAT-nın 
rəhbərlərindən biri Hacı Əli Şeyxlu gəldi və məni bir neçə gün 
qonaq saxlamaq istədiyini bildirdi. Mən qətiyyətlə Naxçıvana 
getməli olduğumu bildirdim, amma Hacı da məni buraxmaq 
istəmirdi. Bu müzakirə təxminən 2 saatdan çox çəkdi. İşə bizim  
xüsusi idarə, gömrük rəhbərliyi və sərhədçilər qarışdı. 
Təxminən 2 saatlıq müzakirədən sonra Hacı Əli Şexlu mənə 
çoxlu dəvətnamə verdi və yenidən İrana gələcəyimə razılıq 
alandan sonra məni buraxdılar. 
      27. 1993-cü il martın 19-23 arası yenə böyük bir 
nümayəndə heyyəti ilə Türkiyənin Antaliya şəhərində Türk 
Dövlət və Topluluklarının Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi 
Qurultayına  getdik. Nümayəndə Heyyətinə Baş Nazir əvəzi Əli 
Məsimli rəhbərlik edirdi. Bunu qeyd edim ki, o zaman bizdəki 
millətçilik Türkiyədə yox idi. Türkiyədə millətçilik əsasən 
islamçılıq və ya ümmətçilik kimi anlaşılırdı. Türkiyədə 
millətçiliyin formalaşmasında bizim-Azərbaycan türklərinin 
təsiri çox oldu.   
        28. Bu dövrdə dünyanın harasında yaşamasından asılı 
olmayaraq milli mövqedə olub Naxçıvana gələn hər bir adam 
demək olar ki, bizim kənddə və  evdə olub. Hətta bəziləri ilə 
(Qaqauz Tudora Arnaut, Altay türklərindən Ejer Çolakov, 
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Almaniyada Münhendə yaşayan Gündüz Varol, yenə 
Almanıyada yaşayan Hamburq universitetinin müəllimi Nemət 
Rəhməti  və s.) kənddə görüşlər də keçirmişik. Adətən bu 
görüşlərin keçirilməsində əsas rolu Əli Şamil oynayırdı. 
 Elə buradaca bu dövrdə fəal olan dostlarımıza müraciət edərək 
bu dövrü gələcək nəsilləri daha dəqiq və ətraflı bilməsi üçün ya 
xatirələrini yazmağa ya da bizlərə yardımçı olmağa çağırıram. 
 
                           MƏHBƏS HƏYATIM 
 
           1. Bilmirəm hakimiyyət özü belə istəyirdi və ya 
hakimiyyətdən xəbərsiz olaraq həmin adamların mənə səmimi 
münasibəti idi, 1996-cı il başlayandan bir neçə dəfə mənə xəbər 
gəldi ki, məni həbs edəcəklər, başıma bir çarə qılım. Hətta  yol 
da göstərirdilər, ”çıx get Türkiyəyə, 1-2 il keçsin qayıdıb 
gələrsən”. Mən isə hər dəfə heç yerə gedən deyiləm, nə vaxt 
istəyirlər tutsunlar” deyə cavab verirdim. 1996-cı il mayın 25-
də Nehrəm 2-saylı məktəbində son zəng və 28 May Respublika 
günü ilə bağlı tədbir hazırlamışdım. Çox maraqlı bir tədbir idi. 
Tədbirin gedişində Babək rayon polis şöbəsinin iki zabiti gəldi. 
Bu çağrılmamış qonaqların gəlişi bütün tədbir iştirakçılarında 
bir narahatlıq yaratdı. Çünki hamı bilirdi ki, bu gəlişin məqsədi 
mənəm və hətta elə düşünülürdü ki, məni elə oradaca həbs 
edəcəklər. Buna görə də müəllim, valideyin və  şagirdlərdən 
bəziləri bunlara açıq etiraz etmək istədi. Amma mən israrla 
xahiº etdim ki, əhəmiyyət verilməsin və tədbir davam etdirilsin. 
Biz tədbiri davam etdirdik, həmin zabitlər isə biraz da oturub 
sonra çıxıb getdilər. 
           2. Həyətimizdə tikdiyim balaca bir binada satal 
(dükan,market) açmışdım. 1996-cı il iyun ayının 16-da 
axşamçağı saat 4 olardı,  oturmuşdum satalda. Birdən 6-7  
maşın dalbadal keçdi və bizim qapıda saxladı. Evdə heç kim 
yox idi. Qızım Lalə xəstə olduğundan yoldaşım qaynatamgildə 
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idi, anam isə özü xəstə olsa da xəstə qonşunu soruşmağa 
getdiyindən qapını həyətə mal-heyvan girməsin deyə iplə 
bağlamışdı (bunu deyim ki, məhəllədə kimsə həyət qapısına 
qıfıl vurmazdı). Bu gələn dəstə qapını  bağlı görüb çıxılmaz 
vəziyyətdə qaldı. Artıq məsələ mənə aydın idi. Rayonun bütün 
rəhbərliyi, polis işçiləri, prokurorluq sistemi, MTN işçiləri 
hamımız birbirimizi tanıyırdıq deyə mən gəldim və nə lazım 
olduğunu soruşdum. Prokurorluğun müstəntiqi Əli müəllim 
prokurorluğun axtarış sanksiyasını göstərərək axtarış 
edəcəklərini dedi. Beləliklə kənd sovetinin sədri Səfəralı 
Hüseynəliyev (kənddə Səfan deyilir), iki hal şahidi 
(tanımadığım adamlar idi, mən bunlara etiraz edərək iki 
qonşumu 70 yaşlı Əhmədalı Məmmədovu və onun bacısı oğlu 
45 yaşlı həkim Şəmil Əliyevi (Əsəd müəllimin oğlu) hal şahidi 
kimi dəvət etdim. Mən bunları dəvət etməyə gedəndə axtarışa 
gələnlər qapıda və həyətdə idilər), müstəntiq, Babək rayon polis 
şöbəsi rəisinin müavini Babək rayonunun Yarımca kəndindən 
olan Arif  Abdullayev və unutduğum 2-3 nəfər evə gəldi. 
           3. Evdə hər şeyi tökdülər ortaya. Və ən nəhayət guya 
yorğan – döşəyin arasından Makarov tipli tapança tapdılar. 
”Mən əl vurmayın əl izləri götürüləcək” deyəndə  bu Arif 
deyilən adam (adam deməyə dilim gəlmir) tapançanı götürüb 
hamının gözü qarşısında balınca silərək “sən burda əl izi 
qoyarsan” deyə hırıldadı. 
          4. Babək polis şöbəsində saxlanarkən parez keçirdim. 
Əvvəl əhəmiyyət vermədilər və həkim  çağırmadılar. Sonradan 
vəziyyətin ciddi olduğuna və ailə üzvlərimin etirazlarına görə 
həkim gəlməsinə razılıq verdilər. Qardaşım Şiralının kürəkəni 
Rauf  Cəfərovu (stomotoloqdur) sağ olsun Əli həkimi 
(Ələsgərov) gətirdi.  
          5. Naxçıvanda təcridxanada olanda Ləkətağdan ya 
Bəyəhməddən olan Ağa adında bir nəzarətçi var idi. Elə bil 
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alçaq dağları bu yaratmışdı. Təcridxanada saxlanılanlara qarşı 
hər cür pis hərəkəti eləyirdi.  
         Burda da bərk xəstələndim. Yenə əvvəl əhəmiyyət 
vermədilər, amma sonra təcili yardım çağırdılar. Həkim 
nehrəmli Əkrəm Məmmədovun müayinəsi və dava-dərmanı 
sayəsində bir neçə gündən sonra vəziyyətim düzəldi.  
         6. Məhkəmədən qabaq hakim Ramiz Süleymanovla 
təkbətək görüşdük. Mənə vəziyyəti çox səmimi şəkildə açıqladı 
və mən bizə qarşı münasibəti və mövcud vəziyyəti dəqiq 
bilənədən sonra bu saxta ittihamla məhkum olunmağıma etiraz 
etmədim. Mənə 18 ay həbs cəzası verildi. 
         7. Əvvəldən hakimlə görüşdə hər şeydən xəbərim olduğu 
üçün məhkəmə mənə çox da maraqlı deyildi. Müəllim 
yoldaşlarımdan Naibə Əliyeva, Yusif  Rzayev, Mehbalı 
Muradov və b. məhkəmədə iştirak edirdi. Hökm oxunandan 
sonra zaldan çıxarkən anamın və qızımın xəstəliyinə görə 
narahat olduğum üçün hamısı ilə sağollaşıb başımı aşağı salıb 
çıxırdım ki, birdən anamın “başını dik tut. Pis şey üstə 
tutulmamısan ki, el üstündə, haqq üstündə tutulmusan, qoy sənə 
şər atanlar, səni tutanlar başını aşağı salsın. Sən başını dik tut, 
heç nədən də narahat olma” sözlərini eşitdim. Həmin an özümü 
ağlamaqdan zorla saxladım. Həbsdən gələndə isə təxminən 10 
gün görməyə gələnlərə görə evdən bayıra çıxa bilmədim.   
          8. Mənə verilən həbs müddətini 10 saylı ümumi rejimli 
İslah Əmək Müəssisəsində keçirdim. Nehrəmli İlham 
Tarquliyevin burda işləməsi mənim kəndlə, ailəmlə əlaqə 
saxlamağımda mənə çox kömək elədi. Burda bir çox 
qüvvədən,- Surət Hüseynovun dəstəsindən, OMON-çulardan, 
mütəllibovçulardan, müsavatçılardan, cəbhəçilərdən və s. 
adamlar var idi ki, bunların içərisində ən kasıb və  acınacaqlı 
vəziyyətdə cəbhəçilər idi. Mən həbsdən çıxdıqdan sonra bu 
vəziyyəti Əbülfəz bəyə danışanda doldu və ... 
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         9. Həbsxanada yadımda qalanlardan biri rəis Bəhramın 
mənim haqqımda dediyi sözlərdi. Mən rəisin yanına adam 
göndərdim ki, məni üçdə birlə buraxsınlar. Həbsxananın rəsi 
həmin adama demişdi ki,  ”mən onu (yəni məni) ağıllı bir adam 
bilirdim. Yəni o başa düşmür ki, onun rəisi mən deyiləm?”. 
        10. Həyatımın bir hissəsinin fəaliyyətsiz keçməsinə, 
özümün və ailəmin çoxdan-çox əzab çəkməsinə və bir çox 
mənfiliklərinə baxmayaraq həbs olunmağıma heç də peşiman 
deyiləm. Bir şey sevindirici idi ki, mən və bir çox dostlarım 
həbs olunmağımızla da millətimizə və dövlətçiliyimizə xidmət 
etmiş olduq. Həbsxanada çox şeyi təkrar-təkrar düşündüm və 
analiz etdim. 
        11. Naxçıvanda təcridxanada olanda demək olar ki, hər 
gün öz evimizdən yemək gəlirdi. Amma Bakıya köçürüləndən 
sonra vəziyyət dəyişdi. Yenə əziyyətimi bacılarım çəkdi. Hər 
ay bir dəfə bacım Zeynəb və oğlu Müzəffər (atası rəhmətə 
gedəndən bir müddət sonra doğulduğu üçün atasının adını 
qoydular, amma hamı onu Qaqaş deyə çağırır), arada isə bacım 
Zeynəbin qızı Sahilə qohumlarla gəlirdi. Həbsdə olduğum 
müddət  yanıma çox adam gəldi. Bacım Güşvər və yoldaşı 
Bağır (ALLAH rəhmət eləsin), qardaşım Əlinin oğlu Abasət, 
xalam oğlu Adil, dayım oğlu David, nehrəmli Bağır Hüseynov, 
Əli Rzayev, Məhəbbətin yoldaşı Sahib, AXCP Mərkəzi 
qərargahından və s. Amma  Arif  Rəhimoğlunun Bakı 
Gömrüyündə işləyən  qaynı Nailin (ALLAH rəhmət eləsin) və 
Türkiyədə Mərmərə Universitetində oxuyan keçmiş şagirdim 
Şahin Rzayevin məni ziyarət etməsi mənə ən çox təsir edən 
hadisələrdən idi. 
         12. 1997-ci il dekabr ayının 30-u həbs müddətimin 
bitməsinə 1 gün qalmış (31 bayram olduğu üçün məni buraxa 
bilməzdilər, həbsdə artıq saxlamaq isə qanuna zidd olduğundan 
30-da buraxmağa məcbur oldular) həbs müddətim bitdiyi üçün 
sərbəstliyə  buraxıldım. Həbsxanadan çıxan kimi Əbülfəz bəyə 
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zəng vurdum. İndicə çıxdıqlarını dedilər. Birbaşa  AXCP 
mərkəzi qərərgahına gəldim. Əbülfəz bəylə görüşdükdən sonra 
elə həmin gün də Nehrəmə gəldim. 
         Sonralar AXCP-nin tərkibində  “Məhbuslara yardım” adlı 
bir struktur qurmaq istədim. Əbülfəz bəy özü də bu strukturun 
yaradılmasında maraqlı olduğundan AXCP-nin ağır topu 
sayılacaq bir çox nüfuzlu və aparıcı adamlarla görüşüb 
danışdım. Bütün çətinliklərə baxmayaraq (həmin müddət xalam 
oğlu Adil gildə qalırdım) Əsasnaməyə qədər hər şeyi 
hazırladıq, amma bəzi özünü bilməzlər buna imkan vermədi.  
 
 
                                     III  BAKI  DÖVRÜ 
 
          1. Bu mənim Bakıda üçüncü yaşayış dövrüm idi: 
- Birinci yaşayış dövrüm tələbəlik dövrüm idi ki, yuxarıda 
sizinlə bölüşdüm. 
- İkinci yaşayış dövrüm məcburu gətirilmə dövrü-həbs dövrü 
idi ki, bu haqda da sizə bilgi verdim. 
 Üçüncü yaşayış dövrümün də bugünə qədər olan hissəsinə 
baxanda əvvəlkilərdən maraqsız deyil. Belə ki, Bakıya 
köçəndən sonra təxminən 2 ay işsiz qaldım. Bu müddətdə bir 
çox dost dediyimiz adamların nə qədər etibarsız olduğunu 
gördüm. Bu müddətdə həmin adamların heç biri nəinki iş 
tapmağıma və ya işə düzəlməyimə kömək eləmədi, hələ əksinə 
bəziləri həqiqətən qaçıb gizləndi. Hətta telefonlara belə cavab 
vermədilər. Mən elə bilirdim həmin bədbəxtlər mənə qarşı belə 
edirlər, sən demə bizim başqa dostlarımıza qarşı da belə 
münasibət göstəriblər. Aydın oldu ki, bu yazıqların bəzisi 
qazandıqlarını itirəcəyindən qorxub bizdən qaçır, bəzisi bizim 
hesabımıza qalxdığı yüksəklikdən bizə yuxarıdan aşağı 
baxdığından bizi görmək istəmir (və ya görə bilmir), bəzisi də 
onun özünün olduğu kimi bizim də  qoltuq ağacı olacağımızı 
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düşünüb bizdən qaçırmış. Nə isə... Zamanı gələndə və ya 
xatirələrimi geniş yazanda bunları bir-bir daha ətraflı qeyd 
edəcəyəm. 
           2. Bakıda işsiz olduğumdan bir müddət Məhəbbət gildə 
(onlar da uşaqlarının xəstəliyi ilə bağlı Bakıda idilər və kirayə 
ev tutmuşdular) qaldım. Sonra bir müddət cəbhəçi dostlarımdan 
olan Babəkli Mirməhəmməd Seyidovla şəlalə-fantan tikintisi 
ilə məşğul oldum. 
           3. Dərslər başlayanda Şəmsi bəy Qocayevin vasitəsi ilə 
Yasamal rayonu 20 saylı məktəb-liseydə dərs deməyə başladım 
(məktəbin direktoru Əkbər Qocayevi rəhmətlə anıram, qəbri 
nurla dolsun) və bugün də həmin məktəbdə saat hesabı dərs 
deyirəm. 
        4. 2009-cu ildə Mənə “Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyətinin 
sədrliyi təklif olundu. Bir müddət müzakirədən sonra razılıq 
verdim və 2009-cu ilin iyun ayında cəmiyyətin sədri seçildim. 
Cəmiyyət 2004-cü ildə qurulub. Mən sədr seçiləndə heç bir 
vəsaiti yox idi. Az bir  müddətdə vəzifəsindən, mövqeyindən və 
yaşından asılı olmayaraq tanınan bütün nehrəmlilərlə əlaqə 
yaradıb fikirlərimi onlara çatdırdım və onların təklifləri ilə 
maraqlandım. Sağ olsunlar ki, həm məni düzgün başa düşdülər 
və həm də etibar etdilər. Çox qısa bir müddətdə vəsait toplandı 
və biz də müəyyən işlər gördük. Bu dövrlə bağlı bir olayın 
xüsusi ilə tarixə düşməsini istəyirəm. Bu hadisə çox maraqlı və 
düşündürücüdür. 2010-cu ilin Ramazan ayı (iyul-avqust ayları) 
idi. Ramazan ayı münasibəti ilə Nehrəm kəndində yardım 
paylanırdı.  Ailə başçısını itirmiş, iki azyaşlı uşağı olan çox 
kasıb bir evə həm ərzaq bağlaması, həm də pul yardımı 
verilməsini dedim. Yardımı verərkən təxminən 12 yaşlı oğlu 
qəti şəkildə anasını yardımı almağa qoymadı.  Axırı mən özüm 
uşağa yaxınlaşdım və səbəbini soruşdum. Aldığım cavab çox 
sarsıdıcı idi. Uşaq qəti şəkildə deyirdi ki, ”adama müftə şey 
verməzlər. ALLAH bilir nə məqsədiniuz var. Mən bilirəm ki, 
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iki gün sonra gəlib ya kiməsə səs toplayacaqlar, ya da kiməsə 
imza yığacaqlar”.  
         5. ”Nehrəm” Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olduğum 
zaman mənə ən çox təsir edən olaylardan biri də, Naxçıvan MR 
Ali Məclisinin sədri hörmətli Vasif Talıbovun köməkçisi 
Ramiz müəllimin zəng edərək Vasif müəllimin adından xoş 
sözlər deməsi və fikirlərini bildirməsi idi.  
         6. Qismət olsa xatirələrimi yazarkən Nehrəm Xeyriyyə 
Cəmiyyəti, burda yaxından iştirak edənlər və maddi dəstək 
verənlər, gördüyümüz işlər və qurduğumuz əlaqələr haqqında 
geniş yazacağam.  
         7. 2009-cu ildə Azərbaycan Turizm İnstitutnda müəllim 
kimi işə başladım və bu günə qədər də burda işləyirəm. 
Azərbaycan Turizm İnstitutu Azərbaycanda yaranan bir fikri- 
“Azərbaycanda rüşvətsiz iş görmək mümkün deyil” fikrini alt-
üst elədi. Qəti şəkildə deyə bilərəm ki, bu institutda bugünə 
qədər nəinki rüşvət yoxdur, hətta tapşırıq və digər neqativ 
hallar da burda keçmir. Bu işin əsas səbəbkarı institutun rektoru 
Cəfər Cəfərov və bu işdə əsas rolu oynayan Nəsir Nəsirli başda 
olmaqla bütün kollektivə dərin təşəkkürümü bildirirəm 
(VALLAH bu təşəkkür özümə də qəribə gəlir. Gör nə günə 
qalmışıq ki, öz vəzifəsini doğru-dürüst yerinə yetirən adam 
görəndə sevinirik. Amma bu vəziyyətdə nəfsinin öhdəsindən 
gələn, bütün basqı və çətinliklərə baxmayaraq öz təmizliyini 
qoruyan və qətiyyətlə axına qarşı üzən adamların əməyini, 
haqqını qiymətləndirməmək də insafsızlıq olar). 
         8. 2011-ci ildə ANS televiziyasında “Ən yeni tarix” 
verlişində iki dəfə çıxışa dəvət olundum. Bu çıxışların 
ikincisində BAXCP-nin sədri, Millət vəkili Qüdrət bəy də dəvət 
olunmuşdu. Elə orda Qüdrət bəy mənə partiya rəhbərliyində 
təmsil olunmaq təklif etdi. Sonradan Qüdrət bəylə bu məsələni 
bir neçə dəfə müzakirə etdik. 2012-ci ilin mart ayında BAXCP 

Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 154

sədrinin müşaviri, 2013-cü ilin yanvarında işə BAXCP-nin 
Təşkilat məsələləri üzrə katibi təyin olundum. 
       9. 2012-ci ildə qızım Lalə  Nəsimi rayonu 19 saylı 
məktəbini bitirərək BDU-ya qəbul oldu. Lalənin Ali məktəbə 
qəbul olunmasında əməyi olan hər kəsə, o, cümlədən 19 saylı 
məktəbin direktoru Məmməd Qəmbərov başda olmaqla 
məktəbin bütün kollektivinə,  Şəmil Sadiq başda olmaqla 
“Hədəf” kurslarının bütün kollektivinə, 20 saylı məktəb-liseyin 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Rüfət bəy Sultanova, 
Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili müəllimi Səbinə 
xanım Novruzovaya, Bakı Dövlət Universitetinin Magistrı 
Məltəm xanım Şamilovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. 

10. Oğlum Uğur 2012-ci ildə Bakı şəhəri Şövkət 
Ələkbərova adına 20 saylı musiqi məktəbinin kamança sinifini 
bitirdi. 2013-cü ildə isə Binəqədi rayonu 284 saylı məktəbinin 
9-cu sinfini bitirdi və  sənədlərini Azərbaycan Milli Kon-
servatoriyası nəzdində Bakı Musiqi Kollecinə (köhnə adı A. 
Zeynallı) verdi və qəbul oldu. Uğur bəyin də uğur qazan-
masında əməyi olan Binəqədi rayonu 284 saylı məktəbin direk-
toru Təşkilat Əliyev başda olmaqla məktəbin bütün kol-
lektivinə, Ş. Ələkbərova adına 20 saylı musiqi məktəbinin 
direktoru Sevda xanım Məmmədova və kamança müəllimi Sev-
da xanım Ələsgərovaya başda olmaqla məktəbin bütün kollek-
tivinə, Musiqi kollecinin kamança müəllimi Arzu xanım Səli-
movaya, tarix müəllimi t.e.n. Vaqif bəy Abışova, Azərbaycan 
dili müəllimi Qəzənfər bəy Oğuzbəyə dərin təşəkkürümü bil-
dirirəm. 
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DÜŞÜNCƏLƏRİM 
 
           1. 1988-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı-Xalq 
Hərəkatını hərə bir yerə bağlamağa çalışır. Bilərəkdən və ya 
bilməyərəkdən bu qədər möhtəşəm bir Xalq Hərəkatını 
müxtəlif yerlərə bağlamaq çox böyük haqsızlıq, Böyük və 
Şərəfli Xalqımıza xəyanətdir. Bu işi edənlər əsasən 
Azərbaycanın bağımsızlığını istəməyən, Azərbaycanı gücü 
çatdığı qədər əsarətdə saxlamağa çalışan, sərvətlərimizi 
sömürən, tariximizi və mədəniyyətimizi öz adına çıxmağa 
çalışan beynəlxalq güclər və onların yerli əlaltılarıdır. Bu 
qüvvələrin məqsədi hər şeyin, hər bir hadisənin görünən və 
görünməyən müxtəlif qüvvələr tərəfindən idarə olunduğu 
fikrini aşılamaqla xalqı ruhdan salmaq, öz gücünə inamını 
itirmək, xalqın heç bir işdə, heç bir məsələdə heç bir rol 
oynamadığı düşüncəsini yaratmaqla, xalqın öz tarixindən 
qopmasına və ənənələrindən uzaqlaşmasına nail olmaqdır. Mən 
qəti əminəm ki, yer kürəsində Azərbaycan xalqı qədər Şərəfli 
və Mübariz xalq yoxdur. Azərbaycan xalqından başqa  bir əsrdə 
5 dəfə azadlıq mübarizəsinə qalxıb inqilab edən və 4-ü 
beynəlxalq güclərin birgə səyi ilə susdurulan ikinci bir xalqın 
olduğu faktını kimsə göstərə bilməz. 5-ci Azadlıq mübarizəmizi 
də ən müxtəlif şəkillərdə məhv etməyə çalışdılar. Amma bu 
dəfə Azərbaycanın iki böyük oğlunun Əbülfəz Elçibəyin və 
Heydər Əliyevin ağıllı və çevik siyasi gedişləri nəticəsində bu 
cəhd boşa çıxdı.  
        2. Mənim düşüncəmə görə Azərbaycanda siyasi partiya 
yoxdu, partiya olmaq yolunda olan güclü və ya zəif siyasi 
qruplaşmalar var. Bunun bir neçə səbəbi var: 
-  Partiya ideoloji əsasa dayanar  bizdə isə əhali ideyaların yox 
fərdlərin, yəni “lider”lərin ətrafına toplaşıb. 
- Siyasi qruplaşmalarda təkhakimiyyətlilik son həddindədir. 
Heç bir qruplaşmada “lider”i tənqid etmək və ya onun əleyhinə 

Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 156

danışmaq olmaz. Həmin an o adam ağ qarğa vəziyyətinə düşər 
(baxın ki, mən arzuolunmaz adam elan edilər demirəm, çünki, 
bu vəziyyət ağ qarğa olmaqdan yaxşıdı). 
- Heç bir qruplaşmanın maliyyə mənbələri dəqiq bilinmir. Bu 
isə çox vacib bir detaldır. Maliyyə mənbələri həmin qruplaşma-
ların kimə və nəyə xidmət etdiyini müəyyənləşdirən amildir. 
- Qruplaşmaların heç birində şəffaflıq yoxdur.  
- Heç bir qruplaşma sorğu keçirməyə yanaşmır. 
- Qruplaşmaların hamısında qərarlar çoxluğun istəyinə uyğun 
yox azlığın maraqlarına uyğun qəbul edilir. 
- Qruplaşmaların hamısı bir birindən demokratiya, söz azadlığı 
və şəffaflıq tələb edir, amma  necə deyərlər  heç biri  “öz 
gözündə tiri görmür, başqasının gözündə tük axtarır”.  
          Bütün bunlar isə Azərbaycanda yeni siyasi qüvvələrin və 
liderlərin yetişməsinin qarşısını alır ki, bu da istər 
qruplaşmaların daxilində və istərsə də ölkədə siyasi dinamikliyi 
heçə endirərək proseslərin getməməsinə və ya ləngiməsinə 
səbəb olur. Bu vəziyyət hakimiyyəti tam qane edirsə bəs 
müxalifəti necə? Deyə bilərəm ki, müxalifət “lider”lərinin işinə 
daha çox yarayır. Çünki, 10 illərdi heç bir iş görə bilməyən, 
əlindən iş gəlməyən, siyasi çevikliyi olmayan, hətta özünü 
inkişaf etdirib çağa uyğunlaşa bilməyən  “lider”lərin öz 
mövqelərini qoruması üçün bundan başqa çıxış yolu yoxdur. İlk 
hərəkətlilik birinci növbədə onları yerindən edəcək. 
Hakimiyyətdəki qüvvələr bütün parametrləri ilə onları təmin 
edən “müxalifət”dəki opponentlərinin yerlərindən olmasının 
onların da vəziyyətini və rahatlığını pozacağını bildiyi üçün 
“müxalifət”  “lider”lərinin mövqeyinin sağlam qalmasından 
ötrü əlindən gələn hər şeyi edir.  
       3. Hakimiyyətin müxalifətə qarşı basqı və təcrid xətti həm 
hakimiyyətin özü, həm də dövlətçiliyimiz üçün çox zərərlidir. 
Hakimiyyəti idarə edən siyasilər bilməmiş deyil ki, böyük 
güclərin maraqları tam təmin olunmadığı və ya kəsişdiyi üçün 
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Misirin, Liviyanın,Tunisin başına gətirdikləri “Ərəb baharı” 
oyununu bir gün “Qafqaz yazı” və ya “Türk oyanışı” adı altında 
bizim də başımıza gətirə bilərlər və mən güman edirəm ki, 
mütləq buna cəhd olunacaq. Bu zaman ciddi müxalifət 
qüvvələri –partiyaları olmasa nə dövlətçiliyi qorumaq mümkün 
olacaq, nə də hakim elitanın özlərinin və ailə üzvlərinin 
təhlükəsizliyinin qarantı olacaq. Çünki böyük güclər ciddi və 
güclü müxalifət qüvvələrinin olmamasından istifadə edərək 
kiçik maraqlar və qisas dalınca qaçan, siyasi cəhətdən 
yetişməmiş avantürist, anarxist və radikal qüvvələri 
gücləndirəcək ki, bu da dövlətçiliyimiz və millətimiz üçün heç 
arzuolunmaz haldır. Bütün bunların baş verməməsi üçün 
hakimiyyət  yubanmadan ciddi və güclü müxalifət qüvvələrinin 
formalaşmasına çalışmalı və bütün sahələrdə kosmetik deyil, 
əksinə ciddi islahatlar aparmalıdır.    
       4. Mən düşünürəm ki, 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında 
təşkil olunan gənclərin mitinqləri Azərbaycanın maraqlarından 
çox mövcud vəziyyəti ( status-kvonu) qorumağa çalışan 
üçbucağın maraqlarına uyğun idi. Bu üçbucağın tərəflərindən 
birincisi beynəlxalq güclərdir ki, bu qüvvələr Azərbaycanda 
çox sağlam və güclü bir yeni nəslin-gəncliyin yetişdiyini və 
bunun gələcəkdə onlar üçün yaradacağı sıxıntıları görüb 
qiymətləndirdiyindən bu sıxıntı yaradacaq qüvvənin inkişafına 
razı ola bilməzdi. Bunun qarşısını almaq üçün mitinqlər ən 
yaxşı variant  idi. Separatçılardan yana dünyanı silkələyən bu 
güclər bu mitinqlərdə tutulan və cəzalanan gənclər üçün üzəngi 
parıldatmaqdan başqa bir iş görmədi. 
        Üçbucağın ikinci tərəfi illərdi həm beynəlxalq güclərin, 
həm də hakimiyyətdəki qüvvələrin əlində alətə çevrilən 
müxalifət qüvvələridir (rəhbərləridir) ki, bu yetişməkdə olan 
sağlam nəslin işə bu aləti sındırıb dağıdaraq yeni strukturlar 
qurmaqdan  başqa çıxış yolunun olmadığını gördüyü üçün bu 
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gücün formalaşmasına imkan verməyəcək hər oyuna hazır idi 
və bu prosesdə də öz rolunu ustalıqla oynadı. 
        Üçbucağın üçüncü tərəfi isə hakimiyyətdəki qüvvələrdir 
ki, yetişməkdə olan bu sağlam nəslin qəlbində közərən bu 
qorun alova çevrilərək onları necə məhv edəcəyini gördüyü 
üçün bu qoru alova çevrilməmiş söndürməyin yollarını 
axtardığı bir vaxtda bu fürsət göydəndüşmə oldu. 
       Beləliklə üç qüvvə danışıqlı və ya danışıqsız birləşərək 
millətimiz və dövlətimiz üçün ikinci nəfəs olacaq sağlam 
gəncliyin yetişməsinin və formalaşmasının qarşısını aldı. 
       5. Azərbaycanda müxalifət ona görə belə zəifdir ki, özünün 
daxilində etmədiklərini və edə bilmədiklərini hakimiyyətdən 
tələb edir. 
       6. Bu gün cəmiyətə belə bir fikir aşılanır ki, Azərbaycanda 
Xalq Hərəkatı olmasaydı da həm SSRİ dağılacaqdı, həm də 
başqa respublikalar kimi Azərbaycan da müstəqil olacaqdı. Bu 
fikrin aşılanmasının əsas səbəbi Xalq Hərəkatının rolunu heçə 
endirməkdən çox xalqın öz gücünə və birliyinə olan inamını 
heçə endirməkdir. Mən qəti əminliklə deyirəm ki, SSRİ-ni 
dağıdan da, digər respublikaların müstəqilliyinə səbəb olan da  
Azərbaycandakı Xalq hərəkatı idi. Əgər Azərbaycanda Xalq 
hərəkatı olmasaydı ən yaxşı halda Baltik respublikaları 
müstəqillik əldə edər, digərləri isə olduğu kimi qalardı. Amma 
Azərbaycandakı Xalq Hərəkatı SSRİ adlı böyük bir bombanı 
partladan fitil oldu. 
         SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq 1989-cu ilin sonunda 
Naxçıvanda SSRİ-İran sərhəddinin sökülməsi, arxasınca 1990-
cı il yanvarın 19-da Naxçıvanın  SSRİ-nin tərkibindən çıxıb 
özünü müstəqil elan etməsi və ən nəhayət 1990-cı il yanvarın 
20-də Bakıda törədilən qırğın SSRİ-ni dağıdan əsas proseslər 
idi. Bu qırğından  sonra  xalqımızın qorxaraq geri çəkilməməsi, 
əksinə daha da sıx birləşərək qətiyyətlə müstəqillik və azadlıq 
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mübarizəsinə qalxması SSRİ-ni çökdürən əsas amillərdən biri 
oldu.   
       7. Nə vaxta kimi Azərbaycan dövləti ona qarşı hər cür 
təxribat, sabotaj  və şantajla məşğul olan qonşularla 
münasibətdə müdafiə mövqeyində qalacaqsa hücumların sayı 
və dərəcəsi də bir o qədər artacaq. Məsəl var pazı-pazınan 
çıxararlar. 
        8. Azərbaycanda təhsilin məhv olmasının əsas səbəbi 
rayon icra hakimiyyəti başçılarının  təhsil sahəsini əsas gəlir 
mənbəyi kimi görmələridir. Bu kənd rayonlarında daha ağır 
vəziyyət yaratdı. Kənd rayonlarında heç bir istehsal sahəsi və 
ciddi tikinti olmadığından təhsil (mədəniyyət və səhiyyə də bu 
vəziyyətdədir) sahəsindən gəlir mənbəyi kimi daha çox istifadə 
olunur. Bu isə həm rayon rəhbərliyinin, həm də təhsilə 
rəhbərlik edənlərin təhsildən başqa pul qazandıra biləcək hər 
şeylə maraqlanmasına səbəb oldu. 
      Təhsilimizin bu vəziyyətə düşməsinin ikinci əsas səbəbi 
odur ki, heç bir imkanlı adamın, xüsusi ilə hakimiyyətdə 
yüksək mövqe tutanların heç birinin övladı nə ümumtəhsil 
məktəbində, nə də Azərbaycanın Ali təhsil müəssisəsində 
oxumur. Belə vəziyyətdə ölkədə təhsilin vəziyyəti bu adamların 
nəyinə lazımdır. Hələ əksinə bu adamlara sərf edir ki, ölkədə 
savadsızlıq hökm sürsün ki, sabah mütəxəssis tapılmasın və 
yenə hakimiyyət qalsın bunların öz ixtiyarına (burda Heydər 
əliyevin 70-ci illərdə hüquq və bəzi ixtisaslarda vəzifəlilərin 
uşaqlarına qarşı qoyulan qadağa yadıma düşdü.Bəlkə 
hakimiyyət bunu fikirləşə və xüsusi formullar tətbiq edə?!) . 
        9. Xalqımıza daxili və xarici olmasından asılı olmayaraq 
bütün maraqlı qüvvələr tərəfdən ağlamaq, daim hüzünlü və 
gözü yaşlı olmaq aşılanır. Çünki, ağlayan adamın enerjisi 
ağlamaqla tükənir, başını qaldırıb ətrafına baxmaq, olub-
bitənləri görmək, dərk etmək, düşünmək imkanı olmur. 
Düşünmək imkanı olmayan insanın isə düşdüyü vəziyyətdən 
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çıxış yolu tapmaq şansı yoxdur. Biz başımızı qaldırıb 
baxmayaq, ətrafımızda olub-bitənləri görməyək, düşdüyümüz 
vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün fikirləşməyək deyə bizi 
daim ağlamağa yönəldirlər. Ağla, 20 Yanvara  ağla, Xocalıya 
ağla, Şuşaya, Kəlbəcərə, Ağdama, Laçına, Zəngilana, 
Qubadlıya ağla. Bunlar  qurtaranda isə 31 Marta, dalıycan 
Səttarxana, Məmmədəmin  Rəsulzadəyə, Xiyabaniyə, 
Pişəvəriyə, Əbülfəz Elçibəyə, Heydər Əliyevə ağla. Boş vaxtın 
qalanda isə bütün dünyaya,- ərəbə, farsa, afrikalıya, 
amerikalıya, müsəlmana, yetimə, şikəstə, xəstəyə daha nəbilim 
nələrə, kimlərə ağla. Təki ağla. Nəyə və kimə olur olsun ağla. 
Çünki bütün qüvvələr sənin hər zaman və dayanmadan 
ağlamağını istəyir. Çünki “ağladıqca kişi qeyrətsiz olur! "  və 
xalqımızın da ağlamağı onun var dövlətini çapan, talayan,  
hüquqlarını tapdalayan, torpaqlarını işğal edən, mənəviyyatını 
korlayan  daxili və xarici olmasından asılı olmayaraq  bütün 
maraqlı qüvvələrin dərdinə-oduna  yarayır. Bir tək xalqımızın 
dərdinə əlac deyil! 
      10. VƏTƏN  haqqında düşüncəm həbsxanada yazdığım bu 
şeirdə daha aydın görünür. 
 

Elçibəyə məktub 
                   Məhbus yoldaşlarım adından 

                   ulusa səsləniş 
Hərə bir cür yozsa belə, 
Məni əzsə-üzsə belə 
İncimirəm, sizsə belə, 
Duyun, məhbəs də Vətəndi! 
 
Çəkincə vətən həsrətin, 
Xoş günündənsə qürbətin. 
Xarabası məmləkətin, 
Sayın, məhbəs də Vətəndi! 
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Bu təmtəraq nə həvəsdi? 
Hər tərəfdə bəhsə-bəhsdi. 
Qəbir əbədi məhbəsdi! 
Duyun, məhbəs də Vətəndi! 
 
Olmuşsada alın yazım, 
Keçsə burda yaz, payızım. 
Məhbussada atan, qızım, 
Öyün, məhbəs də Vətəndi! 
 
Dərdimizi çözər kimi, 
Ömrümüzü bəzər kimi. 
Məhbəsi də məzar kimi, 
Geyin, məhbəs də Vətəndi! 
 
Bütün ağrı-acısıyla, 
Alçağıyla, ucasıyla, 
Bağlı qapı-bacasıyla, 
Öyün, məhbəs də Vətəndi! 
 
Xoş arzular puç olsa da, 
“Qiymətimiz” heç olsa da, 
Hüququmuz “kiçilsə” də, 
Bəyim, məhbəs də Vətəndir! 
 
Məni övlad, ya qulun san! 
Sən ULULARDAN ULUSAN! 
Tək bir ağızdan, ULUSUM, 
Deyin, məhbəs də VƏTƏNDİ!                     

                                         Bakı 1997  
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11. Həbsxana haqqında düşüncəm 
 
          Məhbəs   
 
Zindan yaman ağır olur. 
Qorxulu bir nağıl olur. 
Tərpənən baş yağır olur, 
Üstündə min qapazı var. 
 
Bura yollar çox asandı. 
Burdan çıxan qan qusandı. 
Çoxda ki, hamı insandı, 
İnsanlığın ən azı var. 
 
Gündüzlər gecə görünür, 
Cavanlar qoca görünür. 
Ölüm çox uca görünür, 
Onun da əlçatmazı var. 
 
Diri üçün məzarlıqdı. 
Biri üçün bazarlıqdı. 
Nə kartlıqdı, nə zərlikdi, 
Ofsun, falın batmazı var. 
 
Kiminin gözləri qızıb. 
Kimi taleyindən bezib. 
İnan alnındakın pozub, 
Yazar, başqa cür yazı var. 

                               Bakı 1997 
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     12. Bizdə biri həbs olunanda  məhkəmə qərarında da, kütləvi 
informasıya vasitələrində də yazılır və deyilir ki, azadlıqdan 
məhrum edildi. Məncə bu çox yanlışdır. Bir insanı azadlıqdan 
kimsə məhrum edə bilməz. Çünki, mənim düşüncəmə görə 
AZADLIQ hərəkət sərbəstliyi yox, düşüncə sərbəstliyidir. 
Düşüncəsində azad olmayan insan hərəkətlərində sərbəst ola 
bilməz. Düşüncəsindəki azadlıq isə insanın təhsil və mədəni 
səviyyəsinə, dünyagörüşünə bağlıdır.   Bir insanın düşüncəsinə 
sədd çəkmək, qadağa qoymaq və ya onu sınırlamaq kimsənin 
gücü daxilində deyil. Düzdür insanlıqdan kənar yollarla və 
beyinyuma üsulu olan təbliğat və təsir yolları ilə insanların 
düşüncəsini çərçivəyə salır, onu istədikləri düşüncə sahibi bir 
insan kimi (manqurt, sadist, satanist, komsomol, nurçu və s.) 
hazırlayırlar. Amma bu uzunmüddətli, çoxmərhələli və böyük 
əmək tələb edən prosesdən sonra yenə də onun düşüncəsinə 
sədd çəkmək, qadağa qoymaq mümkün deyil. Qadağa qoyulan, 
sınırlanan,  sədd çəkilən və ya çərçivəyə salınan bizim hərəkət 
sərbəstliyimizdir. Həbs olunan zaman  da bizim AZADLIĞI-
MIZI yox, hərəkət sərbəstliyimizi əlimizdən alırlar. Mən hər 
zaman  həbsdə olmadığım dövrlərdə də, həbsdə olduğum 
dövrdə də düşüncəmdə, fikirlərimdə AZAD idim, amma həbs 
olunandan sonra hərəkət sərbəstliyim çox sınırlandı, çərçivəyə 
salındı. 
       13. Azərbaycanda “parçala höküm sür” siyasəti ilə hər 
addımda qarşılaşırıq. Gah yerlibazlıq və tayfabazlıq təbliğatı 
yaymaqla, gah sünni-şiə təəssübkeşliyinə cəhd etməklə, gah da 
Heydər Əliyev-Elçibəy və ya iqtidar-müxalifət qarşıdurması 
yaratmağa cəhd etməklə buna nail olmağa çalışırlar. “Parçala 
höküm sür” siyasətinin başqa formaları isə bunlardır: 
- Azərbaycanın azadlığının və müstəqilliyinin alınmadığı, 
verildiyi fikrini formalaşdırmaqla xalqda mübarizə ruhunu 
öldürmək. 
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- Xalq hərəkatını və  sərhəd hərəkatını müxtəlif yerlərə və 
adamlara bağlamaqla xalqı parçalamaq, gücünü azaltmaq və ya 
öz gücünə inamını zəiflətmək. 
- Həqiqətən xalqını sevən, milli maraqlar və dövlətçilik 
mövqeyindən çıxış edən, ölkəmizdə və dünyada gedən pro-
sesləri qiymətləndirən və reallıqlara uyğun hərəkət edən, gizli 
təşkilatdan belə yetişib gələrək öz bilik, bacarıq və qabiliyyəti 
ilə qabağa çıxmış  bir çox  çağdaşımız olan siyasətçini xalqın 
gözündən salmaq və ləkələmək.  
       Nə yazıq ki, indiki halda bəzən buna nail olurlar. Amma 
xalqımız tükü-tükdən seçən xalqdır. Mən əminəm ki, xalqımız 
ona qarşı oynanılan bütün bu oyunları pozacaq, xalqımızın ca-
nına, qanına və malına yerikləyənlərin iştahı qursağında qala-
caq. Nə azadlıq və müstəqilliyimizi əlimizdən ala biləcəklər, nə 
Heydər Əliyev və Elçibəy  tərəfdarları, sünni-şiə, ya da iqtidar 
müxalifət qarşıdurması yaratmağa nail olacaqlar, nə də 
yerlibazlıq və tayfabazlıq təbliğatı ilə bizi parçalamağa gücləri 
yetəcək. Mən inanıram ki, tezliklə bu gün bir çox siyasi qrup-
laşmalar tərəfindən sistemli olaraq hadisələrin mərkəzindən kə-
narlaşdırılmağa çalışılan Neymət Pənahlının, İbrahim İbrahim-
linin, Asəf Quliyevin, Qurban Məmmədovun, Sərdar Əlibəy-
linin  və b. milli maraqlarımız üçün nə qədər sağlam və etibarlı 
insanlar olduğu, daxili və xarici bir çox qüvvələr tərəfindən hər 
addımda sıxışdırılmağa, təcrid edilməyə çalışılan Qüdrət Hə-
sənquliyevin, Fərəc Quliyevin, Fazil Mustafanın, Əli Məsim-
linin  dövlətçilik mövqeyi baxımından nə qədər faydalı olduq-
ları ortaya çıxacaq. 
       14. Biz İranın Azərbaycana qarşı təxribat, şantaj və 
sabotajlarla müşayiət olunan qərəzli münasibətinə qarşı çıxaraq 
deyəndə ki,  İran Azərbaycanın azadlığını istəmir və qəti olaraq  
müstəqil dövlət olmasının əleyhinədir o zaman Azərbaycanın 
daxilində bir çox qüvvələr İranın bu münasibətini Əbülfəz Elçi-
bəyin və Naxcıvan Xalq Cəbhəsi rəhbərlərinin Azərbaycanın 



Böyük Azərbaycan yolçusu 
 

 165 

bölünmüş olması ilə bağlı çıxışlarına və bütövlük şüarlarına 
bağlayırdılar.  Mən indi həmin qüvvələrdən soruşmaq istəyi-
rəm: İndi ki, Əbülfəz Elçibəy yoxdur, indi ki, Azərbaycan 
rəhbərliyi İranın əleyhinə çıxışlar etmir, bəs indi niyə İran bizə 
qarşı hər cür basqıya, şantaja, sabotaja, təxribata əl atır, Azər-
baycanın müsəlman xalqını məhv etmək istəyən, torpaqlarını 
işğal edən Ermənistana hər cür,-hərbi, iqtisadi, siyasi və 
təşkilati yardım edir? Üzümü bir zamanlar Əbülfəz Elçibəyi və 
bizi siyasi savadsızlıqda və naşılıqda günahlandıranlara tutub 
deyirəm:  biz savadsız və naşı deyildik, həmçinin siz də savad-
sız deyilsiz. Biz İranın Azərbaycana qarşı mənfi münasibətini 
(İran bağımsız Azərbaycan dövlətinin olmasına qarşıdır) və bu 
münasibətin səbəblərini (İran Bağımsız Azərbaycan dövlətinin 
olmasının Bütöv Azərbaycan dövlətinin qurulmasına gətirib 
çıxaracağına qəti əmindir,amma ən çox qorxduğu isə  İran adlı 
dövlətin ləğv olunaraq tarixi Azərbaycan dövlətləri Səfəvilər, 
Əfşarlar və Qacarlar dövründə olduğu kimi bütün İran 
ərazisinin Bütöv Azərbaycan dövləti ilə birlikdə Azərbaycan 
türklərinin hakimiyyətində olacağı düşüncəsidir) bildiyimiz 
kimi siz də bilirsiniz. Amma sadəcə biz bütün fəaliyyətimizdə 
Azərbaycanın milli maraqlarını və dövlətçilik mövqeyini əsas 
götürdüyümüz halda, siz isə öz kirli və kiçik maraqlarınız - 
separatizm üçün İrandan alacağınız siyasi (mənəvi, ideoloji, 
təbliğat və təşkilati) , maddi və hərbi  yardımlar xatirinə (bu 
separatizm İranın maraqlarına tam uyğun idi) milli və 
dövlətçilik maraqlarını qurban verdiz.    
        15.  Biz tarixdən oxuyuruq ki, filankəs saray şairi idi və ya 
filan dövrdə filan mədhiyyələr yazılıb. Amma bu gün 
Azərbaycanda bütün sahələri əhatə edən çox böyük saray 
zümrəsi, məddahlar ordusu formalaşıb. İndi siz düşünün ki, 
XXI yüzildə saray ədəbiyyatı, saray musiqisi, saray incəsənəti, 
saray kinematoqrafiyası, saray heykəltaraşlığı , saray jurnalisti-
kası və s. var. Bunların demək olar ki, hamısı öz işini sevgidən 
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yox, rahat yaşamaq və çoxlu pul qazanmaq, dəbdəbəli həyat 
sürmək xatirinə edirlər. Sonradan isə, hamısı da, elədikləri 
bütün iyrəncliklərə baxmayaraq, hakimiyyətdə istifadə müddəti 
başa çatdıqdan və ya ordan qovulduqdan sonra, müxalifət 
düşərgəsində özünə layiqli yer tapır. Bunun da səbəblərindən 
biri odur ki, nə vaxta qədər həqiqətən bu yurda, bu millətə və 
dövlətə xəyanət edənlər – cavidlərin üzünə dirənənlər, 
müstəqilliyimizə qarşı çıxanlar, vətənimizin, millətimizin və 
dövlətimizin əleyhinə çasusluq edənlər, torpaqlarımızın işğal 
olunmasında rolu olanlar, millətimizin və dilimizin əleyhinə 
olanlar adbaad açıqlanmayıb və ən azından, elin töhmətinə, 
ictimai qınağa tuş gəlməyiblərsə bu belə də davam edəcək. 
        16. XX yüzillikdə Azərbaycanın şimalında qurulan 
dövlətin bu gün müstəqil olaraq yaşaması 3 böyük şəxsin adı ilə 
bağlıdır. M.Rəsulzadə – bu dövlətin qurucusu, Ə.Elçibəy – 70 
illik fasilədən sonra bu dövlətin bərpaçısı və H.Əliyev – bir çox 
iç və dış güclərin işbirliyi ilə parçalanmaq, dağılmaq ərəfəsində 
olan müstəqil dövlətimizin qoruyucusudu. Mən düşünürəm ki, 
hakimiyyət həm M.Rəsulzadəyə, həm də Ə.Elçibəyə müna-
sibətini dəyişməlidir. H.Əliyevin olduğu kimi, M.Rəsulzadənin 
də , Ə.Elçibəyin də bir çox yerdə heykəlləri qoyulmalıdır. Eyni 
zamanda mən düşünürəm ki, müstəqil dövlətimizin bu günə 
gəlib çatmasında müstəsna xidmətləri olan hər üç şəxsin – 
M.Rəsulzadənin, Ə.Elçibəyin və H.Əliyevin bütün dövlət 
idarələrində istər birlikdə, istərsə də ayrılıqda şəkilləri asıl-
malıdır. Əgər 70 illik sovet rejimi M.Rəsulzadəni Azərbaycan 
tarixindən və xalqımızın yaddaşından silə bilmədisə, heç bir 
güc nə Ə.Elçibəyi, nə də H.Əliyevi Azərbaycan tarixindən və 
xalqımızın yaddaşından silə bilməyəcək. 
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ETİBAR QƏRİB 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   
                           “ÖMÜR” –  DEDİKLƏRİ... 
                              
        İnsanoğlu tarixən, bugün isə daha qabarıq ºəkildə 
maddiyyatı önə  gətirməklə, üzərinə düşən insanlıq missiyasını 
unutmuş, insanın ən ali dəyəri olan – mənəviyyatı, 
qəbulolunmaz dərəcədə aşağı mərtəbəyə yendirmişdir. Hələ bu 
azmış kimi, öz  günahlarını  zaman-zaman yaşadığı dövrün 
boynuna yükləməklə yanaşı, “maddiyyatına” dırnaq arası uğur 
donu geyndirmiş, maddiyyatıyla-mənəviyyatı arasına 
bərabərlik işarəsini qoymağa belə, çaba göstərməmişdir. Başqa 
sözlə desək, insan nəfsinə uymaqla, təkcə insanlığa deyil, həm 
də günəşə möhtac olan, hər bir canlının haqqına təcavüz edir, 
Qiyamət gününü yaxınlaşdıran əlamətlərin daşıyıcısına 
çevrilir... Bütün bu qüsur və xətalara baxmayaraq, hər dövrdə 
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olduğu kimi bugün də, ümidlərin bitmədiyi nöqtələr  
mövcuddur. Az qala bəşəriyyətin yüzdə  - doxsanı “Allah- 
Allah” – deyə şeytana yenilmiş durumda olsa belə, geriyə qalan 
yüzdə onu, öz yaxşı əməllərilə, Allah dərgahında, ucada 
olduqları qədər də, Haqq carçılarıdır ki, onların sayəsində 
günəş hər sübh doğmalı olduğu yerdən doğur, ümidləri 
cücərdir, yaraları qaysaqlandırır...                                                              
       Dəyərli oxucu! Bu gün isə mənim üzərimə düşən mənəvi 
iş, qələmə alacağım düşüncələrimlə, heç bir tərifə və təhrifə yol 
vermədən, tərifin yalnız Allaha məxsus olduğunu unutmadan, 
haqqında bəhs edəcəyim insanı, bildiyim-bacardığım qədər 
sənə təqdim etməkdir. Öncədən, Milli və mənəvi ruhu 
damarlarında daşıdıqca qürurlanan, Şəriətdən Mərifətə yol 
gedən Bünyamin bəyə, eləcə də, bu kitabın araya-ərsəyə 
gəlməsində zəhməti olan, onun könül dostlarına və onu 
Millətimizə bəxş edən, Ata-Anaya minnətdarlıq hissiylə 
Allahdan, rəhmət diləmək istəyirəm!                                                               
       Bünyamin bəyin yarıməsrlik ömrünə qələmdaşların, 
məsləkdaşların gözü ilə nəzər yetirərkən, yadıma belə bir 
əhvalat düşdü: Üç eyni işi görən ustadan ayrılıqda soruşurlar ki, 
“nə iş görürsən?”. Üçü də müxtəlif cavablar verir. Biri deyir: 
“daş yonuram”, o biri deyir: ”çörək pulu qazanıram”, üçüncüsü 
də deyir: “ məbəd tikirəm”. Eyni iş, fərqli yanaşma...Bəli, 
insanların bir iş və yaxud bir insan haqda fikirləri, ona görə 
fərqlənir ki,  onların iç dünyası, baxış bucaqları fərqlidir. 
Bünyamin Qəmbərlinin 50 yaşına həsr olunmuş bu kitabda da, 
söz deyən qələm adamlarının hər biri, bir “MƏBƏD”in inşasına 
çalışır, bir insan ömrünə fərqli bucaqlar altında güzgü tuturlar. 
Bu kitabın ilk oxuculardan biri kimi bunu deyə bilərəm ki, 
Bünyamin Qəmbərli, ömrünün 50-ci baharına heç də hamar 
yollarla gəlib yetişməyib. Uşaqlıq həyatı başqalarından çox 
fərqlənməsə də, sonrakı illər onun və onu tanıyanların 
yaddaşında dərin izlər buraxıb. Xüsusilə də Gizli Təşkilat, Milli 
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Azadlıq  Hərəkatı, məhbus həyatı – Onun bir Vətənsevər, 
Millətsevər, Dostcanlı, Ailəcanlı bir insan kimi yetişməsinə 
vəsilə olub. Bu mövzuda, Onu yaxından tanıyan insanlar,  öz 
xatirələrini yazıb, fikirlərini deyiblər...                                                                                                                 
Bəs tanıdığımız Bünyaminin 50 yaşına daha nə demək olar?!                                                   
Bu yaş haqda nə demək olmaz ki ;                                                                           
İki igidin ömrü də demək olar bu yaşa...                                                          
Məktəb partası arxasından indicə duran bir yeniyetmə də...                                  
İctimai nəqliyyatda durub yer də vermək olar, “ağsaqqal” – 
deyə...                                                                                         
Ona qoşulub, dünyasını dəyişmiş  valideynlər üçün kövrəlmək 
də olar...                                                                                                       
Bu yaşın yükünü isə çəkmək hər kişinin işi deyil...                                        
Çəkməsən nə bilərsən, bu yaşda Bünyamin Qəmbərli nə çəkib...                           
Bu gün haqqında nə yazsan, az olar..                                                                       
Az olduğu qədər də bitməmiş olar...                                                                     
Doğru olanı bir özü, bir də Allahı bilər...                                                                   
Biz bildiyimiz, onun görünən ömrüdü...                                                                  
Bəs görünməyən tərəfini kim yazacaq, mələklərmi?                                          
Onlar da Gizli Təşkilatda olduğundan, Milli Azadlıq hərəka-
tındakı fəaliyyətindən, məhbus həyatındanmı yazacaqlar...                                                                            
Kim bilir, Allahdan başqa...                                                                                         
Biz səni güzgüdə görürük, Bünyamin Qəmbərli...                                                    
Güzgü isə qarşısına keçəni tərs göstərir...                                                              
Sağını – sol , solunu – sağ kimi...                                                                            
Sən kimsən, özün bilirsən...                                                                                               
Azca da bizlər bilirik – silahdaşların, məsləkdaşların...                                               
Ki, sən sadə bir TÜRK ÖVLADISAN...                                                                   
Bu biz dostlara da, mənsub olduğun Millətə də, Arazın iki gözü 
olan – AZƏRBAYCANA da bəs edər...                                                                                 
Mən sənə zirvə arzulamıram, çünki sonrası enişə gedir...                                   
Amma Savalan zirvəsinə gedən YOLu arzulayıram...                                                
Bu yol əbədiyyata gedən, enişsiz bir YOLdur...                                               
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YOLUN UĞURLU OLSUN, EY TÜRK!!!                                                     
Adına bağladığım bu kiçik yazıyla yanaşı böyük ürəklə bu şeir 
parçasını da sənin 50 yaşına ithaf edirəm : 
 

O necə qış idi, odsuz-ocaqsız, 
Bu  necə bahardı, bacam isinmir. 
Dağın o üzündə, baş daşım – adsız, 
Dağın bu üzündə, tarixçi dinmir... 
 
Bəlkə ucalıqdan büdrəyib o daş, 
Bəlkə dağ selinə yenilib gəlib?! 
Daşın, daş üzündə oxunur təlaş: 
“Bir də o zirvəyə çətin yüksəlim” 
 
Daş deyil büdrəyən insandı bəlkə, 
Haçansa hörülüb divara, daştək... 
Ucada daş olmaq asandı bəlkə, 
Çətindir büdrəyib ayağa düşmək... 
 
Mən indi anlayıb-duyan olmuşam, 
Ucadan büdrəyib düşən daşları... 
Bir zaman  tapdayıb keçən olmuşam, 
Daş kimi ayağa düşən başları. 
 
Niyə buz bağlayıb ürəyim, niyə, 
Niyə lal olubdu dilim danışmır?! 
Sabahım dönübdü, çətin tənliyə, 
Bugünüm həllinə qəlbən çalışmır. 
 
Nə deyir səbrimi kəsən boz külək?! 
Dost əli döyməyən qapımı döyür... 
“Ömür” –  dedikləri, su dolu çəllək, 
Boşalır.., baxıram gözümü döyüb. 
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Könül! dağ arayıb, dərə qatlama: 
Demə : “Gün batınca üzə, ay doğur!” 
Bir də ərənlərin, haçan atlana?! 
İndi oğulları – səngərlər deyil, 
Haramdan yapılmış, saraylar doğur... 
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