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XEYBƏR İGİDƏLİYEVİN
KİMLİK TARİXİNDƏN
1937-ci il fevral ayının 17-də Hacıqabul şəhərində anadan
olmuşdur.
Atası Igidəliyev Zəfər 1896-cı ildə doğulmuşdur. 1941-ci
ildə Böyük Vətən müharibəsinə ilk gedən hacıqabullulardandır.
Dörd il müharibədə şərəfli döyüş yolu keçmişdir. Cəbhədən
qayıdandan sonra öz şəxsi təsərrüfatında çalışmışdır. Ailəsini
alnının təri, əlinin zəhməti ilə dolandıran İgidəliyev Zəfər
1953-cü ildə vəfat etmişdir.
Anası İzzə Comərd qızı 1915-ci ildə anadan olmuşdur.
İzzə əvvəllər həyat yoldaşı ilə fermada işləmiş, sonralar evdar
qadın olmuşdur. O, 73 yaşında – 1988-ci ildə vəfat etmişdir...
Xeybərin məktəb illəri Böyük Vətən müharibəsinin son
illərinə düşmüşdür. Amma həyatın çətinliyinə, əzab-əziyyətinə
baxmayaraq o, əlaçı şagirdlərdən olmuşdur. Doğmalarının
dediyinə görə, Xeybər VI-VII siniflərdən şeirə həvəs göstərmiş,
məktəbdə keçirilən tədbirlərə böyük həvəslə qatılmışdır...
Haşiyə: Belə bir hadisəni həm Xeybər müəllim, həm də
onun yaşıdları vaxtaşırı həvəslə danışardılar... “1955-ci il idi.
Rayonun keçmiş rəhbərliyi görkəmli şair S.Vurğunun
sakinlərlə görüşə gələcəyi xəbərini bildirir. Bütün rayon həmin
görüşə hazırlaşmağa başladı. O cümlədən Xeybərin oxuduğu
məktəbin kollektivi də. Bu ərəfədə orta məktəb şagirdi Xeybər
S.Vurğuna şeir həsr etdiyini sinif rəhbərinə bildirdi. Şeirlə
bütün müəllim kollektivi tanış oldu. Şeir bəyənildi. Nəhayət,
çıxışa Xeybəri də yazdılar. Görüş zamanı 18 yaşlı Xeybərin
oxuduğu şeiri bütün görüş iştirakçıları alqışladı. Görkəmli şair
şagirdin boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü, onun gələcəkdə
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böyük şair olacağına zəmanət də verdi. Bu görüş demək olar ki,
Xeybərin istedadına güc, qol-qanad verdi, daha da ruhlandırdı.
Xeybər İgidəliyev 1957-ci ildə orta məktəbi fərqlənmə
attestatı ilə bitirdi. Qazıməmməddəki 13 saylı məktəbdə
kitabxanada əmək fəaliyyətinə başladı. Məktəbdə işləyə-işləyə
1960-cı ildə ADU-nun Jurnalistika-filologiya fakültəsinə daxil
oldu. Bu vaxtdan sonra X.İgidəliyev yazdığı şeirləri, məqalələri
ilə tez-tez mətbuatda çıxış etməyə başladı. O, Qazıməmməd
stansiyasındakı 13 saylı məktəbdə üç il işləmişdir. Ali təhsilini
başa vurduqdan sonra rayon qəzetində ədəbi işçi kimi əmək
fəaliyyətə başlamışdır. Sonra şöbə müdiri, mətbəənin direktoru
vəzifələrində çalışmışdır. Onun rayon qəzetində işıq üzü görən
şeirləri və məqalələri artıq rayon ziyalılarının diqqətini cəlb
etmişdi. Ona görə də, rayon rəhbərliyi əvvəlcə onu “Mayak”
qəzetinin redaktor müavini, sonra isə “İşıq” qəzetinin məsul
katibi vəzifəsinə irəli çəkmişdir. Bu vəzifələrdə işlədiyi
müddətdə Xeybər müəllimin həmin qəzetlərin səhifələrində işıq
üzü görən maraqlı, orijinal yazılarının (məqalə, rəy, felyeton,
müsahibə, oçerk və s.) sayı yüzdən artıqdır.
Bütün yaxşı işinə - çalışdığı sahələrdə qazandığı uğurlarına görə Əlibayramlı (indi Şirvan) şəhər rəhbərliyi onu 1971ci ildə Şəhər Partiya Komitəsi təbliğat və təşviqat şöbəsinin
müdiri vəzifəsinə irəli çəkmişdir. Bacarıqlı mütəxəssis kimi o,
1974-cü ilə qədər bu vəzifədə çalışmış, ona olan etimadı
doğrultmuşdur. Bir jurnalist kimi əldə etdiyi nailiyyətlərə görə
Xeybər İgidəliyev 1981-ci ildə SSRİ Jurnalistlər İttifaqına üzv
qəbul edilmişdir.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra, Hacıqabul yenidən rayon statusunu bərpa edir. Yeni yaradılmış
rayonun rəhbərliyi bacarıqlı, vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə
gələn mütəxəssis olduğunu nəzərə alıb onu Hacıqabul Rayon
İcra Hakimiyyətində Ümumi işlər üzrə şöbə müdiri vəzifəsinə
təyin edir.
***
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1955-ci ildən poeziya aləminə qədəm qoyan X.İgidəliyev
Salyan, Əlibayramlı və Hacıqabulda olan poeziya maraqlılarını
bir araya gətirmiş, “İşıq” qəzeti redaksiyası nəzdində “Ədəbi
birlik” təşkil etmişdir. Birlik üzvlərinin əsərlərinin çap
olunmasına, poeziya məclislərinin vaxtaşırı keçirilməsinə öz
köməyini əsirgəməmişdir. Qısa bir zaman kəsiyində birlik
üzvlərinin sayı əlli nəfərə çatmışdır. İlk addımı bu birlikdə atan
şairlərin bir çoxunun sonralar şeir kitabları nəşr edilmiş və
onlar respublikamızda tanınan şairlərdən olmuşlar: Mehman
Əliyev, Arif Quliyev, Böyükağa Sadıqov, Novruz Dumanlı,
Allahverdi Eminov, Cavad Məmmədov, Mirzəbaba Xələfov,
Əbülfəz Quliyev, Əfsəl Babayev, Cənnət Muğanlı, MirYusif
MirNəsir oğlu və başqaları ədəbi birliyin vaxtaşırı keçirilən
məclislərində iştirak etmiş, şeirləri müzakirə olunmuş,
bəyənilən əsərlər qəzetdə çap olunub oxuculara çatdırılmışdır.
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müəllimi tanıyan insanlar onun adını hörmət və ehtiramla
xatırlayırlar...
Elinin ona olan məhəbbətinin əbədi olacağını irəlicədən
duyan şair yazırdı:
Xeybər, bu sevdadan əl çək, nahaqdır,
Gözdən uzaq olan qəlbdən uzaqdır.
Dostların qəlbində yaşadacaqdır
Yazdığım qoşmalar, qəzəllər məni.


***
Altmış beş illik mənalı ömrünün yarıdan çoxunu xalqına,
vətəninə həsr edən şair-jurnalist Xeybər İgidəliyevin zəhməti,
əməyi dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilmiş, müxtəlif
mükafat və təltiflərə layiq görülmüşdür.
Elin-obanın məclislərinin bəzəyi olan gözəl şair, dəyərli
jurnalist, əvəzsiz ziyalı Xeybər İgidəliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 2002-ci il iyun ayının 2-də dünyasını dəyişmiş,
Hacıqabul rayon qəbristanında dəfn edilmişdir. Həyat yoldaşı
Şükufə Ağaqulu qızı isə 2013-cü il noyabr ayının 16-da vəfat
etmişdir.
Xeybər İgidəliyevlə Şükufə Ağaquluqızının izdivacından
iki oğlu, iki qızı olmuşdur. Şairin on bir nəvəsi, iki nəticəsi
vardır.
***
Qeyd etdiyimiz kimi, Xeybər müəllim xalqını, vətənini
canından artıq sevən xeyirxah, qayğıkeş bir insan olmuşdur. Bu
səbəbdən elə indinin özündə də təkcə doğmaları deyil, Xeybər
5
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XİLƏDİR ELİM MƏNİM
(ön söz əvəzi)

M

ənbələrdə qeyd edildiyi kimi, VII-VIII əsrlərdə Azərbaycana Suriyadan-Şamdan, Kufədən, Xilə və b.
ərazilərdən bir sıra tayfalar gəlmiş və məskunlaşmışlar. Şirvanda bu tayfaların məskunlaşdığı ərazilərdən
biri də Xilmillidir. Bu barədə mənbələrin birində oxuyuruq:
“Bu kənd keçmişdə çayla bağlı olaraq Qozluçay adlanmışdır.
Xilmilli çox güman ki, xilə və milli etnonimlərindən əmələ gəlmişdir. Xilə tayfasının keçmişdə bu ərazidə yaşadığını Xilə
yurdu, Xilə dağı, Xilə bulağı, Xilə qəbristanı, Xilə Abdülkərim
türbəsi adlı mikrotoponimlər də aydın göstərir” (3-85). Bu
əhalinin Küdrü düzü və Hacıqabul yaxınlığında da qışlaqları
olmuşdur. Vaxtilə XIX əsrdə malakan-rus tayfaları Xilə ərazisində məskunlaşmış, yerli əhali də yavaş-yavaş Hacıqabul
ərazisinə köçmüşdür...
Başqa bir mənbədə oxuyuruq: “Xilə” erkən orta əsrlərdə
ərəblərin İraqın Xilə mahalından köçürdüyü ailələrin adıdır
“milli” isə Azərbaycan ərazisindəki Mil düzünün adından və
mənsubiyyət bildirən -li şəkilçisindən ibarətdir. Kəndin adı
“Mildə yaşayan xiləlilər” mənasındadır” (4-502). Təxminən,
VIII əsrdən sonra həmin ərazidə məskunlaşmış İraq tayfalarının
qədim ərazisi XIX əsrdən rus-malakanların yaşayış yerinə çevrilmişdir...
Xilə və xiləlilər haqqında deyilən və yazılanları qeyd etməklə qurtarmaz. Başqa bir mənbədə oxuyuruq. “Şamaxı rayonunun Xilə kəndinin bir adı da Dağ Xilə adlanır. Yerli hakim
qüvvələrə, zülmkar bəylərə və ədalətsiz çar hakimlərinə qarşı
çıxdıqları, onların əmrlərinə itaət etmədikləri üçün həmişə təqiblərə məruz qalmış, bu cənnət məkanı tədricən tərk etməyə
məcbur olmuşlar.
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Dağların diş göynədən büllur bulaq sularına, təmiz abhavasına, geniş otlaqlarına əlvida demiş xiləlilər respublikamızın aran bölgələrini – xüsusilə Bakının Əmirhacıyan kəndini və
Hacıqabulu özləri üçün məskən seçmiş, buranın əhalisi ilə
qaynayıb-qarışmış və “yerli camaat” olmuşlar. Əsrlər boyu
kişiləri qoyunçuluqla, qadınları isə xalçaçılıqla məşğul olmuşlar. Xiləlilərin uşaq-böyük münasibətində, ağsaqqalın yerini
bilməkdə, ağsaqqallara, böyüklərə hörmətdə, qadın-qız ləyaqətinin qorunmasında, el-obanın qeyrətinin çəkilməsində çox sərt,
pozulmaz qanunlar vardır”.
“Hacıqabul şəhərinin qərb tərəfində, əsasən xiləlilər yaşayır. Heyvandarlıqla məşğul olan Xilə camaatı yaylaq və qışlaq mövsümləri ilə əlaqədar köçəri həyat tərzi keçirmişlər. Hər
elin-obanın özünəməxsus adət və ənənəsi olduğu kimi, xiləlilərin də uzun illərdən bəri büllur bulaq suyu kimi süzülüb gəlmiş
və əsil-kökünün haradan olmasından asılı olmayaraq bütün
Hacıqabul sakinlərinin bir nəfər kimi qəbul etdiyi çox ləyaqətli,
yaddaqalımlı adətlərindən biri də hər il may ayının 15-20-si
civarında cümə axşamı günü səhər tezdən el qəbristanına getmək, “bizdən əvvəl keçənlərə” ehtiram əlaməti olaraq onları
“yad” etmək, onlar üçün ehsan vermək, dua oxutmaqdır”.
Qədim tarixə malik olan xiləlilər həm də övliyalara qail insanlar olmuşlar. Xiləlilərin Şirvanda olan ərazilərində bu elin neçəneçə müqəddəs kəsləri, şəxsləri uyuyur. Həmin yerlər bu gün
də elin-obanın inanc yeridir.
Belə insanlardan biri Hacı Şeyx Şəkər olmuşdur. Bu
müqəddəs nəsil haqqında mənbələrin birində belə yazılmışdır:
“Hacı Şeyx Şəkərin nəslinin bir hissəsinin hazırda İranda,
İraqda və Əfqanıstanda yaşamasına baxmayaraq, əsas hissəsi
burada – Şirvan bölgəsində məskunlaşmışdır. Tarixi hadisələr,
uzun-uzadı qanlı müharibələr nəticəsində bu yerləri özünə
daimi məskən seçmiş Şeyx Şəkər nəslinin müqəddəs pir və
ocaqları bu gün də xalq tərəfindən ehtiramla qorunub saxlanılır...
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Pirallahı – Xəzər dənizi qalxdıqdan sonra su altında qalmışdır.
Pirkökü – Şamaxı rayonunda 9 yerdə tikilib.
Pir xınalıq – Quba rayonunun Xınalıq kəndindədir.
Pir Abdulkərim – Qobustan rayonunun Nabur kəndi
ərazisindəir.
Hacı Şeyx ocağı – Hacqabulun şimal-qərbinin 8-ci kmliyindədir
Şeyx Şəkər piri – Salyan rayonunun Xalac kəndindədir.
Kərbəlayi Şəkər piri – Hacıqabulun Pirallahı qəbiristanındadır.
Dibral piri – Şamaxının Dibral yaylağında...” (11)
Təbii ki, Xilə ərazisində olan övliyaları tədqiq etmək,
araşdırmaq mövzumuzdan kənardır. Bunun üçün ciddi tədqiqat
aparmalıdır. Yuxarıda verdiyimiz kiçik arayışla bu qədim el
haqqında oxucularda ümumi təsəvvür yaratmaq istədik.
Başqa bir mənbədə: Bu əhali lap uzaq keçmişdən milli
adət-ənənələrimizə bələd olduğu kimi folklor, aşıq ədəbiyyat
nümunələri yaratmış, poeziya sərrafları – şairlər yetirmişlər.
Bir sözlə, xiləlilərin zəngin folklor örnəkləri mövcud olmuşdur.
Həmin folklor örnəklərinin böyük bir qismini toplaya bilmişik,
aşıq və şairlərinin şeirlərindən nümunələri çap etdirmişik...
Mən aşıq Xilə eylər,
Xil eylər, Xilə eylər,
Yar yıxıb atam evin
Mənəsə giley eylər.
***
Xilədi elim mənim,
Ağzımda dilim mənim,
El köçüb, yurd ağlayır,
Yalındı əlim mənim.
Yəqin ki, sonuncu bayatı rusların təzyiqi nəticəsində dədə-baba yurudndan didərgin düşən bir sinədəftər el ağbirçəyi9
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nin dilindən yana-yana söyləmiş bir elm ağsaqqalının
fəryadıdır:“El köçüb, yurd ağlayır...”
Hazırda tarixə şahidlik edən doğmalarının nəfəsinə tamarzı qalmış qədim Xilə qəbristanı bu günə çox söz söyləyir və
ya uzun tarix danışır. Şərəfli bir tarix, Xilə tayfasının qədim
tarixini.
1.Deyilənlərdən.
Naburlu Aşıq Xanışın yaddaşından:
“Xilə torpağı geniş əraziyə malik bir yerdir. Kənd çoxlu
kəhrizlər, bulaqlar və yanından axan Qozluçayla zəngindir.
Vaxtilə həmin kəndin adı “Tozluğ” olmuşdur. Xilə tayfası çox
olduğu üçün “xil” (çoxluq) toponimindən yaranmışdır. Hazırda
“Xilə dağı”, Xilə qəbristanlığı elin keçmişinə canlı şahiddir.
Uzun illər şirvanlıların ibadət yeri olmuşdur. Pir Abdulkərim
türbəsi. Deyilənlərə görə, Pir Abdulkərim türbəsində uyuyan
xilə əhlidir.
XIX əsrin təqribən 30-cu illərindən başlayaraq Azərbaycanın müxtəlif bölgələri, eləcə də Şamaxı quberniyasının
Xilmilli, Çuxuryurd, Dəmdəməki (Mərəzə), Nağaraxana və s.
kəndlərinə rus və malokanlar köçürülmüşdür... “Onların (malokanların – S.Q.) buraya ilk gəlişi təxminən 1838-ci ilə aiddir.
Bu mühacirlər Ukraynanın cənub quberniyalarından və Rusiyanın Volqaboyu və mərkəzi quberniyalarından gəlmişlər... Velikoruslar andı, kilsəni, dini mərasimi və ali hakimiyyəti qəbul
etməyən adamlar kimi çar hökuməti tərəfindən bura sürgün
edilmişlər. Onlar müxtəlif təriqətlərdən (malokanlar, duxoborlardan, yəhudipərəstlərdən, bartistlərdən, subbotniklərdən və s.)
ibarətdir”. Onlardan bir hissəsini də Qozluda (Xilmillidə) yerləşdirirlər. Xiləliləri isə öz ata-baba yurdundan köçürürlər.
Həmin insanlar Hacıqabul, Salyan, Bakı və s. ərazilərdə məskunlaşırlar... Hazırda Hacıqabul şəhərinin bir məhəlləsində
ancaq xiləlilər yaşayır.
***
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Uzun illər Şirvanda apardığım tədqiqatlar nəticəsində bu
qədim tayfanın XVIII-XIX əsr dönəmində yaşamış istedadlı
aşıqları, el şairləri haqqında (Aşıq Barat, Aşıq Şamil, Aşıq Soltanmurad, Aşıq Xanış və başqa sənətkarlardan) xeyli məlumat,
şeirlərindən nümunələr, folklor örnəkləri əldə etmişəm.
Onlardan bir neçəsi ilə tanış olun:
Aşıq Rüstəm Süleyman oğlu XVIII əsrin sonunda Xilə elatında anadan olmuşdir. Atası Süleyman kişi aşıqlıq etməsə də, bu
sənətin yol-yolacağına yaxşı bələd olmuşdur. Övladının yaxşı
səsi olduğunu biləndə ata oğluna aşıq sənətini öyrədir... Aşıq
Rüstəmin həyat yoldaşı Xeyri cavan yaşında rəhmətə gedir. Həyat yoldaşının vəfatından sonra aşıq Rüstəm məclislərə getmir.
Hacıqabulun yaşlı sakinlərdən aşığın şeirlərindən nümunələr və
bəstələdiyi “Rüstəm və Xeyri” dastanından kiçik bir parça əldə
etmişik. Həmin şeirlər “Şirvan aşıqları” kitabında (Bakı-2007)
çap edilmişdir. Topludan bir nümunə təqdim edirik.
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İtirmişəm huş, ağılı,
Görən kim duyar bu halı?
Tapmaz heç də çarə bəxtim.
Qədim Xilə elinin ustad sənətkarlarından biri də Aşıq Musadır. Musa Tapdıqoğlu XIX əsrin ikinci yarısında Xilə elatında
doğulmuşdur. O, Əngəxaranlı Aşıq İbrahim, Aşıq Xeyrulla və
başqalarının müasiri olmuşdu. Onun haqqında məlumat və şeirlərindən nümunələri Aşıq Bəylərin, Aşıq Şamilin yaddaşından
əldə etmişik. Aşıq Musa sənətə getdiyi illərdə Şamaxı şəhərində
yaşamışdır. Sonra övladlarının yanına – Xilə qışlağına köçmüşdür. Aşığın qəbri qışlaqdakı qədim Xilə qəbristanındadır.
YOL VER

BƏXTİM

Yalvarıram sənə barı, ilahi,
Qanmaza yol vermə, qanana yol ver.
Günahkar olmayan bir bəndə yoxdur,
Günahın boynuna alana yol ver.

Özüm də heyran qalmışam,
Görən gedir hara bəxtim.
Mən çəkəni Şümür çəkməz,
Yazılıbmış qara bəxtim.

Məhəmməd eşqinə, Əli eşqinə,
Yüz iyirmi dörd min nəbi eşqinə,
Məzlum, fəqir, xəstə, əlil eşqinə,
Çox ağır dolanır zəmanə, yol ver.

Məəttələm bu gedişə,
Bu dərd-qəmə, bu təşvişə,
Nə düşmüşəm bitməz işə,
Qismət olmaz yara bəxtim.

Nadanlardı dar günümə gülüşən,
Eşit sən Musanı, eli elə şən,
İmamlar yolunda didərgin düşən,
Bağışla ol Sahibzamana, yol ver.

Nələr keçirdi könlümdən,
Dağlar ağlar gileyimdən,
Əziz yar çıxıbdı əlimdən,
Düşdü tez azara bəxtim.

Aşıq Möhsün də Xilə aşıqlarındandır. O, yaradıcı sənətkar olmuşdur. XIX əsrin son illərində anadan olmuş, XX əsrin
ortalarına kimi yaşamış, Xilənin qışlaq qəbristanında dəfn
edilmişdir. Deyilənə görə, yay payız aylarında demək olar ki,
Küdrü düzündə olan qışlaqlardakı – Cəyirli, Kolanı, Quşçu,

Rüstəməm, yardan yaralı,
11
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Padar obalarının çoxunda toyu Aşıq Möhsün edərmiş. Nağılları
xüsusi ustalıqla danışarmış.
Hacıqabulda yaşamış yaşlı Xilə sakinlərindən vaxtilə
aşığın 5-6 şeirini (bir neçəsini yarımçıq) əldə edə bilmişik.
KÖNLÜM
Elin aşiqiyəm göz açan gündən,
Ey mənim sevdalı, havalı könlüm.
Nə iş görmüşəmsə savab üçündür,
Eyləməz günahı vəbalı könlüm.
Şirvan - mahalımdır, Xilasə elim,
Buradır vüqarım, yar deyən dilim,
Obanın alqışı bəsimdir mənim,
İstəməz bil cahı-cəlalı könlüm.
Qananların yaxın dostu, yarıyam,
Aşıq Möhsün, bilin söz xirdarıyam,
Saz üstə köklənmiş, saz havalıyam,
Elin qulluğunda havalı könlüm.
***
Xeyrulla Əli oğlu XIX əsrin 40-cı illərində Xilə qışlağında anadan olmuşdur. Həmyerlisi molla Mürşüddən dərs almışdır. El sənətinin sirlərini isə şamaxılı Aşıq İbaddan öyrənmişdir. Vaxtilə qocaman xiləlilərin yaddaşından onun şeirlərindən
nümunələr toplayıb “Şirvan aşıqları” (Bakı, 2007) kitabında
çap etdirmişəm.
OLMADI
Alışdım odlara özüm içimdə,
Bu halımı bircə qanan olmadı.
Tək anam sızladı yaşmaq altında,
Açıqca dərdimə yanan olmadı.
13
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Ah-naləli keçər təklərin günü,
Günü-gündən artar dağı, düyünü,
Göyləri yandırar əlacsız ünü,
Niyə köməksizə dərman olmadı?
Xeyrulla, yan, ağla, cır köynəyini,
Kim biləcək bu dərdini, qəmini?
Kim tapacaq bu işlərin çəmini?
Axtardım-aradım, duyan olmadı.
Təbii ki, bu kiçik yazımızda Xilə aşıqları, el şairləri və sinədəftərlərinin hamısı barədə geniş məlumat və şeirlərindən
geniş nümunələr vermək o qədər də imkan daxilində deyildir.
Vaxtilə (2005-ci ildə) “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına
dair tədqiqlər” toplusunun XVIII sayında Xilə aşıqları barədə
çap etdirdiyim məlumatın siyahısını (bir hissəsini) olduğu kimi
burada verməklə hələlik fikrinizi bitirmək istərdim:
Aşıq Rüstəm Süleyman oğlu (XVIII-XIX əsr),
Aşıq Musa Tapdıq oğlu (XIX əsr),
Aşıq Kamil Şamil oğlu (XVIII-XIX əsr),
Aşıq Xeyrulla Əli oğlu (XIX əsr),
Aşıq Vahab Kazım oğlu (XIX əsr),
Aşıq Soltan Süleyman oğlu (XIX əsr),
Aşıq Qulu İsmayıl oğlu (XIX əsr),
Aşıq Baba Şirin oğlu (XIX əsr-1916-cı il),
Aşıq Fətulla Beydulla oğlu (XIX əsr-1921-ci il).
Bundan əlavə, bu qədim elin on nəfərdən artıq sinədəftər
el şairinin (Mələk İrata qızı, Səkinə Bayram qızı, Surə Şirin
qızı, Anaxanım Səlim qızı, Sona Məşədi Soltan qızı və b.)
olduğunu müəyyənləşdirə bildiyimiz kimi, onların yaradıcılığından nümunələr də əldə etmişik.
Bir ziyalı olaraq əminəm ki, oğlu Zəfərin Xilə aşıq, şair,
el şairlərinin poeziya mərasimini XX əsrdə böyük ustalıqla
davam etdirmiş istedadlı şair, publisist, müəllim, ziyalı, sadə
14
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insan Xeybər müəllimin adına hədiyyə etdiyi bu mübarək toplu
Xiləlilərə yetişəndən sonra ziyalılardan, imkanı olanlardan kimlərsə böyük, şərəfli keçmişi və tarixi olan elin istedadlı oğulları
– aşıq, şair, xanəndə və sinədəftərlərinə, folkloruna sahib çıxacaq, böyük sənətkarların əsərlərini itib-batmağa qoymayacaq.
Onların yaddaşlarda, arxivlərdə qalmış əsərlərini toplayacaq
“Xilə aşıqları və el şairləri” adı altında çap etdirəcək, bugünün
gəncliyinə və gələcəyə hədiyyə edəcəklər. Xiləliləri candan
artıq sevən şirvanlı ziyalı, alim kimi mən buna inanıram. Bu
inam məndə bir də ona görədir ki, şirvanlıların hamısının sözüsöhbəti şeirdir... Bu Allah vergisinə qibtə və təəccüb edən
böyük fransız yazıçısı vaxyilə demişdir.: Şirvanda iyirmi beş
min tacir var və hər tacir şairdir.
Bizim əlavəmiz:
“O tacir-şairlərin sırasında xiləlilər də olmuşdir” deyə
bilərik”.
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ŞAİR XEYBƏR YARADICILIĞININ
BƏZİ POETİK MƏQAMLARI
Hər bir qələm əhlinin, söz aşiqinin, ən azı iki dünyası var:
biri – bizim hamımızın yaşadığı və şairin də hamımızla birgə
yaşadığı dünya, o birisi – onun hamıdan qaçaraq yaşadığı
dünya. Bu, şeir-sənət dünyası, şeiriyyət aləmidir. Şairin belə bir
dünyası olmasa, o, şeir yaza bilməz. Şair həmin dünyada həm
yaşayır, həm obrazlarını yaşadır, həm də öz poeziyasında bütün
hallarda həmin dünyadan bəhs edir. Biz hər hansı şairin yaradıcılığından danışarkən onun həyatı nə dərəcədə əks etdirmək
bacarığına diqqət edəndə, çox vaxt bu məqamı nəzərə almırıq.
Mətnlə gerçəkliyi müqayisə edib gerçəkliyin mətndə hansı
obrazlarda və nə şəkildə əks olunmasına fikir veririk. Ancaq
unuduruq ki, şair bunları birbaşa həyatdan götürüb mətnə gətirmir: o, əvvəlcə bunları öz dünyasına daşıyır, orada canlandırır,
orada onları həyat imtahanına çəkib qiymətini verir, ondan
sonra şeirə çevirir. Bu, adını şair qoyan, söz dünyasının yolunu
tutan hər bir yaradıcı şəxsin ədəbi taleyinin ümumi sxemidir.
Uzun illər doğma royununda qəzetdə işləmiş, qəlbinin
atəşini-odunu şeirlə ovundurmuş Xeybər İgidəliyev də belə bir
poetik dünyanın sahibi idi. Bu gün cismən bizim dünyamızda
olmasa da, ruhu, mənəvi aurası, psixoloji-ruhani obrazı şeirlərində yaşayır və hər zaman dünyamızla ünsiyyətə girir. Şair
Xeybər İgidəliyev haqqında bir insan kimi çox söhbət açmaq
olar. Zəngin ömür yolu və mənəvi cəhətdən dolu şəxsiyyəti
buna geniş imkanlar yaradır. Ancaq onun şəxsi kimliyi daha
çox yaşadığı, ünsiyyətdə olduğu insanlara, doğmalarına aiddir.
Bizim üçün, onu həyatda heç tanımayan oxucular üçün Xeybər
İgidəliyev ədədidir. Və burada ən diqqətəlayiq məqam ondan
ibarətdir ki, bütün hallarda ədəbi kimliyi, poetik şəxsiyyəti
baxımından maraqlı Xeybər İgidəliyevin şəxsi kimliyi onun
ədəbi kimliyinin nüvəsindədir. Təbii ki, Xeybərin şeiriyyət
16
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dünyasını zənginləşdirən, poetik cəhətdən cazibədar edən məqamlar bütün ülviyyətini şairin şəxsi kimliyindən alır.
Xeybər İgidəliyevin şeirlərinə bir küll halında nəzər
saldıqda onu “vurğun şair”, “sevdalı şair” adlandırmaq olar. Bu
sevdanın, vurğunluğun sərhədləri çox genişdir. Buraya insan
sevgisi də, təbiət sevgisi də, yurd-vətən sevgisi də daxildir.
Şairin məhəbbət lirikası mənəvi dəyərlərlə süslənmişdir:
Əzəl gündən var-dövlətə
Nə mən uydum, nə sən uydun.
Könül verdik məhəbbətə,
Nə sən doydun, nə mən doydum.
Əvvəla qeyd edək ki, Azərbaycan poeziyasında mənəvi
dəyərlərlə maddi dəyərlərin təzadına, qarşılaşdırmalı müqayisəsinə əsaslanan şeirlər çoxdur. Bu, bizim poeziya, xüsusilə xalq
poeziyası üçün xarakterikdir, yəni ənənədir. Xeybər İgidəliyevin yaradıcılığını, əslində, tam mənasında xalq şeiri ənənələrinin parlaq təcəssümü kimi də qəbul etmək olar.
Anca bu da faktdır ki, hər hansı bir şairin yalnız ənənəyə
əsaslanması, bu ənənəni yeni obraz, yeni deyim, yeni element,
yeni detallarla zənginləşdirməməsi - bütün hallarda onun ənənə
çərçivəsində qalması, ondan qırağa çıxıb özünü təsdiq edə bilməməsi deməkdir. Fərəhlidir ki, Xeybər İgidəliyevin yaradıcığında biz bunun əksinin, yəni ənənənin inkişafının şahidi oluruq - Xeybər də mənəvi dəyərlərlə maddi dəyərləri müqayisə
edib. Bu müqayisədən, əslində, heç bir şair qaça bilməz, çünki
müqayisə varlığın əzəli və əbədi mövcudluq üsuludur. Dünya
var olduqca maddi ilə mənəvi daim ziddiyyətdə olacaq. Lakin
Xeybər İgidəliyev bu ənənəvi müqayisəni öz duyumu ilə yeni
səviyyəyə qaldırıb. Öz sevgisi və sevgilisini maddiyyata uymayıb məhəbbətə vəfalı qalmaqda tərənnüm edən şair burada
“Nə sən doydun, nə mən doydum” kimi ilk baxışda adi görü17

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

nən, lakin şeirin içində son dərəcə dərin məna kəsb edən obraz
yarada bilib.
Adətən, şairlər sevgi şeirlərində maddi dəyərlərlə mənəvi
dəyərləri qarşılaşdırarkən mənəvi dəyərləri həyatı bəzəyən
gözəllik kimi tərənnüm edirlər. Xeybər İgidəliyev isə “Nə sən
doydun, nə mən doydum” obrazı ilə mənəvi dəyərlərə əsaslanan ömrü tamamilə yeni bir planda tərənnüm etmişdir. Bu,
doyulmadan yaşanan ömürdür. İnsan aclığını - yeməklə,
susuzluğunu - su ilə dəf edir. Şairin lirik qəhrəmanı isə bu sevgidən heç vaxt doymur. O, sevgisi və sevgilisi ilə mənəvi ehtirasla dolu ömür yaşayır. Sevgisindən bir anlıq da olsa doyub
diqqətini ondan çevirmir. Sevən aşiq bütün varlığı, bütün sevgisi ilə daim məhəbbətin təşnəsindədir və bu intəhasız təşnə,
hüdudusuz sevgi sevənlərin ömrünün hər bir anının mənasıdır:
Sənsiz, vallah, həyat heçdir,
Tale bizi həmdəm seçdi,
Ömür necə gəldi, keçdi,
Nə sən duydun, nə mən duydum.
Dözdük bəzən yana-yana
Bu sevdanın acısına.
Biz çəkəni, başqasına
Nə sən qıydın, nə mən qıydım...
Xeybər İgidəliyevin yaradıcılığında onu bir şair kimi
fərqləndirən, həmçinin şairliyini şərtləndirən və təsdiq edən
yeni obrazlar var. Bu cəhətdən sənətkarın “Bulaq” şeiri də səciyyəvidir:
Bir gözəllə görüşünə
Gəldim dönə-dönə, bulaq!
İnsafdımı bundan sonra
Qəlb küsə, üz dönə, bulaq?!
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Gör nə etdi o gülyanaq,
Dağ üstündən çəkdi min dağ,
Gəl sinəmin üstündən ax,
Bəlkə odun sönə, bulaq.

Digər tərəfdən, ayrlıq məqamında bulaq üstünə gələn, ona
sinəsinin üstündən axıb sevgi təşnəsini yatırtması üçün yalvaran aşiq də əsrlərə sığmayan şeir tariximizdəki sevən aşiq obrazları içərisində öz səmimiyyəti ilə seçilir.

Ürəyimə salma güman,
Yar gözündən içən zaman,
Öpmə onun dodağından.
Qısqanıram sənə, bulaq.

***
Biz çox vaxt şairlərin şeirlərinin janrlarını təhlildən kənarda qoyuruq. Ya ənənə xatirinə, ya da nəzəriyyə adına bu
mövzuya toxunuruq. Ancaq yaradıcılıqda janrla sənətkarın
hissiyyat dünyası arasında var olan əlaqələr göründüyündən də
dərindir. Məsələn, xalq şeiri üslubunda sevgi şeirləri qoşan şair
bəzən qəzəl yaratmaqdan özünü saxlaya bilmir. Çünki qəzəl
Azərbaycan klassik ədəbiyyatında sevginin janr qəlibidir.
Xeybər İgidəliyevin də qəzəlləri var. Və bu qəzəllərdə onun
şair kimliyi özünün dəyişməz cizgiləri ilə boy verir. O, hər bir
şeirində ənənəyə sadiq qalıb onu zənginləşdirməyə cəhd etdiyi
kimi, qəzəl yaradıcılığında da öz üslübuna sadiq qalır. Məsələn,
sənətkarın:

Şeirdəki obrazları mənbəyinə və işlənmə məqamlarına
görə, ən azı üç səviyyəyə ayırmaq mümkündür:
Birincisi, ənənədən gələn obrazlar;
İkincisi, şairin ənənəyə verdiyi sığal və yeni nəfəs;
Üçüncüsü, şairin özünün yaradaraq poetik ənənəyə daxil
etdiyi yeni obrazlar.
Birinci ilə bağlı onu demək mümkündür ki, bulaq obrazı
Azərbaycan şeirində, xüsusilə xalq poeziyasında ənənəvi obrazdır. Məsələn, “Çərşənbə günündə çeşmə başında...” deyən Aşıq
Ələsgər bu obraza öz nəfəsinin möhürünü elə vurub ki, indi hər
hansı bir sənətkarın bulaq (çeşmə) obrazına nə isə əlavə etməsi
müşkül işdir. Ancaq poetik ilham həqiqidirsə, o, hər şeyə qadirdir. İlhamın həqiqliyi isə hisslərin həqiqliyinə bağlıdır. Xeybər
İgidəliyevin bulaq üstünə gələn lirik qəhrəmanı həqiqi aşiqdir.
Əgər Ələsgər bulaq başında bir alagöz xanıma aşiq olursa,
Xeybər İgidəliyevin qəhrəmanı isə sevginin Ələsgər havasına
köklənib bulağa gəlir. Burada bulaq, insan, daş, qaya, ağaclar,
canlılar, cansızlar bir-birinə qarışır. Bu, ilahi görüş məqamıdır:
Burada lirik qəhrəman öz sevgilisi ilə görüşür;
Burada lirik qəhrəman bulaqla görüşür.
Bu sevgi o qədər şiddətlidir ki, sevən aşiq kiminlə görüşməyinin – sevgilisi iləmi, yoxsa bulaqlamı – fərqində deyil.
Bulaq - onun sevgilisi, sevgilisi isə elə bulağın özüdür. Bax, bu
obraz Azərbaycan şeirinin tarixində yenidir.
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Ey könül, dönməz geri bir də o dəmlər, getdi,
Hər gün başımıza cəm olan həmdəmlər getdi
beyti ilə başlanan qəzəldə Füzuli ruhunu da, Vahid üslubunu da
görmək olur. Və əslində, qəzəl yazan şair nə Füzuli ruhundan,
nə Vahid üslubundan qaça bilməz. Çünki Füzuli ruhu da, Vahid
üslubu da artıq Azərbaycan qəzəlinin normativləşmiş təbiətidir.
Ancaq Xeybər İgidəliyev qəzəlin
Qarabağ gülşənimiz talan oldu gör necə,
Öldürdü Xeybəri də, vallah, bu qəmlər, getdi.
beytində qəzəl ənənəsini ictimai mövzu ilə ustalıqla əlaqələndirə bilib. Burada ustalıq heç də təkcə şeir yaratma qabiliyyətində
üzə çıxmayıb. Burada əsas olan hisslərin səmimiyyətidir. Əgər
20

Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni

bu mövzu içdən gəlməsəydi, qəzəlin poetik ruhuna belə üzvi
çəkildə hopa bilməzdi.
İnsanlar çox vaxt ömürə zamanla, yaşanmış illərin sayı ilə
qiymət verirlər. Ancaq əslində, ömürlər fərqli zaman kəmiyyətində yaşandığı kimi, fərqli keyfiyyət ölçülərində də yaşanır.
Bütün ömürləri illərinin sayından asılı olmayaraq bütöv və yarımçıq olaraq iki yerə bölmək olar. Bəzən insanlar uzun bir
ömür yaşayırlar, lakin bu ömür bütün hallatda yarımçıq olur.
Bəzən də insanlar qısamüddətli ömür yaşayırlar, ancaq bu ömür
bütöv ömür olur. Əminliklə demək olar ki, Xeybər İgidəliyev
bütöv, tamamlanmış, bitkin bir ömür yaşadı. Bunun sübutu
onun poeziyasıdır. Şairin şeirlərində dünyaya aqilanə, müdrikanə münasibət var. Dünyanı bir bütöv kimi dərk etməyən, həyatı bütöv ömür kimi yaşamayan şairin şeirlərində belə müdriklik, belə kamillik ola bilməz. Allahın ona verdiyi ömür payı
Xeybər İgidəliyevə dünyanın əzəli-əbədi hökmlərinə şahid olmağa imkan verib. Bu cəhətdən onun dünya, həyat və zaman
haqqında fikirləri, əslində, həyat haqqında bədii fəlsəfədir:
Pozulmaz, dəyişməz gərdişi onun,
Çoxdur yaxşı-yaman vərdişi onun,
Sirrindən baş açmaz bir kişi onun,
Əzəldən belədir, belədir dünya...
Şairin “Dünya” adlandırdığı ustadnaməsindən verdiyimiz
bu bəndin sonuncu misrası ənənəvi səslənsə də, burada Xeybər
İgidəliyevin varlığa öz münasibəti ifadə olunub. O, “Əzəldən
belədir, belədir dünya” deməklə, əslində varlığın ilahi həqiqətini qəbul etdiyini də ifadə etmişdir. Sovet dönəmində mənalı
bir ömür yaşamış şairin bu misrasının altında onun ənənəvi
azərbaycanlı obrazı, bu obrazın mənəvi-ilahi boyaları var. Sovet yaradıcılıq metodologiyası yaradıcı şəxsiyyətdən həyatı
daim işıqlı, inqilabi romantikada, aydın konturlarla təsvir etməyi tələb edirdi. Lakin Xeybər İgidəliyev
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Xeybərəm, bilmədim dostdur, yağıdır,
Bu gün qurduğunu sabah dağıdır,
Verdiyi gah şərbət, gah da ağıdır,
Sevincdir, hiylədir, nalədir dünya.
deməklə varlığı olduğu kimi, daha doğrusu, ona göründüyü
kimi təsvir etmişdir. Düzdür, bu təsvirlərə Xeybər İgidəliyevə
qədər Azərbaycan el-aşıq poeziyasında çox rast gəlmək olur.
Bu cəhətdən şair sanki özündən əvvəl deyilmiş həyat həqiqətlərini təkrar edib. Ancaq burada təkrardan daha çox təsdiq var.
Dünyanın qanunları dəyişmir. Aləm var olandan Qiyamət gününə qədər Allahın qoyduğu qanunlar, varlıq aləminə verdiyi
nizam dəyişməyəcək. Xeybər İgidəliyev bunu təsdiq etməklə öz
varlığını ilahi hökmə təslim edərək, mənəviyyatını, ruhunu
dünyanın dəyişməz harmoniyasına kökləyir.
Xeybər İgidəliyev sevdalı şair, vurğun şairdir. Onun vətən sevgisi hüdud, sərhəd, məkan-zaman maneəsi tanımır. O arı
olub çiçəklərə qonur, qartal olub zirvələrə qalxır:
Səfalıdır bahar çağı
Bizim dağlarda, dağlarda!
Kəkliklərin şən oylağı
Bizim dağlarda, dağlarda!
Çiçəklidir yamacları,
Bitir meyvə ağacları,
Ötür qəzəl turacları
Bizim dağlarda, dağlarda!
Şair könlüm dilə gəlir,
Bülbül uçub gülə gəlir,
Təbim coşub selə dönür
Bizim dağlarda, dağlarda!
Ətəyindən gül dərmişəm,
Bulağından su içmişəm,
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Xeybər deyər, çox gəzmişəm
Bizim dağlarda, dağlarda!
Bu şeir gəraylı janrında yazılıb, mahnı üstündə qoşulub.
Janrın normaları müəyyən poetik elementlərin ritmini tələb
edib. Lakin şeir bütün hallarda bir açıq kitab kimi Xeybər İgidəliyevin mənəviyyat dünyasını “oxumağa” imkan verir. “Vətən
şair üçün nədir” sualı şeirin bütün poetik ruhunu əhatə edir.
Məlum olur ki, Vətən Xeybər İgidəliyev üçün
– bahar çağlarında dağların səfası – saflığı, səmimiyyəti,
odu, hərarəti, şirinliyi;
– kəkliklərin insanı vəcdə gətirən, onun qəlbini, ruhunu
yerindən oynadan, iç dünyasındakı bütün ülviyyəti vəcdə
gətirən oynaşması;
– yamacların həyat nəşəsi verən al-əlvan çiçəkləri;
– cana ruh, ruha dad verən meyvə ağacları;
– ruhu şənləndirən turac nəğməsi;
– şairin könlüni dilə gətirən vəcd;
– bülbülü gülə gətirən eşq,
– təbi coşduran sevgi seli;
– ətəyindən gül dərdiyi;
– bulağından su içdiyi;
– sevgi havasına Məcnun kimi gəzdiyi Vətən dağlarıdır.
Belə bir sevgi, vurğunluq dolu həyat yolu keçən şairin
ömrü bütün hallarda bütöv ömürdür. O, varlığını Vətəndən,
onun insanlarından, dağlarından, bağlarından, suyundan, dənizindən kənarda təsəvvür etmədi. Elə buna görə də Xeybər
İgidəliyev ölümü başqalarından fərqli dərk etdi. Bu cəhətdən
şairin “Mən öləndə” şeirini biz burada cəsarətlə həm onun
yaradıcılığının poetik rəmzi, həm də ümumiyyətlə, Azərbaycan
poeziyasında mənalı ömrə qoyulmuş söz heykəli adlandırırıq:
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Üstümdən əsib keçsin
Qafqazın sərt küləkləri.
Qoy ətirli bənövşələr
Sinələrin dağlasınlar,
Saç yolaraq üzərimdə
Çiçəklər qan ağlasınlar.
Matəmimi saxlasın qoy
Boz dağın boz təpələri,
Gecə-gündüz ağlasın qoy
Xəzərin göy ləpələri.
Seyfəddin Qəniyev.
filologiya üzrə elmlər doktoru,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şamaxı bölməsinin sədri

Mən öləndə qəbrim olsun
Şahdağın ətəkləri.
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eybər müəllimin 40 ilə yaxın bir müddəti əhatə eləyən əmək fəaliyyətinin əsasını onun jurnalistlik və
müəllimlik işi təşkil etdiyindən, onu böyük müvəffəqiyyətlə qələm adamı adlandırmaq olar. Bura
onun həvəskar şairliyini də əlavə etsək, onda həmin qiymətləndirmənin düzgünlüyü daha da artmış olar...
İyirmi ildən artıq zaman ərzində qəzetçiliklə məşğul
olmuş bu şəxs rayonumuzun tarixinə ən uzunömürlü peşəkar
jurnalistlərdən biri kimi düşə bilmişdir. Onun bu sahədəki
fəaliyyətinin ən qısa xülasəsi isə belədir: 1962-65-ci illər –
“Yüksəliş uğrunda” qəzetində (Əlibayramlı, indiki Şirvan)
ədəbi işçi; 1965-68-ci illər – “İşıq” qəzetində (Əlibayramlı)
şöbə müdiri; 1960-70-ci illər – Əlibayramlı şəhər mətbəəsinin
direktoru; 1970-71-ci illər – “İşıq” qəzetində ədəbi işçi; 1978-ci
il – “Mayak” qəzetində (Əlibayramlı) redaktor müavini; 197879-cu illər - “İşıq” qəzetində məsul katib və tərcüməçi.
Xeybər İgidəliyevin jurnalistlik işindən danışarkən onun
Azərbaycan KP MK-nın orqanı olan “Kommunist” qəzetinin
müxbir postunun üzvü olaraq 1970-85-ci illərdə (fasilələrlə)
Kür Su Kəmərinin çəkilişi ilə bağlı yazdığı silsilə məqalələrdən
söz açmamaq mövzunu yarımçıq qapamaq anlamına gələ bilər.
Öz zamanı üçün ölkənin əsas zərbəçi tikintilərindən olmuş
Talış-Bakı Su Kəmərində gedən işlərin işıqlandırılmasının nə
qədər məsuliyyətli və eyni zamanda, şərəfli iş olduğu oxucuya
özlüyündə aydın olmalıdır.
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1960-65-ci illərdə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət
Universitetinin jurnalistika fakültəsində qiyabi ali təhsil almış
Xeybər müəllim peşəkar qəzetçi olsa da, həyatının on ildən
artığını həm də pedoqoji işə həsr edib. Əmək fəaliyyətinə də
1957-ci ildə elə Hacıqabul (o vaxtkı Qazıməmməd) stansiyası
13№-li dəmir yolu məktəbində pioner baş dəstə rəhbəri işi ilə
başlayıb və 3 il bu işdə çalışıb. Ardınca daha beş il (1960-65)
həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
vəzifəsini yerinə yetirib. 1974-78-ci illərdə Əlibayramlı şəhər
10 №-li məktəbdə müəllim və Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor
müavini işləmiş Xeybər müəllim üçün redaksiyadan sonra
ikinci ən doğma əmək məkanı məktəb olub.
İdeoloji işin ön planda olduğu sovet dövründə yaşayıbişləmiş Xeybər müəllimin əmək fəaliyyətinin bir hissəsi də
həmin sahə ilə bağlı olub. 1971-74-cü illərdə Əlibayramlı Şəhər
Partiya Komitəsinin təbliğat-təşviqat şöbəsinin müdiri olmuş
qəhrəmanımız, bir də həyatının ahıl çağında (1990-92-ci illərdə, artıq post-sovet dövrünə keçid illərində) yeni yaradılmış
Hacıqabul rayonunda əvvəlcə Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə
Komitəsində təşkilat şöbəsinin təlimatçısı və ümumi şöbənin
müdiri, sonra isə Rayon İcra Hakimiyyəti aparatında təlimatçı
və Humanitar məsələlər şöbəsində baş məsləhətçi vəzifələrində
işləyib.
Bədii yaradıcılıq Xeybər müəllimin həyatında xüsusi yer
tutub və ayrıca bir yazının mövzusu ola bilər. Bu yazıda isə
yalnız məqaləmizin səbəbkarının yazmağa başlamasında həlledici rol oynamış bir hadisədən bəhs etmək istəyirik.
...1955-ci ildə hacıqabullularla görüşə gəlmiş xalq şairi
Səməd Vurğunu bədii sözlə salamlamaq o vaxt təzə-təzə
yazmağa başlayan və hər birinin cəmi 18 yaşı olan iki gəncə –
Cəbrayıl Xıdırovla Xeybər İgidəliyevə tapşırıldı.
Özünün “Şairə salam” şeirini oxuduqdan sonra böyük
şairdən yaradıcılıq xeyir-duası alan Xeybər yazıb-yaratmağa
daha da həvəslənmiş, qələmini şifahi və yazılı şeirin müxtəlif
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janrlarında sınamışdır. Elə yazımızı da onun şeirlərindən
birindən parça ilə bitirmək istəyirik.
Amma buna qədər onu da əlavə edək ki, dörd il əvvəl,
Xeybər müəllimin doğumunun 70-ci ildönümü münasibəti ilə
qəzetimizin təsisçisi Mübariz müəllimlə birlikdə yubiley tədbirinə hazırlıq görsək də, bizdən asılı olmayan səbəblərdən bu,
baş tutmadı. Ümid edək ki, gələn il, yazımızın qəhrəmanının
anadan olmasının 75 illiyində belə bir tədbiri gerçəkləşdirmək
mümkün olacaq. Bu, həmyerlilərinin bir neçə il bundan əvvəl
aramızdan getmiş Xeybər Zəfər oğlu İgidəliyevə hörmət və
məhəbbətinin ifadəsi olardı.
Əzəl gündən var-dövlətə
Nə mən uydum, nə sən uydun.
Könül verdik məhəbbətə,
Nə sən doydun, nə mən doydum.
Sənsiz, vallah, həyat heçdir,
Tale bizi həmdəm seçdi.
Ömür necə gəldi-keçdi,
Nə sən duydun, nə mən duydum.
Dözdük bəzən yana-yana
Bu sevdanın acısına.
Biz çəkəni başqasına
Nə sən qıydın, nə mən qıydım.
Getdi o hüsn, o yaraşıq,
Gözümüzdə sönür işıq,
Qocalmışıq, qarımışıq,
Nə sən oydun, nə mən buydum.
Məhəmməd Hüseyn oğlu
“Mədəni irs” qəzeti, 08, 09 iyul-avqust 2011
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acıqabulda jurnalistikadan, jurnalistdən söz düşəndə
birinci növbədə yada Xeybər İgidəliyev düşür.
Yəni peşəkar, ali təhsilli jurnalist kimi Hacıqabulun
tarixində özünə layiqli yer tutmuşdur.
Xeybər müəllimin həyatı, həmçinin məktəblə, təhsillə
bağlı olmuşdur. Vaxtilə mənim oxuduğum 13№-li dəmir yol
məktəbində (1959-1967-ci illərdə) Xeybər müəllimi tanımış,
sevmişəm. O, 1957-ci ildən 3 il məktəbdə pioner baş dəstə rəhbəri, 1960-1965-ci illərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində işləmişdir. Uşaqlıqdan şeirə, ədəbiyyata marağım olduğu üçün, Xeybər müəllimlə təmasda olmuşam. Mənim
şeirlərimi, hekayələrimi oxumuş, bəzilərini məktəb divar
qəzetində vermişdir. Hətta o dövrdə mən “Dağlarda döyüş” adlı
pyes də yazmışam. Xeybər müəllim onu oxuyub, məni xeyli
tərifləmişdi.
Sonrakı dövrlərdə, Xeybər İgidəliyev “İşıq” və “Mayak”
qəzetlərində işləyərkən onunla təmasda olur, həmin qəzetlərdə
məqalələr çap etdirirdim.
Mən həmçinin bilirdim ki, Şirvanın əksər sənətkar
aşıqları Xeybər İgidəliyevin qoşmalarından istifadə edir və ifa
edirlər. Deyilənə görə, onun qoşmalarının bir qismini özününküləşdirən də olmuşdur.
Mənim bir qələm əhli, bir şair kimi Xeybər müəllimə böyük hörmətim vardı.
O, oturuşunu, duruşunu bilən ağayana bir insan idi.
Hacıqabulda, Əlibayramlıda hamı onu tanıyır və hörmət
edərdi. Xeybər İgidəliyevin əziz xatirəsi indi də onu tanıyanların qəlbində yaşayır.
Mübariz Xəlilov,
Hacıqabul Rayon Pir Hüseyn Xanəgahı
Tarix-Memarlıq Qoruğunun direktoru
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MƏN ONU NECƏ TANIYIRDIM
Xeybər İgidəliyev peşəkar, istedadlı jurnalist, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik şəxs idi. Müxtəlif janrlarında maraqlı yazıları ilə təkcə çalışdığı “İşıq” qəzetinin səhifələrində
deyil, respublika mətbuatında – “Kommunist”, “Azərbaycan
gəncləri”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Bakinski raboçi”,
“Vışka” və s. qəzetlərdə çıxış edirdi.
Səmimi şeirlər müəllifi Xeybər müəllim eyni zamanda iti
qələm sahibi idi. Kəskin felyetonlar, satirik yazılarla oxucu
qəlbinə yol tapmışdı. O dövrün rüşvətxorları, əliəyriləri, bir
sözlə, cəmiyyətə, adamlara ziyan vuranlar onun kəskin qələminə tuş gələrdilər. Bununla maraqlı bir hadisəni xatırlayıram.
Yazı hazırlamaq məqsədi ilə getdiyi obyektdən qayıtmışdı. Söz
sözü çəkdi. Dedi ki, bilirsiniz başıma nə gəlib? Maraqla ona
baxdıq. Bizi çox da intizarda saxlamadı:
“Redaksiyada işlədiyim müddətdə yüzlərlə idarə və
müəssisə rəhbəri ilə görüşmüşəm. Amma bu gün qarşılaşdığım
idarə müdiri kimi şəxsə rast gəlməmişəm. Rastlaşdığım nöqsanları bloknotuma qeyd etdiyimi görüb mənə yalvar-yaxar etdi
ki, yazı hazırlamayım, yoxsa məni işdən çıxararlar. Vəzifəm əldən getsə, ölsəm yaxşıdır. Dedim ki, axı bu nöqsanlara görə
Sizi işdən çıxartmazlar... Əl çəkmədi. Dedi ki, bilmək olmaz.
Nəyimi əlimdən alırlarsa alsınlar, ancaq vəzifəmə dəyməsinlər.
Vəzifə itkisindən qorxduğum kimi heç nədən qorxmuram.
İndi özüm də bilmirəm nə edim? Ehtiyat edirəm ki, tənqidi yazı hazırlasam, vəzifədən çıxartmasalar da, o şəxs ciddi
xəstələnər”. Xeybər müəllim o müəssisədən tənqidi yazı hazırlamadı. Amma bir neçə gündən sonra “Canımı alırsan al, ancaq
vəzifəmi alma” adlı satirik şeirlə qəzetimizdə çıxış etdi. Həmin
şeir oxucular tərəfindən maraqla qarşılandı. Onu da deyim ki,
həmin idarə müdiri də o şeirdən razı qalmışdı. Axı, onun üçün
adının çəkilməməsi lazım idi. Buna da nail olmuşdu.
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X.İgidəliyevdə idarəçilik qabiliyyəti yüksək idi. Yaxşı
yadımdadır. Şəhər mətbəəsində səriştəsiz şəxs rəhbərlik edirdi.
Şəhər Partiya Komitəsinin orqanı olan “İŞIQ” və “MAYAK”
qəzetləri burada çap olunurdu. Qəzetlərin çapı ya yubadılır, ya
da keyfiyyətsiz hazırlanırdı. Digər sifarişlər də mətbəədə
vaxtında çap edilmirdi. Bu, haqlı narazılığa səbəb olurdu. Şəhər
rəhbərliyi (o dövrlərə xas olan iş üslubu) geri qalan sahəyə –
mətbəəyə rəhbərliyi Xeybər İgidəliyevə həvalə etdi. Bütün
bunlar – indi söyləyəcəklərim sanki gözlərim qarşısındadır. İlk
gündən, təkrar edirəm ilk gündən mətbəədə ciddi intizam
yaradıldı. Məsuliyyətsiz, keyfiyyətsiz iş görən ciddi cəza aldı.
Az vaxtda qəzetlər vaxtlı-vaxtında çap olundu. Digər sifarişlər
də keyfiyyətli, vaxtında yerinə yetirildi. Sifarişçilər görülmüş
işdən razı qaldılar. Mətbəə işçiləri əmək haqlarını vaxtlı-vaxtında aldılar. Bir neçə mətbəə işçisinə Xeybər müəllimin yaxından
köməyi ilə yeni mənzil verildi. Mətbəəyə yeni avadanlıqlar gətirildi. Qonşu rayon mətbəələrindən bu və ya digər işdən ötrü
şəhərimizdəki mətbəəyə – Xeybər müəllimə müraciət olunurdu.
Kvartallarda mükafat alınması mətbəədə adi hala çevrildi.
Hətta kollektiv o dövrdə yüksək mükafat sayılan Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqı Şurasının Keçici Qırmızı Bayrağına layiq
görüldü. Şəhər mətbəəsində işlər qaydasına düşdü...
Yenidən redaksiyaya qayıtması xahişi ilə şəhər rəhbərliyinə müraciət edəndə, onu əvəz edə biləcək şəxsi də onlara təqdim etdi. Səfalı Əzizov (rəhmətlik) uzun illər şəhər mətbəəsinin
direktoru işlədi. Xeybər müəllimin yolunu layiqincə davam etdirdi.
Peşəkar jurnalist, iti qələm sahibi Xeybər İgidəliyevin
xatirəsi həmişə qəlbimizdədir.
Fəxrəddin Rəhimov,
Şirvan şəhərində çıxan “İşıq” qəzetinin redaktor müavini,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri
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XEYBƏRLİ GÜNLƏRİM
Mən Xeybər İgidəliyevlə 1950-ci ildən, hələ orta məktəbdə oxuyarkən tanış olub dostluq etməyə başlamışam. Bizi
bir-birimizə bağlayan əsasən şeir yazmaq qabiliyyəti oldu.
Sərin yaz-yay axşamlarında ikimiz dəmir yol vağzalından hərbi
hissə şəhərciyinə qədər olan yolu söhbət edə-edə gedib gələrdik. Bəzən bədahətən oynaq qafiyə ilə şeir deyərdik. Bütün
bunlar məni Xeybərə, Xeybəri isə mənə elə bağladı ki, daha
bir-birimizi görməyəndə darıxmağa başlardıq. Hacıqabul
Dəmiryolçular Klubunda keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə
hər ikimiz mütləq şeir oxuyardıq.
Səməd Vurğunun 1955-ci ildə Qazıməmmədə (indiki
Hacıqabula) gəlişi böyük bir izdihama çevrildi. Klubda oturmağa, heç ayaq üstə durmağa da yer yox idi. Bu gözəl mərasimdə Səməd Vurğun öz səfərlərindən və xüsusən Moskvada
SSRİ Yazıçılarının qurultayında “Sovet poeziyası” haqqında iki
saatlıq məruzəsindən epizodlar danışdı. Xeybər özünü saxlaya
bilməyib zalda ayağa durub: “Siz Azərbaycan bülbülüsüz ki, bu
nitqi ləyaqətlə yerinə yetirdiniz” dedi. Zalda gülüşmə və alqışlar qopdu. Sonra Xeybərə və mənə söz verildi, biz də öz
şeirlərimizi (Səməd Vuğuna həsr edilmiş) oxuduq. Bu an Səməd Vurğun üzünü Hacıqabul Rayon Komsomol Komitəsinin
birinci katibi Mahmud Səfiyevə tutub “Siz məni görüşə
çağırmısız, ya yarışa?” deyib güldü. Zalda alqışlar qopdu...
Xeybər gözəl insan, bacarıqlı yoldaş, qayğıkeş qardaş idi.
Heç kəs cürət edib onun yanında mənim haqqımda “pis” söz
deyə bilməzdi, eləcə də mənim yanımda onun haqqında.
Xeybərli günlərim o qədər şirin, duzlu-məzəli və əsrarəngiz idi ki, onu unuda bilmirəm. İnanın ki, Xeybər müəllim
dünyasını dəyişəndən sonra mən artıq vağzalın ətrafına, gəzinti
yerlərinə çıxmağıma son qoydum. Təsadüfən yolum düşəndə də
dərhal o yerləri tərk edib evə qayıdıram.
Xeybərli günlərim sözlü, sazlıdır,
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Həzin musiqili, xoş avazlıdır.
Uzanıb gedərdi şirin söhbətlər,
Gərilib durardı bütün diqqətlər.
Hanı məni duyan, məni anlayan?
Varmı elə adam, sənə yanmayan.
Səməd Vurğun kimi, sən də köç etdin...
Məni tənha qoydun, məni göynətdin.
Adam da qardaşı atıb gedərmi?!
Bu fani dünyaya “satıb” gedərmi?!
Çox şükür, ilahi, çox şükür Sənə!
Əziz qardaşımı yad etdim yenə...
Böyük bir lütf idi, bəxş etdin mənə!
Dərin hörmətlə,
Hacı Cəbrayıl
19.09.2013

QƏLƏM ADAMI
Artıq altıncı onilliyini yaşamaqda olduğum həyatımda
yaxından-uzaqdan tanıdığım şəxslər arasında cəmisi bir neçə
nəfəri yaddaşımda özünə möhkəm yer eləyib ki, ömürlərinin
son illərində (bəlkə də aylarında, günlərində) onlarla rastlaşmışam və ən səmimi münasibətimiz də onda olub.
Belə şəxslərdən biri də Xeybər müəllim oldu. Onunla axırıncı dəfə harda və necə qarşılaşmağımızı, mənə “qardaşoğlu”
deyərək mehribanlıqla hal-əhval tutmasını da yaxşı xatırlayıram
(Vaxtilə atamın şagirdi olmuşdu, məni də daha çox valideynimə
görə tanıyırdı).
Onun mətbuat adamı olduğunu uşaqlığımdan bilmişəm,
müəllimlik və şairliyndən isə xeyli sonra xəbər tutmuşam. Ona
olan mənəvi borcumu da iki il əvvəl redaktoru olduğum müstəqil “Mədəni irs” qəzetində “Jurnalist, müəllim, şair” sərlövhəli məqalə ilə ödəməyə çalışmışam. Bu məşğuliyyətlərin ha32
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mısı sözün dəyərli mənasında, böyük hərflərlə yazılmalı olan
“YAZI” ilə bağlı olduğundan, Zeybər Zəfər oğlunu sadəcə
“Qələm adamı” adlandırmaq onun ən dəqiq dəyərləndirilməsi
ola bilər.
...Altı il əvvəl onun 70 illiyini təntənəli şəkildə qeyd etməyə çalışan, amma buna nail ola bilməyənlərdən biri olaraq,
heç olmasa 80 yaşının qeyd edilməsində iştirak edəcəyimə
ümid edirəm.
Xeybər müəllimə həsr olunmuş kitabda mənim yazımın
da getməsinin övladları tərəfindən arzu olduğunu eşidəndə çox
sevindim və bu sətirləri qələmə almağı gərəkli hesab etdim.
Hörmətlə,
Məhəmməd Hüseyn oğlu

XEYBƏR MÜƏLLİMİ XATIRLAYARKƏN
“Əbədi Şirvan” adlı publisistik jurnalın 2012-ci il tarixli
sayında “Yarımçıq mesaj” adlı hekayəm çıxmışdı. Hekayəni
oxuyub qurtardıqdan sonra əmin oldum ki, ixtisar-filan yoxdur.
Jurnalı vərəqləyib ordan-burdan digər yazıları, şeir və hekayələri nəzərdən keçirirdim. Əslində onların hamısını boş vaxtımda oxuyacaqdım. Jurnalın 40-cı səhifısində iki şeir gözlərimə sataşdı. “Nə sən, nə mən”, “Bulaq”.
“Nə sən, nə mən” şeirinin 1-ci və sonuncu bəndini tələsik
oxudum ki, o biri müəlliflərə də nəzər yetirə bilim.
Əzəl gündən var-dövlətə
Nə mən uydum, nə sən uydun.
Könül verdik məhəbbətə,
Nə sən doydun, nə mən doydum.
Getdi o hüsn, o yaraşıq,
Gözümüzdə sönür işıq,
Qocalmışıq, qarımışıq,
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Nə sən oydun, nə mən oydum.
Şeirin misraları mənə o qədər ləzzət verdi ki, müəllifin
kimliyi ilə maraqlandım. Şəkilə baxanda gözlərimə inanmadım.
Bu, Xeybər müəllim idi - Xeybər İgidəliyev. Kövrəldim. Xəyal
məni uzaqlara – 1966-1967-ci illərə (o vaxt mən N.Nərimanov
adına 2 saylı orta məktəbdə oxuyurdum) apardı. Məktəbdə
keçirilən tədbirlərdən “İşıq” qəzetinə yazılar göndərərdim. Ən
çox da idman yarışlarından.
Bir dəfə redaksiyaya gedərkən Xeybər müəllimlə rastlaşdım. O məni kabinetinə dəvət edib xeyli məsləhətlər verdi.
Dedi ki, məktəb çərçivəsindən kənara çıxmaq lazımdır. şəhər
miqyaslı tədbirlərdən rəngarəng yazılar hazırlamaq lazımdır.
Xeybər İgidəliyevin məsləhətlərinin mənə böyük köməyi oldu.
Təsəvvür edirsiniz. Orta məktəbi bitirdikdən sonra məni
“İşıq” qəzetinə işə qəbul etdilər. İşlədiyim bir ildə Xeybər
müəllim mənə arxa oldu, dayaq oldu.
Bir ildən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika
fakültəsinə qəbul olundum... Ali məktəbi bitirdikdən sonra yenidən doğma şəhərimə qayıtdım. Redaksiyada işə başladım.
Mən həmişə Xeybər İgidəliyevi qürurla, fəxrlə xatırlayıram. “İşıq” qəzetində işlədiyim illərdə tənqidi, kəskin yazılar
yazarkən Xeybər müəllimin məsləhətləri həmişə köməyimə
çatıb. O, mənə cəsarət, qorxmazlıq, əyilməzlik, çətin anlarda
soyuqqanlı olmaq keyfiyyətləri aşılayıb.
Xeybər müəllimin lətifələri, duzlu-məzəli söhbətləri, zarafatları çoxlarına məlumdur.
Bir dəfə məni yanına çağırıb dedi:
– Vaqif, bir öküz arabası kəndin kələ-kötür taxta körpüsündən keçir. Öküz körpünün ortasında körpünü keçmək istəmir. Arabaçı onu qırmancla vurub bərkdən “Oha”, “Oha”,
“Oha” deyir. Öküz qəfildən götürülür və aşıb çaya düşür. Vaqif, arabaçı bu zaman neynəyir?
– Neynəyəcək, Xeybər müəllim, peşman olur, dilxor olur.
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– Yox, düz fikirləşmirsən. Arabaçı “oho-oho” deyib və araba aşandan sonra təəccüblə belə deyib:
– Paho, paho!
Bu söhbətdən sonra hər ikimizi gülmək tutdu. Həmin
söhbətdən sonra “oho-oho”-“paho-paho” söhbəti nəinki redaksiyada, hətta şəhərdə yayılmağa başladı. Aramızda yaş fərqi
olmasına baxmayaraq, Xeybər müəllimlə elə maraqlı söhbətlərimiz olub ki... Bu vaxta kimi hələ də bir sirr kimi ürəyimdə
qalır.
...Allah Xeybər müəllimə rəhmət eləsin, qəbri nurla
dolsun!
Vaqif Abbasov,
Dövlət Arxivi Şirvan filialının direktoru

ƏDƏBİ GƏNCLİK
(Gənc müəlliflərin şeirləri haqqında)
Redaktordan:
Təbliğat şöbəsinin ədəbi işçisi Sədi Baxşıyevin “İşıq”
qəzetinin 1960-cı il 17 iyul tarixli sayında Müəllif redaksiyaya
daxil olmuş şeir nümunələrini təhlil etmişdir. Məqalədən
X.İgidəliyevin şeirlərinin təhlili ilə bağlı hissəni oxucunun
mühakiməsinə təqdim edirik.
“Redaksiyamıza məktublarla yanaşı müntəzəm olaraq
şeirlər də daxil olur. Bu şeirlər göstərir ki, rayonumuzda bədii
ədəbiyyata həvəs və maraq göstərənlərin sayı gündən-günə
artır. Çox fərəhli haldır ki, bu şeir həvəskarları müxtəlif peşə
sahibləridir. Onlar sovet həyatımızı bədii şəkildə tərənnüm
etməyə daha çox səy göstərirlər.
Şeirlərin bir çoxu öz orijinallığı, bədiiliyi və ideyalılığı ilə
diqqəti cəlb edir. Bu cəhətdən gənc yazanlar içərisində Hacıqabul 13 nömrəli dəmir yol 7 illik məktəbin pioner baş dəstə
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rəhbəri Xeybər İgidəliyevin şeirləri xüsusilə fərqlənir. Yaradıcılığa çox erkən başlamış bu gənc şairin şeirlərinə göz yetirdikdə hiss etmək olur ki, o, müəyyən müvəffəqiyyət əldə etmişdir. Onun şeirlərində mövzu aktuallığı, axıcılıq, bədii pafos
və lirika xüsusilə qüvvətlidir.
Elimin, yurdumun mərd oğulları,
Bəşər heyran qaldı iradənizə,
Böyük bir okean heyrətə gəldi,
Qudurmuş sular da baş əydi sizə!
“Yenilməzlər” adlanan bu şeiri gənc müəllif yeddi həftə
Sakit okeanın ənginliklərində təbiətin kor qüvvələrinə qarşı
inadlı mübarizə aparmış və özlərinin misilsiz fədakarlıqları ilə
sovet gənclərinin şöhrətini dünyada bir daha əbədiləşdirən 4
nəfər sovet əsgərinə həsr etmişdir. Müəllif bu şeirdə sovet
gənclərinə xas olan mənəvi keyfiyyətlərdən hərarətlə danışır.
X.İgidəliyevin şeirlərinə xas olan cəhətlərdən biri də
lirizmdir. Gənc şairin təbiət təsvirlərində lirika xüsusilə qüvvətli və dərindir.
“Bahar xoş gəlib” şeirində bu özünü daha qabarıq şəkildə
göstərir:
“Yararsız qalmadı bir qarış torpaq,
Neçə imarətə özül qoyuldu.
Neftçi qardaşımın işi, əməli
Bizim Kür üstünün şöhrəti oldu”.
Sədi Baxşıyev,
“İşıq” qəzeti, 17 iyul 1960-cı il


ŞIRIN XATİRƏTƏK
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YAŞAYACAQSAN
Mən bu sırada yox idim. Hətta Xeybər müəllim haqqında
kitabın çapa hazırlanmasından da xəbərsizdim. Yəqin bu da
Tanrının bir qismət payıdı, təsadüf elə gətirdi ki, nəşrə hazırlanması bir ilə qədər uzunan kitabın son məqamda “yükünü çiyinlərinə götürmək” missiyası mənə həvalə olundu. Və kitab bir
neçə həftə ərzində çapa imzalandı...
Xeybər müəllim mənim doğulub boya-başa çatdığım
Hacıqabul şəhərində ata yurdumla qonşuluqda yaşayıb. Mənim
ADU-nun (indiki BDU-nun) Jurnalistika fakültəsinin tələbəsi
olduğum illər və Azərbaycan jurnalistikasında öz çəkisi, yeri,
nüfuzu olan Hacıqabullu jurnalist Xeybər İgidəliyev! Xeybər
müəllim yaddaşımın o illəri özündə yaşadan qatlarında bu doğmalıqda qalıb. Və bir də qürurli yerişi, özünəməxsus ötkəm
danışıq tərzi, yaradıcılığa təzə gələn gəncliyə yol göstərən,
məsləhətlərini əsirgəməyən, qayğısını çəkən bir qələm əhli,
eloğlum dərəcəsində.
1969-1975-ci illər əyani təhsil aldığım tələbəlik ömrüm,
ondan sonrakı dövrdə isə Bakıda Azərbaycan Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsində (indi Azərbaycan Televiziya
və Radio Verilişləri QSC) çalışdığımdan (və ailə qayğılarının
bolluğu içində “boğulduğumdan”) az-az görüşmək imkanında
olardıq. Ancaq həmişə, hər yerdə Xeybər müəllimlə, onun həmyerlisi olmağımla qürurlanmışam.
...Son görüşlərimiz Xeybər müəllimin yataq xəstəsi olduğu və haqq dünyasına köç etdiyi günlərə düşdü.

***
Bu gün təsəlli yerim bu ki...
“Vaxt gələr, axtarıb taparsız məni...” toplusunda Xeybər
müəllimlə yenidən “görüşdük”, Xeybər İgidəliyev siması yenidən, lap elə o illərdə olduğu dərəcəsində gözlərim önündə yaşandı, yenidən “ünsiyyətdə” olduq.
Bir təskinlik yerim də bu ki, Xeybər müəllimin adını, yaradıcılığını tarixin yaddaşında əbədiləşdirən bu toplusunda
mənim də söz demək imkanım oldu...
***
Bizlər üçün yadigar qoyduğu əsərlərindən seçmələri azı
on dəfə oxudum, redaktoru olmağımdan qürur duydum. Və
içimdə bu kəlmələr dolaşdı: “Hacıqabulun eynən öz Səməd
Vurğunu varmış”.
Heyf, ay eloğlularım, nə bizlər özümüz, nə də Azərbaycan Yazıçılar Birliyi şair Xeybəri zamanında bu yerində görə
bilməmişik.
***
...Şirin xatirətək yaşayacaqsan səni tanıyanların, səni
bilənlərin, səni görənlərin yaddaşında, Xeybər müəllim. Hələ
ölümündən 42 il əvvəl özünün öz misralarında dediyin kimi,
duyan könüllərdə yaşadır yazdığın qoşmalar, qəzəllər səni.
Ayətxan Ziyad,
Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin üzvü,
yazıçı-publisist

***
...İndi, maşaallah, Hacıqabulda qələm əhli, jurnalist yaradıcılığı ilə məşğul olanlar çoxdur. Ancaq bu yazarlar bolluğunda mənim həmişə qürur ünvanım olan və tanıdığımdan həmişə
qürurlanacağım “Xeybər İgidəliyev” adı, öz yaradıcılıq üslubu,
dəst-xətti olan “Xeybər İgidəliyev” imzası xüsusi.
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AZƏRBAYCAN

I FƏSİL

POEZİYASI

Çiçəklənir gündən-günə
Azərbaycan, Azərbaycan!
Adın düşüb dildən-dilə
Azərbaycan, Azərbaycan!
Naxçıvanda duz yatağın,
Abşeronda neft bulağın,
Xalqımızın mərd dayağı
Azərbaycan, Azərbaycan!
Azaddır qoynunda insan,
Gülür üzünə bu dövran,
Azad könül, azad insan Azərbaycan, Azərbaycan!
Yer üzündə yoxdur tayın,
Çiçəklidir yazın, yayın,
Xoş gəlibdir Aprel ayın
Azərbaycan, Azərbaycan!
Sevimlidir gözəl çağın,
Gəzmək üçün var yaylağın,
Hacıkəndin, Qarabağın Azərbaycan, Azərbaycan!

GƏRAYLILAR

Gülür Bakı, gülür Xəzər,
Olmuş adın dildə əzbər,
Şeir qoşur sənə Xeybər
Azərbaycan, Azərbaycan!
17.05.1951
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BİR KİŞİNİN HÜNƏRİLƏ
(Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə)
Tanındıqca Azərbaycan
Bir kişinin hünərilə,
Dünya dönür bizə sarı
Bir kişinin hünərilə.

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Bir gün qalib gələcəyik
Bir kişinin hünərilə.
1997

OXUMA, BACIM, OXUMA
( Xalq artisti Zeynəb Xanlarovaya)

Odur bizim haqq səsimiz,
Məramımız, məqsədimiz,
Tanrı yolu tutmuşuq biz Bir kişinin hünərilə.

Nəsə deyim sənə, oxu...
Cəbhədədir bu gün çoxu.
Haram qatılıb yuxuma,
Oxuma, bacım, oxuma.

Dərdimizi çəkə-çəkə,
Gəzir ərzi ölkə-ölkə,
İnsaflaşdı dünya bəlkə
Bir kişinin hünərilə.

Nəğmən bir sülh quşu idi,
Qarabağa qonmuş idi.
Tuş oldu düşmən oxuna,
Oxuma, bacım, oxuma.

Başı uca, üzü açıq,
Hər bir səddi yaracağıq,
Bu davadan çıxacağıq
Bir kişinin hünərilə.

Artıq qından tiyə çıxıb,
O ellərə yiyə çıxıb
Düşmən azıma, çoxuma.
Oxuma, bacım, oxuma.

Göz yaşını, ay anacan,
Siləcəkdir Azərbaycan.
Güləcəkdir Azərbaycan
Bir kişinin hünərilə.

Hər gündə bir şəhid gəlir,
Nalələr sinəmi dəlir,
Xəncər sancılır bağrıma.
Oxuma, bacım, oxuma.

Mərd xalqı, mərdi ordusu var,
Qoru onu, Pərvərdigar,
Ellərimiz nicat tapar
Bir kişinin hünərilə.

Dönər bir gün o istək, meyl,
Qələbə uzaqda deyil,
Ay mahnı bacım, oxuma.
Oxuma, bacım, oxuma.

Kim deyir ki, azıq, təkik,
Əlli milyonluq millətik,
41
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BULAQ
Bir gözəllə seyrinə mən
Gəldim dönə-dönə, bulaq.
İnsafdırmı, bundan sonra
Qəlb küsə, üz dönə, bulaq.
Gör nə etdi o gülyanaq,
Dağ üstündən çəkdi min dağ,
Gəl sinəmin üstündən ax,
Bəlkə odum sönə, bulaq.
Ürəyimə salma güman,
Yar gözündən içən zaman
Öpmə onun dodağından,
Qısqanaram sənə, bulaq.

İNCİMİŞƏM
Bilirsənmi, mən nə üçün?
Gülüm, səndən incimişəm.
Çox çəkmişəm aşiqinə
Zülüm, səndən incimişəm.
Üz döndərib tanrı məndən,
Gəl sən dönmə barı məndən,
Küsdürürsən yarı məndən Dilim, səndən incimişəm.
Köçüb neçə dostum, tayım,
Allahdan bu ömür payım,
Sona yetir günüm, ayım İlim, səndən incimişəm.
43
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Fürsət düşəndə naşıya,
Fərq qoymaz pisə, yaxşıya,
Yaxşını qoymur yaşaya Ölüm, səndən incimişəm.
Haçan qaçdım el tərəfə,
El məni tutdu hədəfə,
Gör dedimmi bircə dəfə,
Elim, səndən incimişəm?

XİLƏ TOYLARINDA
El gələr mübarəkə
Xilə toylarında.
Kədər, qüssə dağılar
Xilə toylarında.
Çiçək-çiçək gözəllər,
Bəy evini bəzərlər,
Kəklik kimi süzərlər Xilə toylarında.
Həsrətlilər qovuşar,
Sevinc sevincə qarışar.
Aşıqlar da yarışar Xilə toylarında.
Toylar dalbadal olar,
Subaylar halbahal olar,
Hərdən qalmaqal olar Xilə toylarında.
44
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Bozbaşı bol, çayı bol,
Xələti bol, payı bol,
Biraz az iç, ayıq ol Xilə toylarında.
Hər evə səda düşər,
Ağızlar dada daşər,
Cavanlıq yada düşər Xilə toylarında.

MƏN ÖLƏNDƏ
Mən öləndə qəbrim olsun
Şahdağın ətəkləri.
Üstümdən əsib keçsin
Qafqazın sərt küləkləri.

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Çiçəklidir yamacları,
Bitir meyvə ağacları,
Ötür qəzəl turacları
Bizim dağlarda, dağlarda!
Şair könlüm dilə gəlir,
Bülbül uçub gülə gəlir,
Təbim coşub selə dönür
Bizim dağlarda, dağlarda!
Ətəyindən gül dərmişəm,
Bulağından su içmişəm,
Xeybər deyər, çox gəzmişəm
Bizim dağlarda, dağlarda!
1950-ci il

DÜŞƏRGƏMİZ

Qoy ətirli bənövşələr
Sinələrin dağlasınlar.
Saç yolaraq üzərimdə
Çiçəklər qan ağlasınlar.

Quru dəniz sahilində
Məskən salıb düşərgəmiz.
Yurdumuzun bu yerində
Xoşbəxt keçir günlərimiz.

Matəmimi saxlasın qoy
Boz dağın boz təpələri.
Gecə-gündüz ağlasın qoy
Xəzərin göy ləpələri.

BİZİM DAĞLARDA

Düşərgədən hər gün səhər
Səyahətə çıxırıq biz.
Uca dağlar zirvəsindən
Bu yerlərə baxırıq biz!
Nə gözəldir yurdumuzun
Gəzmək üçün hər bir yeri.
Üzümüzə şən açılıb
Bu yerlərin səhərləri.

Səfalıdır bahar çağı
Bizim dağlarda, dağlarda.
Kəkliklərin şən oylağı
Bizim dağlarda, dağlarda!
45

Nə gözəldir ölkəmizin
Bu günləri, bu çağları.
46
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XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Bu yerlərdə yaşayacaq
Azərbaycan uşaqları.
1950

GƏLİR

Canım qurban yar gözünə,
Çünki meylim var gözünə.
Aşiq oldum ay üzünə,
Sevdim, nazlı gözəl, səni.

Yar bağından bir nazənin
Bir dəstə gül üzüb gəlir.
Ovçu görmüş maral kimi
Sağın-solun süzüb gəlir.

Dərin dərya kamalını,
Gözəllərdən həyalını,
Bəyənib gül camalını
Sevdim, nazlı gözəl, səni.

Ağ gül kimi rəngi solub,
Ala gözü yaşla dolub,
Qəm, qüssəyə yoldaş olub Hər cəfaya dözüb gəlir.
Cida düşüb laylasından,
Əl çəkməyir sevdasından,
Məhəbbətin dəryasından
Bir cüt sona üzüb gəlir.


BAHAR
Əriyib dağların qarı,
Çöllər girir yaşıl dona.
Nəğmə deyir bağda bülbül
Budaqlara qona-qona.

Qara qaşlar sünbül kimi,
Al yanağı tər gül kimi,
Şair Xeybər bülbül kimi
Yar bağını gəzib gəlir!
05.06.1954

SƏNİ
(mahnı)
Gül mövsimi, bahar çağı
Sevdim,nazlı gözəl, səni.
Dolanarkən yaşıl bağı
Sevdim, nazlı gözəl, səni.
47

Gəzdim könül otağını,
Aldım güldən sorağını.
Görüb nərgiz yanağını
Sevdim, nazlı gözəl, səni.

Gülümsəyir kol dibində
Tər yarpaqlı yasəmənlər,
“Gəl qoynumda dincəl” deyir
Yaşıl düzlər, göy çəmənlər.
Bəzənmişdir ana yurdum
Gül-çiçəklə başdan-başa.
Göydə günəş, yerdə bahar
Vətənimlə gülür qoşa.
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XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Söhbətin var hər eldə,
Şöhrətinə alqış, bahar!
Novruzumun səhərindən
Muştuluğa gəlmiş bahar!
15.02.1950

DÜZ DEMİSƏN
(şair Əhməd Cəmilə)

Gecə-gündüz yorulmadan
Sən yuxuna haram qatıb,
Zəhmət çəkib, saç ağardıb,
Doğrudan da söz demisən.
Əbədidir dediklərin,
Nə demisən, düz demisən.
01.12.1950

NİYƏ GEC-GEC GÖRÜNÜRSƏN

Deyirlər ki, “az yazırsan,
Az-az gəlir səsin sənin.
Hər ayda beş-altı misra
Nədən olur bəsin səsin”.

Söylə görüm, a dilbərim,
Niyə gec-gec görünürsən?
Soruşmaq ayıb olmasın Niyə gec-gec görünürsən?

Sözün də öz ölçüsü var,
Qiyməti var yer-göy qədər.
Söz var əsrlər yaşayır,
Söz də var deyilib hədər.

Sən ya dürsən, ya incisən,
Ürəyimin sevincisən,
Bəlkə məndən incimisən Niyə gec-gec görünürsən?

Oxuduqca sizi, mən də,
Artdı şeirə həvəs məndə.
Yazdıqların, dediklərin
Bir günlük, beşgünlük deyil.

Xəbər aldım yasəməndən,
Dedi, gəlib keçdi gendən,
Gəl saxlama küsü məndən Niyə gec-gec görünürsən?

Guya ürək dəyirmandır
Hər nə töksən tez üyüdə?
Ürək odur daşdan keçən,
Polad donlu söz üyüdə.

Dil də susar dinməzinə,
Eşq atəşin sönməzinə,
Şair Xeybər dönməzinə Niyə gec-gec görünürsən?

Mən söz ona deyirəm ki,
Bir şirin xoş arzu kimi,
Yol tapıb hər qəlbə kimi,
Az olsun, qoy yaxşı olsun.
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1960
YALVARA-YALVARA
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Yar yarın könlünü gərək
Ala yalvara-yalvara.
Qolunu boynuna onun
Sala yalvara-yalvara.

RUS QIZI
Sən gəldiyin o diyara,
Hörmətim var urus qızı.
Bizi qəlbən sevənlərə,
Ülfətim var, urus qızı.

Nə adətdir, qara gözlər
Könül ovlar, min qan eylər,
Bülbül eşqin bəyan eylər
Gülə yalvara-yalvara.

Qulluğunda olasıyam,
Qadanı da alasıyam.
Mən Azəri balasıyam Şöhrətim var, urus qızı.

Az qalmışdı toyumuza,
Yar yenə saxladı yaza,
Qalmışam o insafsıza
Hələ yalvara-yalvara.

Şərəfinə məclis qurdum,
Sağlığına yüz də vurdum,
Gör nə gözəl elim, yurdum,
Adətim var, urus qızı.

Xeybər deyər, a növrəstə,
Vəfa gərək sevən kəsdə,
Can verəydim sinən üstə
Xala yalvara-yalvara.
1960


Söz qanandır bizim Fatma,
Gəl yanında çox söz atma,
Qaş oynatma, göz oynatma,
Külfətim var, urus qızı.

BACARMADIM
Mən namərdlər arasında
Baş olmağı bacarmadım.
Namərdlərə, nakəslərə
Xoş olmağı bacarmadım.

51

Sağı gəzdim, solu gəzdim,
Axtardım düz yolu gəzdim,
Gözü-könlü dolu gəzdim Boş olmağı bacarmadım.
Ömrün neçə sərt qışında
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Ağardı lap göz-qaşım da.
Hər məclisdə iş başında
Döş olmağı bacarmadım.
Dönüklərə, paxıllara,
Qurd xislətli yaxınlara,
Dəstələrə, axınlara
Qoşulmağı bacarmadım.
Kimlə kəsim duz-çörəyi,
Gəldi mənə yüz kələyi,
Neyləyim ki, mən ürəyi
Daş olmağı bacarmadım.

GƏNCLİYİN SƏSİ
Bir parlaq Günəş kimi,
Zülmətlərə nur saçır.
Bütün çətinliklərdən
O, zəfərlərlə keçir.
Azadlıqdır, səadətdir,
Onun hər nəğməsi.
Dolaşır yer üzünü
Dalğa-dalğa,
Çarpışlara qalib gəlir
Gəncliyin səsi.
Gəncliyin “sülh” adlı
Şirin-şirin nəğmələri
Yayılaraq ellərə
Dildən-dillərə keçir.
Gəncliyin “günəş” adlı
Qızıl bayrağı
53
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Dalğalanır yer üzündə
Əldən əllərə keçir.
Nə qədər artsa da,
Nə qədər güclənsə də
Yırtıcılar,
Dollar qüvvəsi,
Basılmaz yenə də
Günəşli gəncliyin səsi.
Gəncliyin səsi bu gün
Dalğalanır
Misirdə, Çində.
Gəncliyin səsi
Əldə silahdır bu gün.
Vyetnamda – od içində.
Gəncliyin al şəfəqləri
Yer üzünə yayılacaq!
Gəncliyin gur çağrışıyla
Bütün dünya ayılacaq!
15.06.1954

QURBAN OLUM
Mən də baba oldum, Allah,
Qismətinə qurban olum.
Sağlığımda bəxş etdiyin,
Cənnətinə qurban olum.
Bundan şirin pay olarmı?
Buna kimsə tay olarmı?
Busəsindən doyularmı? Ləzzətinə qurban olum.
Mışıl-mışıl yatmağı var,
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Saçlarımdan tutmağı var,
Saqqalımdan dartmağı var Ülfətinə qurban olum.
Ay noğulum, ay nabatım,
Qoy bir az dincəlim, yatım.
Məndən sonrakı həyatım,
Xoş bəxtinə qurban olum.
Nə var-dövlət, nə xəzinə
Dəyməz bircə qəhqəhənə.
Sənə gələn gəlsin mənə Cənnətinə qurban olum.
Sən gələndə qucağıma
Sevinc dolur otağıma.
Gir lap isti yatağıma Cürətinə qurban olum.
Heç kimə çox görmə, Tanrı,
Bu ulduzgöz balaları,
Bəzəsinlər bu diyarı Nemətinə qurban olum.

ANA VƏTƏN
Doğmalıqda, şirinlikdə
Yer üzündə tayın yoxdur.
Hansımızın boynunda
Bol-bol haqqı-sayın yoxdur?
Minnətdaram sənə, Vətən!
Ana Vətən, ana Vətən!
Ağ günlərə yollar açdı
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Külüngüylə fərhadların.
Səndən əziz canını da
Əsirgəməz övladların.
Min yol yoxla, sına, Vətən!
Ana Vətən, ana Vətən!
Necə yaraşır hüsnünə
Bu şadlıq, toy-düyün sənin.
Sevinc payla yer üzünə Bayramındır bu gün sənin,
Qoy başına xına, Vətən!
Ana Vətən, ana Vətən!
05.11.1987

BİLMƏDİ
Ömrümü həsr etdim ona,
Neynim, bilmədi, bilmədi.
Dünya sevincim, fərəhim
Neynim, bilmədi, bilmədi.
Onu xarala qoymadın,
Şaxta, qar ala - qoymadın,
Vaxtsız sarala - qoymadın Gülüm bilmədi, bilmədi.
Bu dünya dolu hikmətdi,
Kim sevdi, o kama yetdi.
Məni də o Məcnun etdi Leylim bilmədi, bilmədi.
Fələk min top-tüfənf atdı,
O da ayıqları ayıltdı,
Neçə yol gəldi-qayıtdı
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Ölüm, bilmədi, bilmədi.

DEYİLƏM
Gözdə baxmaq adətsə də Gözümü yoran deyiləm.
Aqillərdə silah sözdür Sözümü yoran deyiləm.
Qəlbin odu yanar üzdə,
Məhəbbət çox yaşar gözdə,
Ov çoxsa da dağda, düzdə Tazımı yoran deyiləm.
Lap yüz yaşda, lap yüz sində
Düşmərəm şeir həvəsindən,
Anlamazlar məclisində Sazımı yoran deyiləm.
Zər atıram, şeşim durur,
Otuz iki dişim durur,
Qabaqda çox işim durur Özümü yoran deyiləm.

ƏZƏL GÜNDƏN
Əzəl gündən var-dövlətə
Nə sən uydun, nə mən uydum.
Könül verdik məhəbbətə Nə sən doydun, nə mən doydum.
Dözdük bəzən yana-yana
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Bu sevdanın acısına,
Biz çəkəni başqasına Nə sən qıydın, nə mən qıydım.
Sənsiz, vallah həyat heçdi,
Tale bizi həmdəm seçdi,
Ömür necə gəldi keçdi Nə sən duydun, nə mən duydum.
Getdi o hüsn, o yaraşıq,
Gözümüzdə sönür işıq,
Qocalmışıq, qarımışıq Nə sən oydun, nə mən buydum.

SƏN VARSANSA
Xoşbəxlərin xoşbəxtiyəm
Sən varsansa bu dünyada.
Yaşayaram dərdsiz-qəmsiz
Sən varsansa bu dünyada.
Əgər bir gün dara düşsəm,
Ən çıxılmaz tora düşsəm,
Xilas ollam hara düşsəm
Sən varsansa bu dünyada.
Nə güclüymüş məhəbbətin,
Ağlım, qəlbim, sədaqətim
Edər məni qorxmaz, mətin Sən varsansa bu dünyada.
Gör nə deyir ürək mənə,
Bata bilməz fələk mənə,
Boran, çovğun, külək mənə...
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Sən varsansa bu dünyada.
Görən gözüm, vuran qolum,
Od içindən keçən yolum,
Namərdlərə hasar oğlum...
Sən varsansa bu dünyada.

QOCALIQ

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Qovuşdular çox subaylar.
Sən günahkar, mən günahkar Qaldıq baxışa-baxışa.
“Sevgi” adlı bir səadət,
Hər sevənə olmur qismət,
Qəlbimizdə ilk məhəbbət Öldük baxışa-baxışa.


Dövran bizi çox sınadı,
Gah güldürdü, gah qınadı,
Həyat bir ögey anadır Hərəyə bir gözlə baxır.
Yox cavanlıq karım daha,
Tükənib hər varım daha.
Kökdən düşüb tarım daha,
Hünərin var, sazla baxır.
Danışıram yumşaq-yumşaq,
Olmur hər işə qarışmaq.
Qocalmışam, arvad-uşaq
Hər sözümə nazla baxır.

NƏ GÜNAHI BU ÖLKƏNİN
Təkcə türk elləri demir
“Nə günahı bu ölkənin?”
Bütün dünya sual edir:
“Nə günahı bu ölkənin?”
Erməniyə dost olmuşduq,
Bu dostluqdan məst olmuşduq,
Birdən-birə pozuluşduq Nə günahı bu ölkənin?

BAXIŞA-BAXIŞA

Atasını döyməmişdik,
Anasını söyməmişdik,
Biz onlara neyləmişdik?Nə günahı bu ölkənin?

Neçin o gün biz üz-üzə
Gəldik baxışa-baxışa.
Qəlbimizdən keçənləri,
Bildik baxışa-baxışa.

Ət deyəndə - ət vermişdik,
Neft deyəndə - neft vermişdik,
Axı haçan “net” demişdik?Nə günahı bu ölkənin?

Ötdü günlər, ötdü aylar,

Deyən yoxdur, ay namərdlər,
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Sizdə idi yaxşı evlər,
Bağlar, karlı vəzifələr Nə günahı bu ölkənin?

YAXŞI BİLİR
Kim çörəkli, fətirlidir O hörmətli, xətirlidir,
Hansı çiçək ətirlidir
Çöllərimiz yaxşı bilir.

Səslənəndə avtomatlar,
Körpələrin bağrı çatlar,
Ay oyunbaz diplomatlar Nə günahı bu ölkənin?

Nə şah görən günlər gördük,
Nə də qul olub süründük,
Halallıqla ömür sürdük
İllərimiz yaxşı bilir.

Çadırlarda doğuluruq,
Çadırlarda boğuluruq.
Yenə haqsız biz oluruq?
Nə günahı bu ölkənin.

Unutmayın ərənləri,
El qədrini bilənləri,
Başımıza gələnləri
Dillərimiz yaxşı bilir.

Artıq coşub qəzəb-hiddət,
BMT-də yox qətiyyət,
Gəl bir də bax, bir də seyr et Nə günahı bu ölkənin?

Sirdaş olsan mərdlər ilə,
Qəlb tükənməz dərdlər ilə.
Kimlər dayaq olub elə –
Ellərimiz yaxşı bilir.

“Sülh, sülh” deyib hayqırırıq,
Barışığa çağırırıq,
Nə söz, nə biz batır artıq Nə günahı bu ölkənin?

10.02.1991

OLMADI, OLMADI

Zülm ərşə çatıb daha,
Ümid qalıb bir Allaha,
Bir birliyə, bir silaha Nə günahı bu ölkənin?
Yox günahı bu ölkənin.
1992
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Hay verməsə dost səsinə,
Baş əymə yad kimsəsinə.
Məndən başqa kimsə sənə
Heyran olmadı, olmadı.
Çoxmuş işimi əyənim,
Yaxşıma da pis deyənim,
Qəlb dedi, səni bəyənim
İmkanım olmadı, olmadı.
62
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Gəl, ay işimi əyənim,
Yaxşıma da pis deyənim,
İstədim səni bəyənim İmkan olmadı, olmadı.

Bu yurdun mərd övladları,
Susdurub çox cəlladları,
Yaddaşlardan çox adları
Silməyi öyrədin bizə.

Ömür keçdi, yaş ötüşdü,
Bu görüş də son görüşdü,
Çox sirrimiz dilə düşdü Pünhan olmadı, olmadı.

Bəzən dost da olub yağı
Talan edib bu torpağı,
Məqamında ağlamağı,
Gülməyi öyrədin bizə.

Ürək idim sinəndə mən,
Niyə susdun dinəndə mən,
Köhlənimə minəndə mən Meydan olmadı, olmadı

Çox dindirdim sarı simi,
Duydu ancaq dost qəlbimi,
Öləndə də kişi kimi
Ölməyi öyrədin bizə.
1992

Kimlər gəlib gör kim oldu,
Haqq nahaqqa hakim oldu,
Neçə nadan alim oldu,
İnsan olmadı, olmadı.


ALLAH, DARDA QOYMA BİZİ
Noyabr 1987


ÖYRƏDİN BİZƏ
Düşüncə insan halına
Çox şey yazılır alına.
Ay ulular, haqq yoluna
Gəlməyi öyrədin bizə.
Mərdi görüm min yaşaya,
Namərdi dərd-qəm daşıya,
Çox sirləri biz naşıya
Bilməyi öyrədin bizə.
63

Kim deyir ki, biz azsayıq,
Yer üzünə haqdan payıq.
Biz tanrının övladıyıq Tanrısızlar duymaz bizi.
Mayası nur xilqətdənik,
Bir kökdən, bir külfətdənik,
Nəcabətli millətdənik.
Nəcabətsiz saymaz bizi.
Qoy “ar olsun” qorxaqlara,
Satdı yurdu alçaqlara,
Ulu Tanrı ayaqlara
Salmaz bizi, qıymaz bizi.
Mərd qardaşlar, mərd bacılar,
Dözün, bu dərdlər-acılar,
64
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Bu beşgünlük ehtiyaclar
Sıxar ancaq, əyməz bizi.

Bozbaş varmış nə yaxşı ki...
Tək bir yuva qurmaq olmaz,
Keşiyində durmaq olmaz,
Ömrü başa vurmaq olmaz Yoldaş varmış nə yaxşı ki...

Düzlük, saflıq rəndəsiyik,
Saf bütövün saf kəsiyik,
Allahın düz bəndəsiyik Allah, darda qoyma bizi!
1992

NƏ YAXŞI Kİ...
Elə hallar olur hərdən
Yaxamızdan əl çəkmir qəm.
Belə vaxtda qəlbə həmdəm
Sirdaş varmış nə yaxşı ki...
Dostun mərdi çətin anda
Qoymaz dostu tək meydanda,
Danışmayıb dil susanda Göz-qaş varmış nə yaxşı ki...
Öyünməyin ,tox kişilər,
Ay insafı yox kişilər,
Ac qalardı çox kişilər...
Daş-baş varmış nə yaxşı ki...
Günlər gördük şirin, acı,
Dəf etdik çox ehtiyacı,
Qayğımıza qalan bacı,
Qardaş varmış nə yaxşı ki...
Halallığa əməl etsək,
Hasil olar nə istəsək,
Süfrəmizdə bol duz-çörək,
65

1992

HƏLƏ TEZDİR
Çıxmayıbdır ölkə yasdan,
Gülmə, ay dost, hələ tezdir.
Görüşlərə al libasda
Gəlmə, ay dost, hələ tezdir.
Hər nemətdən yemək olmur,
Hər paltarı geymək olmur,
Hər mətləbi demək olmur.
Bilmə, ay dost, hələ tezdir.
Çox qatdı fələk başımı,
İtirdim çox sirdaşımı,
Ağlasam da, göz yaşımı
Silmə, ay dost, hələ tezdir.
Uydum bir gülün iyinə,
Sancdı məni iynə-iynə,
Sevinərlər ölməyinə,
Ölmə, ay dost, hələ tezdir.
1992

“OLUM-ÖLÜM” ARASINDA
66
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İlan – ilandır, nə fərqi
Ağında, ya qarasında.
Çalacaqdır, bəsləsən də
Gözlərinin arasında.

Mübarək deyin bu toya.
Arzu edək bu balalar
Həmişə xoşbəxt olalar,
Ay bibilər, ay xalalar Mübarək deyin bu toya.

Fələk bizə qurur tələ,
Üzümüzə gülə-gülə,
Namərd dönük qalıb hələ
Dostların da sırasında.

Gəlib Şəmkir, Gəncə, Salyan,
Lerik, Masallı, Lənkəran,
Gəlib bütün Azərbaycan Mübarək deyin bu toya.

Bir bölünməz ölkəm vardı,
Başdan-başa toy-mağardı,
İndi bir dərdə duçardı,
Tapan yoxdur çarasın da.

Qəlbimizdə bir istək var,
Qurtarsın bütün davalar,
Toy başlasın el-obalar Ay nənələr, ay babalar,
Mübarək deyin bu toya.
Qoy eşitsin Pərvərdigar Mübarək deyin bu toya.

Dözüb dərdə alışırıq,
Yaşamağa çalışırıq,
Yaşamırıq, yarışırıq
“Olum-ölüm” arasında.
1992

MÜBARƏK DEYİN

1997

DÜNYA, NİYƏ DAĞILMIRSAN?

Ay atalar, ay analar Mübarək deyin bu toya.
Qaynatalar, qaynanalar Mübarək deyin bu toya.

Ahımızdan, naləmizdən
Dünya, niyə dağılmırsan?
Kirli-korlu yaranmısan Dünya, niyə dağılmırsan?

Üzük qaşıyla sayılar,
Ay əmilər, ay dayılar,
Keçərmi heç sizsiz toylar? Mübarək deyin bu toya.
Gəlib neçə əziz dostlar,
Hardasa boş qalıb postlar,
Səslənsin ən gözəl tostlar -

Dərd çoxalıb həddindən,
Aşıb Qarabağ səddindən,
Namərdlər çoxdu mərdindən Dünya, niyə dağılmırsan?
Zalımlara lazım dünya,
Məzlumlara zalım dünya,
Nə deyim, nə yazım, dünya -
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Dünya, niyə dağılmırsan?

İslamın mərd övladları.

Hey azalır yaxşıların,
Yaxşı dostun, yaxşı yarın,
Düzmüş, yoxdur etibarın Dünya, niyə dağılmırsan?

Məkkəyə mehman oldunuz,
Huriyi-qılman oldunuz,
Əsl müsəlman oldunuz Həcdən gələn bəxtəvərlər.

Kimlər səni talan etdi,
Haqq sözünü yalan etdi,
Səni filan-filan etdi Dünya, niyə dağılmırsan?

Qəlbi qürurlu kişilər,
Yolu uğurlu kişilər,
Çöhrəsi nurlu kişilər Həcdən gələn bəxtəvərlər.

Gah bəslərsən gözün üstə,
Gah bir kəlmə sözün üstə,
Yandırarsan közün üstə Dünya, niyə dağılmırsan?

Müqəddəsdir bu ziyarət,
Hər müslümə olsun qismət,
Qazandınız sağkən rəhmət Həcdən gələn bəxtəvərlər.

Ömür sürdük səndə beş gün,
Görəmmədik bircə xoş gün,
Övladların qaçqın, köçkün Dünya, niyə dağılmırsan?

Niyyət edin, ay hacılar,
Qurtarsın bu ehtiyaclar,
Gülsün aclar-yalavaclar Həcdən gələn bəxtəvərlər.

1991

HƏCDƏN GƏLƏN BƏXTƏVƏRLƏR
Mübarəkdir səfəriniz,
Həcdən gələn bəxtəvərlər.
İslamın mərd övladları Həcdən gələn bəxtəvərlər.
İllərlə o taya sarı
Çox baxdıq, yol açdı Tanrı,
Harayladı zəvvarları 69

Deyin ki, ey Pərvərdigar,
Bu millətdə nə günah var
Sona yetmir bu qırğınlar Həcdən gələn bəxtəvərlər.
Millət üçün niyyət edin,
Vəhdət üçün niyyət edin,
Zalımlara nifrət edin Həcdən gələn bəxtəvərlər.
Eşitdilər sizi bəlkə,
Bizi salıb kim bu kökə
Qənim olsun ona Məkkə 70
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Həcdən gələn bəxtəvərlər.

Sevinin qız doğulanda.

Uca olsun hörmətiniz,
Qəbul olsun zəhmətiniz,
Muradınız, niyyətiniz...
Həcdən gələn bəxtəvərlər.

Kimin qızı ilki olub,
Var-dövləti, mülkü olub,
Qız yükü gül yükü olub Sevinin qız doğulanda.

1992

SEVİNİN QIZ DOĞULANDA
Ay atalar, ay analar,
Sevinin qız doğulanda.
Siz Allah, çox deyinməyin,
Sevinin qız doğulanda.
Qız – Allahın şirin payı,
Özüylə doğular payı,
Qorxutmasın sizi sayı Sevinin qız doğulanda.
Əlinizdə tutub çıraq
Gəzin evi otaq-otaq,
Taleyi nurlu olacaq Sevinin qız doğulanda.
On yaşında sanki çiçək,
On beşində bir şux mələk,
Hərəsi bir evə bəzək Sevinin qız doğulanda.

El içində məsəl də var,
Qız qaldıqca qızıl olar,
Eldən elə körpü olar Sevinin qız doğulanda.
Qızlar uçar, sona olar,
Əl-ayağı xına olar,
Qızlar bir gün ana olar Sevinin qız doğulanda.
Qızlar Həcər, qızlar Nigar,
Qızlar Zeynəb tək nəğməkar,
Bu qızlardan harada var? Sevinin qız doğulanda.
Ay oğullar, vəfasızlar,
Çox istəyir bizi qızlar,
Ay övlada tamarzılar Sevinin qız doğulanda.
1994


Bəyaz donu dizdən olsun,
Kəc baxanlar gözdən olsun,
Elçi gəlmək bizdən olsun 71
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ÖMRÜN ALTMIŞINDA

Hanı Şuşa, hanı Laçın?
Kimlər dedi qoyub qaçın,
Qapıları yada açın? Sirlər oldu faş, qalmadı.

Ömrün əsl şirinliyi,
Başlanır altmışında.
İnsan qocalmır, ancaq
Yaşlanır altmışında.

Düşmənimin tarısı yox,
Ellərim var, yarısı yox,
Güllərim var, arısı yox Hansı yuvam boş qalmadı.

Uymaz şöhrətə, kefə,
Ölçər-biçər yüz dəfə,
Hər sözü düz hədəfə
Tuşlanar altmışında.

Gəz o eli qarış-qarış,
Get, ay qonaq, haqqı danış,
Biz bir yana qovulmamış
Qarabağda quş qalmadı.

Çox əmilər, dayılar,
Bu yaşında sayılar,
Gec də olsa ayılar,
Huşlanar altmışında.

Ey deyən, kişi ağlamaz,
Başın görsün belə qapaz,
Dözüm də bu qədər olmaz Məndə nə can, baş qalmadı.

Dost deyər ancaq mərdə,
Sınar özünü bir də,
Ürəklənər, sevər də,
Xoşlanar altmışında.
1997

QALMADI
(Qaçqın dostum Ş.Qurbanzadəyə)
Gör nə etdi fələk mənə,
Daşım üstə daş qalmadı.
Oynadım hər havasına,
Zalım yenə xoş qalmadı.
Talan oldu elim, varım,
Ağlar qaldı analarım,
Perik düşdü sonalarım,
Bircə yaşılbaş qalmadı.
73

Bir gün bir xoş müjdə bizim
Güldürəydi qəlbimizi,
Yurdumuzda düşmən izi
Deyəydilər, kaş qalmadı.
1994

AY USTAD
(Məhəmməd Füzulinin heykəli önündə)
Qalmışdıq illərlə biz
Həsrət sənə, ay ustad!
Danış görək nə verdi
Qürbət sənə, ay ustad!
Uzun çəkdi bu gəliş,
74
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Qoy utansın dövr, gərdiş,
Vətəndə qismət imiş
Cənnət sənə, ay ustad!
Kitabların əllərdə,
Yazdıqların dillərdə,
Yaşa bizim ellərdə Xoşbəxt sənə, ay ustad!
Sən qəzəli Xan etdin,
Məşhuri-cahan etdin,
Can verərkən diriltdin Hörmət sənə, ay ustad!
Dedin ki, uludur söz,
Eşq ilə doludur söz,
Əbədi borcludur sözSənət sənə, ay ustad!
Aqillər doyammadı,
Nadanlar duyammadı,
Şahlar belə qoyammadı
Minnət sənə, ay ustad!
Ötsə də çox qərinə,
Xal düşməyir şeirinə,
Söz tapmıram şəninə Heyrət sənə, ay ustad!
Oyanıb bir anlıq sən
Bizlərə salam versən,
Verrik nə qədər desən
“Rüşvət” sənə, ay ustad!
Şeirimdir tarım, neyim,
75
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Muğamım, hikmət meyim,
Dirisən, necə deyim
Rəhmət sənə, ay ustad!
1992

DEDİM, DEDİN
Dedim: - Gəl gir ürəyimə,
Qal, nə qədər istəyirsən.
Dedin: - Mən gül, sən də arı Bal, nə qədər istəyirsən.
Dedim: - Varım bir canımdır,
Al, nə qədər istəyirsən.
Dedin: - Bu ruh, göz-qaş məndə,
Xal, nə qədər istəyirsən.
Dedim: - Könül rübabımı
Çal, nə qədər istəyirsən.
Dedin: - Xeybər, qol boynuma
Sal, nə qədər istəyirsən.
1997

SƏN EY RƏBBİM,
DÖNMƏ BİZDƏN
Günahkarıq qarşında biz Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!
Çoxdur səbrin, mərhəmətin Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!
Qorumadıq nəfsimizi,
Olanlarçün əfv et bizi,
Yalanlarçün əfv et bizi 76
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Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Üzün bizdən dönsə əgər
Qapımızı möhnət döyər,
Nahaq haqqı üstələyər Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Suçlusuq da hümmətinik,
Ən sevimli xilqətinik,
Yer üzünə zinətinik Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Nəzərini çəkmə bir an,
Bu min dərdli müsəlmandan
Düşmən zalım, rüzgar yaman Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!


YALQIZ
(nəğmə)

Çox göz vardır bu torpaqda,
Bu millətdə, bu mərd xalqda,
Bu məqamda, bu ayaqda
Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!
Yurdlarımız azad olsun,
Hər bucağı abad olsun,
Başdan-başa el şad olsun Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

1992

Görən gündən camalını
Könlüm sənə vurulubdur.
Eşqin ayna sular kimi
Ürəyimdə durulubdur.
Gəl dolanaq biz gülşəni,
Seyrə çıxaq kəndimizdən.
Qoşa gəzək, söhbət açaq,
Eşqimizdən, əhdimizdən.

Məhəmməddən ta bəri sən,
Dilimizin əzbərisən,
Yerin, göyün rəhbərisən Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Ala gözlər qarşımdadır,
Sanki mənə baxıb keçir.
Qəm karvanı bulud kimi
Ürəyimdən axıb keçir.

Hər əmrinə qail olduq,
Sənsiz nəyə nail olduq?
Bir sərsəri, sail olduq Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən!

Nəqarət:
Axşam olur, qaş qaralır,
İşıqlıdır eyvanımız.
Xumar gözlər yolda qalıb,
Gəlməmişdir cananımız.

Saflaşarıq, düzələrik,
Bir yaxşını yüz elərik,
Yüz əyrini düz elərik -


MƏHƏBBƏT BAYRAMI

77
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Sən sevsən də, sevməsən də Məni sevən tapılacaq.
Səndən gözəl, etibarlı Məni sevən tapılacaq.

Toylar adi toylar deyil Məhəbbət bayramıdır.
İki qəlbin xoşbəxtlik,
Səadət bayramıdır Məhəbbət bayramıdır.

Sevgi həyat, sevgi işıq,
Sevgisiz nə qazanmışıq,
Sevilməkçin yaranmışıq Məni sevən tapılacaq.

Xoş gəlibsiz hamınız,
Süfrədə hər cür tamınız,
Süzün, dolsun camınız Bu işrət bayramıdır,
Məhəbbət bayramıdır.

Sevginin min haləti var,
Vüsalı var, həsrəti var,
Hər kəsin öz qisməti var Məni sevən tapılacaq.

Deyin, gülün, şadlanın,
Bağrı yansın düşmanın,
Anamız Azərbaycanın,
Xoş adət bayramıdır Məhəbbət bayramıdır.

Namərd girdi qılığına,
Qoydun məni yana-yana,
Vallah, sənin acığına
Məni sevən tapılacaq.

Həsəd çəksin qoy yağı,
Gördükcə bu növrağı,
Kim susdurar bu xalqı?
Bu qüdrət bayramıdır,
Məhəbbət bayramıdır.


İNAM YERİMİZ
Məscidlər inam yerimiz,
Məscidlər millət evidir.
Milyon-milyon müsəlmanın
Haqqa ibadət evidir.

Saf eşqin, düz ilqarın,
Gül açmış arzuların,
Xeybər, mərd dostun, yarın
Sədaqət bayramıdır,
Məhəbbət bayramıdır.
1997-ci il

MƏNİ SEVƏN TAPILACAQ
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Gəlir hər gün dərgahına
Dua üçün neçə ana,
Yaralı Azərbaycana Sevgi, məhəbbət evidir.
Məhəmmədin nuru burda,
Əlinin qüruru burda.
80
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Dolanır ruhları burda Daim ziyarət evidir.

“KİRPİ” QAĞA
Gördüyüm bir çox işlərə,
Mat qalmışam, “Kirpi” qağa.
Fil boydaydım, ərimişəm,
Az qalmışam, “Kirpi” qağa.

Düşmən bizə desə də can,
Dost olmamış axıracan,
Qoy bilsin ki, Azərbaycan
Tanrının rəğbət evidir.

Utanıram vallah, inan,
İnteleqent olmağıma.
Çörək çıxmır savadımdan,
Küt qalmışam, “Kirpi” qağa.

Coşanda qəzəb selləri,
Əsəndə qisas yelləri,
Birliyə səslər elləri Hünər, mətanət evidir.

Hamı dönüb olub sail,
Heç kəs aza qane olmur.
Deyir, yazıq fermer Nail:
Lüt qalmışam, “Kirpi” qağa.

Bərəkətdir suyu, nanı,
Çatar hamıya ehsanı,
Ədəb, ehtiram məkanı,
Öyüd, nəsihət evidir.

İstəyirəm çıxam işdən,
Çax-çux edəm hərdən-hərdən,
Düzük – bir sən, bir də ki mən Cüt qalmışam, “Kirpi” qağa.

Qoymaz kimsə haqqı dana,
Mərdləri səslər meydana,
Neçə qüsurlu vicdana,
Yalana nifrət evidir.

Oxuyuruq böyük uşaq,
Heç yaddan çıxmır Qarabağ,
O nə vaxt bizim olacağ? Çat qalmışam, “Kirpi” qağa.

Kimsəyə əyilməz Xeybər,
Əyil burda ömrün qədər,
Öp daşından, ol bəxtəvər Əbədi rəhmət evidir.
1992


Nəyim vardı paylamışam,
Deməyin ki, yadlaşmışam,
Şor yeməkdən səhər-axşam
Şit qalmışam, “Kirpi” qağa.
1992
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AY ƏZİZİM

Susun, desə, lal oluruq,
Yetişsək də kal oluruq,
Kimə nə var bal oluruq,
Turş oluruq müdir üçün.

Bu dünyada demə hamı
Unudur haqqı, salamı.
Müdriklərin bu kəlamı
Düz olurmuş, ay əzizim.

Qoy görməsin canı qada,
Arxamızdır bu dünyada,
Kimə atsa, sapandında
Daş oluruq müdir üçün.

Ovçusansa, öyünmə çox,
Yan da keçər atdığın ox,
Namərd dostun üzü bir yox,
Yüz olurmuş, ay əzizim.


VƏZİFƏPƏRƏSTİN MONOLOQU

Arzulara çatmaq üçün,
Sədlər aşır yolu ömrün,
Fələk yazan yazı bir gün
Pozulurmuş, ay əzizim.
1992

MÜDİR ÜÇÜN
(Yaltağın monoloqu)
Bir cüt zərik, beş istəsə,
Şeş oluruq müdir üçün.
Hara desə, ora uça
Quş oluruq müdir üçün.
Baş açmasa müdir qağa
İşləri sahmanlamağa,
Düşünməyə, anlamağa
Baş oluruq müdir üçün.
Nə geyir, ondan geyirik,
Nə yeyir, ondan yeyirik,
Hər gün araq, kabab, hədik,
Xaş oluruq müdir üçün.
83

Stol, möhür fikri ilə
Ərimişəm gilə-gilə.
Dost-tanışa deyin, dilə
Salmasınlar vəzifəmi.
Təpə idim, döndüm dağa,
Razıyam min yol ayağa
Yıxılam, ancaq aşağa
Salmasınlar vəzifəmi.
Vəzifəsiz bu dünyada,
İnsan heçdir, gedər bada,
Qoy canımı alsalar da
Almasınlar vəzifəmi.

QIZIM ŞÖVKƏTƏ
Ən gözəl gündə yaradıb
Səni yaradan-yaradan.
Qurbanam gəldiyin yola,
Gəlsən haradan-haradan.
84
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Hər üzüyün qaşı, bala,
Olmaz zümrüd daşı, bala,
Seçəmmədik naşı, bala,
Ağı qaradan-qaradan.

Şakir, Pənah yadigarı
Bilir hamı eldə onu.
Eldən alıb ilhamını,
Çağlar, coşar Aşıq Rza!

Sənin günahın nə idi,
Məndən ötən sənə dəydi,
Sənə dəyən məni əydi
Çıxdım sıradan-sıradan.

Qoy çoxalsın elin toyu,
Bülbül ilə gülün toyu,
Bu toylarda saz çalacaq,
Söz qoşacaq ömrü boyu.
Sənətilə ürəklərdə,
Daim yaşar Aşıq Rza!
Dastan qoşar Aşıq Rza!

Sinəm üstə çoxdur yaram,
Sızıldaram aram-aram,
Bir də çətin ayılaram
Mən bu yaradan-yaradan.
Yaşa evində xətirli,
Süfrən qoğallı, fətirli,
Muğayat ol beş ətirli
Ciyərparandan-parandan.

AŞIQ RZA
(dostum Aşıq Rzaya)
Sazı bassa sinəsinə,
Heyran olar el səsinə.
Ustadlardan dərs alıbdır,
Həvəs çatmaz həvəsinə.
Vəsf eləyər bu dövranı,
Dastan qoşar Aşıq Rza!
Varmı elə saz vurğunu
Ötsün bəmdə, zildə onu.
85


SƏNİN XATİRİNƏ
Təkcə sənin xatirinə
Qohum olduq sizlər ilə.
Qarışdı ayaq izimiz
Sən getdiyin izlər ilə.
Eh! Bu da bir təsəllidir,
Bir sənə, mənə bəllidir,
Dilin məndən gileylidir,
Danış, gülüm, gözlər ilə.
Səninlə varam - sağam mən,
Sənsiz ağlar uşağam mən,
Əyrilərdən uzağam mən Düz olmuşam düzlər ilə.
Bu sevdanın qəmi bol-bol,
İnci min yol, barış min yol,
Bu sevdadan muğayat ol Yaxşı dolan bizlər ilə.
1989
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SƏN BİR CÜRƏ,
MƏN BİR CÜRƏ
(Bir dostun 50 yaşına yazılmış
və deyilmişdir)

Ara qızışdı get-gedə,
Oyanmışdı gədə-güdə,
Saymadılar ana, dədə,
Bacı, xalanı döydülər.

Bu dünyada ömür sürdük Sən bir cürə, mən bir cürə.
Gəlib çatdıq əlli yaşa Sən bir cürə, mən bir cürə.

Dedilər, çox gendə durma,
Başlanıb yenidənqurma,
Beş-on nəfər bığıburma
Yetim balanı döydülər.

Dostu bir gün düşmən gördük,
Gah xoş, gah pis zaman gördük,
Yaxşı gördük, yaman gördük Sən bir cürə, mən bir cürə.

Xəbər çatdı qulaqlara,
Yaxınlara, uzaqlara,
Dəymədilər ulaqlara,
Ancaq palanı döydülər.

Ağac əkdik, gül bitirdik,
Bağlar saldıq, bar götürdük,
Az qazandıq, çox itirdik Sən bir cürə, mən bir cürə.

Seçməyib ağı-qaradan,
Vurdular gəldi haradan,
Zirəklər çıxdı aradan Mıxda qalanı döydülər.

Ömür çox tez oldu yarı,
Gedir üzü qüruba sarı,
Çox sınadıq dostu, yarı Sən bir cürə, mən bir cürə.

Kömək gəldi siz tərəfdən,
Gəlmədilər biz tərəfdən,
Cəm oldular yüz tərəfdən
Xilə, Kolanı - döydülər.

Tərs dolanıb baxt gələndə,
Enir bir gün yüksələn də,
Köçəcəyik vaxt gələndə Sən bir cürə, mən bir cürə.
1989

Bir küçədə dava düşdü,
Bir cüt cavanı döydülər.
Sonra bir neçə dost-tanış
Filan-filanı döydülər.
87

Əhsən sənə milyon alan,
Baş tutdu siz quran plan,
Kasıb-kusub oldu talan Qəpik alanı döydülər.
1991
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RAMAZAN AXŞAMLARI

(Məhəmməd Peyğəmbərə (s.ə.s.)
Yoxdur hələ elə bir kəs,
Qüdrətinlə eyləyə bəhs.
Sən bəşərin ən müqəddəs
Sözü oldun, Peyğəmbərim.

Mübarək qədəmlidir
Ramazan axşamları.
Səbr, dözümlük rəmzidir
Ramazan axşamları.

Çox olubdur müdrik ərən,
Sən oldun düz yol göstərən,
Ağlın, fikrin uzaqgörən
Gözü oldun, Peyğəmbərim.

Çox sınayıb bizləri,
Əyriləri, düzləri,
Susuz gündüzləri
Ramazan axşamları.

Rəsulullah kimi ada
Səni layiq bildi Xuda,
Yer üzündə Tanrının da
Özü oldun, Peyğəmbərim.

Nəfs şeytanı aldadar,
Duz-çörək də bal dadar,
Bir ay həzzi unudar
Ramazan axşamları.

Nəbilərin şöhrətlisi,
Kişilərin qeyrətlisi,
Safı, pakı, hörmətlisi,
Düzü oldun, Peyğəmbərim.

Bizə Quran bəxş edib,
Qəlbimizə nəqş edib,
Şükr, halallıq öyrədib
Ramazan axşamları.

Haqq göndərən kitabından
Kamal dərsi alır cahan,
Tarixlərdən pozulmayan
Yazı oldun, Peyğəmbərim.

Kim ki bu yolu seçdi,
Qisməti Cənnət, behişdi,
Heyf, tez gəlib keçdi
Ramazan axşamları.

Dövrlərin, zamanların,
Nəsil-nəsil insanların
Sənsən inam, and məbədi Vardın, varsan sən əbədi.

Səndən, ey Pərvərdigar,
Bizim ellər, obalar
Nicat, mərhəmət umar
Ramazan axşamları.
1991

OLDUN
89

Kim danar bu həqiqəti,
Qəlbimizin hərarəti
Gözü oldun, Peyğəmbərim,
Sən bəşərin ən müqəddəs
Sözü oldun, Peyğəmbərim.
QARABAĞ ÖVLADLARI
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Ay ellər, dara düşüb
Qarabağ övladları.
Tilsimə, tora düşüb
Qarabağ övladları.
Dünya, haqq yoxmuş səndə,
Namərd nə çoxmuş səndə,
Qaçqın düşüb Vətəndə
Qarabağ övladları.
Girib alova, oda,
Verir canını fəda
Vətən, torpaq uğrunda
Qarabağ övladları.
Qorxu nədi bilməzlər,
Düşmənə əyilməzlər,
Öldürməmiş ölməzlər
Qarabağ övladları.
Döyüşlərdə ərləşib,
Qızları da şirləşib,
Ağır gündə birləşib
Qarabağ övladları.
Bu yurdun gül parçası,
Geyinib qəm libası,
Yerdə qoymaz qisası
Azəri övladları,
Qarabağ övladları.
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GƏNC ŞAİR DOSTUMA
Varsa təbin, istedadın
Yaz, əzizim, ar eləmə.
Bunlar yoxsa, yazanların
Cərgəsini dar eləmə.
Beş-on şeir, üç-dörd kitab,
Şair olmaq deyil, vallah,
Oxuyana vermə əzab,
Özünü də xar eləmə.
Kağız tapmır dövlətimiz,
Kağız korlayırsan hədsiz,
Uşaqlar qalıb dəftərsiz Bizi giriftar eyləmə.
Çox demişəm aşkar, bu rum,
Gəl incimə, qurban olum.
Çıxmaz səndən Sabir, Vurğun,
Rəsul, Bəxtiyar - eləmə.
Papaq altda çoxdur, balam,
Anadan şair doğulan.
Şeirin daşın atıb çoxdan.
Fikrimi inkar eləmə.
Dolur hər gün şeir dükanı,
Dolmur taxıl, ət planı,
Şumlayan yox bağ-bostanı,
Şeiri çox şüar eləmə.
Bu yolun var yoxuşu, diki,
Oğul gərək çəksin yükü,
Biz yazmırıq ölmürük ki...
Olma inadkar, eləmə.
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ALMASINLAR VƏZİFƏMİ
(bacıoğlunun vəzifəsi böyümüş
dayısından şikayəti)
Kimə tapşırdın bizi
Vəzifədən gedəndə?
Sanki yetim qalmışıq
El içində, vətəndə.
Sən gedən tək dostların
Yaman azaldı sayı.
Gəl onları cəm eylə,
Gəl, hardasan, ay dayı.
Kaş heç böyüməyəydin.
O balaca postunla.
Gözümüzdə şah idin.
Sağlığınla, tostunla
Stol, süfrə dalında
Elə bil Allah idin.
Bağlı qalıb çoxunun
Balıq payı, nar payı.
Gəl onları özün böl,
Gəl, hardasan, ay dayı?
Harda aş olurdusa
Çəkirdin başa bizi.
Dadandırmışdın miftə
Arağa, xaşa bizi.
İndisə sənsiz görüb
Basırlar daşa bizi.
Etibarsız dostların
Unutdu haqqı-sayı
Gəl, bizi həmdəm eylə,
Gəl, hardasan, ay dayı?
Neçə-neçə bacıoğlun,
Bacıqızın dardadır.
93
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Gəl gör vəzifən kimdə,
Möhür, maşın hardadır?
Neçə aydır dolmur plan,
Sıfırıncı yerdəyik
Nə yarış, nə soruşan var.
Töhmətlərin yox sayı.
Qayıt gəl öz yerinə,
Gəl, hardasan, ay dayı?
1967

NÖKƏRİNƏ XAN DEMƏ
Qoy eşitsin yağılar,
Bizim eldə məsəl var:
Qanı suyla yuyarlar,
Zalım, qana-qan demə.
Mən ki qan tökməmişəm,
Yuvalar sökməmişəm,
Sənə göz dikməmişəm Nökərinə xan demə.
Sənə şöhrət-şan demə,
Düşmən, mənə yan demə,
Fikrin sözündən bəlli,
Qəlbin gözündən bəlli.
İçin üzündən bəlli Düşmən, mənə çox demə.
Yalansan, haqsan - məlum,
Kimlə ortaqsan - məlum,
Kimə yaltaqsan - məlum,
Nökərinə xan demə.
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QOŞMALAR

(Əlibayramlıda ilk quyunun
yubileyi münasibəti ilə)

Aşıqlar sazını kökləsin bu gün,
Kürün qırağında qurulsun məclis.
Birinci badəni qaldıraq, dostlar,
Kür övladlarının sağlığına biz.

MƏNİM PEŞƏM
Peşələr içində əzəldən bəri
Öz dəsti-xətti var mənim peşəmin.
Həyatım, amalım, iftixarımdır Şanı, şöhrəti var mənim peşəmin.

Xoş xəbər qanadlı quşa bənzəyir,
Gülür insanların baxışlarında,
Eşidib bu böyük qələbənizi
Akif də sevindi Neft daşlarında.

“Peşən nədir?” Soruşanda bir nadan,
Jurnalistəm, dedim ona ucadan,
Yoğrulub hər sətri, sözü poladdan,
Ulu niyyəti var mənim peşəmin.

Sizinlə fəxr edir Şirvan çölləri,
Gəzir mənzil-mənzil söz-söhbətiniz,
Düzdünüz tər-təzə çiçəklər kimi
Şirvanın döşünə buruqları siz.

Həsənbəy məramlı, Cəlil qeyrətli,
Nəriman vüqarlı, Sabir cürətli,
Süfrəsi həmişə halal nemətli Mehri, ülvəti var mənim peşəmin.

Öpür o uğurlu qədəminizdən,
Ceyranlı-cüyürlü çölüm, çəmənim,
Böyükdür eşqiniz, əməlləriniz Bu kiçik şeirimə sığammaz mənim.

Güvənib “El” adlı möhtəşəm dağa,
Qoymaz düz əyilsin, düşsün ayağa,
Əyri fil olsa da, onu yıxmağa
Gücü, qüdrəti var mənim peşəmin.

Düzülsün sıraya igid neftçilər,
Qaraş da onların önündə getsin,
Nəğmələr yazılsın şərəfinizə,
Obalar eşitsin, ellər eşitsin.

Elə bərkiyib ki, söz zindanında,
Dönməz məramından – od var canında,
Aqillər, sərraflar, mərdlər yanında
Qədir-qiyməti var mənim peşəmin.
1984

ŞİRVAN NEFTÇİLƏRİNƏ
95

Uçun, a qartallar, oylağınız, qoy
Neçə zirvə olsun, neçə dağ olsun.
Arzumuz budur ki, ellər önündə
Üzünüz həmişə belə ağ olsun.

AY DOST
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Yaxşı tanı bizim elləri, ay dost,
Biz əzəldən qədir bilənlərdənik.
Heç vaxt tək yemərik qazancımızı,
Tikəmizi yarı bölənlərdənik.

Əksik olsa bircə teli dağların.

Yaxşı dostu candan əziz tutarıq,
Harayına harda olsa çatarıq,
Qəmli günlərində qəmə batarıq,
Xoşbəxt günlərində gülənlərdənik.
Türk övladlarıyıq, türkdür əslimiz,
Çox qovğadan qalib çıxıb nəslimiz,
Hər gün milyon-milyon çoxalırıq biz,
Dünyaya əbədi gələnlərdənik.
Birimiz can qoyar yüzümüz üçün,
Yüzümüz bir kəlmə sözümüz üçün,
Biz can bəsləmərik özümüz üçün El üçün, xalq üçün ölənlərdənik.

DAĞLARIN
Kəklik oylağıdır, qartal yuvası,
Qılınc qaşı, haça beli dağların.
Haray salar dərələrə, düzlərə
Ərköyün suları, seli dağların.
Görmüşəm qışını, baharını mən,
Qızıl laləsini, ağ qarını mən,
Sevmişəm şahanə vüqarını mən,
Mərd olur obası, eli dağların.
Qəddi əyilməyib hələ yaşından,
Mərd çıxıb zamanın hər savaşından,
Dünya alt-üst olar, əgər başından
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SÖZÜ QİYMƏTLİ ŞAİRƏ
(1969-cu ildə B.Vahabzadənin
Əlibayramlıya gəlişi münasibətilə yazılmışdır)

Ucaldıb şöhrətə, şana yetirib
Əzəldən qiymətli söz sənətkarı.
Bizim Kür üstünə səfa gətirib
Elimin, yurdumun öz sənətkarı.
Yolu düşməsə də bu tərəflərə,
Həmişə söhbəti, sözü gəlibdir,
Xəyalı dolanıb gəzən yerlərə
Bu gün zəhmət çəkib özü gəlibdir.
Bu gün söz sənindir, şair, danış, din,
Ürəklərcə oldu sən hər nə dedin,
Təravət gətirdin, saflıq gətirdin
Vurğunla yüksələn sözə, şairim.
“Vicdanın səsi” hər qəlbi dolaşdı,
Hər sirli, düyünlü “Etiraf” açdı,
“Şəbi-hicran” yana-yana danışdı
Füzuli eşqindən bizə, şairim.
Şeirlə yoğrulub bu torpağımız,
Şeirlə alışır od-ocağımız,
Hələ çoxdur səndən umacağımız
Ey sözü, kəlməsi təzə şairim.
Ömrümün bəhərli, barlı çağıdır
Sinəndə qaynayan söz bulağıdır,
Mənim arzum Sənə “cansağlığı”dır 98
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Yaş demə əlliyə, yüzə, şairim.
Bizə babalardan qalıb yadigar,
Şeir də, sənət də söz də uludur.
Qoy o kəslər çıxsın bu gün meydana
Sinəsi şeirlə, sözlə doludur.
Şeir kitabını yaraşıq üçün
Alıb səf-səf rəfə düzənlər də var.
Şeirə başqa vaxtda dodaq büzənlər,
Şair məclisində başda oturar.
Adam tanıyıram təvəllüd güdüb,
Kitab gətiriblər qaralıb günü.
Nədənsə bir gözdə tutmuruq bəzən
Qalstuk satanla kitab satanı.
Çox vaxt unudulub təxirə düşür
Kitab aylıqları, şeir həftəsi.
Gərək qoymasınlar vəzifəyə də
Şair təbiəti olmayan kəsi.


XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Əbədi deyildir bu həyatımız,
Oxu, könül açsın muğamatımız Beş günlük ömürdür, keyf-damağ olsun.
“Şur”a başlayanda coşma, tələsmə,
Amandır “Segah”ı yarıda kəsmə,
Hər nadan sözündən incimə, küsmə Qəlbində sönməyən bir marağ olsun.
Sən zilə çəkəndə “Bəstənigar”ı,
Mən də xatırlayım o nazlı yarı,
Neylərsən şöhrəti, mənsəbi, varı Təki el içində üzün ağ olsun.
Kamala dolduqca bu dövranda sən,
Yaşa arzu kimi min bir canda sən,
Bu şeiri “Rast” üstdə oxuyanda sən,
Söylə, Zeynəb xanım, Xeybər sağ olsun.
1972

VAR MƏNİM

(Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın
Əlibayramlı (indi Şirvan) şəhərinə
gəlişi zamanı deyilmişdir)

Ölüm yaşı deyil əlli, altımış,
Talehimdən möhlət borcum var mənim.
Altımışın zirvəsinə qalxıram,
Yetmişə, ya qismət. borcum var mənim.

Oxu, ay el qızı, səsinə qurban,
Sevdalı könlümdən qəm uzaq olsun.
Doğma dilimizdə istərəm sənin
Nəsibin həmişə oxumaq olsun.

Bu sirr deyil, nə gizlədim, nə danım,
Bəzən mənə tor qurubdur dörd yanım,
Yaxşı adamlara qurbandır canım,
Yamanlara nifrət borcum var mənim.

Xoş keçsə də bu gün hər saatımız,

Dünyanın işləri oyundur-oyun,

OLSUN
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Qurdlar çoxaldıqca tükənir qoyun,
Yaşadım, kimsəyə əymədim boyun,
Nə bir kəsdən minnət borcun var mənim.

Ümidi, Allahı - fikirdir, sözdür,
Bilir ədalətin kəsərini o.
Alovlar içində qızaran közdür Yazacaq ən böyük əsərini o.

Tanrı verdiyini bir gün alacaq,
Töhfəmiz beş arşın kəfən olacaq.
Kimdənsə yaxşılıq, hörmət qalacaq,
Kiməsə bir rəhmət borcum var mənim.

Siz ey xeyirxahlar, siz ey bədxahlar,
Ona yer ayırın rəflərinizdə.
Ehtiramlı olsun, ilham boğular
Acı sözünüzdən, səhvlərinizdən.

Xeybərəm, çox uydum şeirə, qəzələ,
Yazdım, pozdum, ömrüm keçdi söz ilə,
Zülfünə dən düşmüş bir şux gözələ
Gecikmiş məhəbbət borcum var mənim.
1990

PAPAQ ALTDA ŞAİR VARMIŞ
(Həmyerlim, dostum, istedadlı şair
Miryusif Mirnəsiroğluna)
Onun hər kitabı dövlətmiş, varmış,
Oxudum, ilhamım sellərə döndü.
Demə, papaq altda şair yatırmış,
Oyandı, Mirnəsiroğlu göründü.

Biz onun başına çələng qoymamış
Hərami dağımız öpdü üzündən.
Bir zaman Vurğun da gəzib doymamış
Bu yerin lacivərd gözəlliyindən.
Gözün aydın olsun, ay doğma Vətən,
Gör sənin hayına necə ər gəlib.
Bircə qarışınçın canından keçən
Miryusifin kimi bir əsgər gəlib.
25.08.1998

BİR GÜNÜN ŞÖHRƏTİ

Özüylə yüksəltdi sözün yerini
Sabir zirvəsinin bulağı kimi,
Basdıq bağrımıza hər əsərini
Füzuli şeirinin budağı kimi.

Qoy basım sinəmə sədəfli sazı,
Yenə qastan deyim dəmir yolundan.
Nə kitaba sığmaz, nə də tərifə,
Yüz il də danışsam, yazsam mən ondan...

Əsrin qəm-kədərin yeyən şairim
Bizə bir sevincli dünya tanıdır.
“Allaha yaxınam” deyən şairim
Müqəddəs bir pirin yanan şamıdır.

Sinəmdə o qədər dürlü sözüm var,
Maşinist qardaşım, sən də qulaq as,
Üst-üstə yığılsa apardığın yük,
Kimsə sənin kimi göyə ucalmaz.
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Hər küfr işin biz önündə olmuşuq.

Yaraşıqlı olub vağzallarımız,
Hər gülün, çiçəyin min sığalı var,
Gör necə bəzənib Gəncə qatarı,
Onda gəlin aparmağın halı var.

Bu günahı Araz yumaz, Kür yumaz,
Bu günahdan danışmaqla qurtarmaz,
Ulu tanrı, rəhmi-səbr qıl bir az,
Biz sənə vəfasız bəndə olmuşuq.
oktyabr 1988


...Göz-könül doymayır gözəlliklərdən,
Bunları yaradan insan əlidir.
Özü “Əhsən” deyib yaratdığına
Daim yaşamalı, öyünməlidir.
1997


BƏNÖVŞƏ

OLMUŞUQ
(bir ziyafətdə deyilmişdir)

Bir gözəl bəyəndim qızlar içində,
Hər görəndə könlüm sızlar içindən.
Bir bahar çağında gülzar içindən
Mən səni bəyənib üzdüm, bənövşə.

Ulu Tanrı, günahkarıq qarşında,
Biz sənə vəfasız bəndə olmuşuq.
Dərgahından üz döndərib çoxları,
Onların içində biz də olmuşuq.

Müjdə çiçəyisən baharın, yazın,
Məsum görkəmin var, yox işvən, nazın.
Mən səni ilk dəfə bir vəfasızın
İpək tellərinə düzdüm, bənövşə.

Qüdrətinlə yeri, göyü yaratdın,
Düz yaratdın sən hər nəyi yaratdın,
Bizlər üçün niyə meyi yaratdın? Onunçün zəlili-zəndə olmuşuq.

O gözəl sinəmə çəksə də min dağ,
Sənin tək boynumu bükmədim ancaq.
Dedim, bir gen özü peşman olacaq Hər dərdə mərdanə dözdüm, bənövşə.

Yüzqramlar dəryasında boğulduq,
Gah eybəcər, gah da şikəst doğulduq,
Müqəddəsdik, görün nədən yoğrulduq,
Mayası tutmayan kündə olmuşuq.
Bu “Abu həyat” gör necə bulandı,
Qəsdimizə hazır durmuş ilandı,
Kim desə ki, “müsalmanam”,
yalandı,
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“İşıq” qəzeti,
16 oktyabr 1965-ci il
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İNDİ

Yüz il də yaşasam həmdəmsiz, yarsız,
Mən səni sevmərəm bir daha ay qız,
Bu geniş dünyanı, ay etibarsız,
Xeybərin başına dar etmədinmi?

Ey məni bir zaman bəyənməyən qız,
Kimləri yandırıb yaxırsan indi.
Kimlərdir sevimli aşinaların,
Kimlərlə görüşə çıxırsan indi.

1960


Demədimmi, bir gün bu adət səni
Gözdən salacaqdır nəhayət səni,
Gör nə günə qoydu məhəbbət səni.
Hər uzanan əli sıxırsan indi.

GEDƏNDƏ
(xalq şairi Səməd Vurğuna)
Əliboş dönərmi mahir bir ovçu
Şikar bərəsinə oğrun gedəndə.
Hansı səyyah yetib mənzilbaşına
Yolları pərişan, yorğun gedəndə?

Təravətdən düşüb camalın, solub,
Sığalsız tellərin pərişan olub,
Hər məni görəndə peşiman olub
Ah çəkib arxamca baxırsan indi.

Mən ovçu görmədim o insan kimi,
Yenə ovlayacaq görəsən kimi?
Donursan yerində bir heykəl kimi
Arxanca ürəyin, duyğun gedəndə.

Xeybərin sözünü eşitmədin sən,
Artıq kim yeyibdir öz qismətindən.
Sənin bu gününü istəyirdim mən Mən deyən gündəsən axır sən indi.
1959


Ey ana yurdumun söz ustadları,
Gəlin axın-axın ellərə sarı.
Ceyranlı çölləri, güllü bağları,
Sizə tapşırıbdır Vurğun gedəndə.

ETMƏDİNMİ?



Düşməmişdim belə dərdə yaşımdan,
Nə edim, çıxmayır sevdan başımdan,
Bu gün bir oğlanla keçdin qarşımdan.
Heç məndən utanıb ar etmədinmi?
Mən sənə “Sevgili canan” demişdim,
“Gözlərinə canım qurban” demişdim,
Danışıb hər sirri pünhan demişdim.
Sən yayıb aləmə car etmədinmi?
105

MƏN DƏ
Ey könül həmdəmim, könül sirdaşım,
Bir söz dedin, yandı bağrımın başı.
Məni cavan görüb söyləmə “naşı” Sən keçən yolları keçmişəm mən də.
Hər yanda gördüyüm bu toy, bu büsat
İlhama çağırır məni hər saat,
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Üzümə dost kimi güldükcə həyat,
Ömürdən nəşələr içmişəm mən də.
Döndükcə ümmana eşqim, həvəsim,
İstərəm yazmağa coşum, tələsim,
Dostlar məclisindən gəlməsə səsim
Bilin, bu dünyadan köçmüşəm mən də.
30.01.1962


Ayağına getsəm, görəsən yenə
O mənim qarşıma çıxacaqmıdır?
Olub-keçənləri unudub tamam
Əlimi dost kimi sıxacaqmıdır?

03.03.1960

GÖRƏNDƏN BƏRİ

Bəlkə günahımı bağışlamadı,
Beləmi bitəcək dostluğun sonu.
Nə qədər ağırdır yazdığım bu qəm,
Yoxsamı əbədi itirdim onu?

Ay ellər, tükənib səbri-taqətim
O gülə könlümü verəndən bəri.
Heç bilmirəm nədir dinclik, rahatlıq
Hər gecə yuxuma girəndən bəri.

Onsuz keçən ömrə ömür demərəm,
Bir an aram olmaz sinəmdə ürək.
Ay dostlar, heç kimə qismət olmasın
Həyatda ən əziz dostu itirmək.
02.11.1958
YAZMAQ EŞQİ
Könül söz axtarır, könül söz gəzir,
Yenə məndən üzü dönmüş ilhamın.
Hüsnünə bir kəlmə yaza bilmədim
Açılan səhərin, gələn axşamın.
Görən yelkənini harda qurubdur,
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Belə ötməyəcək günlər ömrümdən,
Sular tək bihudə axmayacağam,
Gələcək günlərin qarşısına mən
Şeirsiz, nəğməsiz çıxmayacağam.
Coşub çağlayacaq sinəmdə ilham,
Qələm də yazacaq könül deyəni,
Qolumda qüvvətin, qəlbimdə eşqin
Tərənnüm edəcəm, ey Vətən səni.

DOST HƏSRƏTİ



Xəyalım həyana baş alıb mənim,
Vərəqlər tər-təmiz durur önümdə,
Sinəm yazmamışdan boşalıb mənim.

Vəslinə yetməyə çalışan mənəm,
Sevən ürəkdirsə, alışan mənəm,
Könlümü yandırır bu həsrət, bu qəm
Ayrılıq hökmünü sürəndən bəri.
Deyirlər, gözdədir sevgi, məhəbbət,
Könüldən keçəni göz duyur fəqət,
Dəli-divanədir onunçün əlbət
Xeybər gözlərini görəndən bəri.
1958
ÜRƏK SÖZLƏRİM
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Yenə seyr edirəm sonsuz göyləri,
Ulduzlar içində məskən salmışam.
Göydən axtarıram sənət gövhəri,
Sənət dünyasından mən zövq almışam.
Odur, dan ulduzu parıldayır, bax,
Yer də bürünmüşdür al şəfəqlərə,
Elə bil göylərdə yanır bir çıraq,
Həsrətlə baxıram mən üfüqlərə.

Yandım eşq odunda pərvanələr tək,
Könlüm bərbad oldu viranələr tək,
Məcnunam, gəzirəm divanələr tək,
Olarmı dərdimə bir çara indi?!

Deyirəm, olaydım parlaq bir ulduz,
Dünyanı qərq edən nurum olaydı!
Ah, kaş mən olaydım çiçəkli bir yaz,
Qızıl gül olaydım, ətrim olaydı.

Özüm də bilmədim yar küsdü məndən,
Biganələr kimi baxıram gendən,
Səba, söylə yara gəzir bu gündən
Xeybər biyabani-avara indi.
12.07.1956


Nə deyim, nə deyim gülmədi baxtım,
Xəyal eşitmədi ürək deyəni.
Ancaq çiçək kimi solmadı bəxtim,
Şairlik özünə cəlb etdi məni.

GÖL KƏNARINDA
Demişdin, yar, gözlə məni, gələcəm,
Gəlmədin, gözlədim göl kənarında.
Çinar kölgəsində açdım səhəri,
Yarpaq tərpənmirdi, yel kənarında.

Götürüb qələmi başladım mən də,
İncilər düzməyə, şeir yazmağa.
Azad duyğularım coşdu sinəmdə,
Baharın eşqinə dair yazmağa.
28.06.1954
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Bir zaman yar mənlə mehriban idi,
Gedib həmdəm olmuş əğyara indi.
Əvvəllər çəkməyə bir idi dərdim,
Sinəmdə qövr etmiş min yara indi.
Unutdu ilqarı, əhdi, vəfanı,
Sürmədim onunla mən bir səfanı,
Çəkdim bollu-bollu dərdi, cəfanı,
Sonra dedi, “çəkil kənara indi”.

Deyirəm, olsaydım ləkəsiz bir ay,
Gəzərdim, dünyanı hey dolanardım,
Kaş ki, mən olaydım köpüklü bir çay,
Nə iti axardım, nə bulanardım.



İNDİ

Sevdiyim, gəl qoyma qəlbimi darda,
Mən səni sevmişəm bir ilk baharda.
Səni çox gözlədim, bilirsən harda?!
Yeni klubmuzun sol kənarında.
110
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Quşlar yuvasına döndü, gəlmədin,
Kəndin işıqları söndü - gəlmədin.
Həmişə gələrdin, indi gəlmədin,
Gözlərim hey qaldı yol kənarında.

Çox ola oyünüm ki, mən də şairəm,
Bu sözü özümə yaraşmır demək,
Şair Süleyman olan bir yerdə,
Yaraşmayır mənə şeir söyləmək.


Ulduzlar göylərdən axışıb keçir,
Durna qatarları oxuşub keçir,
Dəqiqə elə bil quş, uçub keçir,
Vüsal səcdə qılır xal kənarında.

SÜLH UĞRUNDA
Bu şən həyatımız daha pozulmaz,
Yadların əlində çırpılmaz vətən.
Tarix yazıları qanla yazılmaz,
Körpələr çığırmaz odlar içindən.

Yorğun gözlərimə göründü bu dəm,
Axır gəlib çıxdı sevimli həmdəm.
Bax, belə qovuşmuş Əsliylə Kərəm,
Aylar dolandıqca il kənarında
1954

GÖRÜŞ
Ey şair xəyalım, qanadlan yenə
Şən dadlı nəğmələr yaratmaq üçün.
Həqiqət, səadət yar olmuş sizə
Daim pərvazlanıb boy atmaq üçün!
Artıq mən arzuma çatdım, a dostlar,
O əziz şairi gördüm bu axşam,
Onun söylədiyi parlaq sözlərdən,
Qəlbimdə bir çələng hördüm bu axşam.
Qızıl qələmimdən çıxan sözlərim
Azad gəncliyimin şirin barıdır,
Şair Süleymanla bir gün görüşmək
Gənclik həyatımın intizarıydı.
111

29.07.1954

Sülhün keşiyində durmuşuq ayıq,
Dollar dünyasına ölüm yazırıq.
Həqiqət deyənlər birləşir artıq,
Qaranlıq günlərə məzar yazırıq.
Sülhün bayrağını endirə bilməz
Neçə milyon azğın, neçə min dollar.
Sülhün alovunu söndürə bilməz,
Çünki onda səadət var, bahar var.
Bütün yer üzündə sülh alovlanır,
Düşmənlər alışır onun odunda.
Sülhün səsi ürəklərdə səslənir,
Səadət, bahar var onun adında.


25.08.1953

YATMA, QARDAŞIM
Keçir neçə illər, neçə zamanlar,
Doğrayır qəlbini ahlar, fəğanlar.
Sinəndə yurd salmış azğın düşmənlər Neçin yatmısan, dur, yatma, qardaşım!
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Bu qədər əzildin yadlar əlində,
Sən çox qan ağladın qurdlar əlində,
Sənə “yad” deyirlər doğma elində Zülmün zəncirin qır, yatma, qardaşım!
Min işgəncə verir düşmənlər sənə,
Sənsə ayılmırsan, yatmısan yenə.
Qalx bu zülmətlərə sən gər bir sinə Düşmənə zərbə vur, yatma, qardaşım!
Bu qədər zülmətdə qalarmı insan?!
Cəlladlara heç qul olarmı insan?
Sənə yoldaş olub ölüm, qan, hicran Zülmətin bağrın yar, yatma, qardaşım!
Neçin qan ağlayır torpağın, daşın,
Çalış əyilməsin vüqarlı başın,
Axmasın Araza qanlı göz yaşın Bir gözəl dövran qur, yatma, qardaşım!
Oyan, səninkidir şanlı gələcək,
Bütün arzuların o vaxt güləcək,
Açacaq bağların yenə gül-çiçək,
Verəcək şirin bar, yatma, qardaşım!

Səni hicran qəmi boğan zamanda
Mənim şair könlüm coşarmı, qardaş?!
Ölüm dəryasında sən boğulanda
Çörək boğazımdan aşarmı, qardaş?!
Mənim vətənimdir sənin vətənin,
Mənim sinəmdədir dağı sinənin,
Mənim bədənimdir qançır bədənin Baş bədəndən ayrı yaşarmı, qardaş?!
Neçin qan ağlayır, sızlayır elin?
Qolun zəncirlidir, bağlıdır dilin,
Körpə balaların - qızın, oğulun Göz yaşı içində. Yaşarmı, qardaş?!
Canın əllərdədir, qalmısan cansız,
Sən hələ köləsən, düşmən amansız.
Qolundakı zəncir qansız, qurbansız
Qırılıb torpağa düşərmi, qardaş?!
Baxıram Cənuba gözlərimdə yaş,
Doğrayır qəlbimi acı bir təlaş.
Şanlı May gününün al şəfəqləri
Sənin də üzünə doğaydı, qardaş!

Oyan, döyüşlərdə axıt tərini,
Qazan səadətin xan səhərini.
Dünya alqışlayır hər zəfərini Ellər salamlayır, yatma, qardaşım!



05.06.1954


QARDAŞ

İnsanlar qüssəsiz yaşar bu yerdə,
Könüllər yad olmuş kədərə, dərdə.
Mən necə sevinim, mən necə gülüm
Sənin gözlərinə çəkilmiş dərdə.
Necə gülsün ürəyimdə arzular,
Qəlbim gecə-gündüz səni arzular.
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Dərdinə şərikdir qocaman Araz,
O sakit ləpələr, lal axan sular.

Gah quzuya dönür, gah da pələngə.
İnsana bənzəyir təbiətcə Kür.
O da əzəl gündən genişlik sevir.
Bəzən darlıq edir ona məcrası,
Min bir qaya yıxır kiçik dalğası.
Kür öz yatağından çıxmaq istəyir,
Çöllərə, düzlərə axmaq istəyir.
Kürüm tələsməsin, onun arzusu
Bizim də arzumuz, diləyimizdir.
O bizim həmişə qaynar qanımız,
Həmişə döyünən ürəyimizdir.

Ölüm kaman kimi belini əymiş,
Şahlar torpağını virana qoymuş,
Amerika lordları, ingilis şeiri,
Sənin qucağında yamanca uymuş.
İnləyir əllərdə dövlətin sənin!
Artır gündən-günə möhnətin sənin!
Talayır varını acgöz düşmənlər,
Daşınır “Ağ evə” sərvətin sənin!
Bu rəzalət nədir, bu ölüm nədir?!
Bu işgəncə nədir, bu zülm nədir?!
İgid Səttarxanın vətəni, qardaş,
Neçin külə dönmüş bir viranədir?
Yetər, çox yalvardın Allaha, qardaş!
Sarılmaq vaxtıdır silaha, qardaş!
Uçur zindanları bir şən həyat qur Yetir insanlığı sabaha, qardaş!
“Azadlıq!” deyərək atıl meydana,
Səadət uğrunda çarpış mərdana,
Cəlladlar əlində olma oyuncaq,
Bir gözəl gün qazan Azərbaycana!

ŞƏRƏF LÖVHƏSİ
Kürün sahilində böyük bir şəhər!
Ona mahnı qoşur hər gün ləpələr.
Dalğalar gah küsüb, qayıdıb geri,
Şah da qucaqlayır boz sahilləri.
Qəzəbi tutanda başlayır cəngə,
115
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Əlibayramlıda geniş bir küçə,
Ağaclar baş-başa verib gör necə
Üzə gülümsəyir. Bardı hər tərəf,
Çinarlar, küknarlar dayanıb səf-səf.
Burdan iti keçmə, bir ayaq saxla,
Təzə çiçəklərin ətrini qoxla,
Bu güllər, çiçəklər yox idi dünən,
Yox idi gördüyün bu təmtəraq da.
Bu yerdə doğulub böyümüşəm mən,
Qüdrətim çatmır ki, yazım bu haqda.
Şəhərin ən gözəl yeri də budur.
Görkəmində böyük əzəmət, qürur.
Bir “Şərəf lövhəsi” göyə ucalır,
Baxan, bir də baxıb xəyala dalır.
Bir deyil-beş deyil şəkil lövhədə,
Neçə qəhrəmannın özü var burda.
Mənim şəhərimin neçə fədakar
Oğulu var burda, qızı var burda,
Burdadır döyünən qəlbi Şirvanın,
Var olsun yaratmaq eşqi insanın.
Hələ yazılmamış neçə dastanın
Söhbəti var burda, sözü var burda.
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SƏNİN

Yenə də xəyalım qol-qanad açdı,
“Uzaq bir səfərə hazıram” dedi.
Sinəmə sığmadı coşqun ilhamın
“Qələm dilə gəlib yazıram” dedi.

Əzəldən sevmişəm ömrün yazını,
Çox çəkmişəm bir dilbərin nazını,
Aşıq qardaş, yenə köklə sazını,
Yolunu gözləyir bu toylar sənin.

Şairin ilhamı bahara bənzər,
Yanar da, sönər də ulduzlar kimi.
Gah da gileylənər, özündən küsər,
Hərdən də naz satar şən qızlar kimi.

Aylar, illər nə bəxtiyar sovuşur,
Hər könül öz istəyinə qovuşur.
Ünvanını evlilərdən soruşur
Hələ neçə-neçə subaylar sənin.

Vuruldum sənətə körpəliyimdən,
Aylı gecələrdən aldım ilhamı.
Şair olmasam da, siz bilin ancaq,
Şeirlə başladım mən bu axşamı.

Bəmdə çox dayanma, hərdən zilə keç,
Könlümüzə düşən muğamlardan seç.
Şirin avazını unudarmı heç
Bu əlvan otaqlar, saraylar sənin.

1950


1957

BU YERLƏR
QAFQAZ

Dəyişmiş siması, sən görən deyil,
Dostum, gəl yenidən gəz bu yerləri.
Bir həyat qaynayır hər qarışında,
Acizdir vəsf edə söz bu yerləri.

Qafqaz diyarıdır mənim vətənim,
Öz sevimli yurdum, azad məskənim.
Bütün arzularım dil açır burda,
Ömrümün baharı gül açır burda.
Qafqaz! Həyatım “can” deyir bu ada,
Onsuz yaşamaram heç vaxt dünyada.
Ürəyim bağlıdır hər zaman ona,
Şeirimə can verir o əziz ana.
Mən sənin qoynunda dolmuşam yaşa,
Buludsuz göylərdə günəşlə qoşa
Yanır yer üzündə çırağın, Qafqaz.

Murovdağdan nəzər sal bir aşağı,
Buruq meşəsidir Kürün qırağı.
Əlibayramlının gülür növrağı Bürüyəcək işıq, qaz bu yerləri.

1951

117

Oyanıb yuxudan səhər obaşdan
Kəklik ovlayasan “Dəlikli daş”dan,
Dumanlı qayadan, çiskinli qaşdan
Seyr et şairanə, süz bu yerləri.
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Baxdıqca insanın ucalır başı,
Min nemət yetirir torpağı, daşı.
Yaratmaq həvəsi, hünər yarışı
Gülşənə döndərdi tez bu yerləri.

MUĞAN QIZLARI

01.12.1950

MƏNİM ŞƏHƏRİM
Kimin yolu düşsə bizim şəhərə,
Ötəri keçməsin qoy küçələrdən.
Görsün bir nişanə, bir iz qalıbmı
Küskün axşamlardan, lal gecələrdən?
Ətalət, ehtiyac qara gün kimi
Çəkib karvanını burdan köç eylər,
Böyük bir sənətkar yaxşı demişdir,
“Muğan - Muğan olsa biri uç eylər”.
Ötən günlərini o, bu yerlərin
Bir an xatırlayıb yadına salsın,
Təəccüblənməsin gördüklərinə,
Nə də ürəyini şək-şübhə alsın.
Dəyişir görkəmi, dəyişir hüsnü,
Ömurə zinətdir mənim şəhərim.
Görün nə uğurlu gələcəyi var Muğana şöhrətdir mənim şəhərim.
Qalxıb Murovdağın belinə hər gün,
Qoy baxım doyunca hər səhər ona.
Haqqında bir nəğmə yazılmasa da
Kür qoşur ən şirin nəğmələr ona.
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Toyda, həm şənlikdə, iş üstündə də,
Dodağı nəğməsiz görmədim sizi.
Bilin, hər nəğməyə dəyişmərəm mən
Qəlbimi titrədən zümzümənizi.
Bu doğma ellərin gen qucağında
Qayğısız, kədərsiz boy atmısınız,
Yuxulu çölləri nəğmələrlə siz
Hər səhər yuxudan oyatmısınız.
Deyirəm, elə bir nəğməm olaydı
Nəğmələr içində sayılaydı o.
Muğan qızlarının xoş avazında
Bu sakit çöllərə yayılaydı o.

KÖNÜL SEVƏN GÖZƏLDİR
Bizim el içində bu cür məsəl var,
“İstəmirəm, könül sevən gözəldir”.
Çox aşiqlər bunu eyləmiş təkrar:
“İstəmirəm, könül sevən gözəldir”.
Çoxları dünyanı tərk edib getdi,
Eşqi, məhəbbəti dərk edib getdi.
Ölüm yatağında çox aşiq dedi:
“İstəmirəm, könül sevən gözəldir”.
Çoxları işlətdi min tilsim, hiylə,
Bir zərər dəymədi azad sevgiyə.
Kölgətək arxamca düşmüsən niyə?
İstəmirəm, könül sevən gözəldir!
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Vəfalı bir dilbər sevəndə ürək,
Təravətli olar bənövşələrtək.
Sən ey qəlbiqara, yaxamdan əl çək,
İstəmirəm, könül sevən gözəldir!

Qayalar qol atıb göylərə sarı,
Səsim zirvələrə yetəydi barı.
Ceyranlar mələşən ovalıqları
Qartal kimi süzə-süzə gəlmişəm.



“Yaz!” deyir hüsnünü gördüyüm aləm,
Nə edim, acizdir əlimdə qələm.
Hələ bu yollarda azdır təcrübəm,
Sənət dünyasına təzə gəlmişəm.
01.12.1950

YAŞIDIMA

ƏZİZ BAYRAM
Yenə vətənimə əziz bayram gəlir,
Yoxdur ürəyimdə sevincin sayı.
Hər tərəfdən şənlik səsi yüksəlir,
Ölkəmizə qonaq gəlir May ayı.
Min nəğmə söyləyir hər ötən dodaq,
Hər körpə ürəyin min sevinci var.
Böyüyün, kiçiyin əlində bayraq,
Ürəklərdə solmaz, ilıq bir bahar.

Gəl çıxaq çöllərə, ay yaşıdım, gəl,
Yormadımı sakit otaqlar səni?
Əsən küləklərin səsini dinlə,
Çağırır yaxınlar, uzaqlar səni.

Sevinir oğulu, qızı yurdumun,
Fərəhlə, sevinclə gözəl may gəlir!
Susuz çöllər geyir çiçəkli donun,
Çöllərin zinəti əziz ay gəlir!

Gəl verək əl-ələ, quraq, yaradaq,
Bax, budur həyatın əvvəli, sonu.
Nə qədər gücümüz, qüdrətimiz var
Xeyirxah işlərə sərf edək onu.

Səhərlər geyinir yaqut rəngini,
Baxanda ilhamla könüllər coşur.
Şairlər artırır söz ahəngini Bu bayram eşqinə min nəğmə qoşur.
01.05.1954

DAĞLAR
Siz ey bir-birinə söykənən dağlar,
Açın qoynunuzu, sizə gəlmişəm.
Tərlan xəyalımın əzəl oylağı,
Göy yamaca, yaşıl düzə gəlmişəm.
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Keçdiyin yollara yaxşı nəzər sal,
Gör, itən illərdən nə iz qalıbdır.
Ağzı boz düzlərə yönəldilməmiş
Neçə çay qalıbdır, dəniz qalıbdır.
Aylara, illərə şöhrət olaq biz,
Zaman bizdən alsın öz sürətini.
Bu qanlı-qabarlı əllərimizlə
Təbiət dəyişsin təbiətini.
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...Gəl çıxaq çöllərə, ay yaşıdım, gəl,
Ürəklər alovlu, arzular təzə.
Gəl elə yaşayaq, elə ömr edək,
Vətən “fərsiz övlad” deməsin bizə.

Onu dinləmişik biz dönə-dönə,
Qoymaz könlümüzdə məhəbbət sönə.
O zəngulə, o rəng tanışdır mənə Bir şıltaq gözəlin qəmzəsidir o.
1950


OLMAZ
Sevgidir dünyanın, ömrün əzəli,
Onsuz nə yaşayış, nə həyat olmaz.
Aləm başdan-başa cənnətə dönsə,
Qoynunda sevgisiz can rahat olmaz.

1952

ABİDƏ
(Şirvanda sürücü-mexanik qıza)

Bir gözəl sallanıb keçsə yanımdan,
Yüz ilin ağrısı çıxar canımdan.
Dağ-daş dilə gələr həyəcanımdan,
Yarda ürəyə bax, narahat olmaz.

O gün cəsarətlə kürsüyə qalxdın,
Dikildi nəzərlər, baxışlar sənə.
Danışa bilmədin, utandın əvvəl,
Necə yaraşırdı alqışlar sənə!

Mən sənə demişəm “ömrüm gülşəni”,
Neynirəm gülzarı, çölü, çəməni.
Busə ver ləbindən, sevindir məni,
Xeybərə bundan xoş mükafat olmaz.
1951

NƏFƏSİDİR O
Ay xanəndə dostum, bir muğam başla,
Elin arzusudur, el səsidir o.
Min gülün-çiçəyin ətri var onda,
Şeyda bülbüllərin nəfəsidir o.
Coşsun, havalansın qoy pərdə-pərdə,
Onda sevinc də var, qəm də, kədər də.
Min könül danışır zəngulələrdə Həyatın ən şirin meyvəsidir o.
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Nemətlər içində musiqidir baş,
Şirin sədasından dil açar dağ-daş.
Bu nəğməni qəlbdən oxu, a qardaş,
Xeybərin məhəbbət nəğməsidir o.

Nə gözəl peşəyə yiyələnmisən?
Hər arzun, diləyin var olsun görüm.
Ürəkdən gələn o odlu sözlərin
Yayılsın hər yana, car olsun görüm.
Dedin, “maşın bizə böyük köməkdir,
Yetər, ağ qızılı topladı əllər”.
Sükan arxasında görəndə səni
Sevindi tarlalar, sevindi çöllər.
Nümunə götürdün Kövhər bacından,
Adın dilə düşdü bizim Muğanda.
Hamı alqış dedi fərasətinə
Sən dəmir atınla düzə çıxanda.
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KƏNDİMİZİN AXŞAMI

DÜNYA

Baxırsan hər tərəf saralır tamam,
Kəndin üzərinə sakitlik çökür.
Səhərin eşqilə gələn bu axşam
Mavi buludların karvanın çəkir.

Pozulmaz, dəyişməz gərdişi onun,
Çoxdur yaxşı-yaman vərdişi onun,
Sirrindən baş açmaz hər kişi onun Əzəldən belədir, belədir dünya.
Fəndgirlər əlinə keçsə yüyəni,
Çoxalar namərdi, haram yeyəni,
Öyünmə, çox “mənəm-mənəm” deyəni
Üyüdüb un kimi ələdi dünya.

Kəndin cənubunda şırıldayan çay,
Artıq dalğalanmır,axır sakitcə.
Nə bir qışqırıq var, nə də bir haray,
Ay da yuxusuzdur – bu, “lay-lay” ona.

Bəzən haqsız qalır, haqlını əzir,
Nadan hüzurunda aqil müntəzir,
Tülkünü, çaqqalı eyləyib vəzir,
Şiri quzu kimi mələdir dünya.

Gözəldir kəndimiz! Gözəldir gəzmək!
Sevincimdən, dostlar, gəzə bilmədim.
Götürüb qələmi bir şeir yazmaq,
Bir kəlmə söz belə yaza bilmədim.

Talemiz əlində olub oyuncaq,
Qoymur ondan bir həzz alaq doyunca,
Kiminin boynuna zər düzür, ancaq
Kiminin boynunda şələdir dünya.

Elə bil təbiət dayanıb dincə,
Sakitlik hökmünü sürür burada.
Burada qol-qanad atır düşüncə,
Ay qızıl tellərin hörür burada.

Xeybərəm, bilmədim dostdur, yağıdır,
Bu gün qurduğunu sabah dağıdır,
Verdiyi gah şərbət, gah da ağıdır Sevincdir, hiylədir, nalədir dünya.

Yaşıl söyüdlər də verib baş-başa,
Sanki “lay-lay” çalır axan çay ona.
Yarpaqlar tərpənmir, gedibdir huşa Bahar yuxusudur bu “lay-lay” ona!


ANA

Nə gözəldir kəndimizin axşamı,
İnsanın üzünə təbiət gülür.
Axı necə yazım, ürək ilhamı
Özü ürəyimdə şeirə çevirir.
10.06.195


O ağ saçlarına baxanda hərdən,
Uşaqlıq illərim yadıma düşür.
Deyirəm, mənalı keçən ömrümün,
Günləri tez gəlib, nə tez ötüşür.
Körpəykən gördüyüm qara saçların,
İndi, əziz ana, neyçün dümağdır?
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Bir qara tük belə yoxdur başında Sanki yazılmamış bir ağ varaqdır.

Yuxusuz qalaraq beşiyim üstə
“Lay-lay” da çalırsan sonalar kimi.

Özüm də bilmirəm, mehriban qadın,
Nədir düşündürən, qocaldan səni?
Keçən dövrlərin izləridirmi?
Gizlətmə, aç mənə ana qəlbini.

Yadımdan çıxmamış, qış axşamları
Nağıl da söylərdin ocaq başında.
Mən yuxuya gedib xumarlanardım
Nənə laylasının xoş ağuşunda.

Düzdür, min işgəncə vermiş pis günlər
Sənin tək ağsaçlı çox analara.
Daha ürəyindən sil qübarını Artıq insan hara, pis günlər hara?

İllər gəlib keçdi gözlənilmədən,
Həyatın mənasın qandım, anladım.
Yeddi yaşım vardı o zaman hələ...
Qoltuğumda kitab dərsə yollandım.

Ömrümüz günəşlə yanaşı durmuş,
Ələm də, qüssə də bizdən uzaqdır.
Parlaq gəncliyimin şəfəqlərində
O ağ saçların da parlayacaqdır.

Dedin, “fəxr eləsin səninlə Vətən,
Qızıl Günəş kimi həyatda parla.
Xalqa xidmət elə, sev vətənini,
Nə şöhrətlə öyün, nə də ki varla”.

21.05.1958

MƏNİM NƏNƏM
İllər gəlib keçdi gözlənilmədən,
Bilirəm, ötmüşdür doxsanı yaşın,
Yenə hiss edirəm, gənc görünürsən.
Mən hər gün aldığım “əla” qiymətlə
Ay nənə, gülürsən, çox sevinirsən.
İşıqdan qalsa da solğun gözlərin,
Düşsə də o qara saçlarına dən,
Sən hələ “cavansan”, “qocalmamısan”,
Yenə ilham alır gəncliyim səndən.
Körpə yaşlarımda bəslədin məni,
Ən əziz mehriban analar kimi.
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Əməl eyləyirəm nəsihətinə,
Bir-bir sinifləri hey keçirəm mən.
Onillik məktəbin pillələrindən
Elmin zirvəsinə yol açıram mən.
21.05.1954

GƏZƏRLƏR MƏNİ
Qədirbilməzlərin eşqində, könül,
Çox saldın ayağa - əzəllər məni.
Yoruldum onları vəsf eləməkdən Bir yada salmadı gözəllər məni.
Bu qəmlər sinəmə yük oldu mənim,
Könlüm dərd əlində tək oldu mənim,
Atdığım dübarə yek oldu mənim Cəzanə gətirdi bu zərlər məni.
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Küskün xəyalımdan keçdi gör nələr,
Könlüm quzu kimi dil açıb mələr,
Bir zaman eşqimdən üz döndərənlər
Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni.

Başqa bir gözələ uymadı könlüm,
Gözündən kənara qoymadı könlüm,
Elə şirinsən ki, doymadı könlüm,
Çox qatılıb şəkər-şərbətlər sənə.

Xeybər, bir misal var, deyilib, haqdır:
“Gözdən uzaq olan qəlbdən uzaqdır”.
Duyan könüllərdə yaşadacaqdır
Yazdığım qoşmalar, qəzəllər məni.

Xeybər, zövq almadı ömürdən nadan,
Dostlar məclisindən qoy gəlsin sədan,
Nə qədər imkan var, kam al dünyadan,
Bir də düşməyəcək fürsətlər sənə.

1960

1960





MƏNİ

DEDİM,
DEDİ

Könül, nə qəribə xasiyyətin var,
Salırsan gündə bir sevdaya məni.
Bu gülüzlülərdən ehtiyat eylə,
Döndərmə bülbülü-sevdaya məni.

Dedim: - Gəl barışaq, vüsal dəmidir.
Dedi: - Cavan oğlan, az minnət eylə.
Dedim: - Məni üzən hicran qəmidir.
Dedi: - Sevirsənsə, dəyanət eylə.
Dedim: - Naz etməkdən məgər doymadın?
Dedi: - Sən məni heç rahat qoymadın.
Dedim: - Gül üzündən busə qıymadın.
Dedi: - Bu mən, bu sən - cəsarət eylə.
Dedim: - Xeybər gəzir can üzə-üzə.
Dedi: - İnanmıram o deyən sözə.
Dedim: - Bəlkə elçi göndərim sizə?
Dedi: - Yalandırsa, həqiqət eylə.

Dünyaya divanə gəlməmişdim mən,
Yalnız divanəyəm onun eşqindən,
Nə yardan yarıdım, nə də ömürdən.
Neçin yaratdın sən, xudaya, məni.
Bəzən mən deyəni deməyir ürək,
Qəlbin də hökmünə dözəsən gərək,
Xeybər, o gözəlin eşqindən əl çək Qorxuram verəsən fənaya məni.
1960

SƏNƏ

1961

KOMMUNİSTLƏRƏ BAŞSAĞLIĞI

Gözəlim, incitmə bu qədər məni,
Mən ki, çox etmişəm hörmətlər sənə.
Nə çıxar aşiqə zülm eləməkdən,
Heç yaraşmır belə adətlər sənə.

Demokratya bayraq eylədi haqqı,
Yıxdı qurduğunuz bu ittifaqı.
Söndü partiyanın Lenin çırağı,
Soldu gülşəniniz, gülləriniz, vay!
Sov.İKP həmişə deyərdi qəti:
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Kommunizmə gedirik köçlü-külfətli.
Axırda ac qoydu yazıq milləti.
Yadlara açılan əlləriniz, vay!

Bir də düşmənimə yaman olaydı.

İki rus birləşib verdilər fərman,
Kremldə dözməyib etdilər üsyan.
Bağlı qapınıza ananız qurban.
Raykomlar, lal olmuş dilləriniz, vay!
Yetmiş ildə daim artdı ölüm, şər,
Kommunizm xülyaymış, anladı bəşər.
Proletarlar bir də çətin birləşər.
Dönüb düşmən olan elləriniz, vay!
Hələlik salamat qalıb movzoley,
Onu neyləməli? Düşünürlər hey.
Baş katiblər gördük bir-birindən key.
Qoca, xəstə, şikəst, şilləriniz, vay!
Hanı verdiyiniz öyüdlər, dərslər,
Əyri kommunistlər, düz kommunistlər.
Danıldı, məhv oldu çox müqəddəslər,
Başınıza oldu külləriniz, vay!
Avqust 1991

OLAYDI
Deyirəm, nolaydı, sevdiyim dilbər
Yaxşını, yamanı qanan olaydı.
Bu tərlan könlümü az incidəydi,
Ömrümə, günümə yanan olaydı.
Dünyanı başıma dar etməyəydi,
Sirrimi aləmə car etməyəydi,
Məni dost yanında xar etməyəydi,
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Demirəm, qumaşa, ala bürünə.
Qəlbi təmiz ola, sadə görünə,
Yalvara-yalvara belə birinə
Canım təmənnasız qurban olaydı.
Seyranə çıxanda yel narın-narın,
Tökəydi üzümə ipək saçların,
Xeybər, istəmirəm dövlətin, varın,
Arzum budur, yalnız insan olaydı.
1961

MÜƏLLİMİM
Əziz müəllimim, mehriban insan,
Qəlbin fərəhlənib şad olsun deyə
Buket bağlayaraq misralarımdan
Gəldim bayramını təbrik etməyə.
Ömrümə-günümə bəxş elədin sən
İşıqlı bir həyat, xoş bir gələcək.
Nə qədər ömrün var, nə qədər sağam
Adın ürəyimdən silinməyəcək.
Həyat yollarında aciz qalmadı
Biliyi, kamalı səndən alanlar.
İndi bilirəm ki, mənim boynumda
Sənin anamdan çox haqqın-sayın var.
Nə edim, qarşında üzüm qaradır,
Adına layiq bir əsər yazmadım.
Müəllim də olsam, şair də olsam
Yenə hüzurunda şagirddir adım.
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ÜRƏK
NƏĞMƏLƏRİ
REDAKSİYADAN: Əlibayramlı rayonunun Hacıqabul
stansiyasındakı 13 nömrəli dəmir yol məktəbinin pioner baş
dəstə rəhbəri Xeybər İgidəliyev redaksiyamıza bir neçə şeir
göndərmişdir. Bu şeirlər öz səmimiliyi, təzəliyi ilə nəzəri cəlb
etmişdir. Redaksiyamız gənc şeir həvəskarının şeirlərindən
bəzilərini oxucularımıza təqdim etməyi lazım bilmişdir.
TEZ OYAT MƏNİ
Qoyma yatıb qalam günortayadək,
Ay ana, səhərlər tez oyat məni!
Nə qədər ömrüm var hünər göstərim Təzədən yetirməz bu həyat məni.
Demə, “axşam oğlum işdən gec gəlib,
Biz az da uzanıb dincini alsın.
Yasdığım yanında zəngli saatım
Mən durana kimi zəngini çalsın”.

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

Ay ana, səhərlər tez oyat məni!
Nə qədər ömrüm var hünər göstərim Təzədən yetirməz bu həyat məni!

GƏLƏYDİN
(şair Nəbi Xəzriyə)
Dolandın hər səmti, gəzdin uzağı,
Parisdən, Romadan gəldi sorağın.
Dəyməmiş bu yerə hələ ayağın,
Nə olaydı, bir gün bizə gələydin.
Burada min nemət yaradır insan,
Hər günün alnına yazır bir dastan.
Keçirib maşını Salyan yolundan Bu yerləri gəzə-gəzə gələydin.
Mişovdağın baxsan əgər yalına,
Abşeron düşəcək tez xəyalına.
Əlibayramlının cah-cəlalına
Misraları düzə-düzə gələydin.
Köhnə libasından çıxıb səhralar,
Hər qarış torpaqda əməyimiz var,
Hərdən də söz qoşub deməyimiz var Bizimlə söz üstə sözə gələydin.

İstərəm hər səhər doğan günəşin
Darayam telini öz əlimlə mən.
Vətən torpağını bir gəlin kimi
Bəzəyim işimlə, əməyimlə mən.

DÜNYA

Yaşamaq deyildir təkcə muradım,
Əzəl şöhrətimdir yaşatmaq eşqi!
Bəlkə də dünyaya gəlməzdi insan
Olmasaydı qurub-yaratmaq eşqi!
...Qoyma yatıb qalam günortayadək,

Tərifləmə, çox çəkmişəm qəmini,
İlan vursun ürəyindən dünyanın.
Göz açandan biz doyunca yemədik
Kökəsindən, əppəyindən dünyanın.
Kasıb doğan yetim oldu, küt oldu,
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“Azərbaycan müəllimi” qəzeti,
17 mart 1960-cı il
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Ciblərində pul yerində bit oldu,
Əynində gah bez oldu, gah çit oldu,
Fələk geydi ipəyindən dünyanın.

Qoymaz bir övladı qəm-qüssə çəkə.
Bayramına gələ bilmədim bəlkə,
Səhvimdən keçəsən, Güldəstə nənə.

Baş götürüb qaçmaq üçün hara var?
Hara getsən, “yox”dan üzü qara var?
Ürəyimdə neçə-neçə yara var
Çaqqalından, köpəyindən dünyanın.

Bu dövranda ağ günlərin yox sanı,
Az yaşasan, özündə gör nöqsanı,
Çox qalmayıb, haqlamısan doxsanı Yüzü də keçəsən, Güldəstə nənə.

Gəl söydürmə, dilim gəlmir söyüşə,
Qocalmışam mən döyüşə-döyüşə.
İç araqdan, ye bozbaşdan, hey göyşə,
Daha əl çək mələyindən dünyanın.


OLSUN
1990


Nə deyim, nə deyim gülmədi bəxtim,
Xəyal eşitmədi ürək deyəni.
Ancaq çiçək kimi solmadı bəxtim,
Şairlik özünə cəlb etdi məni.
Götürüb qələmi başladım mən də
İncilər düzməyə - şeir yazmağa.
Azad duyğularım coşdu sinəmdə
Baharın eşqinə dair yazmağa.
28.06.1954

GÜLDƏSTƏ NƏNƏ
Hirslənər, bir anda pozular keyfi,
“Kim desə qocasan, Güldəstə nənə”.
Hələ neçə qıza gəlinlik donu,
Ölçəsən, biçəsən, Güldəstə nənə.
Bir ülvi anadır bizə bu ölkə,
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Əzəldən könlümü ona vermişəm,
Söyləyin cananə arxayın olsun.
Ondan qeyrisini sevmərəm heç vaxt.
And olsun vicdanə. arxayın olsun.
Məndən ayrı düşsə o mehribanım,
Göyləri ağladar ahım, əfqanım,
O şəmin oduna qoyun mən yanım,
Dincəlsin pərvanə, arxayın olsun.
Qoy özgə xəyalə düşməsin əğyar,
Yalan, fitnələrə indi kim uyar?
Mənim yar yanında etibarım var,
Eşitsin biganə, arxayın olsun.

BUNDAN SONRA
(öz həmyaşlarıma zarafatla)
Hərəniz bir yolla uçub getdiniz,
Özgələri varlı-karlı etdiniz.
Yaşadınız, tükəndiniz, bitdiniz,
Nə lazım hay-haray, ah - bundan sonra.
Bir də düşməz o fürsətlər, o dəmlər,
136
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Dayaq duran, iş düzəldən həmdəmlər.
Tükəndi gülablar, abi-zəmzəmlər,
İçin qatıq, ayran, çay bundan sonra.

Şəfa çeşməsidir daşın, torpağın,
Nə qədər xatirə yatır sinəndə.
Şirazlı gözəlin eşqinə bir vaxt
Nəğmələr qoşubdur Yesenin səndə...

Demirəm ki, biz bu yurdda tək qaldıq.
Döyülsək də, vurulsaq da sağ qaldıq,
Elə biz də sizin kimi çaqqaldıq,
Olun çaqqallara tay bundan sonra.

Gəlir min obadan, eldən qonağın,
Nə qədər könüllər birləşdirirsən,
Hamını dost edib, mehriban edib
Balaca qoynuna yerləşdirirsən.

Bunu kim deyibsə, düz deyib bir az,
Xilədən birqadir, komandir olmaz.
Enən bir də qalxmaz, boşalan dolmaz
Versəniz də milyon pay bundan sonra.

Üç-dörd il mənim də nazımı çəkdin,
Sən ümid yerisən yüz-yüz xəstənin,
Ağrıma son qoydu havan, dənizin,
Bir də bir sarışın gözəlin sənin.
Mərdəkan,1971-1974

ŞEİR DEYƏNDƏ

Gördüm mərdi heç döyməsin dizinə,
Dolanım başına, dönüm gözünə.
Xeybər, neçə namərd düşüb izinə,
Olar düz işin də zay bundan sonra.

QALDI

Başına döndüyüm, qınama məni
Cansız bir çöpə də şeir deyəndə.
Sevincimin həddi-hüdudu olmur
Məsum bir körpə də şeir deyəndə.

Şirin arzularım, xoş xəyallarım,
Sizdən yalnız quru əfsanə qaldı.
Saldı nəzərindən məni o afət,
Adım el içində “divanə” qaldı.

Dürr kimi söz seçmək olubdur peşəm,
Yığıb düyüncəmə düyünləmişəm,
Sahillərdə durub çox dinləmişəm
Dalğa da, ləpə də şeir deyəndə.

Silinməz xatirdən qəlbə dolanlar,
Açılmaz bir daha vaxtsız solanlar,
Məhəbbət zövqündən məhrum olanlar
Həmişə əhdinə biganə qaldı.
Neçin ilqarını dandı o dilbər,
Gözəllərdə vəfa olmayır məgər?
Bir etibarsızın yolunda, Xeybər,
Başına gəlməmiş daha nə qaldı?!
MƏRDƏKAN
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Sözdən ürəklərdə tufanlar qopar,
Sözdən dəli könül sakitlik tapar,
Sözə nanə, yarpız ətiri hopar
Dərə də, təpə də şeir deyəndə.
1960

Nə olar, yetsəm də yaşın yüzünə
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Bir gözəl başını qoya dizimə,
Baxıb o üzümə, gah bu üzümə
Arabir öpə də şeir deyəndə.
Adətdir, gözəli hamı təriflər,
Bu işi görənlər sanmasın hünər,
Günahkar olmazsan, hərdənbir, Xeybər,
Çörə də, çöpə də şeir deyəndə.
1998

TÖVBƏ EYLƏYƏK
Qınamayın məni dostlar, tanışlar,
Qınamayın məni, ay əzizlərim.
Hamınızı qəlbən sevirəm, vallah,
Siz ay əyrilərim, siz ay düzlərim.
Deyirsiniz, az-az görünürəm mən,
İtib qapınızdan ayaq izlərim.
Dönmüşəm lap İran qanovuzuna,
Siz ay çirkinlərim, ay təmizlərim.
Yaman incimişəm mən dilinizdən,
Buna görə sizdən uzaq düşmüşəm.
Bir siz olsaydınız dərd yarı idi,
Mən lap özümdən də qaçaq düşmüşəm.
Bunu necə danım, necə gizlədim,
Bəzən gəzirəm tək, sərsəri kimi.
Hər dərdim, hər sirrim qalıb içimdə,
Böyük bir fatehin bərbəri kimi.
Ürək göylər qədər geniş olsa da,
Hərdən bulud kimi boşalmaq istər.
Xoşqılıq ünsiyyət yaşadır qəlbi 139
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Yaxşı həmsöhbətə tuş olmaq istər.
Çox vaxt unuduruq biz bu hikməti,
Bacara bilmirik öz-özümüzlə,
Xəncərlər sancırıq ürəyimizə,
Yerinə düşməyən çox sözümüzlə.
“Düz sözə zaval yox” deyiblər. Gəlin
Haqsız şikayətə tövbə eyləyək.
Üzümüz qaradır bir-birimizdən,
Yersiz məzəmmətə tövbə eyləyək.
İşbilməzlər xalqa çox ziyan vurdu,
Bərəkətli çöllər, çaylar qurudu,
Gəlin candan sevək bu ana yurdu,
Ona xəyanətə tövbə eyləyək.
Sonra da deyirik öldü filankəs,
Saqqal da saxlayır, yaş da tökürük.
Sağlığında topa tutduğumuzun
Məzarı başında dil-dil ötürük.
Dünən də beləydik, bu gün də belə,
Necə olacağıq görəsən sabah.
Bağışlasın məni yaxşı adamlar,.
Bizi özümüzdən qorusun Allah.
Mərddən, xeyirxahdan söhbət düşəndə
Gör onu necə də yamanlayırıq.
Niyə başqasını tez görürük biz,
Niyə özümüzü az danlayırıq.
Böhtana, qeybətə elə uymuşuq,
Yaddan çıxarmışıq öz dərdimizi.
Görəsən, biz nə vaxt düzələcəyik?
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Nə vaxt biləcəyik öz qədrimizi?

Fərəhi, neməti çox uzun sürməz,
Talanmış bir yerə oğru da girməz Sən məni aldadıb azdırma, gülüm.

Yaxşı adamları gözdən saldıqca
Azalır, tükənir, itir yaxşılıq.
Deyin, xoş keçərmi güzaranımız
Unudulsa hörmət, xətir, yaxşılıq?

Demə, daha cavan oğlan vaxtımdır.
Oruc tutan, namaz qılan vaxtımdır,
Vallah, kölgəmdən də qorxan vaxtımdır Mənə dağı-daşı gəzdirmə, gülüm.

Sizə toxunmasın bu iradlarım,
Azmı yanılırıq bu sözümüzlə.
Gəlin, başqa-gözdə qıl axtarmayaq
Tiri görmürüksə öz gözümüzdə.

“Həyat tamaşadır” deyənə əhsən,
Oynaya bilməyən çıxır səhnədən,
Sevgi oyununu uduzmuşam mən Gəl, məni bir də sən uddurma, gülüm.

Çox az kişi qalıb bu gün meydanda,
Dilənçi çoxalıb, artıb hər yanda,
Barı belə gündə, belə zamanda
Harama, rüşvətə tövbə eyləyək.

Xeybərin yox bircə könül həmdəmi,
Çıxdı axırıma bir gözəl mənim.
Əgər bir də yazsam, sınsın qələmim,
Mənə sevgi şeiri yazdırma, gülüm.

Çətin gündə gərək hamı bir olsun,
Qəzəbmiz kükrəsin çılğın Kür olsun.
Dodaqlarda mahnı olsun, şeir olsun,
And içək millətə, tövbə eyləyək.
Bir də yol verməyək bu pisliklərə,
Yığılaq and içək gəlin min kərə,
Haqqa, ululara, müqəddəslərə,
İlahi qüdrətə tövbə eyləyək.

GECİKMİŞ MƏHƏBBƏT
(bir dostuma)
Mənim çoxdan ötüb məhəbbət yaşım,
Gözlərini elə süzdürmə, gülüm.
Bir insafsız, qədirbilməz eşqinə
Üzülmüş könlümü üzdürmə, gülüm.
Gecikmiş məhəbbət qəlbə ruh verməz,
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ATALAR,
TOYLARI GECİKDİRMƏYİN
1992

Dilimizdən düşməz belə deyim var:
“Bu gündən sabaha yoxdur etibar”.
Üzümüzə daim gülmür ruzigar,
Atalar, toyları gecikdirməyin!
Nə qədər imkan var, can salamatdır
Övlada borcunu tez başa çatdır,
Rahat ol ki, oğlun, qızın xoşbəxtdir Atalar, toyları gecikdirməyin!
Kişilər sözüdür, “tez evlənənlər,
Erkən sevgilərdən çəkməyib zərər”,
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Bəlkə də utanır, demir sevənlər Atalar, toyları gecikdirməyin!

Çalın toy havası elə hay düşsün,
Sevən kəslər bir-birinə tay düşsün,
Belə gündən hər subaya pay düşsün Gözaltı eləsin, mən danışanda.

Xeyir iş görəndə yüz ölçün, biçin,
Sonra deməyəsiz tələsdim neyçin,
Yaxşı kürəkənlər, gəlinlər seçin Atalar, toyları gecikdirməyin!

Görün nə demiş bir söz Peyğəmbəri,
“Sevgisiz dünyanın nədir dəyəri?”
Sevgidir yaşadan, vallah Xeybəri Sevməsin, neyləsin, mən danışanda.

“Nəvə” adlı neməti var həyatın,
Odur şirin barı bu toy-büsatın,
Bu arzuya tez qovuşun, tez çatın Atalar, toyları gecikdirməyin!


YAZIQ ƏZRAYIL

Tanrım, qurtar eli hər dərdi-sərdən,
Toylarda görünək barı biz hərdən,
Bu şeir yadigar qalsın Xeybərdən:
Atalar, toyları gecikdirməyin!
1994

MƏN DANIŞANDA
Musiqi dayansın, tamada sussun,
Müğənni dincəlsin mən danışanda.
Könlüm bir nəğməli çeşmədir mənim,
Qoy hamı dinləsin mən danışanda.
Sözünə şəkər qat, toy tamadası,
Ucalsın hər yana bu toy sədası,
Gözlərini elə süzmə, qadası,
Dil çaşar kəlməsin mən danışanda.
Şeirim maya tutar özümdən mənim,
Ariflər doyarmı sözümdən mənim,
Oxu ürəyimi gözümdən mənim,
Çağlasın həvəsin mən danışanda.
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Hamının qənimi olan Əzrayıl
Mənim də ardımca gələcək bir gün.
Ondan kim gizlənib, mən də gizlənəm Ya gündüz, ya gecə gələcək bir gün.
Zalım ovçu kimi durur pusquda,
Qəfil yaxalayır öz şikarını.
Qocasan, cavansan, fərqinə varmır Ayırır həyatdan, yardan yarını.
Yox, yox, zalım dedim ona, səhv dedim,
Yazıq Əzrayılı sandım günahkar.
Bu dünyada elə əzrayıllar var
Əsil Əzrayıl lap kölgədə qalar.
Görən hardadır o göylər mələyi,
Yoxsa tora düşüb o da nahaqdan?
Niyə gəlib xilas etmir bizləri
Yerdəki amansız əzrayıllardan?!
BİZİ YARADANA
Sən ey ömrüm boyu arxalandığım,
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Qüdrətli bildiyim, ülvi sandığım,
Hamıdan çox sevib, çox inandığım Mənim səndən güclü kimim var axı?

Nə üçün incitdin özündən məni.
Bilməm, hansı namərd aranı vurdu,
Axır saldı sənin gözündən məni.

Sən bəxş etdin mənə səbri, dözümü,
Adınla başladım hər bir sözümü,
Hər məqamda sənə tutdum üzümü Mənim səndən güclü kimim var axı?

Bir zaman dərdini mənlə bölərdin,
Uzaqdan görəndə qaçıb gələrdin,
Şirin danışardın, şirin gülərdin,
İndi dindirirsən həzindən məni.

Dayaqsıza dayaq olmaq zorun var,
Kor dünyanı işıqladan nurun var,
Zalım üçün qəfəsin var, torun var Mənim səndən güclü kimim var axı?

Demə məhəbbətdən doydum, usandım,
Könülsüz sevgini əfsanə sandım,
Tək sənin oduna yandıqca yandım,
Kənara çəkmədin gözündən məni.

Bir haqq sənsən, haqq yolunda ölən biz,
Dərgahına dizin-dizin gələn biz,
Hər mətləbi bildirən sən, bilən biz Mənim səndən güclü kimim var axı?


XATİRƏLƏRDƏ
“Mənə xatirə yaz, - deyirsən bacım, Şirin ülfət yaşar xatirələrdə.
Acılı, şirinli keçən illərdən
Çox hekayət yaşar xatirələrdə”.

Düşmən yaman üstələyib bizləri,
Bu torpaqdan silinməsə izləri
Vətən bağışlamaz biz fərsizləri Mənim səndən güclü kimim var axı?

Gör nə tez yetişdik on yeddi yaşa,
Bir şagird ömrünü tez vurduq başa,
İndi bənzəyirik uçan bir quşa Sevinc, həsrət yaşar xatirələrdə.

Sən varsansa, kiməm mən hayıf çıxam,
Şimşək olub düşmən başında çaxam?
Ulu Tanrım oyaq bəxtim, qaraçuxam Mənim səndən güclü kimim var axı?
Ümid bir sənədir, eşit bizləri,
Eşit Xeybər təki kimsəsizləri,
Əyrilərdən özün qoru düzləri Mənim səndən güclü kimim var axı?
MƏNİ
Səndən gözləmirdim bu xasiyyəti,
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Məktəb illərindən bizə əmanət
Qalacaqdır saflıq, düzlük, həqiqət,
Kimə ömür boyu sonsuz məhəbbət,
Kimə nifrət yaşar xatirələrdə.
Keçdi günlərimiz min bir ahəngli,
Sinif otaqları nidalı, zəngli,
Təbaşir qoxulu, mürəkkəb rəngli
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Arzu, niyyət yaşar xatirələrdə.
Çox çəkilib bizim üçün zəhmətlər,
Çox almışıq haqlı-haqsız töhmətlər,
Çıxar yadımızdan bir çox qiymətlər,
Düzgün qiymət yaşar xatirələrdə.
Ağ-appaq dəftərdir şagird ürəyi,
Hələ gül açmamış arzu, diləyi,
Qabaqdadır onun hər görəcəyi Sirli hikmət yaşar xatirələrdə.
1957

SALMAN RÜŞDÜYƏ AÇIQ MƏKTUB
Ədibsən, alimsən bilmirəm nəsən,
Tanınmırsan hələ biz tərəfdə sən.
Oxumamışam hələ cızmaqaranı,
Ancaq görürəm ki, ağdan qaranı
Seçə bilməyirsən, yazıqlar sənə.
Bir ulu, müqəddəs kitaba, dinə
Qələt söyləmisən başından böyük.
Bütün əcdadının yaşından böyük
Tarixi, şöhrəti olan dinim var,
Onu ləkələyə bilməz nadanlar.
Yazmamışdan qabaq, ay əbləh, barı,
İslama, “Qurana” şər atanları
Gözlərin önünə gətirə idin,
Onlardan bir ibrət götürə idin.
Bilirdinmi Nadir, Şamil, Teymurləng,
Bu dinin yolunda eyləyiblər cəng?!
Tanrısızlara dərs veriblər elə,
Unutmur min arxan dönəni hələ.
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Kərbəla çölündə şəhid olanlar,
Məzardan ayılsa minlər, milyonlar,
Səni tez məhşərə çəkərlər bu gün.
Ölümünə fərman verdiyi üçün
O mərd Xomeyniyə “sağ ol” deyərlər.
İslamı sahibsiz görmüsən məgər?
Bu dinə, “Qurana” çox xor baxanlar
Sonradan utanıb peşman olublar.
Oxu Tolstoyu, Bismarkı oxu,
“La ilahə” deyir dünyanın çoxu.
Bəşərin ən böyük söz dühaları
Səndən istedadlı sənətkarları Firdovsi, Nizami, Pəhləvi bir vaxt,
Söz-sənət mülkündə açarkən büsat
“Qurani-Kərim”dən ilham alıblar,
Onun şərəfinə qələm çalıblar.
Sevib vəhylərdəki pak qayələri,
Tərənnüm ediblər o ayələri.
Onları yaşadan hikmət, bax, budur.
Tanrısevərləri heç kəs unutmur.
Sən isə aldanıb pula, şöhrətə
Şər atdın “Qurana” və şəriətə.
Acıyıram sənin nadanlığına,
Özünü gör nəyə düçar eylədin Adını pislikdə şüar eylədin.
Sənə yaraşmayır müsəlman adı.
Haram olsun sənə o Salman adı.
Bəndələr yazsa da hökmü, fərmanı
Tanrı verəcəkdir əsl cəzanı.
1992

ŞAİRƏ SALAM
(27.03.1955-ci ildə xalq şairi S.Vurğunla
görüşdə X.İgidəliyevin söylədiyi şeir)
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Artır iftixarım, artır ilhamım,
Baxdıqca bu xoşbəxt cahana, şair!
Çoxdan gözləyirdik, çoxdan biz sizi,
Xoş gəlmisiz bizim rayona, şair!
Mən də bu həyatdan ilham almışam,
İndi söz mənimdir, məni dinləyin,
Bir xahişim vardır, şairim, sizə
Bu kiçik şeirimi qəbul eyləyin.
“Könül dəftərini” vərəqlədikcə,
Yaratmaq eşqilə ilhama gəldim!
Qəlbimi açmaqçın, şairim, sizə,
Bu gün hüzuruna salama gəldim!
Bizim şən qızların nəğmələrindən,
Əziz anaların körpələrindən,
Baharın ətirli, xoş havasından,
Qayıtmış quşların ilk yuvasından
Salam söyləyirəm şairim, sizə!
Sadə görünməsin şeirim sizə!
Gəncliyin gül açan arzularından,
Kürün sakit axan lal sularından,
Dağda çobanların zümzüməsindən,
Xallı ceyranların incə səsindən
Salam söyləyirəm şairim, sizə!
Sadə görünməsin şeirim sizə!
İnsanın insana məhəbbətindən,
Yaşlı qocaların söz-söhbətindən,
Novruz güllərindən, çiçəklərindən,
Qoca Həraminin ətəklərindən
Salam söyləyirəm şairim, sizə!
Sadə görünməsin şeirim sizə!
Sədəfli sazımda səslənən simdən,
Mənə ilham verən müəllimimdən,
Elin xoş günündən, səadətindən,
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Əlaçı şagirdin beş qiymətindən
Salam söyləyirəm şairim, sizə!
Sadə görünməsin şeirim sizə!
Ən böyük arzudan, azad ilhamdan,
Tərlan səhərlərdən, nurlu axşamdan,
Sizə mühəndisdən, dəmiryolçudan,
Qurğudan, əməkdən, hər işdən salam!
Sevdiyim həyatdan, günəşdən salam!
Yazmaqla qurtarmır salamım, şair!
Öpür qələmimdən ilhamım, şair!
Bu dünya dastandır, ürəyim vərəq,
Aldığım hər zövqü vəsf edəm gərək.
Yolum şairlərin gedən yoludur,
Çələng bağlamışam sənət adından.
Şerim həyatımın ilk məhsuludur.
Sizə gəncliyimdən, həm dostlarimdan,
Dərsdən, oxuduğum məktəbdən salam!
Bu cavan şairin təbindən salam!
Şairim, yox məndə elə bir qüdrət
Sizə dastan qoşam şeir dililə.
Boşdur söz xəzinəm, sadədir dilim,
Necə yarışım mən söz bülbülilə.
Siz mavi göylərdə yanan bir günəş,
Mən ondan yaranan kiçik bir şüa.
Mən sənət yolların indi keçirəm,
Siz sənət evində böyük bir düha.
İlham mənbəyidir odlu nəfəsin,
Canlanırsan daim bir əməl kimi!
Sənətin, həyatın inkişafında
Parladın, şairim, bir məşəl kimi.
“Xanlar”ın yaşayır, “Vaqif”in yazır,
Artıq qovuşmuşdur Şirinlə Fərhad.
Şöhrətin dünyanı dolaşıb gəzir,
150

Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni

Siz başqa aləmsiz, başqa bir büsat.
(İxtisarla verillmişdr)

YUXU
Yuxuda gördüm ki, bir səhər erkən
Bir bulaq başında dayanmışam mən.
Seyr edirəm çoxdan bu mənzərəni,
Özünə cəlb etmiş təbiət məni.
Sağ tərəf çəmənlik, sol tərəfsə çay,
Çayın sahilində böyük bir saray.
Bax, bu yerlər üçün yaranmış insan,
Sataşır gözümə bir bala ceyran.
Gedirəm yavaşca ceyrana sarı,
Çevikdir necə də, bax, ayaqları,
Şehli ot üstünə düşmüş izləri,
Çox yaraşıqlıdır onun gözləri,
Əlvan çiçəklərdən aramla yeyir,
“Qorxusuzdu bəlkə bu yerlər” deyir.
Əl atıb yavaşca tutaram onu,
Bitməyə az qalıb yuxumun sonu.
Qara gözlərindən öpdüyüm zaman,
Cəld əlimdən çıxıb qaçır o ceyran.
O gün yuxudan mən çox tez ayıldım,
Ceyranım qaçmışdı, ceyransız qaldım.
Hər səhər yuxudan ayılan zaman,
Elə bil qarşımda dayanır ceyran.
05.03.1954
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SƏNİN
(aşıq Mahmuda)
Əzəldən sevmişəm ömrün yazını,
Çox çəkmişəm bir dilbərin nazını.
Aşıq qardaş, yenə köklə sazını
Yolunu gözləyir bu toylar sənin.
Aylar, illər, nə bəxtiyar sovuşur,
Hər könül öz istəyinə qovuşur,
Ünvanını evlilərdən soruşur
Hələ neçə-neçə subaylar sənin.
Bəmdə çox dayanma, hərdən zilə keç,
Sevgiyə səsləyən mahnılardan seç,
Şirin avazını unudarmı heç
Bu bərli-bəzəkli saraylar sənin.
1994

DEYİŞMƏ
(Mərəzəli Aşıq Mahmudla deyişmə)
Aşıq Mahmud:
Başına döndüyüm, Xeybər müəllim,
Bu nə toy-büsatdır fevral ayında.
Dəvətini alcaq mindim “Volqa”nı,
Neçə yerdə batdı fevral ayında.
Xeybər müəllim:
Sazına, səsinə qurban, a Mahmud,
Bu da bir həyatdır fevral ayında.
Təbiət də gəlin paltarı geydi,
Möcüzə yaratdı fevral ayında.
Aşıq Mahmud:
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Belə gündə quş da çıxmaz yuvadan,
Qış yuxusundadır oxuyan, çalan.
Ancaq dost dəvəti bizi röyadan
Lap tezdən oyatdı fevral ayında.

(alleqorik poema)

Xeybər müəllim:
Saz, balaban səda saldı obaya,
Xoş avazın nur çilədi havaya,
Qız-gəlinlər doluşdu toyxanaya
Hamını oynatdı fevral ayında.
Aşıq Mahmud:
Dilimdə söz dondu, əlimdə mizrab,
Lakin sübhə kimi biz gətirdik tab,
Bu dost şənliyindən olduq feyziyab Bəy murada çatdı fevral ayında.
Xeybər müəllim:
Ayağı sayalı olur aşıqlar,
Yandı sən gələn tək sönən işıqlar.
Gözəl toy aparmaq məharətin var,
Bu ki istedaddır fevral ayında.
Aşıq Mahmud:
Saz-söz sərrafısan, saldın məni çaş,
Qarşında oxuyan keçirər təlaş.
Elin tərifini qazanmaq, qardaş,
Mənə mükafatdır fevral ayında.
Xeybər müəllim:
Oxu, qoy ucalsın bu el sənəti,
Heç vaxt azalmasın şanı, şöhrəti,
Bizə bəxş elədin sonsuz ləzzəti,
Xoş, şirin ovqatı fevral ayında.
İTTİHAM
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Qəribə bir yuxu gördüm bu axşam.
Yuxumu yozmağa aciz qalmışam.
Açmaq istəyirəm, dilim gəlməyir,
Yazmaq istəyirəm əlim gəlməyir.
Yadımdan çıxmayır mənim o axşam.
Elə bil o gündən başqalaşmışam.
Yuxum məni sehrə, tilsimə salıb.
Elə bil özümü özümdən alıb.
Yuxular görmüşəm əvvəllər də mən,
Ayılan kimi də çıxıb fikrimdən.
Bu yuxu nə isə tərs yuxu oldu,
Çökdü yaddaşıma, qəlbimə doldu.
Əl çəkmir, elə bil zəlidir, zəli,
Bir az ağlamalı, bir az gülməli.
Siz ey bilicilər, yuxuyozanlar,
Bir məsləhət verin mənə, nə olar?
Əvvəlcə dinləyin, söhbət açım mən
Yuxuda eşidib-gördüklərimdən:
Bir qəbristandayam gördüm yuxuda,
Bürüdü sevinc də, məni qorxu da.
Sevindim ki, əcəb xoş fürsətdi bu,
Neçə əzizimi, dostu, qohumu
Bağrıma basacam əzizləyərək.
Lakin alınmadı mən düşünəntək.
Yığıldı dövrəmə mərhumlar bir-bir.
Dönüb insan oldu sanki hərə bir.
Acıqla, qəzəblə süzdülər məni.
Sonra da gətirib bir dəst kəfəni
Bürüdülər məni başdan ayağa.
Bir nurani mərhum gəlib qabağa
Dedi: “Bu görkəmdə, bu geyimdə sən
Bizim dünyamıza neyçün gəlmisən.
Axı, bu dünyanın öz qanunu var,
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Kəfənsiz gələni oda atırlar”.
Hamı yerbəyerdən: “Düzdür fikriniz,
Ağsaqqal, əmr verin, icra edək biz”.
Xeyli fikrə gedib nurani qoca,
“Səbrli olunuz, - dedi, - bir azca.
Yoxsa gördüyünüz bu diri axmaq
Bizdən Əzrayıla şikayət yazar.
Kimin nə təklifi, kimin sözü var?
Birinci mərhum:
Əvvəlcə deyim ki, bizi o sağlar
Torpağa tapşırıb tez unudurlar.
Heç belə qohumluq, dostluqmu olar?
Nə baş çəkən, nə də xatırlayan var.
Bura salan gündən güzarımızı
Gəlib yoxlayan yox məzarımızı.
Bəlkə xəstədirlər, naçar düşüblər.
Axı, niyə bizdən qaçaq düşüblər?
Qışda yolumuz pis, yayda suyumuz.
Gözümüzdə qalıb bir çox arzumuz.
Nə olsun ki adı qəbiristandır,
Burda yaşayan da, axı insandır?
Abadlıq, yaşıllıq, səliqə-sahman
Haçan yaranacaq burada, haçan?
Əlimizə düşən ilk diri budur,
Bəlkə də heç onun günahı yoxdur?
Necə tapaq əsl günahkarları
Öldürsək, bir düşmən azalar barı.
Mən təklif edirəm, atılsın oda!
Çoxuna dərs olsun qoy o dünyada.
İkinci mərhum:
Mənim qəbir qonşum, vallah, düz deyir.
Bu dirilər bizi insan bilməyir.
Əlli ildən çoxdur sakinəm burda,
Rahat yatmamışam çox vaxt məzarda
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Maşın nərəsindən, ayaq səsindən,
Qoyunun, quzunun mələşməsindən.
Açıq-saçıq qalıb tamam hər yanı.
Hə hasarı vardır, nə pasibanı.
Bir sözlə, baxmayır bizə dirilər.
Tək bizə məxsusdur qəbristan məgər?
Sağlar bilirlər ki, geci-tezi var.
Axır bir gün bura gələcək onlar.
Əskiklik gətirər onlara məgər
Axirət eviyçün bir iş görələr?
Bütün dirilərin əvəzində siz
Bu adama ölüm hökmü versəniz
Kinimiz, hirsimiz azalar bəlkə.
Mən:
Mən deyim, hökmünüz düz olar bəlkə.
Siz ey tanış üzlər, ey tanış səslər,
Haqlı, haqsız burda yaşayan kəslər.
Başınıza dönüm, dolanım sizin,
Öpürəm əlindən hər birinizin.
Bilməm, bura necə güzarım düşdü?
Bu görüş bəlkə də vaxtsız görüşdü?
Lakin bu görüşə ürəkdən şadam.
Bilin, ay əzizlər, həmişə şadam.
Bizə qüvvət verir sizin sevginiz,
Nə qədər ki sağıq, yaşayırıq biz.
Ey şirinlərimiz-şəkərlərimiz,
Döyünməkdən qalar ürəklərimiz
Sizi düşünməsək, sizi anmasaq.
Onu da deyim ki, əvvəlki sayaq
Getmir dünyamızın işləri indi.
Dünya çox dəyişdi, çox təzələndi.
Üçüncü mərhum:
Bu yağlı sözlərin bir bəhanədir.
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Söylə, dəyişilən-dəyişən nədir?
Mən:
İndi öz əlimiz, öz başımızdır.
Öz çörəyimiz, öz bozbaşımızdır.
Süfrəmizdə artıb öz nemətimiz.
Öz rəhbərimiz var, öz dövlətimiz.
Artıb mədrəsəmiz, mollaxanamız.
İxtiyar babamız, qoca anamız
Oxuyur Quranı öz ləhcəsində.
Səhərlər açılır azan səsində.
Uca məscidlərin minarəsindən
Hər gün ibadətə səslənirik biz.
Belə məqamlarda əzizləriniz
Sizə də min rəhmət, dua oxuyur.
Dördüncü mərhum:
Bunların buzə bir faydası yoxdur,
Özünüz üçündür gördükləriniz.
Mən:
Ölkəmizdə savaş gedir nə vaxtdır.
Bu ittihamınız, vallah, nahaqdır.
Ağsaqqal:
Sənə iradım var. Etdiklərimiz
Dəryada damcıdır şəksiz, şübhəsiz.
O qədər güc, imkan sizdə ki vardı,
Dağı dağ üstünə qoymaq olardı.
Bilik çatırdımı biliyinizə,
Qibtə edirdilər birliyinizə.
Ağacı içindən qurd yesə əgər,
O çətin göyərər, çətin bar verər.
Yadlar pəncəsində qalarkən Vətən,
Çoxunuzun şahlıq keçir könlündən.
Yenə bölürsünüz, bölünürsünüz.
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Qoyub gəldiyimiz torpaqlar hanı?
Obalar, oylaqlar, ocaqlar hanı?
Əmanət vermişik onları sizə.
Satdınız çox şeyi düşmənimizə.
Mən:
Ayağa qalxmışıq bu gün hamımız,
Alınar, inşallah, intiqamımız.
Ağsaqqal:
Toxunuzdan indi çoxdur acınız,
Artır gündən-günə ehtiyacınız.
Bir çoxunuz çörək tapmır bir qarın.
Beş-on vətənsevən var aranızda,
Onları dinc qoymur bir paranız da.
Mənim sözlərimi sanma zarafat,
“Düşmən” dediyiniz dığalar bir vaxt
Bizim nökərimiz, qulumuz olub,
Əskimiz, silgimiz, qulumuz olub.
Biz zir-zibilimiz bilib keçmişik,
Dolayıb, sarıyıb gülüb keçmişik.
Biz adam saymazdıq o nankorları.
Yaman qudurtdunuz sizsə onları.
Sizin vaxtınızda pullandı onlar,
Kürsüdən-kürsüyə tullandı onlar.
Vəzifə, imarət, maşın, eh nələr...
Elə böyürdülər, elə şişdilər
Axırda dedilər: “Bizik ağası,
Bu yerin, bu yurdun bizik darğası.
İndi nə etməli bu halınıza,
Yanırıq məzarda əhvalınıza.
Ümid İsgəndərə qalıbdır ancaq.
Dirilik suyunu görəsən haçaq
Tapıb gətirəcək o igid bizə.
Bu zülmət içindən qalxaraq sizə
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O zaman köməyə gələ bilərik,
Ya düşmənlər ölər, ya biz ölərik
Beşinci mərhum:
Ağsaqqal, bağışla, kəsdim sözünü.
Çox saymaz aparır bu şəxs özümü.
Verilən təkliflər, mühakimələr,
Sizin dilinizdən çıxan kəlmələr
Təfavüt eləmir ona bir zərrə.
Qoyun cavab versin deyilənlərə.
Bizim qərarımız qətidir, qəti.
Yerlərdən səslər:
Danışsın, qoy bilək nədir niyyəti.
Mən:
Bağışlayın, - dedim, - əziz mərhumlar,
Nə etirazım var, nə iradım var.
Dediyiniz bir çox həqiqətlərə
Layiqiq, əlbəttə, bu töhmətlərə.
Ancaq hökmünüzə düzəlişim var,
Hələ bilmək olmaz kimdir günahkar.
Ədalətlə baxın bu işə bir az,
Ölüm işlərində tələsmək olmaz.
Ağsaqqal:
Bizə öyüd vermə, de son sözünü,
Günahkar bilmirsən yoxsa özünü?!
Mən:
Verdiyiniz qərar, məncə, çox sərtdir.
Yerlərdən səslər:
Gəlin imkan verək, qoy sübut etsin.
Mən:
Qulaq asın deyim, hamı eşitsin.
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Diri olubsunuz siz də bir zaman,
Olub əlinizdə hər cürə imkan.
Vəzifəniz olub, pulunuz olub,
Çoxlu nökəriniz, qulunuz olub.
Bir fərmanınızdan, bir əmrinizdən
Yerlər də, göylər də titrəyib bəzən.
Qalalar, şəhərlər saldırıbsınız,
Bu Vətəni ərşə qaldırıbsınız.
Qoyub getmisiniz çox yadigarlar,
Məgər saymaq ilə qurtarmaq olar?
Ey aqil babalar, əziz babalar,
Siz də düşmənə çox inanıbsınız.
Yenə də talayıb var-yoxumuzu
Qırıblar, asıblar bir çoxunuzu.
Yenə də inanıb göz yaşlarına
Çəkibsiz düşməni ocaq başına.
Yanınızda rahat yer veribsiniz.
İnanıb demisiz, sirr veribsiniz.
Elə ki güclənib, artıb qüvvəti,
Düşmən evinizi yıxıb xəlvəti.
Ay müdrik babalar, avam babalar,
Zaman tez-tez edir tarixi təkrar.
Bugünkü düşmən də köhnə düşməndir.
Desəm, tanış gələr fitnəsi, fəndi.
Bizə sizdən keçib bu sadəlövhlük,
Azımız mərd olub, çoxumuz dönük.
Bəzən bir əliniz yaradıb, qurub,
O biri əliniz vurub uçurub.
Bunları tarixin yaddaşı deyir,
Vətənin torpağı, hər daşı deyir.
Danışımmı yenə, bəlkə də bəsdir.
Bu giley-güzarlar, bəlkə əbəsdir.
Günah axtarırıq bir-birimizdə,
Günahkarıq elə hər ikimiz də.
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Biz dərs almalıyıq səhvlərimizdən,
Bu gün bizi buna çağırır Vətən.

Sənsiz qəlbim buza dönər,
Çöllərimə zülmət enər,
Göydə ulduz yanar, sönər Batar sənin sularında.

Ağsaqqal:
Bir çox mətləblərə toxundunuz siz,
Sözünüzdə həqiqət var, şübhəsiz.
Deyilənlər acı olsa da bir az,
Düz sözdən aqillər rəncidə qalmaz.
Mərhumlar bununçün əfv edir səni.
Unutma, onların dediklərini.
Bizdən salam apar, de ki, mərhumlar
Bəzinizdən ötrü çox darıxırlar.
Varsa aranızda əgər fərsizlər,
Kim ki ömrü-günü keçirir hədər,
El üçün, xalq üçün görmürsə bir iş,
Üstünə Əzrayıl göndərilməmiş
Gəlib bizə yoldaş olsa yaxşıdır.
Bir ovuc torpaq, daş olsa yaxşıdır.
Bunu da söylə ki sağlar, dirilər
Biz edən səhvləri eyləməsinlər.
***
...Bu dəm elə vurdu saatın zəngi.
O da ölüm hökmü almışdı sanki.
Ayılıb gördüm ki, öz evimdəyəm.
Başdan ayağacan tər içindəyəm.
O vaxtdan keçsə də həftələr, günlər,
Fikrimdən çıxmayır heç o “sakinlər”.

KÜR
Çöllər sənə vurğun düşər,
El-obaya sorğun düşər,
Ay dolanar, yorğun düşər Yatar sənin sularında.
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Nurmu ələnib suyuna,
Qağayı istər yuyuna.
Çinarlar boyun-boyuna
Çatar sənin sularında.
Sahillərin geyər atlaz,
Seçilməyir burada qış, yaz,
Sevənlər bir-birinə naz
Satar sənin sularında.

MƏHƏBBƏT DÖYÜŞƏ APARDI SİZİ
(Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına)
Nə zərli paqonlar, ordenlər eşqi,
Nə şöhrət döyüşə apardı Sizi.
Vətənin başının üstünü alan
Fəlakət döyüşə apardı Sizi.

1991

Yanğınlar, alovlar yüksəlcək göyə,
Vətən haray çəkdi intiqam deyə.
Düşmənlə gəlməkçün süngü-süngüyə
Rəşadət döyüşə apardı Sizi.
Dörd qara qış keçdi, dörd qara bahar,
Geri qayıtmadı neçə oğullar,
Dediniz, əyilməz məğrur olanlar –
Bu qeyrət döyüşə apardı Sizi.
Orden-medalları, deyirəm yalnız
Bayramdan-bayrama taxmayasınız.
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Bəşərin boynunda çoxdur haqqınız Bu hikmət döyüşə apardı Sizi.
Tarix də ad verdi “Xilaskar” Sizə,
Biz ömür borcluyuq hər birinizə.
Doğma xalqımıza, Vətənimizə
Məhəbbət döyüşə apardı Sizi.
“İşıq” 23 fevral 1968-ci il

VƏZİFƏMİ
(Sabirsayağı)
Stol, möhür fikri ilə
Ərimişəm gilə-gilə.
Dost-tanışa deyin, dilə
Salmasınlar vəzifəmi.

“İMAMLARIMIZ”
silsiləsindən
YA RƏSUL-ALLAH!
Nə vaxt ki adına üz tutmuşuq biz,
Kini, ədavəti unutmuşuq biz,
Dərdli könlümüzü ovutmuşuq biz Ey ümidgahımız, Ya Rəsul-Allah!
Bu gün torpağımız od içindədir,
Neçə övladımız yad içindədir,
Soruş Tanrımızdan, qoy desin, nədir
Bizim günahımız, Ya Rəsul-Allah?

Təpə idim. döndüm dağa,
Razıyam min yol, ay qağa,
Yıxılım, ancaq aşağa
Salmasınlar vəzifəmi.

Qarabağ elləri olubdur viran,
İgidlər and içir əlində Quran.
Hardadır Türkiyə, hardadır İran Gəl, ol pənahımız, Ya Rəsul-Allah!

Vəzifəsiz bu dünyada,
İnsan heçdir, gedir bada,
Qoy canımı alsalar da
Almasınlar vəzifəmi.
“İşıq” qəzeti,
8 iyul 1967-ci il
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Heydər baba gecə-gündüz yatmayır,
Doğru sözü kafirlərə batmayır.
Bəlkə dərgahına gedib çatmayır
Naləmiz, ahımız, Ya Rəsul-Allah!
Əzəldən düz olub duz-çörəyimiz,
Özgə tikəsinə qalmamışıq biz.
Yurdsuza yurd olub ürəklərimiz Bilir Allahımız, Ya Rəsul-Allah!
Mübarək adını gətirdim dilə,
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Ümid var son qoyaq hər bir müşkülə.
Bir gün xoş qələbə sorağı ilə
Açar sabahımız, Ya Rəsul-Allah!
1994

HƏZRƏT İMAM
ƏLİ ƏLEYHİSSƏLAMA
Sən ey Peyğəmbərin məslək qardaşı,
Vuran qılıncımız, coşan kinimiz.
Deyirəm, görəsən sən olmasaydın
Necə yaşayardı bizim dinimiz.
Cəngi, qan tökməyi sevməzdin, ancaq
Üstünə gələni məhv elədin sən.
Şəhərlər, qalalar almağa nə var,
Milyon-milyon ürək fəth elədin sən.
Dayağı olmusan dayaqsızların,
Bölmüsən bir tikə çörəyini də.
İstəyən olsaydı əsirgəməzdin
Çıxarıb verərdin ürəyini də.
Çətinə düşənin, dara düşənin
Əgər tutmasaydın o vaxt əlindən.
Havada qalardı bu gün çox əllər Biz səxavət dərsi almışıq səndən.
Sən bir ata idin,
Elə ata ki,
Başın uca olub övlad yanında.
“Ya Məhəmməd” deyib, “Ya Əli” deyib
Övladların düşmən üstə gedəndə.
Qoy tarix yazanlar söyləsin, kimlər
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Sənin kimi mərdi namərddən seçib.
Bütpərəst müşriklər “Quranın” , bir də
Sənin qılıncının altından keçib.
Çox Əlilər gəlib-gedib dünyadan,
İslamı sənintək sevən olmayıb.
Saldığın gülşənin, bağın, behiştin
Bir gülü-çiçəyi hələ solmayıb.
Sən ey qüdrətinə səcdə etdiyim,
İndi başqa dünya, başqa zamandır.
Neçə məmləkətdə, neçə ölkədə
Uğrunda öldüyün din hökmrandır.
Sən dönməz sərkərdə, sən dönməz əsgər
Döyüş meydanında, sınaq günündə.
Neçə şir ürəkli arxalı igid
Arxası qarışıq çöküb önündə.
Yayılıb Məğribdən-Məşriqə kimi,
İslamın şöhrəti tutub dünyanı.
Dostlar çoxalsa da, artıb düşmən də,
Axır çox yerlərdə müsəlman qanı.
Mənim də Vətənim dardadır bu gün,
Dağıdılıb neçə kəndim, şəhərim.
Düşmənin başına odlar ələmiş
Sənin kimi neçə igid əsgərim.
Düşmən hiyləgərdir, düşmən məkrli,
Girib min bir dona təkləyir bizi.
O böhtan da atır, nifaq da salır,
Ayırıb məhv edir hər birimizi.
Bir nicat yolu var: birləşsin gərək
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Bütün Məhəmmədlər, Əlilər bu gün.
Çənlibellər yağı oylağı olub,
Gəlsin koroğlular, dəlilər bu gün.

Arxanca apardın bir məmləkəti,
Sən ey dinimizin məğrur atası,
Sayəndə yüksəldi İslam dünyası.

Qarğıyan çox yaman qarğıyıb bizə,
Şərdən qurtarmır heç bu elim, obam.
Bir anlıq da olsa qalx məzarından,
Bizə cəsarət ver, qüdrət ver, babam.

Məramın, məsləkin əməllərdədir,
Qaldırdığın bayraq mərd əllərdədir.
Səndən qüvvət almaq, güc almaq üçün
Səni ziyarətə gəlirlər hər gün
Qoca dünyamızın hər guşəsindən.
O Tanrı oğlunun məqbərəsindən
Siz ey xeyir-dua, güc alan kəslər,
Eşidin, nə deyir ilahi səslər:
İslamın onun tək rəhbəri olun!
İslamın onun tək əsgəri olun!
1992

Soyuq səngərlərdə düşmənə hər gün,
“Ölüm” deyənlərə qüdrət ver, babam.
Mənsəb yığanlara, naşükürlərə,
Haram yeyənlərə qüdrət ver, babam.
Yenə dinimizin dur keşiyində,
Millət davasıdır bu dava, babam.
Sən görən savaşdan deyil bu savaş,
Qeyrət davasıdır bu dava, babam.


HÜRRİYYƏT YOLU
Ədalət yoludur İslamın yolu,
Hürriyyət yoludur İslamın yolu.

Sən ey imamlığın qəlbi, zəkası,
Vəsfində acizdir söz də, qələm də.
Nə qədər İslam var, “Quran” var, din var,
Sağsan, yaşayırsan sən bu aləmdə.
1992


Allah sayılanda bir zaman bütlər,
Ümidsiz, imansız yaşarkən bəşər,
Aləmə car çəkdi Tanrısevərlər:
Həqiqət yoludur İslamın yolu!
Hürriyyət yoludur İslamın yolu!

AYƏTULLAH XOMEYNİYƏ
Qəlbində məhəbbət, gözlərində nur,
Adın çəkiləndə ayağa durur
Bu gün milyon-milyon İslam övladı.
Sən qalxan zirvəyə kimsə qalxmadı.
Oyatdın qəflətdən xalqı, milləti,
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Bir ulu Məhəmməd, adı mübarək
Yer üzünə doğdu günəş tək, ay tək,
Dedi insanlığa yol göstərərək:
Səadət yoludur İslamın yolu!
Hürriyyət yoludur İslamın yolu!
Bu yolda insanlar yoldaş oldular,
“Allah birdir” deyib dindaş oldular,
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Müsəlman oldular, qardaş oldular Sədaqət yoludur İslamın yolu!
Hürriyyət yoludur İslamın yolu!

Sürgün olur, səfərlərdə qırılır?
Çadırlarda, səngərlərdə qırılır? Talanır dövlət də, var da, İlahi!
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!

Bu yolla gedənlər peşman olmadı,
Bu yoldan çıxanlar insan olmadı,
Bu yolda qələbə asan olmadı Rəşadət yoludur İslamın yolu!
Hürriyyət yoludur İslamın yolu!

Göstər qəzəbini, ey Pərvərdigar,
Bu milləti harda istəməyən var
Olsun tamam yerlə-yeksan, tarı-mar.
Heç rahat yatmasın gorda, İlahi!
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!

Bir əlində qılınc, birində “Quran”,
İslamın beşiyi başında duran,
Həmişə yaşayan, yaradan, quran
Məhəmməd yoludur İslamın yolu!
Hürriyyət yoludur İslamın yolu!
1992

Cəm eylə Məhəmməd hümmətini sən,
O cənabi-Əlinin qüdrətini sən,
Göstər hünərini, qeyrətini sən Düşmən qudurmasın bir də, İlahi!
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!
1992


İLAHİ
Müsəlman vardırsa harda, İlahi,
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!
Xoş günündə ”Qardaş” deyəni çoxdur,
Dar günündə kara gələni yoxdur,
Bir para gözlərə tuşlanan oxdur Sənsən ona dost da, yar da, İlahi!
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!
Hələ qan tökməkdən doymayanlar var,
Sakit yaşamağa qoymayanlar var,
Allahı, “Quran”ı saymayanlar var Hələ çoxdur orda-burda, İlahi!
Qoyma müsəlmanı darda, İlahi!
Neçin bu gün o çox yerdə qırılır?
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Gülüzlü gözəlləri Xeybərə vəsf eyləməyi,
Əlağa Vahid babamız tapşırıb röyada, gülüm.

♦♦♦
Hər nə edirəmsə, ey gül, deyirsən azdı səninçün,
Güman bir cana qalıb, o da payənd azdı səninçün.

Çoxdur gözəllərin sirli hekayətləri,
Yüz aləmə dəyər bircə sədaqətləri.

Bu gözəlliklə bir qəlbi yox, dünyanı fəth edərsən,
Göylər səndən aşağı, dəryalar dayazdı səninçün.

Min zövq alardılar aşiqə naz etməkdən,
Şükür, tərgidiblər indi bu adətləri.

Seyranə çıxsan, gündüzlər qərq olar ətrinə hər yan,
Gecələr görünsən - aləm nurdu, ayazdı səninçün.

Nə qədər “Can” desəm, biri qalmaz əvəzsiz,
Çoxalar günbəgün mehri-məhəbbətləri.

Sən xoş ol öz aşiqinə, qoy nə deyir desin əğyar,
Özü düşdü, gözəlim, kim ki quyu qazdı səninçün.

Bəxtiyar yaşayır hər kəs öz yarı ilə,
Yoxdur könüllərdə sevgi ədavətləri.

Görcək o gül, canlar alan nazəndə şux görkəmini,
Xeybər ilhama gəlib bu qəzəli yazdı səninçün.

Hər vüsal gecəsi bayram edər sevənlər,
Sübhədək uzanar işrətləri, söhbətləri.

♦♦♦
Hüsnünə mayil olanın nə qəmi dünyada, gülüm,
Yoxdur misli-bərabərin bəlkə bu mənada gülüm.
Gözlərin sehirkarmış, baxcaq əsir etdi məni,
Necə “Əhsən” deməyim sən kimi səyyada, gülüm.
Hələ bil, qabaqdadır nəşə dolu günlərimiz,
İndi gördüklərimiz damcıdır dəryada, gülüm.
Qoyma bədxahlarımız ləkə vursun eşqimizə,
Bil, nə qədər istəməyən var, belə xülyada, gülüm.
Nələr çəkmiş biçarə aşiqlər, indi bilmişəm,
Bir də qibtə etəmərəm Məcnunə, Fərhadə, gülüm.
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Bu gülüzlülərdən etmə şikayət, Xeybər,
Məgər azmı olub sənə səxavətləri.

♦♦♦
Yoxdur heç bir qərəzim aşiqi-əfsanələrə,
İndi yanmaqda mənəm nümunə pərvanələrə.
Daim məstəm can alan baxışından dilbərimin,
Etmərəm bir də güzar mey ilə meyxanələrə.
Solğun görüb o lalə-ruxu, “gəl nuş eylə” dedim,
Tökərək bu ciyərim qanını peymanələrə.
Min qəsəm eylədi yar inanıb yad fitnəsinə,
Abad olan könlümü döndərdi viranələrə.
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Bilsəydim gəlməyəcəm qəzəbinə xaliqimin,
Bilərdim mən neylərdim, o cürə şeytanələrə.

Həsrətin odu sönməz bir görüş ilə,
Bu savab işi nə üçün hərdən tutasan.

Xeybər, hər yetən bilməz qədrini şerin, qəzəlin,
Eylə bu dürrü xırıd aqili-mərdanələrə.

Ümid edirəm bir gün deyəsən: “Bu könül
Sənindir, gəlib orda məskən tutasan”.

♦♦♦
Çox dedim, ey gül, mənə sirdaş olasan,
Eşq yolçusuyam, mənə yoldaş olasan.

Qəzəl mülkünü çoxdan tutub ustadlar,
Orda yer yoxdur ki, Xeybər, sən tutasan.

♦♦♦

Xoş keçməz günün, olmasa yarda vəfa,
Lap fələklərə gedib qardaş olasan.

Saldı məni taqətdən, canan, gecə bəzmi-eşqi qurmaq,
Gahi nazını çəkib, gah sənə naz edib oturmaq.

Rəqib yanında məni ki xar etmədin,
Hər yerdə, gülüm, hamıdan baş olasan.

Verərək də son fəqarə, oturub qabağ-qabağa,
Söz açıb gah ayrılıqdan, gah naz ilə hal soruşmaq.

Arif olmayan anlamaz aşiqini,
Nə yaxşıdır, yar ilə həmyaş olasan.

Sayılar böyük səadət mənə gər nəsib olarsa,
O gözəl sinəm yolunda başımı verib də durmaq.

Yeri cəhənnəm sayılıb sirr açanın,
Aşiq deyiləm, qoysam əgər faş olasan.

Mənim ey gözəl həbibim, nə olur da, bir savab et,
Nə rəvadı hicran odundan öz həbibini qovurmaq.

Yaxşılıq istər sənə, ey şux, nə vəfa,
Xeybərə qarşı ürəyi daş olasan.

O sevimli dilbərin ki, üzü çox gözəldi güldən,
O gülün fəraqi ilə düyünüm açılmaz.

♦♦♦

♦♦♦
İstərəm daim özünü sən tutasan,
Görməsin hüsnün nə duman, çən, tutasan.

Ey könül, dönməz geri bir də o dəmlər, getdi,
Hər gün başımıza cəm olan həmdəmlər, getdi.

Davamız, ey gül, bir könül üstündədir,
Nə lazım bunçün məni düşmən tutasan.

Pozuldu büsati-növrağı eşq aləminin,
Vəfalı nazəninlər, seçmə sənəmlər getdi.

Nə mən Məcnunam üz tutam səhralara,
Nə sən Leylisən özünü gen tutasan.

Kimə izhar edəsən dərdini bundan sonra,
Qədirbilən aşiqlər, sözü ötkəmlər getdi.
Əzəldən belədir gərdişi çərxi-fələyin,
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Bu qoca dünyaya gəlib çox adəmlər getdi.
Kaş olaydım mən də o gedənlər arasında,
Neçə söz vurğunları, əhli qələmlər getdi.
Qarabağ gülşənimiz talan oldu gör necə,
Öldürdü Xeybəri də, vallah, bu qəmlər, getdi.

II FƏSİL
PUBLİSİSTİKASI,
MƏQALƏLƏRİ,
FELYETONLARI

HƏMYERLİMİZİN İLK KİTABI
(təbrik edirik)
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Qazmaçı yer qazır, mən şeir yazıram.
Ürək qabar olur əllərim kimi!
Sözlə alaq vurub torpaq qazıram
Mənim zəhmət sevən ellərim kimi!
Bu mənalı sətirlər həmyerlimiz, gənc şair Sabir Almazovun yenicə çapdan çıxmış şeirlər kitabındandır. Sabir bəhsəbəs,
“o yazdı, mən də yazım” deyə əlinə qələm alan gənclərdən deyil. O, hələ orta məktəbdə oxuyarkən şeirə, sənətə həvəs göstərmiş, rayon qəzetlərində öz şeirləri ilə çıxış etməyə başlamışdır.
Misal gətirdiyim misralardan da məlum olur ki, Sabir
poeziyaya çox ciddi, çətin və məsuliyyətli bir iş kimi baxır.
Qazmaçı qışın şaxtasında, yayın qızmarında gecə-gündüz işləyib yerin dərin qatlarından “qara qızıl” üzə çıxarırsa, Sabir də
bir şair kimi “ürəyi qabar oluncayadək” işləməyə, halal zəhmət
çəkən adamlarımızın əməyini, hiss və həyəcanlarını, duyğu və
düşüncələrini vəsf etməyə çalışır. Təsadüfi deyildir ki, gənc
şairin “Fikir” adlı ilk kitabı “Mən fəhləyəm” şeiri ilə başlayır:
Əli sıxsam, əl inciməz,
Daşı sıxsam, daş qum olar.
Alın tərim yığılarsa
Təbiətdə daşqın olar.
Əlimdəki çəkic kimi
Qolum güclü, əlim möhkəm.
Yorulanda Atlant kimi
Mən dağlara söykənirəm.
Öz fədakar əməyilə öyünən, öz güclü əllərinə güvənən bir
fəhlənin dilindən yazılmış bu misralar nə qədər əzəmətli səslənir.
Ümumiyyətlə, gənc şairin öz ilk kitabında zəhmət mövzusuna geniş yer verməsi gözəl məziyyətdir. Axı, zəhmət, əmək
haqqında yazmaq, bülbül, dağ, bağ haqqında yazmaqdan qat177
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qat çətindir. Sabirin özü həmişə deyir ki, “gül” dedikdə bizim
təsəvvürümüzdə gözəl, ətirli, rayihəli bir şey canlanır və burada
daha “şairə, şeirə” ehtiyac qalmır. Bir də var ki, deyəsən “traktorçu”, yaxud “mexanizator”. Burada oxucuya gözəl hisslər, fikirlər, bir sözlə, gözəllik aşılamaq üçün əsl poetik istedad tələb
olunur. Elə yazmaq lazımdır ki, toplanan rəqəmlərin yerini
dəyişdikdə cəm dəyişmədiyi kimi, “gül” sözü ilə “traktor” sözünün yerini dəyişdikdə poetik gözəllik, bədii təsir azalmasın.
“Fikir” kitabında toplanmış mövzuca rəngarəng şeirlər
göstərir ki, Sabir götürdüyü predmeti, hadisəni, obyekti mənalandırmağa, onları obrazlı və səmimi ifadə etməyə çalışır.
Kitabçadakı “Dəniz və mən”, “Yaz yağışı”, “Külək” kimi təbiət
şeirlərində poetik müşahidə qüvvətlidir. Lirik şeirlərdəki yığcamlılıq və orijinallıq parçaların bədii təsirini daha da artırır.
Bu şeirlərdə mənəviyyatca sağlam və zəngin olan gənclərimizin
təmiz, ülvi hissləri, nikbinliyi, humanizmi tərənnüm edilir.
“Bağışla məni” şeirində təsadüfən sevgilisinin xətrinə
dəymiş lirik qəhrəman öz günahını başa düşür və sevgilisindən
onu bağışlamasını xahiş edir. Lakin bu “bağışlanmanın” da ictimai motivləri var. O, “güzəştlə”, “xala xətrin qalmasın” deyə
bağışlanmasını istəmir və deyir:
Özgələr önündə əyilsə başım,
Yarala bir kəskin baxışla məni.
Mənə kiçilməyi öyrətmə, gülüm,
Bir məğrur sükuta bağışla məni.
“Fikir” həmyerlimizin ilk kitabıdır. İrəlidə onu daha böyük çətinliklər və töhfələr gözləyir. Biz ona poeziyanın bu
daşlı-kəsəkli” yolunda müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!
“İşıq” qəzeti, 5 noyabr 1967-ci il
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NEFTÇİ - XANƏNDƏ
(bizim istedadlar)
Sabir Əhmədov “Şirvanneft”in Elmi-Tədqiqat və İstehsalat İşləri sexində böyük geoloq işləsə də, bu məqalədə onun
istehsalat nailiyyətlərindən danışılmayacaqdır. Sabirin ikinci bir
peşəsi də vardır ki, o, buna lap gənc yaşlarından könül bağlamışdır. Sabirin ikinci peşəsi xanəndəlikdir. Musiqiyə olan
həvəsi, məlahətli və xoş səsinə görə o, hələ Bakıda Oktyabr
İnqilabı adına Neft Texnikumunda oxuyarkən çoxlarının diqqətini cəlb etmişdi.
Texnikumda istedadlı gənclərdən ibarət özfəaliyyət
dərnəyi yaradılmışdı. Sabir də oraya üzv olmuşdu. Elə ilk məşğələlərdən dərnək rəhbərinin də, tələbə yoldaşlarının da rəğbətini qazana bilmişdi. Bu bəstəboy, sarıyanız oğlanın oxuduğu
mahnılar hamıya xoş təsir bağışlayırdı. Tələbə şənliklərində hamı onun səhnəyə çıxmasını səbirsizliklə gözləyərdi. Sabir xalq
mahnılarını şövqlə oxuyardı. Bu mahnılarda tərənnüm olunan
xalq qüdrətini, həyat eşqini, böyük inamı, gənclik və məhəbbət
duyğularını o, səsinin gah zərif, gah da coşqun ahəngində dinləyicilərinə çatdırmağa çalışardı.
Bakının mədəni həyatı Sabiri getdikcə özünə möhkəm
bağlayırdı. İstirahət saatlarında, bayram günlərində onu şəhərin
musiqi salonlarında, konsert meydançalarında görmək olardı.
Eşitdiyi hər yeni musiqi, mahnı sədası onun ilhamına qanad
verər, duyğularını coşdurardı. Sabir artıq onlarca yeni mahnı
öyrənmiş, repertuarını genişləndirmişdi.
Bir dəfə texnikumda buraxılış günü keçirilirdi. Son kurs
tələbələri həyəcanlı görünürdülər. Müəllim və tələbələrin çıxışından sonra səhnəyə özfəaliyyət kollektivinin üzvləri çıxdı.
Gənc istedadların ifa etdikləri mahnılar, musiqilər, rəqslər alqışlarla qarşılanırdı. Bu gecə Sabir üçün də unudulmaz oldu. O,
səhnəyə çıxanda geniş tamaşa zalına dərin sükut çökdü. Hamı
onu dinləməyə hazır idi. Bir azdan “Çahargah” muğamının xoş
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təranələri pərdə-pərdə ətrafa yayıldı. Bütün nəzərlər ona dikilmişdi, gözlər də, ürəklər də onu dinləyirdi. Çalğı dayanan kimi
zalı alqış səsləri bürüdü. Tamaşaçılar Sabiri bir neçə dəfə səhnəyə qaytardılar.
Səhərisi gün texnikumun elan lövhəsindən bir əmrin surəti asılmışdı. Orada özfəaliyyət dərnəyində fəal iştirakına görə
üçüncü kurs tələbəsi Sabir Əhmədova təşəkkür elan edilmişdi.
Bu hadisəni Sabir hələ də yaxşı xatırlayır. Bakının Lenin
rayonunun Mədəniyyət evində I Respublika Festivalı iştirakçılarının konserti vardı. Bu gün burada Sabir də çıxış edəcəkdi.
Pərdənin arxasından zala baxanda onu həyəcan bürüyürdü.
Konsertə yalnız adi tamaşaçılar deyil, görkəmli ifaçılar, musiqi
mütəxəssisləri də dəvət olunmuşdular. Sabir bu dəfə tələbkar
tamaşaçılar qarşısında bir xalq mahnısını, bir də “Bayatı-Kürd”
muğamını oxudu. O, səhnədən düşdükdən sonra onu münsiflər
heyətinə çağırdılar. Dəyirmi stolun arxasında oturmuş saç-saqqalı dümağ bir kişi onun əlini sıxıb dedi: – Yaxşı səsin var,
oğlum! Yol-iriz də bilirsən. Ancaq bir şeyi yadında saxla ki, hər
xanəndənin, ifaçının öz üslubu, öz dəsti-xətti olmalıdır.
Bu, respublikamızın görkəmli artisti, məşhur xanəndə
Seyid Şuşinski idi.
İndi Sabir Əhmədovu hər gün işdən sonra Şirvan neftçilərinin klubunda, şəhər mədəniyyət evində görmək olar. Onun
repertuarında hazırda 100-dən çox muğamat və xalq mahnıları
var. Şəhərimizin sakinləri Sabirin ifasında “Rast”, “Çahargah”,
“Bayatı-Şiraz”, “Segah” muğamlarını dəfələrlə dinləmişlər.
Bir neçə ay bundan əvvəl Şirvanneft NMİ-də “Şirvan”
Xalq Çalğı Alətləri Ansanblı təşkil edilmişdir. Onun ən fəal
üzvlərindən biri də Sabir Əhmədovdur. Gənc xanəndə yeni
mahnılarla tez-tez neftçilər, energetiklər, inşaatçılar qarşısında
çıxış edir.
“İşıq” qəzeti,
24 iyun 1967-ci il
180

Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni

SEVİMLİ AKTYORLA GÖRÜŞ
Respublikanın xalq artisti Möhsün Sənani səhnəmizin
fəxridir. O, ömrünün 50 ilini Azərbaycan sovet teatrının çiçəklənməsinə həsr etmişdir. Sevimli aktyorun ustalıqla yaratdığı
Şərif, Eyvaz Əsriyan, Qoçu Əsgər və başqa obrazlar yaddaqalan, tamaşaçının qəlbində dərin iz buraxan obrazlardır.
Bu günlərdə Möhsün Sənani respublikanın əməkdar
artisti Ə.Əliyeva ilə birlikdə şəhərimizə qonaq gəlmişdir. Sevimli aktyorun pərəstişkarları “Oktyabrın 50 illiyi” adına
parkdakı yay kino-teatrına toplaşmışdılar. O, səhnədə görünəndə gurultulu alqışlar qopdu. Şəhər Partiya Komitəsi Təbliğat
şöbəsinin müdiri X.İgidəliyev yoldaş M.Sənaninin və Ətayə
Əliyevanın keçirdiyi yaradıcılıq yolu barədə tamaşaçılara məlumat verdi. Daha sonra 10 nömrəli məktəbin direktoru A.Hadıyev, Şirvanneft NMİ-nin mühəndisi B.Səlimov, şəhər musiqi
məktəbinin direktoru, rejisssor M.Manafov, Qazıməmməd Xalq
Teatrının rejissoru R.Abuzərov və başqaları Möhsün Sənani
yaradıcılığı barədə çıxış etdilər.
Səhnə sevili aktyorlarımızın ixtiyarına verildi. Tamaşaçılar bir daha Möhsün Sənaninin ifasında Şəriflə (“Almaz”), Eyvaz Əsiryanla (“1905-ci ildə”) və başqa obrazlarla görüşdülər.
Görüşün sonunda M.Sənaninin iştirak etdiyi kino filmlərdən parçalar göstərildi.
“İşıq” qəzeti, 7 iyul 1971-ci il

O, OĞLUNU AXTARIR
O, sözlü adama oxşayırdı. Həyəcandanmı, nədənmi
dodaqları titrəyirdi. Üzünün çox sərt, həm də məhzun ifadəsi
vardı. Yola saldığı illər elə bil işığı ilə birlikdə gözlərinin sevincini də aparmışdı. Onlar nə qədər soyuq və kədərli idilər. Mənə
elə gəldi ki, bu adamın ömründə bir dəfə də olsun qaş-qabağı
açılmamış, üzü gülməmişdir...
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Otaqda ikimiz qaldıq. O, stulunu dəyişərək lap yaxına
gəldi. Pıçıltılı səslə dedi:
– Bala, nə işin varsa gör qurtar. Mənim əhvalatım
uzundur. Vaxtını çox alacağam.
– Danışın, mən sizi dinləyirəm, – dedim.
...Ağahüseyn kişi Bakının Bülbülə qəsəbəsindəndir. Uzun
illər burada yaşamışdır. Həyatı pis keçməmişdir. Buradakı neft
mədənlərinin birində xeyli müddət fəhlə işləmiş, sonra isə
çalışqanlığını nəzərə alıb onu baş operator qoymuşlar. Aldığı
məvaciblə kiçik ailəsini genəbol dolandırırmış. Sıxıntı və ehtiyac bu evə qədəm açmamışdı. Əgər ruzigar elə belə də gəlib
keçsəydi, Ağahüseyn kişinin ailəsi daha gözəl günlərdə yaşayacaqdı...
Müharibə başlayanda onun yaşı 40-ı addamışdı. 3 oğul
atasıydı. Bir gün onu hərbi komissarlığa çağırırlar. Ağahüseyn
bunu çoxdan gözləyirdi. Bilirdi ki, gec-tez ailədən, istehsalatdan ayrılmalı olacaq. Əli silah tutanların hamısı cəbhədə vuruşurdu. O da Vətənə öz borcunu verməliydi.
Ağahüseyn cəbhəyə yola düşəndə həyat yoldaşı Gülzara
demişdi:
– Uşaqlardan muğayat ol. İndi onların atası sənsən. Əgər
salamat qayıtsam, bütün əziyyətlərinin əvəzini çıxacağam.
Söhbətimin bu yerində onun səsi titrədi. Sifətinin rəngi
dəyişdi. Üzündəki qırışlar daha da dərinləşdi. Güclə eşidiləcək
bir səslə davam etdi:
– Düz iyirmi üç ildir oğlum Məmmədi axtarıram. Neçə
kəndə, şəhərə soraq salmışam. Ümidim, gümanım gələn yerlərə
dönə-dönə getmişəm. Bu dərdlə neçə qapı açmışam. Neçə
adamdan imdad istəmişəm. Lakin tapdığım quru təsəlli olub.
Evdə olanda elə bilirəm ki, bu dəqiqə qapını açıb içəri girəcək.
Küçəyə çıxanda gözlərim onu axtarır. Deyirəm, bu dəqiqə
qarşıma çıxacaq, “ata” deyib boynumu qucaqlayacaqdır. Yerişini yerişlərdə, gülüşünü gülüşlərdə axtarıram. Neçəsini ona oxşadaraq saxlayıb dindirmişəm. Sorğu-suala tutmuşam. Bütün
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səylərimin sonu məyusluq, peşmanlıq olub. Elə məni erkən qocaldan, həyatın sevincindən məhrum edən bu dərddir. Könlümün açılan vaxtı olmayıb. Lakin ümidimi qırmamışam. Bilirəm
gec-tez onu tapacağam. Sizin yanınıza kömək üçün gəlmişəm.
Oğlumu tapmaqda mənə kömək edin...
Ağahüseyn kişi müharibədən qayıdanda böyük oğlu
Məmmədi ailədə görmədi. Elə həmin gündən də onun narahat
günləri başlandı. Məmmədin itkin düşməsinin səbəbini Ağahüseyn kişi hələ də bilmir. Deyilənlərə görə, Məmməd Bülbülədə
yaşadıqları zaman – onda atası cəbhədə idi – bir gün axşamçağı
evdən çıxır və bir daha geri qayıtmır. Haraya getdiyini nə
anasına, nə də özündən kiçik qardaşı Ramiz və Hatəmə deyir. O
zaman Məmmədin 12 yaşı varmış. Uşağın tapılması üçün cəhd
göstərilmişsə də, lakin bir nəticə verməmişdir.
Ağahüseyn kişi Məmmədi axtarmağa başlayır. Neçə
idarəyə, uşaq evlərinə müraciət edir. Qohum və tanışlarından
soraqlaşır. Lakin Məmmədi “gördüm” deyən olmur. 23 ildir ki,
Ağahüseyn kişinin qəlbi intizarda, gözləri yoldadır.
“Oğlunuzu necə xatırlayırsınız. Onun hansı nəm-nişanı
yadınızda qalıb” deyə mən ona sual verdim.
Ağahüseyn kişi dedi: “Məmməd 1931-ci ildə Bakının
Bülbülə qəsəbəsində anadan olub. Mən müharibəyə gedəndə,
12 yaşına girmişdi. Uşaqlığında gülən zaman yanağı çökürdü.
Başının arxasında balaca çapıq olmalıdır. Yaxşı yadımdadır, bir
dəfə Məmməd bərk xəstələnmişdi. Ülgüclə çərtərək başından
qan almışdım. Ondan yadımda qalan ancaq bunlardır. Bir də
sizə onu deyim ki, aldığım məlumata görə Əlibayramlıdakı 2
nömrəli tikinti-quraşdırma idarəsində Məmməd Əliyev adlı bir
nəfər rəngsaz işləmişdir. Familiyası və adı tuş gəlir. Mən şəhər
pasport stolu rəisindən onun gəlmə vərəqəsini alıb baxdım.
Atasının adı göstərilməmişdir. Məmməd Əliyev üç il bundan
əvvəl həmin idarədən çıxmış, deyilənlərə görə Sumqayıta işləməyə getmişdir. Mən Sumqayıtda da oldum. Lakin onu orada
tapa bilmədim”.
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...Hörmətli oxucular! Son illərdə şəhərimizin tikintilərində, neft mədənlərində işləmək üçün buraya respublikamızın hər
yerindən çoxlu adam axışıb gəlmişdir. Bəlkə də onların arasında Ağahüseyn kişinin oğlu Məmməd Əliyev də vardır. Qoy onu
tanıyanlar, taleyindən xəbərdar olanlar redaksiyamıza bildirsinlər. İllərdən bəri gözləri yolda qalan, gecə-gündüz oğlunun həsrətini çəkən, həmişə oğlunun tapılacağı ümidi ilə yaşayan ataya
kömək etmək bizim vətəndaşlıq borcumuzdur.
“İşıq” qəzeti, 12.04.1967-ci il

ÇÖLLƏR YANAR KÜR OLMASA...
Tanış bir şeirdən olan bu misra Kürə tamaşa edərkən
yadıma düşdü. Sahildə dayandığım az vaxt ərzində onu bir neçə
dəfə öz-özümə pıçıldadım. Şair çoxdan məlum olan bir həqiqəti
şeir dili ilə daha ucadan, nəğməli bir ahənglə səsləndirib deyir
ki, çöllər Kürsüz alışıb yanar. Barı, neməti aşıb daşan geniş
düzlərimizi Kürsüz təsəvvür etmək çətindir.
Kür - çöllərimizin əsl bəzəyi o gündən olub ki, onun cilovu fədakar adamlarımızın əlinə keçib. Yaşıl örtüklü qayaların
arasından tarlalara, bağlara – bir sözlə “geniş dünyaya” çıxarılıb. İndi keçmişimizə bələd olmayanlar belə həzin-həzin axmasını görüb deyirlər: Nə sakit çaydır.
Obyektləri bir-bir gəzirik. Bir neçəsində artıq sakitlikdir,
inşaatçılar işlərini qurtarıb başqa obyektə köçmüşlər. Məsələn,
ilkin xlorlama kamerasının təhvil-təslimi bir neçə gün bundan
qabaq olub. Birinci və ikinci radial su durulducuda axırıncı quraşdırma işləri gedir.
Radial su durulducuların mərkəzində paylayıcı çən qoyulmuşdur. Çən qülləyə bənzəyir, lap yuxarısında dörd tərəfə bacası var. Yerdən səkkiz metr hündürlükdədir. Su ilkin xlorlama
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kamerasından bu çənə vurulacaqdır. Oradan isə aşağıya – radial
sudurulduculara paylanacaq. Suyun belə bir trayektoriya ilə
hərəkət etdirilməsi yalnız bir məqsəd üçündür. Mütəxəssislər
dedilər ki, ilkin xlorlama kamerasından su birbaşa durulduculara vurularsa, onda təzyiq güclü olar və çöküntü getməz. Suyun təzyiqini bir qədər azaltmaq məqsədilə onu yerdən xeyli
hündürlüyə və oradan durulduculara paylamaq nəzərdə tutulub.
Paylayıcı çəni 74 nömrəli tikinti idarəsinin birinci sahəsinin inşaatçıları tikmişlər. Sentyabrın birinci ongünlüyü burada
da axırıncı müddətdir.
Üç obyektdə ilk sınaq işçiləri ilə tanış olduq. Birinci qaldırıcı nasos stansiyasının qəbul kamerasının möhkəmliyini yoxlamaq məqsədilə buraya bir neçə gün qabaq su vurulmuşdur.
Xeyli vaxt keçsə də, suyun səviyyəsi düşməmiş, həmçinin axıntı müşahidə edilməmişdir. 1-ci qaldırıcı nasos stansiyasının
maşın zalında Bakı Mühərrik Quraşdırma İdarəsinin ikinci
sahəsinin quraşdırıcıları işləyirlər. Briqadir Muxtar Misir dörd
nasos quraşdırmışlar. Quraşdırıcılar burada son işlərini icra
edirlər. Albert, Valentin Boyko, Spartak gündəlik tapşırıqlara
ikiqat əməl edirlər. Briqada başçısından soruşduq: Avadanlıqların keyfiyyəti necədir? Sualımıza qənaətbəxş cavab aldıq.
O, həmçinin bildirdi ki, nasosxanada bütün quraşdırma işlərini
ayın birinci yarısına qurtarmağı qərara alıblar. Baş qərargahın
tərtib etdiyi cədvələ əsasən üfüqi sudurulducuların altısı birinci
növbədə hazır olmalıdır. Artıq burada hər şey öz qaydasındadır.
Süzgəcxanada quraşdırma işləri demək olar ki, başa
çatmışdır. Kürün suyunun Bakıya axacağı günə çox az qalıb.
“İşıq” qəzeti,
11.09.1970-ci il
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YAXŞI YOL, ANA KÜR
Bir neçə ay bundan qabaq biz “Kür Bakıya axacaq!” deyirdik. İndi isə ona “yaxşı yol” arzulayır, “qədəmlərin mübarək” deyirik. Kürün doğma paytaxtımıza axacağı gün gəlib
çatdı. Polad məcralı çayın yolunu gecə-gündüz səbrsizliklə gözləyənlər – Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin elçiləri su kəmərinin birinci növbəsinin müvəffəqiyyətlə başa çatdıranları təbrik etmək
üçün Kiçik Talış kəndinə gəlmişdilər.
Kürün sahilindəki bu kiçik kənd heç vaxt belə təntənə
görməmişdir. İnşaatçıların böyük hünəri ilə az vaxt ərzində
kimsəsiz, boz düzənlikdə nəhəng qurğular yaradılmış, bir-birindən mürəkkəb, yaraşıqlı obyektlər ucaldılmışdır. Kürün suyu
bu qurğulardan keçə-keçə təmizlənəcək, saflaşacaq, Abşeron
torpağına axacaqdır. Birinci növbənin obyektlərini inşaatçılar
istismara vaxtında vermişlər. Qızmar yay günlərində betonçular, armaturçular, bənnalar, dülgərlər – tikintinin bütün əməkçiləri əsl qəhrəmanlıq göstərmişlər. Onlar gecə-gündüz çalışaraq yorğunluq bilmədən, vaxtla hesablaşmadan öhdələrinə
götürdükləri nəcib bir işi nəzərdə tutulan gündə respublikamızın yubileyləri ərəfəsində başa çatdırmağa nail olmuşlar.
Keçən istirahət günü Baş Su Qurğuları Tikintisində əsl
bayram əhval-ruhiyyəsi vardı. Respublikamızın hər yerindən
buraya xeyli adam gəlmişdi. Qonaqlar inşaat sahəsini gəzir, tikinti işçilərini təbrik edir, onların yaratdıqları qurğulara, heyran-heyran tamaşa edirdilər. Bir azdan tikintinin mərkəzi qərargahındakı radio qovşağı xəbər verir ki, Kür-Abşeron Su
Kəmərinin birinci növbəsinin açılışı radial durulducular sahəsində olacaqdır. Hamı o tərəfə hərəkət edir. Mitinq yerinə çoxlu
məktəbli gəlmişdir. Onlar təzə gül dəstələrini tikintinin qəhrəmanlarına təqdim edirlər.
Respublikamızın partiya və hökumət rəhbərləri də inşaatçıların bayramında iştirak etmək üçün buraya gəlmişlər.
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Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaş
inşaatçıların və qonaqların alqışları altında lenti kəsdi. Kür
Bakıya sarı istiqamət aldı. Hər tərəfdən inşaatçıların ünvanına
alqışlar ucaldı.
“İşıq” qəzeti,
30.09.1970-ci il

POEZİYA VƏ MAHNI GECƏSİ
Tək yaşamaq istəmirəm özüm üçün,
Anam üçün, oğlum üçün, qızım üçün.
İstəmirəm tək onlara gərək olum,
İstəyirəm milyonlara gərək olum.
Bu sətirlərdə vətəndaş bir şairin ürək döyüntüləri eşidilir.
Bu sətirlərdə təkcə bir insanın deyil, bütün sovet xalqının, bütün tərəqqipərvər adamların arzuları ümumiləşdirilib. Bu sətirlərin müəllifi istedadlı gənc şair Cabir Novruzdur.
Cabir ədəbiyyatımıza müharibədən sonra gəlib. Hələ
əllinci illərdə Cabirin qəzet və jurnal səhifələrində dərc etdirdiyi şeirlərindən görünürdü ki, ədəbiyyatımıza təzə nəfəsli, təzə
sözlü bir şair gəlir. Doğrudan da belə oldu. O vaxtdan bəri
Cabir Novruzun 5 şeir kitabçası çapdan çıxıb. burada toplanan
şeirlər geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanıb, dillər əzbəri
olub. Məhz buna görə də, Cabir Novruzun gənclərin həyatından
bəhs edən şeir və mahnıları Respublika Komsomolu Mükafatına layiq görülmüşdür.
Bəstəkar Oqtay Kazımov və müğənni Yalçın Rzazadə də
istedadlı gənclərdir.
Avqust ayının 7-də şəhərimizin poeziya və mahnı
həvəskarları bu üç sənətkarın görüşünə toplanmışdılar. Görüşü
şəhər partiya komitəsini təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri
X.İgidəliyev yoldaş açdı. Sonra 10 nömrəli məktəbin direktoru
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A.Hadıyev, “İşıq” qəzetinin əməkdaşı T.Hüseynov, İliç adına
DRES-in ustası Y.Salmanov, M.A.Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun tələbəsi H.Həsənova qonaqların yaradıcılığı barədə
çıxış etdilər.
Söz qonaqlara verildi. Şair Cabir Novruz öz yeni şeirlərini oxudu. Bəstəkar O.Kazımov Əlibayramlı haqqında təəssüratlarından və gələcək planlarından danışdı.
Görüşün sonunda istedadlı müğənni Yalçın Rzazadənin
ifasında C.Novruzun sözlərinə yazılmış mahnılar səsləndi.
“Poeziya və mahnı gecəsi” şəhərimizin dinləyicilərinə
xoş təsir bağışladı.
“İşıq” qəzeti, 11.08.1970-ci il

YAŞAMAQ İSTƏYİRƏM, DOKTOR!
O, xəstəxanadan çıxanda artıq saat gecə on birə işləyirdi.
Şəhər yatmağa hazırlaşırdı. Küçələr boşalırdı. Ətrafdakı səssizliyi onun ağır, yorğun addım səsləri pozurdu. Fikri özündə deyildi. Ayaqlarını güclə çəkirdi. Haraya getdiyini hələ də bilmirdi. Yalqızlığı, tənhalığı sevməsə də, bu gün hər şeydən təcrid
olmaq, tək qalmaq istəyirdi. Fikirləri, düşüncələri tufana düşmüş qayğıya bənzəyirdi, sahil axtarır, dincəlmək istəyirdi. Tini
burularkən üzünə toxunan xəfif meh elə bil sərinlik yox, gözlərinə işıq gətirdi. Sinə dolusu nəfəs aldı, özündə bir yüngüllük
duydu. Küçə lampalarının işıqlandırdığı ensiz səki ilə evlərinə
tərəf üz tutdu.
Sakit, aylı-ulduzlu gecə idi. Haradasa uzaqlarda, göylərin
geniş sinəsində bir ulduz axdı. Deyirlər, ulduzlar da insanlar
qədərdir. Hər ulduz bir insanın taleyidir. İnsan dünyadan köçəndə onun ulduzu da göyləri tərk edir. Əgər bu, doğrudan da
bir həqiqətdirsə, onda o, bu gün kəhkəşanın məxmər sinəsinə
bir ulduz bəxş etmişdir. Bəlkə də bax o parlaq, işıqlı ulduz
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onunkudur. Qoy o lap böyüsün, bütün ulduzlardan işıqlı olsun,
göy qübbəsini başdan-başa şəfəqlərə bürüsün.
Həmidin xəyalı yenidən xəstəxanaya, cərrah otağına
qayıtdı. İki saat bundan qabaq ölümün pəncəsindən xilas edib
həyata qaytardığı xəstə qadını xatırladı. O, bu haqda bir daha
düşünmək istəmirdi, hər şeyi unutmağa çalışırdı. Lakin bacarmırdı. 27 illik həkimlik təcrübəsində bugünkü qədər sarsılmamışdı. Deyirlər, xəstənin şəfa tapması, tez müalicə olunub
yataqdan qalxması ancaq həkimdən asılıdır. Lakin bu cür fikirləşənlər yanılırlar. Xəstənin özündən də çox şey gözlənilir. Elə
xəstə olur ki, dəyanəti, həssaslığı, ürəyinin genişliyi ilə onu
müalicə edən həkimə cəsarət, inam təllid edir, ona qüvvət verir.
Bəs bugünkü xəstə? Yox, qınamayın, onun nə günahı. O da
sinəsinə çökmüş dəhşətli xəstəlikdən yaxa qurtarmaq istəyirdi.
Fəryadlarına, axıtdığı göz yaşlarına, mərhəmət diləyən yalvarışlarına da səbəb bu idi. Ona bunlarsız da lazımi qədər qayğı göstəriləcəkdir. Xəstə yaşamaq istəyirdi. Onun hər sözü həkimin
ürəyini ovurdu. Beş uşaq anası idi. Bir evin, ailənin həyatı ondan asılıydı. Necə olursa-olsun bu çılğın təbiətli, uşaq dözümlü
həyat vurğunu sağalmalı, körpələrinin yanına qayıtmalıdır. Bu,
onların üçünün də - cərrah Həmid Həmidovun, həkim Xanım
İsmayılovanın, baş tibb bacısı Rufa Georgiyevskayanın arzusu
idi.
Cərrahiyyə işi üç saatdan çox çəkdi. Həddən artıq qan
itirərək zəifləmiş xəstəni özünə gətirmək üçün həkimlər çox
əlləşdilər. Atbulaq sovxozunun fəhləsi Nura Dadaşovanın həyatı qayğıkeş, insanpərvər həkimlər tərəfindən belə xilas edildi.
Cərrah Həmidovun bıçağı onun bədənini bürümüş dəhşətli
ağrılara son qoydu.
...H.Həmidovun həyatında belə gərgin keçən, narahatlıqlar və çətinliklər dolu hadisələr saysız-hesabsızdır. O, başqalarının səadəti naminə öz dincliyindən keçən, şəfaverici sənətinin
böyük qüdrəti ilə insanların harayına yetən həkimlərdəndir.
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Onun adı təkcə Qazıməmməddə yox, ətraf rayonlarda da bacarıqlı, qayğıkeş bir həkim kimi çəkilir.
Mən xəstəxanada olarkən burada divardan asılmış bir
dəftəri vərəqlədim. Dəftərdə, bu müalicəxanada şəfa tapanların
ürək sözləri, arzu və təklifləri yazılmışdır. Mən onlardan bir
neçəsini oxudum. Bu yazılarda həyatı sevənlərin, yaşamaq istəyənlərin ürəkləri döyünür, arzuları qanadlanır. Hər kəs öz xilaskarına demək üçün qəlbinin ən səmimi, şirin sözlərini seçib bu
dəftərə yazmışdır. Şirvanneft Neft Mədənlər İdarəsində çilingər
işləyən Səftər Hüseynov, Qazıməmməd şəhər sakini Adışirin
Rəsulov, Sabirabad rayonunun Vladimirovka kəndində yaşayan
Mənsimə Mehralıyeva, Şamaxı rayonunun Cəyirli kənd müəllimi Həsən Quliyev və onlarca başqaları həkim H.Həmidovu
özlərinin xilaskarı adlandırmışlar.
H.Həmidovun həkim işlədiyi Qazıməmməd şəhər xəstəxanasında zəhmətkeşlərə səhiyyə xidməti nümunəvi təşkil edilmişdir. Buraya pənah gətirən xəstələrə qayğı ilə yanaşılır,
ümidləri doğrulur. Xəstəxananın həkim və tibb işçilərindən Xanım İsmayılova, Rufa Georgiyevskaya, Münəvvər Abbasova,
Şəfiqə Manafova, Gülbadam Behbudova, Tamara Dövlətova
xəstələrə can yandıran, qayğı və həssaslıq göstərən adamlardır.
Mən bu yazımı həmin xəstəxanada müalicə olunmuş tibb
işçisi Səyyarə Məmmədovanın sözləri ilə bitirmək istəyirəm:
“Nicat tapdıq əlindən,
Səni kim unudar, kim.
Bıçaq tutan əllərin,
Daim tutan əllərin
Daim var olsun, həkim”.
“İşıq” qəzeti,
18.06.1966-cı il
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XALQIN İLHAMLI NƏĞMƏKARI
Keçən şənbə günü şəhərimizin mədəniyyət sarayında
böyük təntənə vardı. Şəhərin hər yerindən adamlar dəstə-dəstə
axışıb bura gəlirdilər. üzlərdə təbəssüm, sevinc, gözlərdə təzə,
ətirli bahar çiçəkləri. Mədəniyyət sarayının geniş foyesində
neftçilər, energetiklər, inşaatçılar, şəhərimizin ziyalıları üçbirbeşbir söhbət edirdilər. Yarım saat keçməmiş dörd yüz nəfərlik
tamaşa zalı adamla doldu. Sıraların kənarında, laybalay açılmış
qapılarda xeyli adam ayaq üstə dayanmışdı.
Bu gün burada görkəmli bəstəkarımız, Dövlət Mükafatı
laureatı, SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd Qara Qarayevlə seçicilərin görüşü keçirilirdi. O, bayramsayağı bəzədilmiş
səhnədə görünərkən zaldan gurultulu, arasıkəsilməz alqışlar
qopdu. Təntənəli görüş mərasimini giriş sözü ilə şəhər ZDS
İcraiyyə komitəsinin sədri V.Ələkbərov yoldaş açdı. O, Ağsu
rayonunun Bico kənd zəhmətkeşləri tərəfindən SSRİ Ali
Sovetinin İttifaq Sovetinə deputatlığa namizəd göstərilmiş Qara
Əbülfəz oğlu Qarayevin həyat və yaradıcılığı haqqında danışmaq üçün onun vəkilinə, 10 nömrəli orta məktəbin direktoru
Arif Hadiyevə söz verdi.
A.Hadiyev seçiciləri Q.Qarayevin tərcümeyi-halı ilə tanış
etdi, Azərbaycan sovet musiqisinin inkişafında misilsiz xidmətlərindən danışdı. O, çıxışını aşağıdakı sözlərlə bitirdi: “Q.Qarayev dünya musiqi sənətinin gözəl nümunələrini yaratmış
istedadlı bəstəkardır. Onun əsərləri sərhədləri aşır, xalqların
xoşbəxt gələcək uğrunda apardığı mübarizəsinə kömək edir. O,
xalqımızın şöhrəti, iftixarıdır. Sevimli bəstəkarımız yaradıcılığının parlaq dövrünü keçirir. Biz əminik ki, o, bundan sonra da
bizi – öz dinləyicilərini nikbin, ilhamverici əsərləri ilə sevindirəcək, səsi həmişə sənət cəbhəsinin önündən gələcəkdir. Mən
12 iyun – SSRİ Ali Sovetinə seçkilər günü şəhərimizin bütün
zəhmətkeşlərini ali məclisimizə ləyaqətli namizəd Qara Əbülfəz oğlu Qarayevə səs verməyə çağırıram”.
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Səhnəyə şəhərimizin gənc vətəndaşları çıxdılar. Onlar
bəstəkara çoxlu gül dəstələri təqdim etdilər. 18 yaşlı məktəbli
Rahilə Məmmədova həyəcanla dedi: “Mənim sevincim hədsizhüdudsuzdur. Bu il ilk dəfə olaraq seçki qutusuna yaxınlaşacaq,
səs verəcəyəm. Özü də elə bir insana ki, həyatının mənasını
xalqına xidmətdə görmüş, onun başını uca etmişdir. Mən xalqımızın ilhamlı nəğməkarına səs vermək üçün seçkilər gününü
səbirsizliklə gözləyirəm”. Onun çıxışı alqışlarla qarşılandı.
Yerlərdən məhəbbət, hörmət ifadə edən hərarətli sözlər
eşidilirdi. Kürsüyə qalxaraq ürəklə, ehtirasla danışanların, tamaşa zalında oturanların görkəmli sənətkarımıza bəslədikləri
böyük ehtiramı təsvir etmək çətindir.
2 nömrəli qazma idarəsinin müdiri Rəşid Quliyev Q.Qarayevi zamanın nəbzini tutan, bəşəri fikirlər, ideallar tərənnüm
edən bir sənətkar adlandırdı. O, bəstəkara müraciətlə dedi: –
Biz sizin əsərlərinizi çox dinləmişik. Bu əsərlərdə dağlarımızın
əzəməti, çaylarımızın coşqunluğu, adamlarımızın hünəri, qabiliyyəti yaşayır. Dünya salonlarından eşidilən təranələriniz öz
mayasını bu torpaqdan, Nizamilər, Üzeyirlər vətənindən alır.
Siz bu elin, bu xalqın şöhrəti, iftixarısınız. Biz Şirvan neftçiləri
inamla deyirik: Siz bundan sonra da həyatımızın gözəlliklərini,
adamlarımızın hünər dolu həyatını tərənnüm edən yeni-yeni
musiqi əsərləri yaradacaqsınız. Biz sizin şəxsinizdə incəsənətimizin coşqun inkişafına səs veririk.
4 nömrəli mədənin müdiri, əməkdar neftçi Davud Bağırov, komsomol komitəsinin katibi A.Zeynalov, həkim Ə.Babayev yoldaşlar çıxış edərək seçiciləri kommunistlərlə bitərəflər
ittifaqının ləyaqətli namizədi Q.Qarayevə səs verməyə çağırdılar. Axırda söz bəstəkarın özünə verildi. O seçicilərə xoş və səmimi sözlər, böyük etimad üçün öz təşəkkürünü bildirdi. Bundan sonra daha məhsuldar işləyəcəyini, gözəl, ürək açan əsərlər
yaradacağını qeyd etdi.
T.Xudayev, X. İgidəliyev
“İşıq” qəzeti, 31.05.1966-cı il
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TRUBKA ƏHVALATI
Deyirlər futbol azarkeşinə özgə qarğış yox, de ki, televizorun xarab olsun. Bu yaxınlarda 2 nömrəli tikinti quraşdırma
idarəsinin fəhləsi Qüdrət Əbilovun da başına belə bir iş gəlir.
Futbol verilişlərinin qızğın çağında onun televizorunun trubkası
bivəfalıq edir. Hər axşam ailənin bütün üzvlərini güldürən,
əyləndirən mavi ekrandan səs çıxmır. Hamının qanı qaralır.
Axşamlar xüsusilə darıxdırıcı keçir. Hərdən maraqlı verilişlərə
baxmaq üçün Qüdrətgilə gələn qohum-qonşular da məyus qayıdırlar. Hər gün evdə əldən-ələ gəzən televiziya verilişləri proqramı bir dəfə atılıb qalır. Ən çox qəribsəyən isə uşaqlar idi.
Ataları işdən qayıdanda: “Bəs deyirdin usta gətirəcəyəm” deyə
onu tez-tez suala tuturdular.
Qüdrət əhvalatı televizoru olanlara danışdı. Hərə ona bir
ustanı nişan verdi. Qüdrət bu ünvanlardan birinə – şəhər radio
və televizor təmiri sexinə gəldi. Yol boyu düşündüyü bu idi:
Əgər televizoru az vaxt içərisində dilə gətirib özümə qaytarsa,
ustaya yaxşı xərclik verəcəyəm.
Usta Dilavər Salmanov təzə müştərisini çox mehriban
qarşıladı. Bu, Qüdrətin xoşuna gəldi. Ustanın danışdığından,
hərəkətlərindən mədəniyyət və qabiliyyət yağırdı. Televizorun
“sağalacağına” Qüdrət yüz faiz əmin oldu. Dilavərin dilavərliyi,
görkəmi Qüdrətdə onun haqqında xoş fikir oyatmışdı. Odur ki,
heç zəhmət haqqı barədə çox danışmadılar. Qüdrət ürəyində
“nə qədər istəsə, o qədər də verəcəyəm, təki möhübümü düzsün” demişdi.
Dilavər televizorla şəxsən “tanış olmaq üçün” Qüdrətgilə
yollandı. O tərəf-bu tərəfinə xeyli baxdıqdan, bəzi hissələrini
qurdaladıqdan sonra:
– Burada mümkün olmayacaq – dedi. – Mütləq sexə aparmaq lazımdır. Trubka bərk zədələnmişdir. Zəhrimar az tapılan
şeydir. Ancaq sənə görə gərək çalışaq də. Ya bir təhər təmir
edərik, ya da yenisi ilə dəyişərik.
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Elə həmin gün də televizor bir iri bağlama arasında Dilavrin sexinə köçdü. Qüdrət hal əhli idi. Ustanın evdəki danışığından nə demək istədiyini başa düşmüşdü. Odur ki, könlü
xoş olsun deyə, üç ədəd onluğu cütləyib onun cibinə sürüşdürdü. Ustanın üzü dərhal duruldu, balaca qımışan kimi oldu.
– Bacıoğlu, əmanətin dalınca nə vaxt gəlim?
– Çox çəkməz. Səni qabağa salaram, iki-üç günə gəlib
apararsan.
Qüdrət gedəndən sonra Dilavər televizoru qarşısına qoyub onu əvvəlcə nəzərdən keçirdi. Əgər bu adamın televizordan
başı çıxsaydı özü təmir edərdi və yaxud mənim yanıma yox,
başqa bir ustanın yanına aparardı. İndi bildim ki, mənim də
qaraçuxam yatmayıb. İki-üç gün sexdə saxladıqdan sonra xəbər
göndərərəm ki, televizorun trubkasını xeyli çətinliklə tapıb təptəzəsi ilə dəyişdirmişəm, başqa hissələrində də bəzi çatışmamazlıqlar vardı, onları da aradan qaldırmışam, gəl apar.
O nə biləcək ki mən təmir eləmişəm, yaxud eləməmişəm.
Zəhmət haqqımı da Allaha şükür, qabaqcadan almışam. Əgər işdir, təzədən üstümə gəlsə, deyəcəyəm ki, mən təmir eləmişəm.
Televizor çox incə şeydir. Aparanda özün yolda sındırmışam.
Dilavər necə fikirləşmişdi, elə etdi. Müştərini aldadaraq
televizoru gətirdiyi vəziyyətdə də geri qaytardı. Qüdrət evə
çatan kimi televizoru qoşdu. Gözü ekranda idi. Lakin o xeyli
xırıltı-gurultu qopardıqdan sonra səsini kəsdi. Qüdrət televizorun pasportunu tapıb onun hissələrini yoxlamağa başladı ki,
görsün usta bura nə əlavə edib. Əvvəlcə trubkanı yoxladı.
Nömrə düz gəlirdi. O indi başa düşdü ki, usta onu aldatmışdır.
Onların axırıncı görüşü şəhər Xalq Nəzarəti Komitəsində
oldu. Dilavər başını aşağı dikmişdi. O, zəhmət haqqı adı ilə
aldığı pulları utana-utana sahibinə qaytardı.
Qüdrət alnından xəcalət təri süzülən gənc ustaya baxıb
ürəyində deyirdi: “Mən səni qabiliyyətli, mədəni sənətkar bilirdim, heyf”.
“İşıq” qəzeti, 02.08.1966-cı il
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UZUN AYRILIQDAN SONRA
Mənə bu əhvalatı əvvəlcə Nərgizin yaxın qohumları danışdılar. Səhərisi gün isə redaksiyamıza daxil olan bir məktubda böyük bir ailənin, qohum-əqrəbanın sevincindən, şadyanalığından bəhs olunurdu. Həyəcanla yazılmış məktubu sakit oxumaq mümkün deyildi. Qazıməmməd şəhərinin Engels küçəsində yaşayan Babayevlər ailəsində böyük səadət, unudulmaz xoşbəxtlik üz vermişdir. Onların bu vaxta qədər itkin düşmüş, taleyi naməlum adlandırdıqları Nərgiz tapılmışdır. Yox, tapılmışdır
desək doğru olmaz, axı onu çox axtarmamışlar. Axtarsaydılar,
bəlkə də tapa bilməzdilər. Nərgizin macərası uzundur. İyirmi
beş il doğma bacı və qardaşlarından, yaxın qohumlarından xəbərsiz-soraqsız yaşamış “nakam taleli” bu qız aydın, günəşli
payız günlərinin birində özü göründü, qalın buludlar arasında
gizlənmiş ay kimi birdən üzə çıxdı.
Mən Nərgizi görə bilmədim. Başına gələnləri onun öz dilindən eşidə bilmədiyim üçün çox təəssüfləndim. Nərgiz Qazıməmməddəki qohumları yanında bir neçə gün qaldıqdan sonra
Bakıya qayıtmışdı. Məktub bizə gec, Nərgiz yola düşdükdən
sonra yazılmışdır. Burada hər şey müfəssəl idi. Onun müəllifi
Nərgizin əmisi oğludur. 6 nömrəli məktəbdə müəllim işləyir.
Məktubu oxuduqca gözlərim önündə bir insanın həyat tarixçəsi
canlanır, ömür kitabı vərəqlənirdi.
....Nərgiz 1942-ci ildə anadan olmuşdur. O, ailənin üçüncü qızı, altıncı övladı idi. Onun adı üstündə evdə bərk mübahisə
düşmüşdü. Hərənin bir addan xoşu gəlirdi. Atanın bəyəndiyini
ana xoşlamırdı: “Sən oğullarına ad qoyanda heç mənimlə məsləhətləşmirsən. Qızın adını anası qoyar” deyirdi. Lakin ananın
da dediyi olmamışdı. Ərlə arvadın arasındakı mübahisəni hörmətli qohumlarından biri kəsmişdi: uşağın adı Nərgiz qoyulmuşdur. Hətta zarafatla “qoy tez açılıb solan nərgizlərdən yox,
həmişəgözəl nərgizlərdən olsun” demişdilər.
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Lakin Nərgiz çiçək kimi açılıb qönçələnməmiş üstündən
qara yellər əsdi. Bir yaşı tamam olmamış cəbhəyə getmiş atasından ölüm xəbəri gəldi. Evdə ağlı kəsən bacı-qardaşları atasızlığın nə olduğunu dərk edib hönkür-hönkür ağladıqları zaman Nərgiz beşiyində mışıl-mışıl yatırdı. Deyirlər, uşaq atadan
yox, anadan yetim qalır. Analarının da onları boya-başa yetirməyə ömrü çatmadı. Övladlarını biri-birinə tapşırıb həyatla
vidalaşdı. Nərgiz bu zaman üç yaşına təzəcə addamışdı. Ondan
böyük olan Ramazanın isə dörd yaşı vardı. Ailənin bütün ağırlığı yaşca böyük olan Sədyarın üzərinə düşmüşdü. O, indi körpələrə həm atalıq, həm də analıq etməli idi.
Müharibənin törətdiyi ağır günlər idi. Cəbhədə düşmənlə,
arxada isə aclıqla, xəstəliklə vuruşurdular. Havadarını, pəriskarını itirmiş bu ailədə də güzəran xoş keçmirdi. Südəmər Nərgizin, divarlardan tuta-tuta təzəcə ayaq açan, hər qapıdan girən
qadına “ana” deyən Ramazanın taleyi Sədyarı daha çox düşündürürdü. Körpələrin hüznlü baxışları onun ürəyini ovurdu. Hələ
ata nəvazişinə möhtac ikən atalıq etmək, böyük bir ailənin
dərd-sərini daşımaq nə qədər ağır imiş.
Ah, atalar, analar, görəsən ata-ana olmadan sizin nələr
çəkdiyinizi duymaq olarmı?!
Bir gün atasının köhnə tanışlarından biri Sədyarı fikirli
görüb, yanına çağırdı. Onunla xeyli söhbət etdi, təsəlli verdi.
Bu kasad, sarsıntılı günlərin uzun sürməyəcəyini dedi. Sonra da
körpələri Bakıya, uşaq evinə göndərməyi ona məsləhət gördü.
Sədyarı ürəyində elə bil nə isə qırıldı, sinəsi qalxıb-endi. Kipriklərində yaş gilələndi. “Axı mən anama söz vermişəm. Son
nəfəsində o uşaqları mənə tapşırmış, Nərgizdən muğayat ol
demişdi”.
Mühasibi onun ürəyindən keçənləri duymuşdu: “Heç fikir
eləmə. Orada onlara səndən də yaxşı baxacaqlar. Başlarından
bir tük də əskik olmaz. Hərdən də gedib baş çəkərsən”.
...1944-cü ilin soyuq qış günlərinin birində Bakının Suraxanı qəsəbəsindəki körpələr evinə 35-40 yaşlarında, tərbiyəçi196
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lərin tanımadığı bir adam daxil oldu. O, həmin qəsəbədə yaşayan buruq ustası Hənifə Qurbanov idi. Hənifəgil sonsuz idilər.
Uşaqları olmurdu. O da, xəstəxanada tibb bacısı işləyən arvadı
Püstə də bu qərara gəlmişdilər ki, körpələr evindən bir uşaq
götürüb tərbiyə etsinlər. Hənifə gəlişinin səbəbini bildirdi.
Burada “qəlbi sınıqdır” deyə onun arzusuna əməl etdilər, əliboş
qaytarmadılar. Tərbiyəçilər körpələr evinə təzəcə gətirilmiş
Nərgizi Hənifəyə göstərib, “bu gündən onun atası sizsiniz,
uşaqdan muğayat olun” dedilər.
Hənifəgildə əsil bayram idi. Püstənin qanadı olsaydı uçardı. İndi onların da evindən illərlə həsrətində olduqları uşaq səsi
eşidiləcək, otaqların daş kimi ağır sükutuna son qoyulacaqdır.
Nərgiz bu ailənin sevinci, fərəhi oldu. Atalığı da, analığı da
pərvanə kimi onun başına dolanırdılar. Nərgiz böyüyür, çiçək
kimi açılırdı. Onun sağlam, bəxtiyar böyüməsi üçün valideynləri heç bir şeyi əsirgəmirdilər. İndi onun özü kimi adı da
dəyişilmişdir. Təzə şəhadətnaməsində adı Sevil yazılmışdır:
Qurbanova Sevil Hənifə qızı.
Bir il keçməmiş Sevil atalığını itirdi. Mənfur müharibə
onu qızlığa götürmüş ikinci atasını da əlindən aldı. Görünür, bu
qıza elə atasız böyümək nəsib imiş. Lakin analığı onu fikir etməyə qoymadı. Sevil Hənifənin yadigarı idi. Püstə ərinin ölümündən sonra qıza daha da möhkəm bağlanmışdır. Yaxşı ki, o
varmış...
İllər keçirdi. Püstənin saçlarına dən düşür, üzündə, tərpənişində yola saldığı illərin dərin nişanələri duyulurdu. Analığının yeganə sevinci olan Sevil isə böyüyürdü. O, Suraxanıdakı
208 nömrəli məktəbi bitirərək Müəllimlər İnstitutunun qiyabi
şöbəsinə, filolojiya fakültəsinə daxil olur. Analığı onun təhsil
almasına, həyatda xoşbəxt olmaq üçün özünü ağıllı, hünərli
aparmasına çalışır. Gecələr yastığı yanına uzanaraq ona məsləhətlər verir, görüb-götürdüklərindən danışır. Qızını həyata,
müstəqilliyə hazırlayırdı.
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Çəkilən zəhmətlər öz bəhrəsini verdi. Sevil keçən il ali
məktəbi bitirmiş, müəllimlik diplomu almışdır. Bakıdakı 88
nömrəli məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi işləyir. Sevil ailə
qurmuşdur. Həyat yoldaşı mühəndisdir. Uşaqları da vardır. Çox
səmimi, mehriban yaşayırlar.
Bu yaxınlarda analığı Sevili yanına çağırmış, illərdən bəri
qəlbinin dərinliyində gizlətdiyi bir sirri ona açmışdır: “Qızım,
mən artıq qocalmışam. Ürəyim də çox əziyyət verir. Ancaq
arzuma çatmışam - sən xoşbəxtsən. Bundan sonrakı həyatın
sənin öz əlindədir. Dediklərimə qulaq as”.
Püstə arvad Sevilin əvvəlki adının nə olduğunu, bu evə
necə gəldiyini, əslən haradan olduğunu ona danışdı. Bir neçə
gündən sonra Əlibayramlı şəhər VVAQ bürosuna sorğu
göndərildi. Cavab sevindirici idi...
Sevilin heç ağlına da gəlməzdi ki, onun Qazıməmməddə
bu qədər qohumları, bacı və qardaşları vardır. Onu qarşılamağa
nə qədər adam gəlmişdi. o, qohumlarına əvvəlcə anasını təqdim
etdi: “Mənim anam, xilaskarı bax bu qadın olmuşdur” dedi.
Sədyar “Mənim itkin bacımın, Nərgizimin anası” deyə Püstə
arvadı bağrına basmış, əllərindən öpmüşdür.
Tufanlı illər bu bacı qardaşları ayırsa da, geniş ürəkli,
xeyirxah insanlar onları biri-birinə qovuşdurdu.
“İşıq” qəzeti,
11.10.1966-cı il

ŞƏHƏRİMİZ GÖZƏLLƏŞİR
Şəhərimiz həm böyüyür, həm də gözəlləşir. Təzə salınan
şitilliklərə, geniş yollara, küçələr boyu əkilən ağaclara baxanda
adamın ürəyi açılır. Hər tərəfdə səliqə, təmizlik nəzəri oxşayır.
İndi heç kəs gileylənib deyə bilməz ki, işdən sonra günümüzü
harada keçirək, harada istirahət edək, dincələk.
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Təbiət də şəhərimizə az gözəllik bəxş etməmişdir. Nazlana-nazlana axan Kürün, yaşıl örpəkli Hacıqabul gölünün suları hər gün onun sahillərini yuyur. Bu yerlərin füsunkarlığını
daha da artırır. Əvvəllər şəhərimizə gələn qonaqlardan, düzünü
desək, xəcalətli qalırdıq. Onlara yeni tikilən binaları, mədənləri,
elektrik stansiyasını göstərməklə kifayətlənərdik. İstirahət, əyləncə yerlərindən söhbət düşəndə deməyə sözümüz olmurdu.
Yaxşı yadımdadır. Üç il bundan qabağın sözüdür.
RSFSR-dən gəlmiş bir müəllim dostumla şəhərimizi gəzməyə
çıxmışdıq. Onun bura ilk gəlişi idi. Dediyinə görə, respublikamızın bu gənc sənaye şəhəri haqqında hardansa oxuyub eşitmişdi. Dostum hər şeyi öz gözü ilə görmək, hər bir yeniliklə
tanış olmaq istəyirdi.
Bir zaman küləklərin at oynatdığı düzənlikdə salınmış
Təzə Şəhər, yaraşıqlı yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxana,
univermaq, hələ təzəcə qoyulan, özülü qazılan nə qədər dağların, çöllərin sükutunu pozan buruqlar. Bir az aşağıda, Kürün sahilində tikilən nəhəng elektrik stansiyası... Qanadlarını geniş
açaraq tikilə-tikilə, qurula-qurula genişlənən dağlara, çöllərə
sarı addımlayan bu böyük şəhərlə yaxından tanış olduqca dostumun gözləri gülür, qəlbi vəcdə gəlirdi. O danışdıqca mən iftixar hissi keçirirdim. Müəllim dostumun şəhərimizin gündüzündən aldığı təəssüratı çox fərəhli idi.
Axşam düşürdü. O özü ilə şəhərimizə nə isə qəribə bir
sakitlik gətirirdi. Küçələr boş görünürdü. nə bir gülüş, nə də
mahnı eşidilirdi. Şəhərin işıqları təzəcə yanmışdır. Bəs nə üçün
hamı indidən evə tələsir? Dostum mənə baxaraq nəsə demək
istədi, lakin dinmədi. Mən onun baxışlarından “bəs hanı sizin
gəncləriniz, onlar axşamlarını harada keçirirlər, niyə şəhərinizdə park yoxdur?” suallarını oxuyurdum.
Əziz oxucu, dediyim kimi bu, üç ilin söhbətidir. Bu müddət ərzində şəhərimiz nə qədər dəyişmiş, gözəlləşmişdir. Onun
görkəmi daha mədəni, cəlbedici olmuşdur. Başdan-başa asfalt
döşənmiş küçələrə, yolların, səkilərin kənarında səliqə ilə əki199
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lən ağaclara, sərin kölgəli bağlara, istirahət, əyləncə yerlərinə
baxanda qeyri-adi olaraq öz-özünə pıçıldayırsan: “Bu gözəlliyi
yaradanların əli, zövqü var olsun!”
Budur. Kür sahilindəki parkdayıq. Hava təmiz, sahil
çıraqban. Şəhərimizin sakinləri dəstə-dəstə bura axışır. Səmərəli işdən sonra parkda mənalı istirahət üçün hər cür şərait vardır.
Alabəzək skamyaların üstündə şirin-şirin söhbət edənlərin,
səkilər boyu gəzənlərin şən səsləri, gülüşləri sahilə yayılır.
Park həmişə izdihamlı, həmişə gur olur. Qoynundan mahnı, musiqi səsi heç vaxt kəsilmir. Buradakı konsert meydançasında şəhərimizin özfəaliyyət kollektivləri tez-tez çıxış edir.
İstedadlar üzə çıxır, tanınır. DRES tikintisi, Cənub elektrik şəbəkəsi özfəaliyyət kollektivlərinin çıxışları tamaşaçılar tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır.
“Kür boyunda” mahnısı. O hər gün bu sahildə oxunur,
şirin təranələri Kürün sularına qarışaraq daha uzaqlara axır.
Mahnı bu gözəlliklə necə də həmahəng səslənir. Mən bu sətirləri yazarkən gözlərim önündə neçə bənnanın, neçə dülgərin, neçə özül qazıb beton tökənin yaradıcı əlləri, qurub-yaratmaq həvəsi canlanır. Onların bu əməyi neçə şeir, neçə mahnı mövzusu
deyilmi?
İstərəm hər səhər doğan günəşin
Darayam telini ö əlimlə mən.
Vətən torpağını bir gəlin kimi
Bəzəyəm işimlə əməyimlə mən.
Yaşamaq deyildir təkcə muradım,
Əzəl şöhrətimdir yaşatmaq eşqi.
Bəlkə də dünyaya gəlməzdi insan,
Olmasaydı qurub-yaratmaq eşqi.
“İşıq” qəzeti,
01.09.1965-ci il

Ötən əsrin 70-ci illərində Kür çayının
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Bakıya gəlməsi uğrunda əməkçilər əmək
meydanında hünər göstərirdilər. Başqa
müxbirlər kimi Xeybər müəllim o insanların hünərinə aid onlarla oçerk yazmışdır.
1. RESPUBLİKAMIZIN
NƏHƏNG TİKİNTİLƏRİNDƏ
Bir neçə aydır ki, Kür-Abşeron Su Kəməri tikintisinin ikinci
mərhələsi başlanıb. Tikintinin əsas obyektlərinə gedən baş “prospektdə” iri hərflərlə yazılmış şüarda oxuyuruq: “İnşaatçı dostlar!
İkinci növbənin tapşırıqlarını vaxtından qabaq, keyfiyyətlə başa çatdıraq!”
Əvvəlcə qeyd edək ki, tikintidə sürət əvvəlki aylara nisbətən
xeyli azalmışdır. Lakin indi ilk baxışda diqqəti cəlb edən bir şeydir:
inşaatçılar çox təmkinlə işləyirlər. İndi burada çalışan bütün əməkçiləri, bənnaları, betonçuları, armatur hörənləri, quraşdırıcıları yalnız bir məsələ düşündürür; keyfiyyət. Kəmərin birinci hissəsinin
tikintisində buraxılmış az-çox nöqsanların heç birini unutmamışlar.
İnşaatçılar tələskənliyə, diqqətsizliyə yol vermir, daha səmərəli, mütərəqqi üsullardan bacarıqla istifadə edirlər.
Birinci növbənin tikintisində olduğu kimi əsas obyektlərdə
yenə də Sənaye Tikintisi Nazirliyi 7 nömrəli trestinin 74 və 75
nömrəli idarəsinin kollektivləri çalışır.
Hazırda tikintinin əsas qurğularından sayılan radial durulducularda başqa sahələrə nisbətən daha qızğın iş gedir. İnşaatçılarla
quraşdırıcılar demək olar ki, çiyin-çiyinə çalışırlar. Əvvəlki yazılarımızda bildirdiyimiz kimi, layihə üzrə altı nəhəng “beton boşqab”
tikilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan ikisi artıq Kür suyu ilə doludur.
Radiallardan gələn həzin şırıltı lap yaxınlıqda eşidilir, elə bil onlar
inşaatçıları qalan dörd radialı da müvəffəqiyyətlə başa çatdırmağa
çağırır.
Budur, üçüncü radialın beton meydançasındayıq. 75 nömrəli
idarənin inşaatçıları nəzərdə tutulan tapşırığın demək olar ki, dox201
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san faizini görüb qurtarmışlar. Armaturçular, betonçular, qaynaqçılar radialın mərkəz hissəsini artıq quraşdırıcılara təhvil vermişlər.
Radialın beton divarlarının kiçik bir hissəsində iş gedir. Dülgərlərin
və armaturçuların işinə nəzər yetiririk. Onlar tələsmirlər.
Burada Azərbaycan Neft-Kimya Müəssisələrinin Xüsusi Quraşdırma İdarəsinin Sumqayıtdakı 1 nömrəli idarəsinin 3 nömrəli
sahəsinin iş icraçısı Sərtib Abbasovla görüşdük. Onu da qeyd edim
ki, bu gənc iş icraçısının başçılıq etdiyi kollektiv birinci növbənin
tikintisində böyük səylə işləmişdir. İndi də quraşdırma işlərinə
birinci başlamışlar. Onlar təkcə üçüncü radialda 22 manatlıq quraşdırma görəcəklər. İyirmi beş kiloluq kran artıq radialın mərkəzindədir. Digər avadanlıqlar da quraşdırıcıların əmri altındadır. İş
icraçısının yüngül əl hərəkəti kranı Mixail Nizaməddinov iri gövdəli maşını istənilən səmtə yönəldir. İş icraçısından başçılıq etdiyi
kollektivin görəcəyi işlər barədə danışmasını xahiş edirik. S.Abbasov deyir:
– Biz həmişə inşaatçıların arxasınca addımlayırıq. Bizim
işimizin sürəti, keyfiyyəti onlardan asılıdır. Etiraf edim ki, inşaatçılar üçüncü radialda möhkəm bünövrə qoymuşlar. Gördüyünüz
kimi, quraşdırıcılarımız işin başındadırlar. Ən çətini, quraşdırılacaq
avadanlıqların iş meydançasına gətirilməsidir. Buna nail olmuşuq.
Yanvar ayında 72 ton metal-konstruksiya işi görməliyik. Quraşdırıcılarımızdan Sergey Naumov, Fyodr Yelumeyev, Muzirin Aleksandr, Anatoli Beloqlazov partiyanızın XXIV qurultayı şərəfinə öhdəlik götürərək bildirmişlər ki, hər radialda cədvəli bir həftə qabaqlayacaqlar. Ayın axırında dördüncü radialı inşaatçılardan qəbul etməliyik.
Dördüncü radialın tikintisində də iş fərəhləndiricidir. 74 nömrəli tikinti idarəsinin birinci sahəsinin inşaatçıları yeni ilin ilk günlərindən yaxşı işləyirlər. Sahəyə təcrübəli inşaatçı Mirzağa Məmmədov başçılıq edir. Onu iş üstündə görmədik. Harasa tapşırıq dalınca getmişdi. Beton divarlar üçün taxta qəlblər hazırlayan dülgərlərin işi ilə çox yaxından tanış olduq. Bu iş dəqiqlik, möhkəmlik
sevir. Gərək qəlblər elə möhkəm və düzgün vurulsun ki, betonun
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ağırlığına davam gətirə bilsin. Həm də əyrilik, yöndəmsizlik hiss
olunmasın.
Dülgərlər briqadasına Əzim Əsgərov başçılıq edir. Onlar on
iki nəfərdirlər, Sumqayıtdan gəliblər. az vaxt ərzində 1.500 kvadratmetr taxta işi görüblər. Briqada üzvlərindən Yasin Eyvazov, Süleyman Abışov, Vahid Məmmədov gündəlik tapşırığa 130-140 faiz
əməl edirlər. Söhbət zamanı dülgərlərin briqadiri bildirdi ki, cəmi
bir həftəlik işləri qalıb. Növbədə altıncı radialdır.
Beşinci, altıncı radialların və süzgəcxananın da tikintisində işlər pis getmir. Ümumxalq tikintisinin qəhrəmanlarından
xoş təəssüratla ayrıldıq.
“İşıq” qəzeti, 15.01.1971-ci il

2. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ
ƏSL HÜNƏR MEYDANI
Bəli, Kiçik Talış kəndi əsl hünər meydanına çevrilmişdir.
İndi bu yerlərdə səhərin açıldığını traktorların, buldozerlərin, iri
maşınların gurultusu xəbər verir. Talışın gündüzü kimi, gecələrinin də sükutu pozulmuşdur. Fədakar adamlarımızın coşqun
əməyi ilə geniş bol düzənliyə canlı həyat gəlmişdir.
Su qurğularının tikintisində bələdçimiz sahə rəisi Sübhan
Həmzəyev idi. O, keçən il buraya gəlib, politexnik institutunun
inşaat fakültəsini bitirəndən sonra. Tələbə yoldaşı Mirzağa
Məmmədov da buradadır. Hər ikisi sahə rəisidir. Sahələrdən
biri – sahilə lap yaxını radial su durulducularıdır. Onlara beton
hovuzlar da deyirlər. İnşaatçılar burada altı hovuz tikməlidirlər.
Üçündə artıq yeraltı və yerüstü işlər qurtarır. Qalanlarında isə
torpaq və betonlama işi gedir. Kürün suyu ilk dəfə bu durulduculara axıdılacaqdır. Hovuzların dibinə çökən lili yeraltı kəmərlər təmizləyəcəkdir.
Əvvəllər M.Məmmədovun başçılıq etdiyi sahənin inşaatçıları qurğular kompleksinin demək olar ki, bütün obyektlə203
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rində çalışırdılar. Son günlər tikintiyə əlavə kömək gəldiyi üçün
onların əsas qüvvəsi burada – radial su durulducularda cəmlənib. Betonçular, armaturçular, xarratlar gündəlik tapşırığı artıqlaması ilə yerinə yetirirlər.
İşin sürətini azaldan səbəblər də vardır. Hovuzların tikilməsi ləngidilir. Bunun əsas səbəbi asfaltın olmamasıdır. Hazırda dördüncü su durulducuda iş tamamilə dayanmışdır. Ümumiyyətlə 1.100 kvadratmetrədək sahə asfalt gözləyir. Əlibayramlıdakı zavod tikintini asfaltla yaxşı təmin etmir.
Hovuz tikənlər taxtanın çatışmadığını da dedilər. Obyekti
təmin etməyi öhdəyə götürmüş ağac emalı zavodları öz vədlərini yerinə yetirməlidirlər.
Təvəkkül Məmmədovun və Nikolay Dubininin quraşdırıcılar briqadalarının adı hörmətlə çəkilir. Hər iki briqadanın üzvləri gənclərdir. Əsas və çətin sahələrin beton quraşdırma işləri
onlara tapşırılıb. İndi hər iki briqada süzgəclər quraşdırılan
binada işləyir. Bu barədə yeddi nömrəli trestin 75-ci idarəsinin
rəisi Yusif Əliyev məlumat verir:
– Su qurğuları komplekslərindən biri də gördüyünüz
süzgəcxanadır. Onun uzunluğu 156 metrdir. Kürün suyu axırıncı dəfə burada təmizlənəcəkdir. 18 süzgəc quraşdırılacaqdır.
Onların doqquzunda iş qurtarıb, üçündə isə son əməliyyat görülür. Layihədə nəzərdə tutulan beton və quraşdırma işlərinin,
demək olar 80-85 faizi qurtarmışdır. Burada betonçular xüsusilə yaxşı işləyirlər. Hər gün 50-60 kubmetr betonlama işi görülür. Quraşdırıcılardan Eduard Sayans, Viktor Yermolov, Aleksandr Zemskoy gündəlik normanı artıqlaması ilə ödəyirlər.
– Bəs başqa obyektlərdə vəziyyət necədir? - deyə
soruşduq.
– Bu suala mən cavab vermək istəyirəm, – deyə başqa bir
nəfər söhbətə qarışdı. Kür-Araz Su Qurğuları Tikintisi Baş
İdarəsi 3 nömrəli trestinin baş mühəndisi Şamil Bikkuzin özünü
təqdim etdikdən sonra bizi iri xəndəyin yanına gətirdi:
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– Bu çalanı görürsünüzmü, ən axırıncı obyekt – su ötürücü nasos stansiyasıdır. Çaydan götürülən su bütün qurğularda
“səyahətini” başa vurduqdan sonra buradakı güclü nasosların
köməyi ilə kəmərlərə axıdılacaqdır.
Obyektdə hazırlıq işinə hələ fevral ayında başlanmışdır.
Az iş görülüb. 7-ci trestin inşaatçıları indiyə kimi nəzərdə tutulan tapşırığın ancaq 25 faizini ödəmişlər. İyun ayının birinə
kimi çalanın içərisinə altı min kubmetr put daş döşəmək lazım
idi. İndi içəridə yox, heç çöldə də belə daş gözə dəymir. Çalada
altı nasos quraşdırılacaqdır. Onlardan üçü avqustun 15-nə kimi
hazır olmalıdır. Ancaq işin sürəti azdır.
Çalanın üstündən uzanan yüksək gərginlikli elektrik xətti
də işə mane olur. Burada bir şey yoxdur, sadəcə olaraq xəttin
istiqamətini dəyişdirmək lazımdır. Bu məsələ ilə heç kəs məşğul olmur.
...Öyrəndik ki, son günlərdə tikintiyə çoxlu işçi köməyə
gəlmişdir. Əlbəttə, bu yaxşı haldır. Lakin azdır. Kiçik Talış
yenə də yeni qüvvələr gözləyir.
Sabirabad. Kiçik Talış kəndi.
“Kommunist” qəzeti, 12.06.1970

3. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
EL GÜCÜ
Kür-Abşeron Su Kəməri tikintisində həlledici dövrdür.
Bütün obyektlərdə qızğın iş gedir. Quraşdırıcıların çalışdığı
yerdən indi süzgəcxana, radial sudurulducular və başqa obyektlər aydın görünür. Tikinti meydançaları arasındakı məsafə getdikcə qısalır.
İndi Muğan dəmir yol stansiyası ilə Kiçik Talış kəndi
arasındakı yolda hər gün böyük maşın karvanı hərəkət edir.
Nəqliyyatçılar gündə bu yolu bir neçə dəfə gedib-gəlir, tikintiyə
avadanlıq, inşaat materialları daşınmasını sürətləndirirlər. Son
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günlərdə əmək fəallığı qat-qat artmışdır. Sahələrdə, briqadalarda hamının fikri belədir: necə olur-olsun keçən aylarda əmələ
gəlmiş geriliyi aradan qaldırmaq, kəmərin birinci növbəsini
müəyyən olunmuş vaxtda istifadəyə vermək.
Vədə əməl etmək üçün inşaatçılar gecəli-gündüzlü işləyirlər. Bütün obyektlərdə növbəli iş sisteminə keçilmişdir.
Tikintiyə xeyli əlavə kömək gəlib. Obyektlər müvafiq idarələr
arasında bölünmüşdür.
Kür-Araz Su Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsi 3 və 4 nömrəli trestlərini, 16, 18 və 20 nömrəli idarələrinin kollektivləri
burada bir neçə mühüm obyektin tikintisində çalışırlar. 16 nömrəli idarə təmiz su saxlanılacaq anbarları tikir. Birinci anbarın
özülü hazırdır. Burada 180 kubmetr beton işi görülmüşdür,
ikinci və üçüncü anbarlar yerləşəcək çalada beton və torpaq işi
gedir. Maşınlar hər gün buraya çınqıl, qum, put daş tökürlər.
Ekskavatorçulardan Aleksandr Şirokorodov, Qriqori Vileysin,
qaynaqçı Əli Əkbərov, betonçu Gülhüseyn Əsədov gündəlik
tapşırıqlara artıqlaması ilə əməl edirlər. Lakin bunlar azdır.
Tikintidə hələ görüləsi iş çoxdur.
– Obyektdə bütün tapşırıqları nə vaxt qurtara bilərsiniz?
Bu sualı 16 nömrəli idarənn rəisi Əziz İbrahimova verdik.
O dedi: - İdarəmiz Əlibayramlıda yerləşir. Biz bu yaxınlarda
Kiçik Talış kəndinə gəlmişik. Hər gün 45-50 nəfər işə çıxır.
Tikintinin başqa obyektlərinə nisbətən anbarlarda və suötürücü
nasos stansiyasında işə gec başlanılmışdır. Arada çox fasilə
olub. Biz obyekti təhvil götürəndə burada tapşırığın vur-tut 2025 faizi yerinə yetirilmişdi.
Kür-Araz Su Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsi 3 nömrəli
trestinin Sarıçalardakı 20 nömrəli, həmçinin 4 nömrəli trestin
Ağdaşdakı 18 nömrəli, Ceyranbatandakı 22 nömrəli idarələrinin kollektivləri də köməyə gəlmişlər. İndi tikintidə böyük el
gücü cəmlənmişdir. Fəhlələr üçün qırmızı guşə, bufet təşkil
edilmişdir. Hər iki obyektin birinci növbəsinin sentyabr ayına
kimi təhvil verməyi qərara almışıq.
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Su qurğuları kompleksinə daxil olan obyektlərdən biri də
qaldırıcı nasos sütansiyasıdır. Onun köməyi ilə Kürün suyu
radial sudurulducularından reagent təsərrüfatına vurulacaqdır.
Bənnalar maşın zalının divarlarını hər gün 5-6 metr ucaldırlar.
Şamil Həmidovun bənnalar briqadasının üzvlərindən Səfərxan
Xanəhməd oğlu, Nurəhməd Abdulov gündəlik tapşırığı artıqlaması ilə yerinə yetirirlər. Sahə rəisi Mirzağa Məmmədov, iş
icraçısı Seyfəddin Süleymanov dedilər ki, iyun ayının axırına
kimi qaldırıcı nasos stansiyasında hörgü və taxta işləri tamamilə qurtaracaqdır. Bundan sonra avadanlığın quraşdırılmasına
başlanacaqdır.
Mərkəzi süzgəcxana. Suyun duruldulacağı yer. İnşaatçılar
zarafatla deyirlər ki, bir müddətdən sonra Kür bu süzgəclərdən
axan suya baxsa deyər: Bu mənim suyumdan deyil.
Süzgəcxana tikintinin ən hündür binalarından sayılır. O,
iri dəmir-beton hissələrdən quraşdırılır. Hazırda içəridə son
armatur, beton, xarrat işləri görülür. Süzgəcxanadan təmiz suyu
anbarlara nəql edəcək kəmərlər üçün xəndəklər hazırlanır. Əvvəllər qərara alınmışdı ki, obyektdə bütün tapşırıqlar iyulun 15nə kimi qurtarmalıdır. İndi briqadaların səyi və hünəri nəticəsində sürət xeyli artmış, cədvəl 15 gün qabağa çəkilmişdir.
Tikintidə hamı ürəklə, məsuliyyətlə işləyir. Onlar yaxşı bilirlər
ki, Kür suyunun yolunu gözləyənlər çoxdur.
Sabirabad rayonu, Kiçik Talış kəndi,
“Kommunist” qəzeti,
19.06.1970
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4. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
ƏLİBAYRAMLI
ZƏHMƏTKEŞLƏRİNİN KÖMƏYİ
Kürün sahilindəki Kiçik Talış kəndinin adı indi respublikamızın bütün əməkçilərinin dilindən düşmür. Axı, yaxın
gələcəkdə inşaatçıların əməyi ilə Kürün suyu polad borularla
buradan Abşeron torpağına axıdılacaqdır.
Kəmərin başlandığı yerdə əmək bulaq kimi qaynayır.
Kiçik Talış kəndi respublikamızın onlarca inşaatçı kollektivinin
əsl hünər meydanına çevrilmişdir. İnşaatçı olan da, olmayan da
öz əməyi ilə işi sürətləndirməkdən ötrü buraya can atır, tikintinin
vaxtında istifadəyə verilməsi üçün qüvvə və bacarığını əsirgəmir.
Kür və su kəməri tikintisinə digər şəhər və rayonlardan ən
yaxını bizim Əlibayramlıdır. Kəmərin 30 kilometrə qədəri şəhərin ərazisindən keçir. Tikintiyə göndərilən inşaat materialları,
müxtəlif avadanlıq şəhərin tabeliyində olan Muğan stansiyasında boşaldılıb daşınır.
Şəhərin bir neçə tikinti idarəsi, mədəni-məişət, səhiyyə və
ticarət müəssisəsi inşaatçılara hərtərəfli kömək göstərirlər. Onların ilk dəstəsi Kiçik Talış kəndinə hələ bir neçə ay bundan əvvəl yola düşmüşdür. Mühüm obyektlərdə – ötürücü nasos stansiyasının, təmiz su anbarlarının, radial sudurulducularının, süzgəcxananın tikintisində hər gün onlarca Əlibayramlı inşaatçı
iştirak edir.
Əlibayramlıdakı 16 nömrəli Su Qurğuları Tikintisi İdarəsinin 60 nəfər işçisi bir aydan çoxdur ki, Kiçik Talış kəndindədir. Onlar hovuzların tikintisində işləyirlər. İnşaatçıların ixtiyarında çoxlu işçi ilə yanaşı, kifayət qədər texnika da vardır.
Kollektiv sentyabr ayına kimi burada 500 min manatlıq iş görəcəkdir. İdarənin rəisi Əziz İbrahimov, ilk partiya təşkilatının
katibi Xanəli Hidayətov kollektivin adından söz vermişlər ki,
tapşırıq vaxtından tez yerinə yetiriləcəkdir.
İki nömrəli təmir idarəsi tikintiyə yol çəkir. Muğan stansiyası ilə Kiçik Talış kəndini birləşdirəcək yolun uzunluğu 12
kilometrdir. O, ikitərəfli hərəkət üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Düzdür, əvvəllər burada iş ləng gedirdi. Lakin son günlərdə
inşaatçılar yolun çəkilişini sürətləndirmişlər. İndi hər gün buraya daha çox fəhlə gəlir, obyektdə daha çox mexanizm görünür.
Təkcə iyun ayında yola 3.000 kubmetr qum, çınqıl tökülmüş,
360 ton bitum döşənmişdir. Yolçəkənlər indiyə kimi 40 min
manatlıq iş görmüşlər.
Şəhər Tikinti-Təmir İdarəsinin bir dəstə inşaatçısı xeyli
vaxtdır ki, 75 nömrəli idarənin obyektlərində işləyir. Onlar sentyabra qədər burada çalışacaqlar. Bənna İsgəndər Kazımov,
dülgərlərdən Albert kasparov, Arif Sultanov gündəlik tapşırıqların öhdəsindən bacarıqla gəlirlər.
Əlibnayramlı inşaatçılarının sorağı təkcə Kiçik Talış
kəndinin obyektlərindən gəlmir. Dövlət Rayon Elektrik Stansiyası Tikintisi İdarəsinin bir dəstə inşaatçısı hazırda kəmərin 89cu kilometrliyində – Səngəçalda işləyir. Kəmərin birinci növbəsi istifadəyə verilənə kimi onlar burada 550 min manatlıq iş görəcəklər. Eduard Seyranovun briqadası hazırda nasos stansiyasının və su anbarlarının tikintisində çalışırlar.
Şəhər Partiya Komitəsi bürosunun qərarı ilə Kür Su Kəməri Tikintisinə fəal kömək göstərmək məqsədilə Əlibayramlıda xüsusi qərargah yaradılmışdır. Şəhər qərargahı Kiçik Talış
kəndindəki baş qərargahla müntəzəm əlaqə saxlayır.
Şəhərin Mədəniyyət Evi inşaatçılar üçün xüsusi konsert
proqramı tərtib etmişdir. Hər həftənin istirahət günü özfəaliyyət
kollektivlərindən biri tikintiyə yola düşür, inşaatçılar qarşısında
çıxış edir. Şəhər Pedaqoji Məktəbinin, “Şirvan” ansamblının,
Mədəniyyət Evindəki estrada orkestrinin konsertləri maraqlı
olur, inşaatçıların xoşuna gəlir.
Hər həftənin şənbə və istirahət günləri Əlibayramlı və
Qazıməmməddə iməcilik elan olunur. Keçən istirahət günü tikintiyə 500-dən çox adam gəlmişdi. şəhərin komsomolçu-gəncləri iməclikdə xüsusi fərqlənirlər.
“Kommunist” qəzeti,
02.07.1970-ci il
5. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
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BAKILILARA DEYİN Kİ...
KİÇİK TALIŞ (telefonla).
Üzən nasos stansiyası Kürdə özünə məskən saldığı gündən Kiçik Talış kəndinə gələnlərin sayı artmışdır. Qonşu Axtaçı, Kolanı, Meyneman, Muğan kəndlərindən, Əli Bayramlı və
Qazıməmməd kəndlərindən hər gün işləməyə çox adam gəlir.
Kürün sahilində – kəmərin stansiyaya birləşdiyi yerdəyik.
Qaynaq aparatının gurultusu ətrafı bürümüşdür. Bir az aralıda buldozer hündür torpaq təpəsini hamarlayır. 25 tonluq kran quraşdırıcıların işarəsi ilə nəhəng gövdəsini sağa-sola hərəkət etdirir.
Üzən nasos stansiyasını hazırlayan D.Bünyadzadə adına
Bakı gəmi təmiri zavodunun baş mühəndisi Yakov Videlqauz
da buradadır. Hamı onu təbrik edir. Stansiya sınaqdan yaxşı
çıxmışdır. O, Kür suyunu Bakıya axıtmağa hazırdır. İndi quraşdırıcılar sahildə son işləri görürlər.
Kəmərin birinci növbəsinə daxil olan obyektlərin hamısında işlər fərəhlidir. Bunu elə ilk baxışda adamların görgəmindən, danışığından da görmək olar. Sahələrdə, briqadalada şən
əhval-ruhiyyə, ruh yüksəkliyi hökm sürür. İnşaatçılar elə ürəklə, həvəslə çalışırlar ki, bir nəfəri belə işdən ayırmağa adamın
ürəyi gəlmir.
Obyektlərin birində 74 nömrəli tikinti idarəsinin buldozerçisi Əbülhəsən Həsənovla görüşdük. 20 ilə yaxındır ki, o, sükan
arxasındadır. Tikintinin təməli qoyulan gündən buraya gəlmişdir.
Onun zirəkliyini, işgüzarlığını görəndən sonra adam öz-özünə
fikirləşir: əlbəttə, belələri ilə Kür çayından bir kəmər, iki kəmər
yox, onlarca kəmər çəkmək olar. Söhbətimiz çox qısa oldu. Maraqlı bir əhvalat danışdı: – Bu yaxınlarda bir dəstə bakılı tikintiyə
iməciliyə gəlmişdi. Onlardan biri buldozerçi idi. Tez dostlaşdıq.
Bizə xeyli kömək etdi. Gedəndə zarafatla soruşduq: Bizi Kür
suyuna nə vaxt qonaq edəcəksiniz? Mən dedim: Sözümüz sözdür, bütün bakılılara çatdırın ki, sentyabrın 15-də Kür Bakıya
axacaq. İndi iş bir az ləngiyəndə, maşınım dayananda elə bilirəm
ki, bakılı dostuma verdiyim vədə naxələf çıxıram.
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Su qurğuları kompleksini gəzdikcə inşaatçıların əməyinə
heyran qalmaya bilmirsən. Budur, sahil nasosundan sonra ikinci obyekt siyirtmələr kamerasıdır. Burada çoxlu siyirtmə, iri
diametrlli boru bir-birinə qaynaq edilmişdir. Siyirtmələr kamerasından su ilkin xlorlama sahəsinə axıdılacaqdır. Kamera artıq
hazır obyektlər siyahısındadır.
Keçən dəfəki yazıda paylayıcı çəndən söhbət açmışdıq. O
vaxt quraşdırıcılar ilk tapşırıqları icra edirdilər. sonralar buraya
çoxlu əlavə işçi qüvvəsi gəldi. Paylayıcı çən də indi baş sınaq
gününə hazırdır. Burada Georgi Arutyunyanın briqadasının
əməyi az olmamışdır.
Radial sudurulducular. Layihədə onların sayı altıdır. Birinci növbə üçün iki radial sudurulducuda işlər başa çatmışdır.
Sahə rəisi M.Məmmədovun dediyinə görə təkcə bir qurğuda
130 min manatlıq iş görülmüşdür.
Quraşdırıcıların rəhbəri S.Abbasovla birinci sudurulducunun dəhlizində görüşdük. Gənc mühəndisin tikintiyə gəldiyi ilk
günü xatırladırım. O vaxt bir qədər ciddi, düşüncəli görünən iş
icraçısının görkəmindən indi fərəh yağırdı. O, ağzına qədər su
ilə doldurulmuş birinci radialı göstərərək, “görürsünüzmü, –
dedi, – hovuzumuz sınaqdan yaxşı çıxdı, axmır, bir-iki günə
ikinci radiala da su vuracağıq.
Reagent təsərrüfatı tikintinin mühüm obyektlərindən
biridir. Onu Bakıdakı 2 nömrəli trestin 9 nömrəli idarəsinin
inşaatçıları tikirlər. İlk dəstə buraya hələ iyunun əvvəlində
gəlmişdi. Kollektivə gənc mühəndis Lütfəli Qasımov rəhbərlik
edir. İnşaatçılar bütün ragent təsərrüfatını müəyyən olunmuş
vaxtda quraşdırıcılara təhvil verdilər. bənnalardan F.Aşurovun,
M.Qəhrəmanovun, armaturçulardan Y.Katkovun, suvaqçılardan
M.Süleymanovun, R.İsmayılovun yaxşı işindən hamı danışdı.
Ceyranbatan Su Kəməri İdarəsinin bir qrup inşaatçısı da
bir neçə gündür ki, reagent təsərrüfatında işləyir. Onlar təhvil
aldıqları nasosları, siyirtmələri, dərman çənlərini və digər ava211
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danlığı istismara hazırlayırlar. Təmirçilər mühərriklərin bir
daha saz olub-olmamasını, möhkəmliyini yoxlayırlar.
“Sentyabrın 15-nə kimi daha hansı obyektlərdə inşaat və
quraşdırma işləri qurtaracaqdır?”
Bu suala biz 74 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi Məmmədağa Ağayevə müraciət etdik. O dedi: “İnşaatçılar, quraşdırıcılar,
mexanizatorlar, energetiklər, ümumiyyətlə, baş qurğular kompleksinə daxil olan obyektlərdə işləyənlərin hamısı son vaxtlarda yorulmaq nə olduğunu bilmirlər. Hazırda ikinci sudurulducunun bayır hissəsində sementləmə gedir. Süzgəcxanada hələlik altı bölmə su təmizləyəcəkdir. Birinci qaldırıcı nasos stansiyası, qəbul kamerası, təmiz su anbarının biri, yüksək gərginlikli
elektrik stansiyası bu günlərdə istismara veriləcəkdir.
“Kommunist” qəzeti, 08.09.1970-ci il

6. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
SINAQLAR
Baş qurğular kompleksində anbarların və ikinci qaldırıcı
nasos stansiyasının tikinti-quraşdırma işlərini Kür-Araz Su
Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsinin kollektivləri görür. Burada
əsas podratçı üç nömrəli trestin 16 nömrəli idarəsidir.
Anbarlar süzgəcxana ilə yanaşı tikilir. Təmiz su, diametri
1.200 millimetr olan borularla əvvəlcə anbarlara nəql olunacaq,
sonra ikinci qaldırıcı nasos stansiyası vasitəsilə Abşerona axıdacaqdır.
Su anbarlarından biri buraxılış obyektidir. Sahəsi təxminən 1.200 kvadratmetr olan anbar təmiz suyu qəbul etməyə hazırdır. İnşaatçılar axırıncı işləri görürlər. Anbar böyük səylə
sınağa hazırlanır.
Biz orada olanda axşam idi. Bərk külək əsir, toz-torpaqdan göz açmaq olmurdu. Birinci növbənin iş vaxtı qurtarmışdı.
Lakin hər yerdə iş öz qaydası ilə davam edirdi. İkinci növbənin
inşaatçıları iş başında idilər.
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Baş qərargahda öyrəndik ki, anbarda sınaqqbağı işləri
Kür-Araz Su Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsi bir nömrəli
trestinin Ceyranbatandakı 26 nömrəli idarəsinin inşaatçıları və
Bakı Su Kəməri İdarəsinin sanitariya texnikasını quraşdıranları
görürlər. Ceyranbatandan buraya xüsusi briqada gəlmişdir. 16
nəfər. Hamısı gəncdir. Hərəsi bir neçə peşənin ustasıdır.
Briqadaya Atabala Məmmədov rəhbərlik edir. Onunla anbarın
damında görüşdük. Burada qapılar göyə açılır. Beton bacaların
biri ilə yenidən aşağı endik. Başımız üstündəki bacadan yalnız
göyün bir parçası görünürdü. Belə yerdə söhbətin başqa ləzzəti
var. A.Məmmədovun dediklərini dəftəçəmə qeyd etdim:
– Bilirsinizmi, mənə qalsa, buraya anbar yox, nəhəng
xəzinə deyərəm. Bəli, bəli, əsil xəzinə. Başqa qurğularda böyük
zəhmət bahasına təmizlənən su süzülüb buraya yığılacaqdır.
Suyun hədər getməsinə yol verməmək üçün anbarın döşəməsi,
divarları, qapı-bacası çox möhkəm olmalıdır. Bizim vəzifəmiz
də bundan ibarətdir. Əvvəlcə binanın içərisini təmizlədik. Oraya başdan-başa sement məhlulu döşədik. Beton sütunların,
tağların, oturacaqlarına, arakəsmələrə qalın suvaq çəkmişik.
Çalışırıq ki, bir balaca yer belə açıq qalmasın. Bu işdə briqadamızın üzvlərindən Gülağa Babayevin, Adil Rüstəmovun, Yaşar
Əliyevin, Dilavər Qafarovun və başqalarının əməyi çox olmuşdur. İndi biz axşam növbəsində də işləməyi qərara almışıq.
Sabah qərargaha raport verəcəyik.
Nəhəng xəzinənin ətrafında da qızğın iş gedir. Kiçik
sahədə buldozer, kran işləyir. Biri dərin xəndək qazır, o biri
buraya iri borular düzür. Anbarın dibinə çökəcək lik həmin borulara toplanacaqdır.
Binanın o biri tərəfində isə Bakıdan gəlmiş sanitariya
texnikasını quraşdıranlar çalışırlar. Briqadir Yuri Yefremov bildirdi ki, cəmi iki-üç saatlıq iş qalmışdır.
Yenidən qərargaha qayıtdıq. Kür-Araz Su Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsi rəisinin müavini Saleh Hacıyev briqadirlərə axşam növbəsində görüləcək işlərin siyahısını verirdi. O da birinci
su anbarını sınağa hazırlayanların yaxşı işlərindən danışdı:
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– Anbarın sınaqdan yaxşı çıxacağına əminik. Çünki
inşaatçılar, quraşdırıcılar burada böyük əmək sərf etmiş, vicdanla işləmişlər. İndi növbədə ikinci qaldırıcı nasos stansiyası
durur. O da bu gün-sabah sınaqdan keçiriləcəkdir.
Bir azdan projektorlar hər tərəfi nura qərq etdi. Tikintinin
axşam həyatı başlandı...
“Kommunist” qəzeti,
12.09.1970-ci il

7. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
İŞİN QIZĞIN ÇAĞIDIR
Sahildən iki yüz metrə qədər aralıdayıq. Əvvəllər gördüyümüz hamar və sakit yerdə indi böyük iş meydanı açılıb. İnşaatçılar baş su qurğularından bir az aralı siyirtmələr kamerasını
tikirlər. onun iş prinsipi barədə sahə rəisi M.Məmmədov məlumat verir:
– Güclü nasoslar vasitəsilə Kürün suyu yeddi boru ilə
siyirtmələr kamerasına daxil olacaqdır. Burada su daha iri
diametrli bir boruda toplanacaq. İnşaatçılarımız mərkəzi boruya
diametri 1.200 millimetr olan iki kəmər də birləşdirmişlər. Baş
qurğulara su həmin kəmərlərlə veriləcəkdir.
– Siyirtmələr kamerasında işləyənlər barədə nə deyə
bilərsiniz?
– Zöhrab Qasımovun dülgərlər, Məhərrəm Hümmətovun
betonçular briqadasından çox deyilib, çox yazılıb. Onlar bu
sahədə də tapşırığa ləyaqətlə əməl edirlər. Son vaxtlar krançılardan Dadi Şahbazov və Vladimir Konoplyanko daha çox işgüzarlıq göstərirlər. Onların maşını səhərdən axşama kimi hərəkətdədir.
Obyektləri gəzirik. Bir neçəsində artıq sakitlikdir. İnşaatçılar başqa obyektə keçmişlər. Məsələn, ilkin xlorlama kamerası bir neçə gün bundan qabaq təhvil verilib. Birinci və
ikinci radial sudurulducuda da axırıncı quraşdırma işləri gedir.
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Radial sudurulducuların mərkəzində paylayıcı çən tikilir.
Burada bir qədər ayaq saxlamalı olduq. Çən qülləyə bənzəyir.
Lap yuxarısında dörd tərəfə baxan bacası vardır. Yerdən 8 metr
hündürlükdədir. Su ilkin xlorlama kamerasından bu çənə vurulacaq, oradan isə aşağıya, radial sudurulduculara paylanacaq.
Suyun bu qayda ilə hərəkət etdirilməsi yalnız bir məqsəd
üçündür. Mütəxəssislər dedilər ki, ilkin xlorlama kamerasından
su birbaşa durulduculara vurularsa, onda təzyiq güclü olar və
çöküntü normal getməz. Suyun təzyiqini bir qədər azaltmaq
məqsədilə onu yerdən xeyli hündürlüyə və oradan durulduculara paylamaq nəzərdə tutulub.
Paylayıcı çəni 74 nömrəli idarənin birinci sahəsinin inşaatçıları tikirlər. Obyektdə ilk sınaq işləri ilə tanış olduq. Birinci
qaldırıcı nasos stansiyasının qəbul kamerasının möhkəmliyini
yoxlamaq məqsədi ilə buraya bir neçə gün qabaq su vurulmuşdur. Xeyli vaxt keçsə də, suyun səviyyəsi düşməmiş, həmçinin axıntı müşahidə edilməmişdir. Nasos stansiyasının maşın
salonunda Bakı Elektrik Avadanlığı Quraşdırma Trestinin ikinci sahəsinin quraşdırıcıları işləyirlər. Briqadaya Muxtar Misirov
başçılıq edir. Beton özüllər üstündə dörd nasos quraşdırılmalıdır. Nasoslar növbə ilə işləyəcəkdir. Quraşdırıcılar burada son
işləri görürlər. Albert Osirov, Valentin Boyko, Spartak Ayrapetov gündəlik tapşırığa ikiqat əməl edirlər. Briqada başçısından
soruşduq ki, avadanlığın keyfiyyəti necədir, onlar vaxtında
gətirilirmi? Sualımıza müsbət cavab aldıq.
Baş qərargahın tərtib etdiyi cədvələ görə üfüqi sudurulducuların altısı birinci növbədə hazır olmalıdır. Burada hər şey öz
yerindədir. Paylayıcı nov da, üfüqi novlar da nəzərdə tutulan
vaxtda hazır olub. Lakin inşaatçılar narahatdırlar. İlk sınaq bir
az onların qanını qaraltmışdır.
Yolumuzu birinci üfüqi novun yanından saldıq. Bir az
getmişdik ki, qarşımıza kiçik su arxı çıxdı. Əvvəllər bura qupquru idi. Bəs su hardan axır? “Bulağın” gözü tapılmışdır. Mavi
cığır birinci üfüqi növun altından keçirdi. Sən demə, inşaatçılar
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novların davamlılığını yoxlamaq üçün onlara su buraxmışlar.
Bir neçəsi yoxlamadan yaxşı çıxmışdır. Ancaq bəzi yerlərdə
qüsurlar da aşkar edilmişdir. Betonçular su sızan yerləri bərpa
etməklə məşğul idilər.
Süzgəcxanada quraşdırma işləri, demək olar ki, başa çatmışdır. Altı bölmə-süzgəc birinci növbə üçün hazırdır. NeftKimya Müəssisələri İxtisaslaşdırılmış Quraşdırma Tresti İkinci
Sahəsinin işçilərindən çilingər İman Ağamalıyev, qaynaqçı Tapdıq Mahmudov, Anatoli Dudko, krançı Nikolay Bragin süzgəcxanada avadanlığın quraşdırılmasına böyük əmək sərf etmişlər.
Başqa obyektlər də işlər fərəhləndiricidir. Kəmərin birinci
növbəsinin istifadəyə veriləcəyi vaxt yaxınlaşdıqca inşaatçıların
və quraşdırıcıların əmək fəallığı artır. Onlar qarşıdakı əlamətdar
günlər şərəfinə böyük ruh yüksəkliyi ilə işləyirlər.
Kiçik Talış kəndi
“Kommunist” qəzeti, 22.08.1970-ci il

8. ÜMUMXALQ TİKİNTİSİ:
BİR OBYEKT DƏ HAZIRDIR
Baş su qurğuları kompleksinə daxil olan nəhəng binanın
qarşısındayıq. Bura süzgəcxanadır. İri dəmir-beton hissələrdən
quraşdırılmış binada Kürün suyu axırıncı dəfə təmizləmə əməliyyatından keçəcək. Digər qurğulardakı qısa “səyahətdən”
sonra bir qədər yüngülləşmiş su bu bölmələrdə sonuncu qarışıqlardan təmizlənəcəkdir.
Avqustun əvvəllərinə kimi süzgəcxananın sakinləri ancaq
inşaatçılar idilər. onlar beton tökür, armatur hörür, hissələr
quraşdırırdılar. Birinci növbə üçün nəzərdə tutulan süzgəclər
hazır olduqdan sonra burada iş daha da qızışdı. Əsas avadanlığın bir hissəsinin quraşdırılmasına başlandı. Binanın içərisinə
qaldırıcı kran, qaynaq aparatları, iri diametrli borular və siyirtmələr gətirildi. Quraşdırıcılar burada çox qalmadılar. Azər216
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baycan Neft-Kimya Müəssisələri Xüsusi Quraşdırma Trestinin
işçilərindən İ.Ağaçalıyev, T.Mahmudov, A.Dudko, N.Bragin
üzərlərinə düşən işin öhdəsindən bacarıqla gəldilər.
Biz sahə rəisi Əhməd İsmayılovla maşın salonunda görüşdük. Tikintinin vəziyyəti barədə danışmağı xahiş etdik. Rəis
dedi: - Süzgəclərdən keçən təmiz su borularla qonşuluqdakı
anbara axacaqdır. Hələlik iki borudan istifadə olunacaqdır. Onların quraşdırılması qurtarmışdır. Hər birinə beş tonluq siyirtmə
qaynaq edilib. Süzgəcxanada boruların çoxluğu sizi təəccübləndirməsin, hərəsinin öz işi var. Məsələn, bütün bina boyu uzanan
iki paralel borunun köməyi ilə süzgəclərin dibinə çökmüş lili
vaxtaşırı yuyub təmizləmək mümkün olacaqdır.
...Biz süzgəclərin birinci növbəsinin ilk sınaqdan keçiriləcəyini eşitmişdik. Hamı həyəcanlı idi. İnşaatçılar, quraşdırıcılar, ümumiyyətlə süzgəclərin birinci növbəsinin hazır olmasında əmək sərf edən adamların hamısı buraya gəlmişdi. Üzlərdən, baxışlardan yalnız bu sualı oxumaq olardı: görəsən davam gətirəcəkmi? Axı, indi vaxt qızıldır, kiçik bir nöqsan başqa
bir işin sürətinə təsir edir.
74 nömrəli Tikinti İdarəsi ikinci sahəsinin rəisi Sübhan
Həmzəyev bir yerdə qərar tuta bilmir, o, süzgəcləri dönə-dönə
nəzərdən keçirir, iş icraçılarına təcili tapşırıqlar verirdi.
Bir azdan sonra tikintidəki baş qərargahın üzvləri süzgəclərin beton meydançasına qalxdılar. Su süzgəclərə buraxıldı. Çox
keçmədi ki, beton hövuzlar ağzına kimi doldu. Həyəcanlı dəqiqələr sona çatdı. Sınaq gözlənildiyi nəticəni verdi. İnşaatçıların,
quraşdırıcıların üzündəki gərginliyi xoş təbəssüm əvəz etdi.
Beləliklə, kəmərin birinci növbəsi üçün nəzərdə tutulan
obyektlərin birinin də üstünə “hazırdır!” sözü yazıldı.
İ.Allahverdiyev, X.İgidəliyev,
Sabirabad rayonu, Kiçik Talış kəndi
“Kommunist” qəzeti, 10.09.1970
“ULDUZ”UN SAKİNLƏRİ YOLA DÜŞDÜ
(reportaj)
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Səhərdir. Şirvanneft NMİ-nin həyətində böyük canlanma
vardır. Şəhərin hər tərəfindən dəstə-dəstə adamlar axışıb buraya
gəlirlər. Bir azdan geniş meydançanı deyib-gülən valideynlərin,
yeniyetmələrin şən səsləri başına götürür. Mədənlər idarəsinin
rəhbər işçiləri də adamlar arasındadır. Qrup həmkarlar ittifaqının sədri Ş.Rəhimovu bir neçə valideyn əhatə etmişdir. O,
Məlhəm yaylağındakı “Ulduz” pioner düşərgəsi haqqında
müsahiblərinə deyir:
– Düşərgəmiz çox səfalı yerdədir. Uşaqlarımızın mədəni
və şən istirahəti üçün burada hər şey vardır. Göy meşələr, yaşıl
dağlar, göz işlədikcə uzanıb gedən otlu, biçənəkli yamaclar
adamın ürəyini fərəh hissi ilə coşdurur. Respublikamızın təbiətinin bu gözəl guşəsində balalarınızın istirahəti üçün darıxmaya
bilərsiniz. Bu il idarəmiz düşərgəyə qayğını daha da artırmışdır.
Düşərgədə istirahət edənlər lazımi ərzaq məhsulları ilə vaxtlıvaxtında təmin edilirlər. Uşaqların tərbiyəsi ilə təcrübəli
müəllimlər məşğul olurlar. Düşərgənin baş tərbiyəçisi Ağaqulu
Zülfüqarovdur. Tərbiyəçilər Pirqulu rəsədxanasına, Şamaxının
görkəmli yerlərinə, ətraf kənd və qəsəbələrə, təbiətin gözəl guşələrinə tez-tez ekskursiyalar, tənəzzöhlər təşkil edirlər. Düşərgədə maraqlı, əyləncəli mədəni-kütləvi tədbirlərə yer verilir.
Söhbətə qulaq asan valideynlərdən 1 nömrəli Mədənin
geoloqu Ziyafət Heydərova yaxınlaşdım.
– Uşağınız neçənci dəfədir Məlhəmdə istirahət edir?
– Birinci dəfədir. Öyrəndiyimə görə, orada uşaqların istirahəti çox yaxşı təşkil edilmişdir. İş yoldaşlarımdan bir neçəsinin uşağı keçən il orada dincəlmişdir. Məlhəmin ab-havası
düşərlidir. Uşaqlar həm kökəlir, həm də çox şey öyrənirlər.
Müsahibə apardığım digər valideyn isə Şirvanneft FTŞnin 7 nömrəli yeməkxanasının müdiri Sarxan Yusifovdur. O
dedi: – Uşağımı ikinci dəfədir ki, Məlhəmə göndərirəm. Açığını deyim ki, bu il mənim məqsədim başqa idi. İstəyirdim onu
Bakı ətrafındakı düşərgələrdən birinə yola salım. Lakin uşaq
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özü təkid elədi ki, onun üçün bu il də Məlhəmə putyovka alım.
Dediyinə görə, ora çox xoşuna gəlmişdir.
Mən valideynlərdən Elmi Tədqiqat və İstehsalat İşləri
sexinin maşinisti Baxşı Şiriyevlə, əsaslı təmir sexinin dülgəri
Həsənxan Həsənovla, 2 nömrəli Mədənin operatoru Azər Rəhmanovla da söhbət etdim. Tərbiyəçilərdən Xanlar Qurbanov,
Svetlana Zülfüqarova, Bibixanım Rüstəmova da onların arasında idilər. Müəllimlər düşərgədə aparacaqları işlərdən danışır,
valideynləri arxayın edirdilər. Söhbətimizi avtobusların siqnalları pozdu. İdarənin qabağında 4 avtobus dayanmışdı. Əli çantalı 180 uşaq bir azdan öz yerini tutdu. Onlar “Ulduzun” ikinci
növbəsinin sakinləri idilər. Gözlərindən sevinc parlayırdı.
Baxışları yay səması kimi təmiz və açıq idi. Bir azdan avtobus
hərəkətə gəldi. Onlarla əl yaylıq qaldırdı. Dodaqlar, “uğurlu
yol, gedin yaxşı dincəlin” sözlərini pıçıldayırdı.
“İşıq” qəzeti, 20.07.1967-ci il

MAARİF, MƏKTƏB
XEYBƏRİN DİLİ İLƏ

pələrin sağlam və gümrah böyüməsi üçün bu ikimərtəbəli binada
hər cür şərait yaradılmışdır. Onların şirin gülüşləri, nəğmələri bu
geniş, işıqlı otaqlara necə də yaraşır.
Bağçada mehriban, qayğıkeş tərbiyəçilər vardır. Onlar çalışırlar ki, körpələrin bağça həyatı şən və mənalı keçsin. Tərbiyəçilər
yalnız müxtəlif oyunlar, əyləncələr keçirməklə kifayətlənmirlər.
Körpələrə mədəni vərdişlər aşılayırlar. Buradakı musiqi, rəqs məşğələlərində körpələrin istedadı, ilk yaradıcılıq qabiliyyətləri inkişaf
etdirilir.
Biz bağçadan ayrılarkən uşaqlarına baş çəkməyə gələn valideynlərlə qarşılaşdıq. Onlardan bağçada körpələrinə göstərilən
xidmətdən razı qalıb-qalmadıqlarını soruşduq. Valideynlər çox səmimi bir şəkildə bildirdilər ki, tərbiyəçilər onların körpələrinə əsl
analıq qayğısı göstərir, şən, xoşbəxt böyümələri üçün hər şeyi
edirlər.
“İşıq” qəzeti 9 oktyabr 1965-ci il

MƏKTƏBLƏRDƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ
İŞLƏRİNİ QÜVVƏTLƏNDİRMƏLİ

Günorta idi. DRES-in Təzə Şəhərdəki uşaq bağçasının həyətində kimsə gözə dəymirdi. Burada tam sakitlik vardı. Çardaqların altı, ağacların kölgəsi boş idi. Yumşaq qumun üstündə yalnız
kiçik ayaq izləri görünürdü.
Biz bağçaya daxil olduq. Qarşımıza çıxan tərbiyəçi qadın
şəhadət barmağını dodağına yaxınlaşdıraraq sakit danışmağımıza
işarə etdi: “Uşaqlar dincəlirlər”. Qapını səssizcə aralayıb yataq
otağına baxdıq. Bura geniş və işıqlıdır. Sıra ilə düzülmüş rahat çarpayılarda uşaqlar dincəlirdilər. onların mışıltısı otağa dolmuşdu.
Üzlərindən sağlamlıq, gümrahlıq duyulurdu. Tərbiyəçilərdən
E.Qurbanovanın, Z.Dauyotasının nəzərləri körpələrdədir. Dəcəllik
edib üstünü açan olmasın deyə
Bağçada 186 nəfər uşaq tərbiyə edilir. Onlar energetiklərin,
neftçilərin balalarıdırlar. Şəhərimizin gələcək vətəndaşlarıdır. Kör-

Son illərdə Əlibayramlıda xalq maarifinin hər tərəfli yüksəlişinə nail olmaq üçün xeyli iş görülmüşdür. Şəhər partiya, sovet
və komsomol təşkilatlarının yaxından köməyi nəticəsində şəhərimizdə səkkizillik icbari təhsil qanununun tamamilə həyata keçirilməsinə, təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə nail
olmaq üçün qüvvələr səfərbərliyə alınmışdır.
Xalq maarifi orqanları hər il nəzərdə tutulan xalq təsərrüfatı
planlarını yerinə yetirirlər. Xalq təsərrüfatı planına əsasən
1967/68-ci il tədris ilində şəhərimizin məktəblərində 9916 şagird
oxumalı idisə, bu rəqəm pedaqoji kollektivlərin səyi nəticəsində
9943 nəfərə çatdırılmışdır. Keçən tədris ilində 366 nəfər müəllim
şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. Bir sıra məktəblərin pedaqoji kollektivləri keçən tədris ilində yaxşı nəticələr əldə
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etmişlər. 2, 6, 11 və 13 nömrəli məktəblərin kollektivləri şagirdlərin təlim-tərbiyəsi işini nümunəvi qurmuş, şagirdlər arasında
ideya-siyasi iş yaxşılaşdırılmışlar. 11 nömrəli səkkizillik məktəbdə
(direktor A.Rəcəbli yoldaşdır) keçən il 381 nəfər şagird təhsil
almışdır. Məktəbin pedaqoji kollektivinin səmərəli işi nəticəsində
bütün şagirdlər yuxarı siniflərə keçirilmişlər.
İkiilliksiz işləmək hərəkatı şəhərin məktəblərində getdikcə
genişlənməkdədir. Onlarla müəllim hər dərs ilini yüksək mənimsəmə ilə başa vurur. Keçən dərs ilində müəllimlərdən S.Muradov,
Ə.Xanməmmədov, R.Sultanova, İ.Nəhmədov, R.Fralova, D.Əliyev, Q.Baxşıyeva müvəffəqiyyətlər qazanmışlar. Onlar tədris
etdikləri mövzuları şagirdlərə dərindən mənimsətmək üçün dərslərə ciddi hazırlaşır, yeni pedaqoji forma və üsullardan səmərəli
istifadə edir, öz elmi-pedaqoji biliklərini artırmağa çalışırlar.
Keçən dərs ilində əldə edilmiş nailiyyətlər göstərir ki,
ŞXMŞ ilə bir çox pedaqoji kollektivlər arasında işgüzar əlaqə
yaranmışdır. ŞXMŞ məktəblərdə təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün keçən dərs ilində bir sıra metodikipedaqoji tədbirlər həyata keçirmişdir. Məsələn, dərs ilinin birinci
yarısının yekunları sübut etdi ki, 3 nömrəli səkkizillik məktəbdə
təlim-tərbiyə işləri yaxşı vəziyyətdə deyildir. ŞXMŞ həmin
məktəbdə frontal yoxlama aparmağı qərara alır. Yoxlama materiallarından məlum olur ki, ŞXMŞ-nin inspektorları məktəb kollektivinin bütün fəaliyyəti ilə maraqlanmış, ayrı-ayrı müəllimlərin iş
üsullarını öyrənmiş, nöqsanları doğuran səbəbləri aşkar etmişlər.
Yoxlamanın nəticəsi məktəb kollektivinin ümumi yığıncağında,
maarifyanı şurada geniş müzakirə olunmuş, qərarlar qəbul edilmişdir. Bütün bunlar məktəbdə təlim-tərbiyə işlərinin canlanmasına müsbət təsir göstərmişdir. Bu cür yoxlamalar şəhərin 1, 6,
7, 12 və 13 nömrəli məktəblərində də keçirilmişdir.
Keçən tədris ilində 70 nəfər sinif və fənn müəllimi təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmiş, yeni pedaqoji bilik və təcrübəyə yiyələnmişdir.
Bütün bunlarla yanaşı, ŞXMŞ-nin fəaliyyətində ciddi
nöqsanlar var. Keçən dərs ilinin yekunları göstərir ki, hələ bütün
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məktəb kollektivləri təlim-tərbiyə işlərinin yüksəldilməsinə nail
ola bilməmişlər. Bunu 1, 4 nömrəli məktəblərin və internat məktəbin fəaliyyətində daha aydın görmək olar. 1 və 4 nömrəli məktəblərin direktorları M.Cəfərov və M.Əhmədov yoldaşlar bütün
pedaqoji kollektivin qüvvəsini təlim-tərbiyə işlərinin yüksəldilməsinə yönəltmək əvəzinə kollektivdə intizamsızlıq yaratmışlar.
Müəllimlərin işi üzərində nəzarəti zəiflətmişlər. Bütün kollektivin
diqqəti çəkişmə və yazışmaya yayındığı üçün təlim-tərbiyə işləri
başlı-başına buraxılmışdır. Hər iki məktəbin müəllimlərindən
N.Süleymanov və V.Gözəlov yuxarı təşkilatların ünvanına yerliyersiz məktublar göndərmişlər. Bütün bu səbəblərə görə də, 1 və 4
nömrəli məktəblərdə 79 nəfər şagird təkrar sinifdə qalmış və payıza saxlanmışdır. Şəhər Xalq Maarif Şöbəsi yuxarıda adları çəkilən
məktəblərdə nöqsanların qarşısını almaq üçün vaxtında əməli
tədbir görməmişdir. Keçən dərs ilində bəzi məktəblər ikiilliklərdən yaxa qurtara bilməmişlər. Xüsusilə, orta məktəblərdə
ikiilliyə qarşı zəif mübarizə aparılmışdır. Məsələn, 5 nömrəli
Məktəbdə 78 nəfər, 7 nömrəli Məktəbdə 105 nəfər, 10 nömrəli
Məktəbdə 64 nəfər şagird sinifdə saxlanılmış, payıza qalmışdır.
Ümumiyyətlə, bütün məktəblər üzrə ikiilliklərin və payıza saxlanılanların sayı 639 nəfər olmuşdur.
Bunların nəticəsidir ki, ŞXMŞ keçən dərs ilində orta məktəblərdə tədris işinin vəziyyətini müntəzəm yoxlayıb müzakirə etməmiş, ayrı-ayrı fənlərin tədrisini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər
görməmişdir. Maarifyanı şuralarda müzakirə olunan məsələlər
səthi hazırlanmışdır. Qəbul olunan qərarların icrası üzərində nəzarət zəif olmuşdur.
Şəhər Xalq Maarif Şöbəsinin inspektorları (Şirəlizadə və
Əhmədov yoldaşlardır) məktəblərdə canlı və təsirli iş aparmamışlar. Onlar yalnız yoxlamadan-yoxlamaya məktəblərdə olmuşlar. İl ərzində bir dəfə də olsun məktəblərdə kommunist tərbiyəsinin necə qurulması, ədəbiyyat və riyaziyyat fənlərinin tədrisi
vəziyyəti yoxlanılmışdır. Şəhər Xalq Maarif Şöbəsində kadrların
seçilib yerləşdirilməsi və tərbiyə olunması işində də ciddi nöqsan222
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lara yol verilmişdir. Bir çox məktəblər də müəllim kadrları ilə tamamilə təmin olunmamışdır.
Şəhər Partiya Komitəsinin bürosu yeni dərs ilinə hazırlıqla
əlaqədar məsələ müzakirə etmişdir. Keçən dərs ilində yol verilmiş nöqsanlara yeni dərs ilində yol verməmək üçün qərar və
əməli tədbirlər qəbul etmişdir.
“İşıq” qəzeti, 21 avqust 1968-ci il

QAZIMƏMMƏDDƏ SƏMƏD VURĞUNU
NECƏ QARŞILADILAR
Respublikamızın adlı-sanlı ədəbiyyat və incəsənət xadimləri müxtəlif vaxtlarda dönə-dönə Əlibayramlı və Qazıməmməd
şəhərlərində olmuş, zəhmət adamları ilə görüşmüşlər. Onların
hər birindən çoxlu xoş xatirələr qalmışdır. Uzun illər yerli
redaksiyada, şəhər rəhbərliyində işlədiyimdən vəzifə borcumla
əlaqədar gələn qonaqları ilkin qarşılayanlar və yola salanlar
arasında olmuşam. Jurnalist marağı və həssaslığı məni fəxrimiz, iftixarımız olan bu adamların rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi
məclislərdəki çıxışlarını, söhbətlərini diqqətlə dinləməyə, bəzi
maraqlı fakt və əhvalatları bloknotuma və yaddaşıma yazmağa
sövq etmişdir. Ömrümün məktəbli illərinə təsadüf edən və
əvəzsiz şairimiz Səməd Vurğunun adı ilə bağlı olan xatirələr isə
heç vaxt yadımdan çıxmır.
...1955-ci il mart ayının əvvəlləri idi. Hər yerdə yazın
nəfəsi hiss olunurdu. El-oba Novruzu qarşılamağa, bayram
etməyə hazırlaşırdı. Mən o vaxt səkkizinci sinifə oxuyurdum.
Bir gün məktəbimizin direktoru Misir müəllim (Allah ona
rəhmət eləsin) sinfə girərək mənə müraciətlə “hər ikimizi rayon
komsomol komitəsinə çağırırlar, dur gedək” dedi. Çantamı
yoldaşlarımdan birinə verərək direktorun arxasınca sinifdən
çıxdım.
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Rayon Komsomol Komitəsinin I katibi Mahmud Səfiyevin kabinetində çoxlu adam vardı. Bir azdan orta boylu, dolu
bədənli, yaraşıqlı bir adam otağa daxil oldu. O heç oturmadan
birbaşa mətləbə keçdi:
– Rayon Komsomol Komitəsinin təşəbbüsü ilə görkəmli
şairimiz Səməd Vurğunu rayonumuza görüşə dəvət etmişik.
Görüş martın 21-nə – şairin anadan olduğu günə təyin olunmuşdur. Bakıdan zəng edib bildirmişlər ki, çox vacib işlərlə
əlaqədar bir-iki gün tez və yaxud gec gəlsə, üzürlü hesab etsinlər. sizi isə şairin həyatına, yaradıcılığına, ictimai fəaliyyətinə
həsr olunan ən yaxşı məruzə və şeir müsabiqəsində iştirakçı olmağa dəvət etmişik. Ən yaxşılar seçilib, görüş gecəsinin gündəliyinə daxil ediləcəkdir.
Bu adamın Rayon Partiya Komitəsinin katibi Əli Hüseynov (Allah ona rəhmət eləsin) olduğunu mən sonradan bildim.
Üç gündən sonra S.Vurğunun 23 bənddən ibarət məşhur
“Azərbaycan” şeirindən ilk altı bəndi və özümün yazdığım
“Şairə salam” şeirini münsiflər heyəti qarşısında əzbərdən oxudum. Qiraətim bəyənildi.
Günlər bir-birini əvəz etdikcə həyəcanımız da artırdı.
Bütün rayon intizar içində idi. Hər yerdə söhbət böyük şairin
həyat və yaradıcılığından gedirdi. Bütün mədəni-maarif müəssisələrinə tapşırılmışdı ki, şairin əsərlərindən, qəzet və jurnallarda çıxan məqalələrindən ibarət sərgilər təşkil olunsun. Bu
günlərdə ədəbiyyat müəllimləri, klub və kitabxana işçiləri, bütün rayon ziyalıları S.Vurğundan danışır, vəd olunan görüş
gününü səbirsizliklə gözləyirdilər.
Axır ki, martın 26-da məktəbimizin direktoru məni yanına çağırtdıraraq S.Vurğunun ayın 27-də günortdan sonra
gələcəyini bildirdi. Martın 27-də bütün şəhər əhalisi çox erkən
oyanmışdı. Bayram təmtərağını hələ də saxlayan mərkəzi küçələr, meydanlar, binalar qonaq qarşılayan adamlar kimi yaxşı
görkəmdə, səliqə-sahmanda idi. Ordan başlayaraq raykomun
binası ətrafına dəstə-dəstə adamlar axışıb gəlirdilər. Rayonun
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uzaq kəndlərindən də şairin pişvazına gələnlər vardı. Təxminən
saat 1-də kim isə camaata xəbər yaydı ki, bəs S.Vurğun artıq
yoldadır, saat üç ilə dörd arasında burada olacaqdır. Gözləyənlərdən heç kəs meydanı tərk etmirdi, əksinə, qarşılamağa
gələnlərin sayı getdikcə artırdı. Bir azdan Əlibayramlı tərəfdən
Qazıməmmədə uzanan şose yolunda bir “Pobeda” maşını göründü və həmin anda gözləri yola dikilmiş adamların dilindən,
“odur, gəlir” sözləri qopdu. Həqiqətən də gələn o idi. Camaat
geniş küçə boyu irəlilədiyi üçün yol tutulmuşdu, maşın raykomun binasına xeyli qalmış dayandı. S.Vurğun maşından
düşən kimi hamı onu əhatəyə aldı. Sevinc ifadə edən sözlər,
müraciətlər, musiqi və alqış sədaları meydanı başına götürmüşdü. Şairə birinci yanaşaraq qollarını onun boynuna dolayan
qucaqları gül-çiçəklə dolu məktəblilər oldular.
Rayonun rəhbərliyi ilə bir-bir mehribancasına görüşərək
M.Səfiyevə çatdıqda onu ləhcəsindən tanıyaraq zarafatla “Ə,
ağrın alem, deyəsən, sən də bizim tərəflərdənsən. Bizi şairlik
həvəsi ordan uzaqlaşdırdı, bəs sən niyə Qazaxdan qaçmısan,
məgər bu işdən orada tapa bilməzdin?” dedi. Sonra, ötəri də
olsa, görüşə bir həftə gecikməyinin səbəblərindən danışdı, şose
yolunun Qazıməmməd hissəsinin çox bərbad halda olmasından
gileyləndi, təzədən M.Səfiyevə sarı dönərək maşında ov tüfəngi, çanta, yol ləvazimatı olduğunu dedi. Tapşırdı ki, maşını
elə yerdə saxlasınlar ki, sürücü yaxşı yerdə istirahət edə bilsin.
Sonradan məlum oldu ki, maşın məktəb direktoru Alı Yaqubovun yaşadığı binanın həyətində saxlanılmış, görüşdən sonra
şairin özü də onun mənzilində gecələməli olmuşdur.
Görüşün keçirilməsi dəmiryolçular klubunda axşam saat
6.30-a təyin olunmuşdu. Şəhəri, bəzi müəssisələri gəzib tanış
olduqdan sonra şair düz vaxtında səhnədə göründükdə hamı
ayağa qalxaraq onu bir neçə dəqiqə əl çalmaqla salamladı.
Görüş gecəsini M.Səfiyev açaraq rayon zəhmətkeşləri
adından şairi bir daha salamladıqdan sonra sözü ədəbiyyat
müəllimi Tamara Hüseynovaya verdi.
225

XEYBƏR İGİDƏLİYEV

S.Vurğun məruzəçini diqqətlə dinləyirdi. Arada bir onu
saxlayır, düzəliş verir, zarafatla xoş replika atırdı. Məsələn,
məruzənin bir yerində “şair Moskvada təhsilini başa vurduqdan
sonra Azərbaycana qayıtdı” cümləsinə düzəliş edərək, “müəllimə, “təhsilini yarımçıq qoyub qayıtdı” yazsaydın, daha düzgün
olardı” dedi. Onun bu düzəlişi zalda gülüş doğurdu.
Yığıncağın aparıcısı məni şairə və tamaşaçılara belə bir
cümlə ilə təqdim etdi: “Özünün yazdığı “Şairə salam” şeiri ilə
çıxış etmək üçün söz şəhər məktəbinin səkkizinci sinif şagirdi
İgidəliyev Xeybərə verilir”. Tribuna boyumdan uca olduğu
üçün mən onun böyründə dayanaraq şeirimi oxumağa başladım.
Şeirin bir neçə bəndini deyib qurtarmışdım ki, şair rəyasət
heyətindən qalxaraq tribunaya yaxınlaşdı, məni qucaqlayıb
bağrına basdı, hər iki yanağımdan öpərək: “Sağ ol, – dedi, –
qurtarandan sonra şeirini mənə yadigar verərsən”. Şairin belə
mehriban, nəvazişli münasibəti, həmçinin tamaşaçıların həmin
anda ayağa qalxaraq xeyli əl çalmaları məni həyəcanlandırdığı
üçün özümü çox çətinliklə ələ aldım, şeirin davamını söylədim.
Oxuyub qurtardıqdan sonra şairə yaxınlaşaraq şeirimi ona
təqdim etdim. Məndən sonra yaşadım və dostum Cəbrayıl
Xıdırov da şairə həsr etdiyi şeiri oxudu, daha bir neçə nəfər də
çıxış etdi. Şair onlardan da öz xoş sözlərini, mehribançılığını
əsirgəmədi.
Hamıdan sonra tamaşaçıların heyran, səmimi baxışlarının
müşayiəti ilə, ağır, təmkinli yerişlə şair özü tribunaya qalxdı.
Minlərlə göz ona dikildi. Şairlə oxucu arasında hörmət, sevgi
yaradan şeir, poeziya körpüsündə tərəflər üz-üzə dayandı...
Həmin görüşdə mən bir daha əyani surətdə gördüm, duydum və hiss etdim, sonralar daha dərindən anladım ki, Səməd
Vurğunu xalqına sevdirən təkcə onun əsərləri deyildir, həm də
onun mənsub olduğu xalqa, doğma elə, obaya, onun təbiətinə,
daşına, torpağına vurğunluğu, xalqla beləcə ünsiyyətdə, təmasda olmasıdır. O, özünə qərarsız, xahişsiz, minnətsiz xalq
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şairi adını həm də belə görüşləri, gəliş-gedişləri ilə, camaat arasında olması ilə qazanmışdı.
Görüşdə şairin çıxışı saat yarımdan çox çəkdi. Birinci
növbədə ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin inkişafından, o dövrdəki vəziyyətindən geniş söhbət açdı. Qələm dostlarının bir
çoxunun adını çəkərək yeni əsərlərindən danışdı. Son vaxtlar
özünün yazdıqları barədə məlumat verdi. Onun çıxışı sənətkarın xalq qarşısında bir növ hesabatı idi.
Çıxışının əsas hissəsi qurtardıqdan sonra tamaşaçıların
verdiyi bir sıra suallara münasibətini bildirdi. Biz ilk dəfə onun
dilindən “Komsomol”, “Aygün”, “Zamanın bayraqdarı” poemaları, “İnsan” pyesi və digər əsərləri barədə əsl həqiqətləri
eşitdik, “Şair, nə tez qocaldın sən” şeirini dinlədik. Bu şeiri
söyləməsini ondan vaxtilə bir yerdə oxuduğu, Qazıməmməddə
müəllim işləyən, mənimlə yanaşı oturan Fərhad Acalov xahiş
etmişdi. Şeiri əzbərdən, elə xoşagələn ahənglə oxudu ki,
tamaşaçılar, demək olar ki, onun hər bəndinə əl çaldılar.
Hörmətli şairimiz çıxışında özünün və poeziyamızın
digər nümayəndələrinin ünvanına iradlar da söylədi, özünü
daha çox tənqid etdi, səhhətindən gileyləndi. Sonra da rayonun
rəhbərlərinin əyləşdiyi rəyasət heyətinə üz tutdu. “Məni bağışlayın, adətən qonaq ev sahibinin çatışmazlıqlarını üzünə vurmaz, lakin mən bu ənənəni pozmalı olacağam” sözlərindən
sonra Qazıməmməd – Əlibayramlı şose yolunun yararsız hala
düşməsindən, Hacıqabul gölünün ətrafının baxımsız, istifadəsiz
qalmasından təəssüfləndiyini bildirdi. Həmin yolu öz şəxsi
vəsaiti hesabına abadlaşdıracağına söz verəndə tamaşaçılar onu
hərarətlə alqışladılar. Həqiqətən də şair gedəndən az vaxt sonra
yola çoxlu qum, çınqıl daşınıb töküldü, asfalt döşəndi. Şairin bu
xeyirxahlığı uzun illər yaddan çıxmadı. Rahat yol ilə gəlibgedən hər iki rayonun sakinləri verdiyi vədin, sözün əsl sahibi
olan insanpərvər, vətənpərvər şairimizə həmişə duaçı oldular,
onu rəhmətlə, ehtiramla yad etdilər...
“Xalq qəzeti” 1999-cu il
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YÜKSƏK BİLİK VƏ İNTİZAM UĞRUNDA
Qazıməmməddəki 13 nömrəli səkkizillik məktəbin kollektivi keçən dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Şəhər
müəllimlərinin avqust müşavirəsində bu kollektivin yaxşı işindən danışılmış, ayrı-ayrı müəllimlərin iş üsulları bəyənilmiş,
adları qabaqcıllar sırasında çəkilmişdir. Müvəffəqiyyətlər kollektiv səyin, gərgin əməyin nəticəsində qazanılmışdır. Bütün
müəllimlər ikiilliksiz işləmək uğrunda inadla çalışmış, valideynlərlə əlaqəni möhkəmlətmiş, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin
gücündən məharətlə istifadə etmişdilər. Keçən dərs ilində məktəbdə 95 nəfər əlaçı və 4-5 qiymətlə oxuyan şagird olmuşdur.
Müəllimlərdən Səfiyyə İsayeva, Xatirə Abbasova, Kübra Hüseynova, Dursun Əliyev, Mikayıl Cəbrayılov dərs ilini ikiilliksiz başa vurmuşlar.
1966-1967-ci dərs ilinə kollektiv ruh yüksəkliyi ilə başlamışdır. Axı, bu dərs ili hər bir kollektiv üçün əlamətdar
olacaqdır. O, inqilabımızın 50 illik yubileyi ilə bir vaxta düşür.
Qarşıdan daha bir əlamətdar gün gəlir. Bir neçə gündən sonra
Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı öz işinə başlayacaqdır.
Xalq maarifi işçiləri qurultay şərəfinə öz səylərini artırırlar.
13 nömrəli səkkizillik məktəbin müəllimləri də qurultayqabağı günlərdə təlim-tərbiyə işlərini genişləndirir, şagirdlərə dərin bilik vermək, onlarda kommunist əxlaqı keyfiyyətləri
aşılamaq üçün imkanlarından bacarıqla istifadə edirlər. Məktəbin bir çox müəllimləri dərs ilinin birinci rübünü yüksək mənimsəmə ilə başa vurmuşlar. Səfiyyə müəllim bir neçə ildir ki,
ikiilliksiz işləyir. O, hazırda II “B” sinfində dərs deyir. Şagirdləri biliklərin əsaslarına yiyələndirmək üçün müəllim hər
zəhmətə qatlaşır, dərsləri canlı və əyani təşkil edir.
S.İsayevanın sinfində 31 nəfər şagird oxuyur. Müəllim
hər bir şagirdə fərdi yanaşmağa, onların yazılı və şifahi nitqlərini inkişaf etdirməyə çalışır. Onun şagirdləri düzgün yazı və
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oxu vərdişlərinə, müstəqil düşünmə, məsələ və misalları sərbəst
həll etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Məktəbin fənn müəllimləri Səfiyyə müəllimdən razıdırlar. Onun yuxarı sinifə keçirdiyi
şagirdləri bilikli və intizamlı olurlar.
Otuz bir şagirddən yalnız beş nəfər şagird “3” qiymət
almışdır. İbtidai sinif müəllimlərindən Lidya Nikifirovanın da
iş üsulu təqdirəlayiqdir. Onun dərs dediyi III “B” sinfində
birinci rübdə 90 faiz mənimsəmə olmuşdur. Şagirdlərdən iyirmi
nəfəri “4-5” qiymətlərlə oxuyur. Adlarını çəkdiyimiz müəllimlərin qabaqcıllığını təmin edən amillərdən biri də onların
valideynlərlə sıx əlaqə yaratmalarıdır. Valideynlərin köməyindən istifadə etmədən şagirdlərin fərdi keyfiyyətlərini artırmaq,
onların təfəkkürünü, bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, dərslərdə fəallığa nail olmaq mümkün deyildir.
Məktəbin kollektivi şagirdlərin kommunist tərbiyəsinə
pedaqoji işin mühüm və ayrılmaz sahəsi kimi baxır. Gənc
nəsildə yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq üçün məktəbdə
tez-tez maraqlı tədbirlər keçirilir. Ədəbi gecələr, toplanışlar,
səhərciklər keçirmək, bayramlar, tarixi günlər şərəfinə şənliklər
təşkil etmək burada ənənə halını almışdır. Sinifdənxaric tədbirlərin keçirilməsində müəllimlərdən D.Əliyev və M.Cəbrayılov
daha çox fərqlənirlər. Məktəbdə əyani təşviqat işi də çox yaxşı
təşkil edilmişdir. Qəhrəman pionerlərin divarlar boyu asılmış
portretləri şagirdlərdə vətənpərvərlik hissi oyadır. Məktəblərin
iştirakı ilə burada “Böyük satirik”, “Vyetnam qalib gələcəkdir”
sərgiləri tərtib edilmişdir.
Pedaqoji kollektivin fəaliyyətində nöqsanlar da vardır.
Məktəbdə ikiilliksiz işləmək hərəkatına heç də bütün müəllimlər qoşulmamışlar. Birinci rübdə məktəb üzrə 81 nəfər
şagird qeyri-müvəffəq qiymət almışdır. Müəllimlərin bəziləri
belə mühakimə yürüdürlər ki, hələ qarşıda üç rüb vardır. Nöqsanları dərs ilinin sonuna kimi aradan qaldırmaq olar. Bu, yanlış üsuldur. Müvəffəqiyyət uğrunda sentyabrın birinci günün229
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dən mübarizə aparmaq lazımdır. Məktəbdə komsomol və pioner təşkilatlarının fəaliyyəti zəifdir.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 13 nömrəli
səkkizillik məktəbdə ikiilliksiz işləmək, təlim-tərbiyə işlərini
günün tələbləri səviyyəsində qurmaq üçün hər cür şərait vardır.
Burada dərslər bir növbədə keçirilir. Günü uzadılmış 10 qrup
təşkil edilmişdir. Məktəbin geniş klubu, kifayət qədər sinif
otağı vardır. Pedaqoji kollektiv bu imkanlardan səmərəli istifadə etməli, dərs ilini bu il də müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdır.
“İşıq” qəzeti

UŞAQ KİTABXANASINDA
Kitab hamının dostudur. Xüsusilə uşaqların. Dünyanın
keçmişini, bugününü və gələcəyini başa düşməkdə, öyrənməkdə,
həyat hadisələrinin mahiyyətini dərindən bilməkdə kitab uşaqlar
üçün misilsiz bilik, məlumat xəzinəsidir. Kitab həm də tərbiyə edir,
uşaq qəlbini mənəvi gözəlliklərlə zənginləşdirir.
Kitabı uşaqlara sevdirmək lazımdır. Ailədə, məktəbdə,
kitabxanalarda böyük mənəvi sərvətimizlə ümidimiz, gələcəyimiz
olan yeniyetmələr arasında möhkəm ünsiyyət yaratmaq hamının
borcudur. Bu sahədə Şəhər Mərkəzi Uşaq Kitabxanası müəyyən iş
görmüşdür. Kitabxananın çox kiçik qiraət otağının divarları
rəngarəng sərgilərin arxasında qalmışdı. Divarlarda boş yer yox idi.
Sərgilər müxtəlif illərə, tarixi hadisələrə, əmək adamlarına, böyük
partiya və dövlət xadimlərinə həsr edilmişdir. “Ataların yolu ilə”,
“V.İ.Leninin həyat və fəaliyyəti”, “Respublikamız 50 ildə” sərgiləri
buraya gələnlərin diqqətini cəlb edir. Böyük rəhbərimizin uşaqlıq
və gənclik, alovlu inqilab illərindən bəhs edən müxtəlif şəkillər
xüsusilə maraqlıdır.
Kitabxananın müdiri X.Babayevadan kitabxanada aparılan
mədəni-kütləvi işlər barədə danışmasını xahiş etdik. O dedi: –
Sözümün əvvəlində onu deyim ki, məzuniyyətdən təzə qayıtmışam.
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Kitablardan, kiçik dostlarımdan ayrı düşdüyüm üçün darıxmışdım.
Fondumuz da, oxucularımız da ildən-ilə artır. Hazırda rəflərimizdə
14 mindən çox siyasi, bədii, elmi-kütləvi ədəbiyyat vardır. Təkcə bu
il 500-ə yaxın yeni kitab almışıq. Yanvardan bu günə kimi
kitabxanamıza xeyli məktəbli yeni üzv yazılmışdır. İliç adına
DRES, şəhər birləşmiş uşaq bağçalarının tərbiyəçiləri ilə daim əlaqə
saxlayır, vaxtaşırı qiraət, yeni kitablarla tanışlıq günləri keçiririk.
– Hansı kitablarınız son vaxtlarda daha çox oxunur?
– “Qorxulu nağıllar”, “Lenin poeması”, “Doğma və əziz
insan”, “Leninqrad göylərində”, “Kosmosa yol”, M.Qorkinin hekayələri, E.Ağayevin “Şiş papaq”, Ə.Babayevanın “Süsən, Sünbül”,
Y.Vereysakayanın “Ağ kürk” və s. kitabları rəflərimizdə çox
qalmır. Oxucularımız tərəfindən sevilə-sevilə oxunur.
Kitabxananın işində nöqsanlar az deyil. Onun geniş qiraət
zalına ehtiyacı vardır. Kitabxana üzvlərinin heç olmasa onda bir
faizinin iştirakı ilə müəyyən bir tədbir keçirmək üçün şərait yoxdur.
Burada kitabı sevməyə, təmiz saxlamağa, oxuyub dərhal qaytarmağa çağıran yazılara, kitab haqqında görkəmli adamların sözlərinə
rast gəlmədik. Rəflərdə səliqəsizlik vardır. Kitabxananın işi ilə tanış
olduğumuz vaxt ərzində buraya bir nəfər belə oxucu ayağı dəymədi. İçəridə darıxdırıcı bir sakitlik hakim idi. Rəfləri bir-bir nəzərdən keçirdikcə hələ nə qədər kitabın qatının açılmadığının şahidi
olduq. Ümumiyyətlə burada kitab dövriyyəsi aşağıdır.
Bir qədər də kitabxananın işçiləri barədə. X.Babayeva
bildirdi ki, o, A.Zeynallı adına musiqi məktəbinin muğamat
bölməsini bitirib, özü də həvəsini kitablara bağlayıb, 17 illik
təcrübəsi var. Açığını deyim ki, uzun müddət bu sahədə çalışdığına baxmayaraq kitabxana müdiri ilə apardığım söhbətdən o
qədər də razı qalmadım. Kitabxanaçı isə orta təhsillidir.
Kitabxanada “Oxucunun arzusu” adlı divar qəzeti buraxılır. Qəzet məzmunlu və maraqlı çıxmır. Onun axırıncı nömrəsində heç kimin imzası gözə dəymirdi. Kitabxana işçisi isə mənbələrini yayanlardandır. Onun işi şərəfli hörmətə layiqdir. Anlayış zövqü, dünyagörüşü çox olan oxucularla daim təmasda olan
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kitabxanaçı çox mütaliə etməli, öyrənməli, kitabxanaya gələnlərin mehriban məsləhətçisi olmalı, rəflərdə yatıb qalan kitablardakı biliklərin beyinlərə nur paylamasına səy göstərməlidir...
“İşıq” qəzeti,
1 noyabr 1970-ci il

BAŞDANSOVDU
KEÇƏN MƏŞĞƏLƏLƏR
13 nömrəli səkkizillik məktəbə günün hansı vaxtında
gəlsəniz geniş həyətdə 10-15 nəfər şagirdin tər-su içində toptop oynadığını görərsiniz. İstər səhər tezdən gəlin, yaxud axşam
qaş qaralanda. Meydançanı boş görməyəcəksiniz. Rezini pakrışkasından partlayıb çıxmış, saysız-hesabsız zərbələrdən əskiyə dönmüş topa bir neçə şagirdin necə şığıdığının şahidi
olacaqsınız. Elə bilirsiniz ki, bu, məktəbin futbol komandasıdır
məşq edir, məktəb birinciliyinə hazırlaşır, xeyr. Belə olsaydı nə
vardı ki... Məktəbin həyətində saatlarla vaxt itirən bu uşaqlar
günü uzadılmış qrupların şagirdləridir. Onlar dərsdən çıxdıqdan
az vaxt sonra yenə məktəbə qayıdır, qrup rəhbərlərinin – müəllimlərin nəzarəti altında növbəti dərs gününün tapşırıqlarına
hazırlaşırlar. Günü uzadılmış qrupa gələnlər ev tapşırıqlarını
yerinə yetirməklə yanaşı, həm də mədəni istirahət etməli,
əylənməli, ictimai faydalı işlərlə məşğul olmalıdırlar. Lakin 13
nömrəli məktəbin günü uzadılmış qruplarında təlim-tərbiyə
işləri bizim düşündüyümüz kimi qurulmamışdır. Dərs ilinin
başlanmasından üç aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, buradakı qrup rəhbərləri təlim-tərbiyəni istənilən səviyyəyə qaldıra bilməmişlər. Onların bəziləri hələ bu günə kimi nədən başlamalı, işi necə planlaşdırmağı belə öyrənə bilməmişdir. Budur,
qrup rəhbəri Xumar Məmmədova ilə söhbət edirik. Tədris hissə
üzrə direktor müavini Calal Məmmədov da yanımızdadır.
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X.Məmmədova hər gün II “A” və VI “A” sinifləri əsasında
təşkil olunmuş qruplarda məşğələlər keçir. Müəllim növbəti
dərsə gündəliksiz gəlmişdir. O, şagird dəftərinə tələm-tələsik
etdiyi cızmaqaranı bizə iş planı kimi təqdim etdi. Onun iş
planının hər bölməsində “mətbuatı izləmək”, futbol oyunu”,
voleybol oyunu” yazılmışdır. Bizim “Şagirdlərə hansı vərdişləri
aşılayır, onları necə əyləndirirsiniz” sualımıza X.Məmmədova
aşağıdakı cavabı verdi: – Açığını deyim ki, günü uzadılmış
qruplarda təlim və tərbiyəni necə təşkil edərlər, hələ də bilmirəm. Bu işi məktəbimizdə yaxşı bilən də yoxdur. Necə bacarırıqsa, elə də işləyirik. Məktəbimizdə əyləncə vasitələri yox
kimidir. Dama, şahmat, tennis olmadığı üçün uşaqların günü
darıxdırıcı keçir.
X.Məmmədovanın giley-güzarını o biri siniflərdə də eşitdik. II “B” sinfinin şagirdlərindən həmin gün məşğələyə cəmi
10 nəfər gəlmişdi. sinif otağı çox tör-töküntü idi. Paltarasılan
ola-ola, şagirdlər geyimlərini partanın üstünə, pəncərəyə atmışdılar. Müəllim L.Nesterova içəridə paltolu idi. Şagirdlər iki
dəstəyə bölünmüşdülər. Beşi bir şahmat, beşi də bir dama taxtasının başına toplaşmışdı. Biz müəllimdən iş planı, gündəliyi
olub-olmadığını soruşduq. O, üzünü tədris hissə üzrə direktor
müavinə sarı tutaraq laqeydcəsinə dedi:
– Calal müəllim bilir ki, mən həmişə iş planı və gündəlik
tuturam. Lakin bu gün özümlə götürməmişəm.
– Sinfinizdə davamiyyət nə üçün pisdir? Axı siz hər gün
20-25 şagirdlə məşğul olmalısınız?
– Onun günahı bizdə yox, valideynlərdədir. Uşaqlarını
istəyəndə göndərirlər, istəməyəndə yox.
I “B” və III “A” siniflərində də eyni mənzərə ilə qarşılaşdıq. Birincilərdən məşğələyə cəmi 13 nəfər gəlmişdi. Müəllim
A.Kerasimovanın da gündəliyi “yadından çıxıb” evdə qalmışdı.
III “A” sinfinin şagirdləri keçdikləri mövzuya aid tərifi, ismin
hallarının adını belə deyə bilmədilər.
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Günü uzadılmış məktəblərdə şagirdlər demək olar ki,
səhərdən axşama kimi məktəbdə, müəlliminin nəzarəti altında
olurlar. Bu valideynlər üçün də əlverişlidir. Onlar işdə olarkən
daha uşaqlar sarıdan narahatlıq çəkmirlər. Bilirlər ki, uşaqlarının vaxtı hədər getməyəcək, dərslərinə yaxşı hazırlaşacaqlar.
Lakin 13 nömrəli məktəbin qrup məşğələləri hazırlıqsız,
başdansovdu keçirilir. Müəllimlər şagirdlərlə zəif məşğul olur.
Onlara dərin bilik, mədəni vərdişlər aşılamırlar. Qruplarda dərs
vaxtının çoxu ev tapşırıqlarına həsr edilməlidir. Burada isə
əksinədir. Şagirdlərin vaxtı məktəbin həyətində top-top oynamaqla keçir.
Məktəbin geniş klubundan, yeməkxanasından və digər
istehsalat tədris orqanlarından qrup məşğələlərinin maraqlı
keçməsi üçün istifadə olunmur. Məktəbdə müxtəlif oyuncaqlara, idman ləvazimatlarına ehtiyac vardır. Hər növbənin qrup
məşğələsində 150 nəfərdən çox şagird iştirak edir. Onların əylənməsi, mədəni istirahət etməsi, müxtəlif vərdişlərə yiyələnməsi müəllimlərdən işgüzarlıq, pedaqoji səy və çeviklik tələb
edir. 13 nömrəli məktəbin müəllimlərinin hərəsi aklad yarım,
iki aklad dərslə təmin edilsələr də, bunun müqabilində az işləyir, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə lazımınca məşğul olmurlar.
Bütün bunlar məktəbin direktoru Sədi Baxşiyevi və onun
müavini Calal Məmmədovu az narahat edir. Şəhər xalq maarif
şöbəsi 13 nömrəli məktəbdə təlim-tərbiyə işlərini yaxşılaşdırmaq qayğısına qalmalıdır.
“İşıq” qəzeti,
1 dekabr 1967-ci il
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İLHAMLA DANIŞIN,
BİLAL MÜƏLLİM
Siz elə bir fənn tədris edirsiniz ki, Bilal müəllim, o, bir
elm kimi şagirdlərə yalnız bilik verməklə kifayətlənmir. Məsələ
yalnız bundan ibarət olsaydı mən bəlkə də bu məqaləni qələmə
almazdım. Tənəffüs zamanı müəllimlər otağının bir küncündə
etdiyimiz açıq, lakin çox səmimi söhbətimizlə qənaətlənərdim.
Ədəbiyyat müəllimi şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin
möhkəmləndirilməsində məktəbdə əsas simadır. Gənc nəslə
yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılanmasında, gələcəyin hərtərəfli
yetkinliyə malik vətəndaşı kimi yetişməsində ədəbiyyat dərslərinin, ədəbiyyat müəllimlərinin imkanları daha genişdir. Keçilən hər mövzu həyatla, dövrümüzün mühüm hadisələri ilə əlaqələndirilməlidir. Şagirdlərin dünyagörüşlərinin genişləndirilməsinə, Vətənə, xalqa, partiyamıza, kommunizm ideyalarına
sonsuz məhəbbət və sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsinə yönəldilməlidir. Ədəbiyyat müəllimi şagirdlərə nəinki öz fənnini
sevdirməlidir, o həm də kəsərli sözü, həyati məsləhətləri, ağılabatan fikirləri ilə bütün elmlərin ən fəal təbliğatçısı olmalıdır.
Mən haşiyə çıxaraq ədəbiyyat müəlliminin vəzifələrindən
ona görə danışıram ki, dərsinizdə iştirak edərək bu vəzifələrin
diqqətinizin uzaq bir küncündə qaldığının, daha doğrusu unudulduğunun şahidi olduq. Siz məhdud proqrama tabe edilmiş
dərslik materiallarını həvəssiz, könülsüz danışmaqla şagirdlərinizdə hansı yeni fikirlər, duyğular oyada bilərsiniz?
Keçmiş mövzunun sorğusu zamanı aydın oldu ki, Bilal
müəllim, siz istedadlı şairimiz, gözəl tərcüməçimiz A.Səhhətin
həyatı və yaradıcılığı haqqında şagirdlərə az da olsa məlumat
verməmişsiniz. Onun dərslikdə təqdim olunan şeirindən başqa
digər əsərlərinin adını belə çəkməmişsiniz. Hətta sinifdənkənar
qiraət üçün də bir şey tapşırmamışsınız. Bunu bütün sinifə
verdiyiniz “A.Səhhətin daha hansı şeirlərinin adını bilirsiniz?”
sualınızın cavabsız qalmasından aydın hiss etmək olardı.
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“Vətənim” şeiri A.Səhhətin ən yaxşı əsərlərindən sayılır.
Vətəni “könlünün sevgili məhbubu” adlandıran şair oxucuda
yüksək vətənpərvərlik hissləri tərbiyə edir, vətəni sevməyin
qeyrət, namus işi olduğunu deyir. Bu şeiri oxuyarkən vətənimiz öz gözəllikləri ilə gözlərimiz önündə canlanır, daha da
sevimli olur. Yadımıza onun varlığı, səadəti uğrunda canından
keçən igidlərimiz düşür. Biz gənclərimizi məhz elə əsərlərin
ideya ruhunda tərbiyə etməliyik. Sizin dərsiniz isə, Bilal
müəllim, bu yüksək qayə və məqsədlərdən uzaq idi. Şagirdlərinizin müəyyən faizinin bildiyi bu şeir ancaq qiymət xatirinə, mexaniki olaraq əzbərlənmişdir. Bu, görünür sizi təmin
etdiyi üçün də onlardan əlavə bir şey soruşmurdunuz. Bir də
nə öyrətmişdiniz ki, nə də soruşaydınız? Şagirdlərinizin nitqi
çox qüsurludur. Adi sözləri belə yanlış tələffüz edirlər. Şeiri
isə elə sürətlə deyirlər ki, siz onların qüsurlarını belə müəyyən
edə bilmirdiniz. Ən çox xoşa gəlməyəni isə budur ki, keçən
dərsi 36 nəfər şagirdin yalnız dördündən soruşdunuz. Yeni
mövzunu oxutdurduğunuz nəfəri də buraya əlavə etsək, qalan
29 nəfər şagirdin sinifdə “işsiz” qalması onu göstərir ki, sizin
təliminizdə hələ köhnə, standart üsullar yaşamaqdadır. Görünür, siz öz üzərinizdə az işləyir, yenilik, yaradıcılıq axtarışları
aparmır, pedaqoji mətbuatı izləmirsiniz. Əgər belə olmasaydı
S.S.Axundovun “Qaraca qız” hekayəsini keçərkən görkəmli
sənətkarın anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikamızda görülən mühüm tədbirlərdən danışardınız. Sinfə
yazıçının portretini gətirər, onun həyat və yaradıcılığı haqqındakı söhbətinizə cəmi 6 dəqiqə yox, daha çox vaxt sərf edərdiniz.
Siz yeni dərsi izah edərkən şagirdlərinizi tamamilə unutmuşdunuz. Elə bil onlar üçün danışmırdınız. Çox süst, darıxdırıcı, maraq və təsirdən uzaq nitqiniz mürgü doğururdu. Şagirdlərin danışıq fikrini cəlb edə bilmirdiniz. Biz bu qüsuru başqa
bir fənn müəlliminin dərsində müşahidə etsəydik bəlkə də çox
təəccüblənməzdik. Ədəbiyyat dərsləri canlı, mübahisəli keçmə236
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li, şagirdlərdə nikbin hisslər doğurmalıdır. Məktəbinizin direktoru G.Əliyev yoldaşın kabinetindəki söhbət zamanı dediyi sözlər yadındadırmı: “Sinifdə fəal olun, şagirdlərlə çox ilhamla,
hərarətlə danışın, Bilal müəllim.
“İşıq” qəzeti, 26 yanvar 1966

O, MƏKTƏBDƏN AYRILMAMIŞDIR
Məktəbin hündür pillələri ilə bir nəfər asta addımlarla
yuxarı qalxırdı. O, üç-dörd pilləni adladıqdan sonra dayandı.
Pilləkənin dəmir söykənəcəyinə dayaqlanaraq qamətini düzəltdi.
Titrək əlləri ilə eynəyini tarazladı. Bir balaca nəfəsini dərdikdən
sonra yenə üzü yuxarı dikəldi. Hələ irəlidə bir neçə pillə qalırdı.
Elə bu vaxt bir nəfər onun qoluna girdi. Qalan pillələri
necə çıxacağı fikrini unudaraq yana çevrildi. Səsindən tanıdı.
Ağaqulu müəllim idi. Özündə bir yüngüllük, fərəh hiss etdi. Elə
bil qollarına güc, gözlərinə nur gəldi. Qoy bu pillələr indi nə
qədər uzanır uzansın, o çıxacaqdır. Məmmədhəsən müəllim beş
ildir ki, təqaüddədir. 40 ildən çox dərs dediyi, ömrünün ən
sevimli illərini qoynunda keçirdiyi doğma məktəbdən ayrılmışdır. Lakin buna ayrılıq demək olmaz. O hər gün bura gəlir. İndi
onu əvəz edən şagirdlərinə zəngin pedaqoji təcrübəsindən,
müəllim əməyinin şərəfliyindən danışır, mənasını insanlara
xidmətdə gördüyü həyatından xatirələr söyləyir.
Məmmədhəsən müəllim Qazıməmməddə ilk yerli müəllim sayılır. İndi şəhərdə elə bir ailə tapılmaz ki, orada onun
şagirdi olmasın. Hazırda 6 nömrəli 8 illik məktəbdə dərs deyən
müəllimlərdən 10 nəfəri onun sabiq şagirdləridir. Onlar öz ilk
müəllimlərini unutmurlar. 6 nömrəli məktəbdə elə bir tədbir
olmaz ki, onun hazırlanmasında, həyata keçirilməsində Məmmədhəsən müəllimin rəyi, məsləhəti nəzərə alınmasın.
Məmmədhəsən müəllimin əməyi hökumətimiz, xalqımız
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Aldığı saysız-hesabsız
təltiflər, təşəkkürlər buna parlaq misaldır.
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Bu ilin aprel ayında qocaman maarif xadiminin 70 yaşı
tamam oldu. Məktəblilər, müəllimlər, şəhər sakinləri dəstə-dəstə onun evinə gəlir, təbrik edirdilər. Azərbaycan Ali, Orta İxtisas Məktəbləri Həmkarlar İttifaqı komitəsi onu 70 illiyi ilə
əlaqədar olaraq Fəxri Fərmanla təltif etdi.
Bu yaxınlarda müəllimlərin, bütün maarif işçilərinin
həyatında əlamətdar bir hadisə oldu. Müəllim gününün bayram
edilməsi bizim hamımızın ürəyindən xəbər verdiyi kimi, Məmmədhəsən müəllimi də sevindirdi. Yenə şagirdləri, müəllim
yoldaşları onun başına toplaşdılar. Məmmədhəsən müəllimin
sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. O, öz həmkarlarına üz tutaraq
deyir: “Şərəfli müəllim əməyi heç vaxt xalqımızın, hökumətimizin diqqətindən kənarda qalmamışdır. O həmişə böyük və
ümumxalq hörməti ilə əhatə olunmuşdur. Bunu mən öz timsalımda görürəm”.
“İşıq” qəzeti,
6 oktyabr 1965-ci il

HƏYATIMIN ƏN YAXŞI İLLƏRİ
Mətbuat bolluğu şəraitində yaşayan Azərbaycan bir çox
şeyi itirsə də, Allaha şükür ki, söz azadlığını, mənəvi dəyərlərimizin başlıca sahəsini qoruya, saxlaya bilib. İndi ürəyimizdən
keçir deyə bilirik, danışa bilirik. Düşünə-düşünə danışmaq,
yazmaq böyük xoşbəxtlikdir. Demokratiya bizə çox şey bəxş
edib. Biri də elə söz azadlığıdır. Böyük söz ustadı Nizami yaxşı
demişdir: “Düşüncəsiz bir söz kimə gərəkdir, kim belə sözləri
dinləyəcəkdir”.
Mətbu sözün dəyəri, qiyməti o zaman yüksək olur ki, o
inandıra bilir, təsir göstərir, həqiqəti, reallığı qoyub bir tərəfə
yalandan, şərdən, böhtandan yazmır. Yaxşı ki, bu gün bizim
mətbuatımız, qəzet və jurnallarımız düzgün yoldadır. Ümumi
ənənəyə sadiqdir, zaman, tarix qarşısında öz yerini, vəzifəsini
yaxşı dərk edir, yaşayır, mübarizə aparır.
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Mən Milli Məclisin yeni seçilmiş deputatları arasında
jurnalistləri, mətbuat işçlərini görəndə inanırsınız, nə qədər
xoşhal oldum ki, nəhayət, əfkari-ümumiyyənin nəzəri, fikri bizə
sarı çevrilib.
Jurnalistlər cəmiyyətimizin zəhmətkeş, daha doğrusu
əzabkeş, həm də daha çox döyülən-söyülən təbəqəsidir. Məvacib, mükafatı az, əməyi, zəhməti isə çoxdur.
Mən, indiki şəraitdə jurnalist əməyini ən fədakar, ən
səmərəli əmək hesab edirəm. Elə təsəvvür edin ki, batmaqda
olan gəmidən bir nəfər suya düşür, onun yeganə ümidi və gücü,
qüvvəsidir. O nəhayətsiz okeanda sərt dalğalarla mübarizədə
çarpışa-çarpışa batıb çıxır, nəhayət öz sahilini tapır, çıxır.
Mətbuatımız bax, belə yaşayır, belə döyüşür. Əlbəttə, mən yaxşı yazıları, yaxşı qəzet və jurnalları nəzərdə tuturam. Mən
universitetin jurnalistika fakültəsində dövlət imtahanını hələ də
unutmamışam. Professor Şirməmməd Hüseynov məni, necə
deyərlər, qoz qabığına saldı. Biletin bütün suallarını yaxşı bildiyim üçün çox hörmət bəslədiyim müəllimin məni danlamağında heç səbəb görmürdüm. Yaxşı ki, o zaman “Bakı”
qəzetinin redaktoru Nəsir İmanquliyev imtahan komissiyasının
üzvü idi. O, bir az hövsələsiz olan professoru sakitləşdirərək
dilləndi”. Şirməmməd müəllim, bu ki hazır jurnalistdir, yaxşı
danışır, sualları bilir, bizə də elə bu lazımdır. Üzünü mənə
tutub, get bala, dörd alırsan, dedi”.
Ömrümün bir hissəsi “İşıq” qəzetində keçib. Burada
ədəbi işçi, şöbə müdiri, nəhayət düz on iki il məsul katib işləmişəm, tərcüməçi olmuşam. O illəri həyatımın ən yaxşı illəri
hesab edirəm.
Günəşli, işıqlı şəhərin “İşıq”ı, 70 uaşın mübarək!
Əziz və hörmətli qələm dostlarım, bayramınız mübarək!
İlləriniz, aylarınız həmişə toylu, bayramlı keçsin.
Veteran jurnalist
“İşıq” qəzeti, mart 2001-ci il
İSTEDAD VƏ BİLİK MEYDANI
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(şeir yazanlara iradlarım)
İlin əvvəlindən bəri yüzdən çox müəllif redaksiyamıza
şeir və hekayə göndərmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirik ki,
müəlliflərimizin siyahısı getdikcə təzələnir. Nəinki təkcə öz
oxucularımızdan, qonşu rayonlardan da bizə bədii yazılar göndərirlər. Lakin aldığımız şeir və hekayələrin əksəriyyəti qəzet
səhifəsinə çıxarılmağa layiq deyildir. İdeya-bədii cəhətdən
qüsurludur. Görünür, gənc müəllifləri nədən və necə yazmaq
sualı az düşündürür. Onlar həyatımızdan parlaq və aktual
mövzular seçməyə, münasib formalar, təsirli ifadə vasitələri
axtarıb tapmağa səy göstərmirlər. Elə buna görə də yazıları
sönükdür, bədii-estetik təsirdən uzaqdır.
Qazıməmməd şəhər sakini Sədulla Mustafayev redaksiyamıza “Bulut” və “May bayramı” adlı iki şeir göndərmişdir. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, müəllif, yuxarıda gördüyünüz kimi, nə
şeirlərinin adını, nə də məktubda familiyasını, yaşadığı şəhərin
adını düzgün yazmamışdır. Hər iki şeirində dil, ifadə, vəzn xətaları hədsizdir. Dilimizin, şeirimizin elementar qaydalarını bilməyən müəllifin şeir yazmağa qurşanması təəccüb doğurur. Sədullanın May bayramına həsr etdiyi şeirin bir bəndi ilə tanış olun:
Belə şöhrətli, belə bayram hani,
Qomunizm yoluna, bayraq qaldırır hami,
Sülh yolunda, səs ucalır 1 may bayrami,
Ürəklərə sevinc verən 1 may bayrami,
Belə məzmunsuzluq oxucularımızdan Sadıq Ötəroğlunun, Abbasağa Rəhmanovun, Həmdulla Şıxəliyevin, Nəzir
Cümşüdovun, Zəminə Ağayevanın, Qəzənfər Məmmədovun
şeirlərində də vardır. Oxucumuz Ə.İlyasovun şeirlərindən biri
“Ana” adlanır. Yeddi bənddən ibarət olan bu şeirdə ana haqqında obrazlı, təsirli, yaddaqalan bir misra tapmaq belə çətindir. Şeirin elə birinci bəndində müəllifin nə demək istədiyi
anlaşılmır:
Nə şəklin qalmışdır baxıban doyam,
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Gəlinin nə deyir: – hanı qaynanam?
Sən gedirsən, tək qalıram qorxuram,
Kimlərə tapşırım anacan, ana!
Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz müəlliflərə məsləhətimiz
budur ki, qiymətli vaxtlarını daha faydalı işlərə sərf etsinlər.
Bədii yaradıcılıq istedad, bilik meydanıdır.
Oxucularımızdan Əlvan Həşimovun, Sədaqət Qarayevin,
Namiq Əliyevin, Vahid Süleymanovun, Rasim Nemətin, Ç.Cəfərlinin, Fərhad Səlimovun, Nina Həsənovanın, Yaqub Salmanovun, Mənzər Eynullayevanın da şeir və hekayələri redaksiyamızda oxunub müzakirə edilmişdir. Bu müəlliflərin yazılarında
fikir və məna dərinliyi, dolğun obraz, poetik ümumiləşdirmə
yoxdur. Hadisələrin sönük təsviri, şit və bayağı ifadələr, fikir
dolaşıqlığı, uzunçuluq bu yazıların əsas nöqsanlarıdır.
Xeybər İgidəliyev.
“İşıq” qəzeti, 20 may 1967-ci il
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FELYETONLARINDAN
SEÇMƏLƏR

DİLİM-DİLİM OLASAN
Adil mağazadan bu gün də pərişan çıxdı. Payız havası
kimi tutqun görünürdü. Əvvəlcə evə tərəf üz tutdu. Bir-iki tənbəl addımdan sonra ürəyindən nə keçirtdisə, istiqaməti dəyişdi.
Beynində tüğyan edən fikirlər onu evə getməkdən vaz keçirtdi.
Ticarətdə külüng vurduğu bu bir neçə ildə heç indiki kimi
qəribsəməmiş, dosta ehtiyac duymamışdı. Sirlə, söz-hərəkətlə
ləbələb dolu ürəyini boşaltmağa adam axtarırdı.
Elə bu vaxt arxadan çiyninə bir əl qondu. O, ağır yük
götürmüş adamlar kimi yüngül çökərək elə yerindəcə durdu.
Əgər arxadan gələn səsini çıxarmasaydı, bəlkə də dönüb geri
baxmayacaq, elə beləcə də yerində donub qalacaqdı.
– Maşallah mənim “QAZ-51”im kimi tormozdan möhkəmsən.
– Arxadan gələndə adam bir asqırar, öskürər, kimliyini
bildirər. Bəzi revizorlar kimi adamı qəfildən yaxalamaq başında getdi ki, getdi. Ömrümdə heç belə diksinməmişdim.
– Diksinmək qorxaqlıqdan doğur. Yenə gözümə bir təhər
dəyirsən. Xəstə-zad deyilsən ki?
– Rəhmətliyin oğlu, xəstə olsaydım nə vardı ki... Bu gün
yenə tüğyan eləmişəm. Onun üşütməsidir, canıma vəlvələ salıb.
– Adil, sən canın özün demə, gör işlədiyin 28 nömrəli
qarışıq mallar mağazasının sənaye malları şöbəsində bu gün
sənin nə elədiyini tapacağam, yoxsa yox. Tapsam nə deyərsən?
– “73-cü millət” sözü sənə halal olsun.
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– Bu gün yüz metr pomazye satmısan. Ölçərkən hər metrdə müştərini beş santimetr aldatmısan. Kələyinin üstü açılıb.
Ona görə də canına üşütmə düşüb.
– Eh... tapmadın. Görünür mənə dərindən bələd deyilsən.
Belə xırda şeylərdən ötrü qanımın qaralan vaxtı olmayıb.
– Onda, dost, müştəriyə qiymətdə kəf gəlmisən. Məsələn,
20 manatlıq yun köynəyi satmısan 25 manat 88 qəpiyə.
– Bundan sonra nəinki sənə 73-cü, heç 13-cü millət də
deməyəcəyəm. Kişilərin adını biabır eləmə. Heç gözdən sirr
oxuyana oxşamırsan. Əgər bu dəfə də tapmasan, özüm açacağam. Yoxsa ürəyim partlayır.
– Dayan, partlama, tapdım. Bilirsən neyləmisən, aşna,
mağazaya gələn pal-parçanı başqa satıcılar kimi sən də dal
qapıdan ötürmüsən bazar alverçilərinin zənbilinə. Demisən apar
xırıd elə, özün də dolan, məni də dolandır. Bədbəxtlikdən səni
kələk yoldaşın malları xırıd eyləyərkən milis işçiləri yapışıblar
xirtdəyindən. Oğru qorxaq olar. Bir-iki hərbə-zorbadan sonra
açıb sandığı, töküb pambığı. Elədiyin fırıldaqların hamısını birbir yazdırıb protokola. Sonra da gəlib çöküblər sənin boğazına.
Vəssəlam, şüttamam. İndi dizlərinin nanə yarpağı kimi titrəməsinin səbəbi də bax budur. Hə, buna nə deyə bilərsən, tapdım,
yoxsa yox?
– Tapmağına xatircəm ol. Heç yanından da keçmədin.
Ancaq sadaladığın əməllərin hamısından keçmişəm. Sağlığına,
hələlik ilişməmişəm də. Amma bu dil ki məndədir, bilirəm, gectez düşəcəyəm fələyin cənginə. Hərə bir xasiyyətinin bəlasını
çəkdiyi kimi məni də dost-tanış arasında, el-oba içərisində xəcil
eləyən dilimdir. Bu dilim-dilim olmuş dilim. Bu gün yenə bir
alıcıya dişimin dibindən çıxanı demişəm. Sənin canın üçün
Allah üzümə baxıb ki, çit-mit ölçdüyüm metrə ağac əlimin
altında olmayıb, yoxsa, əlüstü metrələrdim onu.
– Deməli, yenə müştərini söyüb təhqir eləmisən. Bu bayaq dilimin ucundaydı. Ancaq demək istəmirdim. Axı sən keçən dəfə and içdin, tövbə elədin ki, bundan sonra mədəni
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olacaqsan. Alıcılarla xoş rəftar edəcəksən, onları şirin dillə,
gülər üzlə qarşılayacaqsan. Mən elə fikirləşirəm ki, sən doğrudan da ağıllanmısan. Adil, vallah, qorxmaz adamsan. Kişi,
ticarətdə işləyənin dili gərək baldan şirin olsun. Bu sənin kimilərə daha çox lazımdır. Çiyin-çiyinə işlədiyin oğlanı, adını da
bilmirəm, hamı tərifləyir. Kişiyə bu yaxınlarda medal da veriblər. Halal olsun. Sənin ondan nəyin əksikdir. Vallah, qəsd
qoysan, o bir medal alıb, sən ikisini-üçünü alarsan. Keçən dəfəki həngamən hələ də unudulmayıbdır. Bir kəlmə söz soruşmaqdan ötrü yazıq kişidə abır-həya qoymamışdın. Zəkulla
Mustafayevi deyirəm, ey. Sən öləsən, onda tez üstünə düşüb əlayağına yıxılmasaydın, aşını-suyunu möhkəm verəcək, səni
piştaxta arxasına həsrət qoyacaqdılar. Ancaq insaflı adam imiş.
Günahından tez keçdi. De görüm, bu günkü binəvanın təqsiri
nə idi?
– Yazıq bir cürüm işlətsəydi, məni o qədər də ağrıtmazdı.
Deyərdim nə salıb aşına, o da çıxıb qarşısına. Görkəmindən
həlim adama oxşayırdı. Deyirlər, adı Hənifədir. Fəhlə işləyir.
Köynək almaq istəyirdi. Birini bəyənib götürdü. Qiymətini
soruşdu. Elə qanımı qaraldan bu oldu. Dedim, 8 manatdır. O
isə yoldaşlarından birinin həmin köynəyi 7 manat 20 qəpiyə
aldığını bildirdi. Hirs vurdu başıma. Ağzıma ağ da gəldi dedim,
qara da. Dərhal tutub köynəyi aldım əlindən. Dedim, get hara
deyirsən de, mən belə satıram... Nə məsləhət görürsən. Görəsən
gedib bunun da əl-ayağına yıxılsam, üzr istəsəm, bağışlayarmı?
And olsun səni-məni xəlq eyləyənə, əgər bu dəfə də salamat
qurtarsam, söz verirəm müştərilərlə adam kimi rəftar edəcəyəm. Bağrım çatlasa da, hər şeyi öz qiymətinə satacağam.
İnanmırsansa, gəlib baxarsan.
– Deyirsən yəni bu əməllərindən sonra səni yenə də
ticarətdə saxlayacaqlar?
“İşıq” qəzeti,
22 noyabr 1966-cı il
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DADSIZ-DUZSUZ XÖRƏKLƏR

BAZARIN MÜDİRİ VƏ DƏLLALLARI

Beş-altı ay bundan əvvəl redaksiyamıza daxil olan məktubların birində 7 nömrəli fəhlə yeməkxanası kollektivinin yaxşı işindən bəhs edilirdi. Məktubu burada hər gün nahar edən
fəhlələr, mühəndislər yazmışdılar. Məktubda yeməkxanada
işləyən satıcıların, aşpazların və xidmətçilərin ünvanına səmimi
sözlər deyilirdi.
Bu yaxınlarda yolumuz həmin yeməkxanaya düşmüşdü.
Nahar fasiləsi idi. Ətrafındakı gölməçə və bataqlıqdan yol tapıb
bir təhər yeməkxanaya daxil olduq. Burada qeyri-adi bir sakitlik vardı. Nahar fasiləsi olmasına baxmayaraq stolların ətrafı
boş idi. Yalnız bir stolun ətrafında dörd nəfər nahar edirdi. Onlar da yeməklərin dadsız, ləzzətsiz olduğundan gileylənirdilər.
Bunu biz də hiss etmişdik. Fəhlələr nədənsə yeməkxanaya yox, onun yaxınlığındakı balaca darısqal çayxanaya doğru
gəlirdilər. Çayxananın şirinçay və pendir çörəyini yeməkxananın ürək bulandıran, iştaha küsdürən kələm dolmasından,
küftə bozbaşından üstün tutmaqda fəhlələr yanılmamışdılar.
7 nömrəli yeməkxanada fəhlələrə yarıtmaz xidmət edirlər.
Aşpaz Vera Seletskaya xörəklərin keyfiyyətinə fikir vermir. Biz
mətbəxə baş çəkdik. Bura çox səliqəsizdir. Döşəmə və stolların
üstü çirkli saxlanılır. Ərzaq məhsullarını iylənməkdən, xarab
olmaqdan qorumaq üçün mətbəxə qoyulmuş yeganə soyuducu
da xeyli vaxtdır ki, işləmir. Biz aşpaz V.Seletskayadan xörəklərin keyfiyyətini nə üçün yaxşılaşdırmadığını soruşduqda o,
hövsələdən çıxaraq dedi:
– Məndə nə günah var, nə verirlər onu da tökürəm qazana. Bizim yeməkxanaya aşağı keyfiyyətli ət göndərirlər. Lazımi başqa məhsulları da vaxtlı-vaxtında ala bilmirik.
Yeməkxana binasının da təmirə ehtiyacı vardır. Yağış yağan kimi binanın tavanından damır. Burada qışa hazırlıq tamamilə unudulmuşdur. Yeməkxananın müdiri İ.Misirxanov buraya nahara gələn fəhlə və qulluqçuların haqlı narazılığına səhlənkarlıqla yanaşır.
“İşıq” qəzeti, 8 oktyabr 1966-cı il

Eşitmişdik ki, şəhərimizin bazarında özbaşınalıqdır.
Burada hər kəs bildiyini edir. Müştərilərlə kobud rəftar edilir,
ticarət qaydaları pozulur, təmizliyə fikir verilmir. Alverçilər,
işləməyib dişləyənlər bazarın daimi sakinləridir. Elə bilirsiniz
ki, bazardakı bu nöqsanlardan müdir M.Qasımovun xəbəri
yoxdur. Xeyr, buradakı hoqqabazlıqlar, alverçilərin törətdikləri
fırıldaqlar hamısı onun gözü qarşısında baş verir.
M.Qasımovun öz kabinetindən başqa bazarda bir dənə də
olsun təmiz, səliqəli yer gözünüzə dəyməz. Onun kabinetinin
qapısı bazar meydançasına açılır. Himayə edib saxladığı, xətrinə heç vaxt dəymədiyi sevimli alverçilərinin, daha doğrusu
dəllallarının bazarda göstərdikləri məharəti o hər gün buradan,
düzbucaqlı çərçivə arxasından baxıb seyr edir. Bazarda isə seyr
etməli nələr olmur ki?.. Çirkli piştaxta arxasında xalatsız dayanaraq üstünə dəstə-dəstə milçək qonmuş göy-göyərtisini ağız
dolusu tərifləyən satıcının, görkəmli yerdə toz-torpaq içində
satılan süd məhsulları, meyvə və tərəvəz, bir az kənarda müştəri
ilə çənə-boğaz edən alverçinin hiyləgər danışığı məgər tamaşalı
deyilmi?
Budur, bazarın darvazasına bir yük maşını yaxınlaşır.
Onun kuzovuna meyvə yüklənmişdir. Kolxozçu öz halal zəhməti ilə becərdiyi məhsulu satmağa gətirmişdir. Lakin o, bazara
yaxın düşə bilmir, dəllallar tez başının üstünü alırlar. Yağlı dillər işə düşür. Beş dəqiqə keçməmiş maşın boşaldılır. Nurxanım
Kərimova, Əminə Bağırova kolxozçuya bazarın məzənnəsini
öyrənməyə belə macal vermirlər. onun gətirdiyini üç qiymət
aşağı əlindən alıb tez yola salırlar. Yüngül saf-çürük əməliyyatından sonra müştəri səsləyirlər. Bu, bazarda hər gün baş verən hadisələrdəndir.
Heç bir yerdə işləməyən, tüfeyli həyat sürən adamlar bazarın nırx qoyan, məzənnə kəsən sahibləridir. Onlar bazar müdirinin xasiyyətinə yaxşı bələddirlər. belə olmasaydı Gülbala
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Kərimov 300 kiloqram sənədsiz kartofu bazarda nə cəsarətlə
xırıd edərdi? Ət dükanının satıcısı Hüseynqulu Mehdiyev məgər Müslüm “dayısına” arxalanaraq mal ətinin kiloqramını, daha doğrusu 940 qramını 2 manata satardımı? Alverçilərdən Baba Məmmədovu, Cəbrayıl Xankişiyevi xan kimi dolandıran
kimdir? Əlbəttə, bazarın yuxarı başındakı səliqəli-sahmanlı kabinetin sahibi.
Biz burada olarkən, su, dondurma satan xeyli uşağa rast
gəldik. Onlar ayaqyalın, köynəkçək o yan-bu yana qaçır, müştəri çağırırdılar.
Bazar çox səliqəsiz, tör-töküntü saxlanır. Sanitariya qaydalarına riayət edilmir. Elə buna görə də, burada ağcaqanad çox
olur. Şəhər epidemioloji dispanserinin baş həkimi Ə.Vəliyev də
bazarın təmiz saxlanmasına yaxşı diqqət yetirmir.
Şəhərimizin əlaqədar təşkilatları bazarda qayda-qanun yaradılmasına, əhaliyə nümunəvi xidmət göstərilməsinə nail olmalıdırlar.
A.Müslümov, A.Mustafayev, X. İgidəliyev
“İşıq” qəzeti, 14 iyun 1966-cı il

ALICILAR NARAZI QAYIDIRLAR
Havalar getdikcə soyuyur. Tez-tez yağan yağışlar, əsən
soyuq küləklər torpağın hərarətini azaldır, qışın uzaqda olmadığını xəbər verir. Ağaclar yaşıl, insanlar isə nazik paltarlarını
soyunur. Əyin-baş qalınlaşır. Yay geyimləri günlərdən bəri
asılqanlarda asılıb qalmış qış libasları ilə yerini dəyişir. İndi hər
kəsi düşündürən bunlardır: əyinlər üçün isti geyim, sobalar
üçün yanacaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, şəhərimiz böyüdükcə, gözəlləşdikcə onun sakinləri də dəyişir. Adamlarımızın zövqü artır,
mədəniyyəti yüksəlir. İndi şəhərimizin küçələrində son dəbdə,
səliqəli, yapışıqlı geyinənlərə daha tez-tez rast gəlmək olar. Son
vaxtlarda adamlarımızın alıcılıq qabiliyyəti də artmışdır. Hər
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kəs istəyir ki, evində televizor, soyuducu olsun, otaqlarını əlvan
naxışlı xalçalar, rahat və yaraşıqlı mebellər bəzəsin. Kim istəməz ki, qapısından girən qonaq-qara yanında, dost-tanış qarşısında öz təminatlı həyatı, firavan güzəranı ilə fəxr etməsin.
Bəli, yaradıcı zəhməti, fədakar əməyi ilə fəxr edənlərin zəngin
yaşayışı ilə də öyünməyə haqqı vardır.
Şəhərimizin ticarət işçiləri zəhmətkeşlərin artan tələbatını
ödəmək üçün səy göstərir, onları özlərindən razı salmağa çalışırlar. Lakin buna həmişə müvəffəq olmurlar, xüsusən payız,
qış aylarında. İndi mağazalara daha çox alıcı gəlir. İlk yağışlar,
küləkli havalar onları daha da tələsdirmişdir.
Son günlərdə mağazalarda “sizdə palto varmı?”, “çəkmə
qaloşu necə?”, “bəlkə uşaqlar üçün pomaze köynəyiniz ola”,
“yun köynəklər gətirmisinizmi?” kimi müraciətləri tez-tez
eşitmək olar. Alıcıların eşitdiyi isə “yoxumuzdur”, “hələ gətirməmişik”, “əzizim, niyə hirslənirsiniz, mənim vəzifəm olanı
satmaqdır” və sair məyusedici cavablardır. Bəli, alıcı narazı
qalır. O, axşam dəvət olunduğu şənlik mərasiminə nimdaş palto
ilə getməli olacaqdır. Özü bir yana, evdən çıxarkən məktəbli
qızı ona yun forma almağı tapşırmışdı, bəs ona nə cavab verəcəkdi?
Biz keçən şənbə və istirahət günlərində şəhərimizin bir
çox sənaye malları mağazalarında olduq. Bunların əksəriyyətində qış geyimlərinə rast gəlmədik. Qazıməmməddəki 53, 54,
57 nömrəli mağazaların satıcıları Ə.Kərimov, M.Qasımov,
T.Mirzəyev şəhərimizin mərkəzindəki 29, Təzə şəhərdəki univermaqların ticarətçiləri X.Xələfov, S.Əhmədov, Ə.Azayev
qışa hazır olmadıqlarını bildirdilər. Bu ticarət nöqtələrində kişi
və qadın paltolarının, müxtəlif yun köynəklərin, çəkmə qaloşlarının, pomaze parçaların adı çəkiləndə satıcılar özləri təəccüblənirdilər. Onların dediyinə görə, mağazalar 4-5 aydır ki,
yuxarıda adları çəkilən mallara həsrətdirlər.
“İşıq” qəzeti,
23 oktyabr 1965-ci il
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ŞAMİLİN ŞİKAYƏTİ, XUDANIN KƏRAMƏTİ
Hörmətli redaksiya! Əlaqədar təşkilatlardan əlim üzüldükdən sonra çarəsiz qalıb sizə müraciət edirəm. Hazırda
yaşadığımız bina iki ildən çoxdur ki, dammaqdadır. Göyün
üzü tutulan kimi evimizdə böyükdən-kiçiyə kimi hamının qanı
qaralır. Çöldə yağış ara verəndən xeyli sonra belə bizim otaqların döşəməsinə dəyən damcıların səsi kəsilmir. Evimizin
təmirə ehtiyacı olduğu barədə İliç adına Dres-in rəhbərlərinə,
kommunal-mənzil şöbəsinin müdiri Xuda Babayevə dəfələrlə
müraciət etmişəm. Lakin onlar məni hər dəfə boş vədlərlə
yola salmışlar.
Şamil Əkbərov,
Energetiklər qəsəbəsi,
A.Əhmədov küçəsi, bina 36, mənzil 22.

Şamilin məktubunu aldıqdan bir-iki saat sonra təsadüfən
redaksiyanın qarşısından keçən İliç adına DRES-in kommunalmənzil şöbəsinin müdiri Xuda Babayev ilə qarşılaşdıq. Onu
redaksiyaya dəvət edib Ş.Əkbərovun məktubu ilə tanış etdik.
X.Babayevlə aramızda aşağıdakı söhbət oldu.
– Məktubda yazılanlar barədə nə deyə bilərsiniz?
– Tamamilə düzgün yazılmışdır. Ş,Əkbərovun yaşadığı
binadan çoxdandır ki, damır. Əsaslı təmir edilməlidir.
– Bəs nə üçün başlamırsınız?
– Açığını deyim ki, bu, həm mənim, həm də məndən böyük yoldaşların səhlənkarlığı ucundandır. Bina haqqında dəfələrlə nəzərlərinə çatdırmışam. Onlar sərəncam verməsələr, mən
nə edə bilərəm. Bir də gəlin belə danışaq, siz məktubu qəzetdə
buraxmayın. Mən az vaxta kimi bu məsələni həll edərəm.
– Neynək, Ağa durub, Ağacan durub. Baxarıq Xudanın
kəramətinə.
...Az vaxtdan sonra Ş.Əkbərovun mənzilinə getdik. Onun
yaşadığı bina Energetiklər qəsəbəsində salınan ilk binalardan249
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dır. Binanın həyəti yaşıllığa qərq olmuşdur. Söyüd, küknar,
çinar ağacları baş-başa vermiş, üzüm meynələri lap yuxarı
mərtəbəyə qədər qol-budaq açmışdır. Binanın 2-ci dəhlizindən
içəri daxil oluruq. Qəsəbənin kommunal-mənzil işçilərindən
X.Babayev və R.Axundova da bizimlədir. Onların diqqətini
pilləkənlərin, divarların, çərçivəsi yerindən qopmuş, şüşələri
sınmış pəncərələrin natəmizliyinə, səliqəsizliyinə cəlb edirik.
– Qəsəbənizdə təmizlik günləri, iməcilik, yaşıllığa baxış
keçirirsinizmi?
– Keçiririk, ancaq...
Nəhayət üstünə 22 rəqəmi yazılmış qapını döyürük. Evin
sahibəsinə redaksiyadan gəldiyimizi bildiririk. O, bizi mehriban
qarşılayıb içəri dəvət edir. Uşaqlar oyuncaqlarından ayrılıb
təəccüblə bizə baxırlar. Onlardan böyüyü: “Əmi, bax, oladan
tökülür” deyə barmağı ilə tavanı göstərir.
Yağış üç otaqdan ikisinin tavanını korlamışdır. Suvaqlar
uçub tökülmüşdür. Tavandan süzülən damcılar döşəmənin rəngini aparmışdır. İçəridən rütubət qoxusu gəlir. Yağışlı günlərdə
bu ailənin nələr çəkdiyini təsəvvür etmək çətin deyildir.
Biz qonşu mənzillərdə yaşayanlarla da söhbət etdik.
Müəllim A.Əliyevin, sürücü Süleyman Həsənovun da yaşadıqları mənzillərdən damır.
– Yoldaş Babayev, axı siz söz vermişdiniz ki, yaxın
günlərdə binanın təmirinə başlayacaqsınız? Kimi gözləyirsiniz?
– Axı, mən kiməm, nə ixtiyarat sahibiyəm? İşçi qüvvəsi,
material verməsələr, mən bir daşı daş üstünə qoya bilmərəm.
Gedin rəisimlə danışın. Mən onun nəzərinə çatdırmaqdan yorulmuşam.
Bəli, iki ildir ki, Ş.Əkbərov X.Babayevə şikayət edir, o
isə bu şikayəti rəisinin nəzərinə çatdırır. Mənzillərdən süzülən
damcılar isə ara vermir.
“İşıq” qəzeti,
15 iyun 1967-ci il
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YAŞILLIQ QAYĞI SEVİR
(Bizim yaz reydimiz)
“Gözəllik ondur, doqquzu dondur” hikməti bizim özümüzə aid olduğu kimi, qoynunda yaşayıb-yaratdığımız şəhərlərə də aiddir. Özümüz gözəlliyin bu şərtlərinə əməl etdiyimiz
kimi həyətyanı sahəmizi, küçələrimizi və yollarımızı, işlədiyimiz yerləri də unutmamalıyıq. Onların da “donunu” tez-tez
təzələməli, gülə-çiçəyə qərq etməliyik.
Qazıməmməd şəhərinin sakinləri son illərdə şəhərin
abadlaşdırılmasına və yaşıllaşdırılmasına diqqəti artırmışlar.
Bir çox küçələr və məhəllələr öz görkəmini dəyişmişdir. Yeni
neon lampaları, qaz və yaşıllıq şəhərin gözəlliyini, onun sakinlərinin fərəhini daha da artırır. Baharın gəlişi burada özünü hiss
etdirir. Evlər, hasarlar ağardılır, bağlar, həyətyanı sahələr sahmana salınır. Hamı əlində bel həyətə, küçəyə çıxır. Arxlar çəkilir, ağacların dibi yumşaldılır.
Şəhərin ictimaiyyəti yaşıllıq və gözəllik fəslini bu il daha
işgüzarlıqla qarşılamışdır. Buradakı idarə və müəssisələrdə
demək olar ki, hər gün təmizlik və abadlıq işləri aparılır. Bizim
yolumuz əvvəlcə Hacıqabul Lokomotiv Briqadalarını Dəyişdirmə Məntəqəsinə düşdü. Məntəqənin parkında çoxlu adam
işləyirdi. Dəmiryolçular müəyyən edilmiş plana əsasən bu il
200 ağac və 5 min gül kolu əkməlidirlər. Bunun üçün məntəqənin rəhbərləri bütün kollektivin qüvvəsini səfərbərliyə almışlar. Tez-tez iməcilik keçirilir. Məntəqənin ətrafındakı ağacların dibi yumşaldılmış, alağı təmizlənmişdir. Biz məntəqənin
rəisi Ə.Sadayevdən Əlibayramlı Şəhər XDS İcraiyyə Komitəsinin 14 dekabr 1966-cı il tarixli qərarına necə əməl etdikləri
haqqında danışmalarını xahiş etdik.
– Son iki ildə məntəqəmizin ətrafında xeyli ağac əkmişik.
Gördüyünüz bu park son vaxtlarda salınmışdır. Fəhlələr yayın
bürkülü günlərində boş vaxtlarını burada keçirirlər. Parka bir
neçə skamya qoyulmuşdur. Havalar istiləşəndən sonra qırmızı
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guşəmiz otaqdan parka köçəcək. Burada maraqlı oyunlar, söhbətlər keçiriləcəkdir. Biz müəyyən edilmiş ağac əkini planını
yerinə yetirmişik.
– Yoldaş Sadayev, sizin kollektiv şəhərin hansı küçəsini
hamiliyə götürmüşdür?
– ......?
Bizim həmin sualımıza vaqon sexinin rəisi İ.Astafurov
yoldaş da sükutla cavab verdi. Sexin işçiləri kiçik bir əraziyə
qulluq etməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Ümumşəhər iməciliklərinə çıxmırlar.
6 nömrəli Rabitə və işarəvermə distansiyasının işçiləri
idarə binasının ətrafındakı sahəni hələ bir neçə ay bundan
qabaq başdan-başa şumlaşmışlar. İndi buraya meyvə və bəzək
ağacları əkilir. Binanın qarşısında iri hovuz düzəldilmiş, ətrafına çoxlu ağac basdırılmışdır. Distansiyanın rəisi P.Dəmirov
yoldaş bizə dedi: – Eşitdiyimə görə bizim idarənin ətrafında
vaxtı ilə yaxşı bağ varmış. Lakin baxımsızlıq üzündən ağaclar
tələf olmuşdur. İndi biz çalışırıq ki, buranın əvvəlki mənzərəsini bərpa edək. Hələlik 150-yə yaxın ağac və gül tingləri
basdırmışıq. Demək olar ki, hər həftə iməcilik keçiririk. Bizim
müəssisə şəhərin mərkəzində yerləşir. Bura təmiz və səliqəli
olmalıdır.
Hacıqabul Dəmiryol Stansiyasının ətrafı yaz gələndə
daha gözəl olur. Perron boyu əkilmiş güllər-çiçəklər göz
oxşayır. Bu il stansiya işçiləri yaşıllaşdırmaya diqqəti daha da
artırmışlar. Ağacların dibi vaxtında yumşaldılmış, qol-budaqları daranmış, çoxlu yeni bəzək və meyvə tingləri əkilmişdir.
Stansiyanın ətrafının yaşıllaşdırılmasında Həsən Qurbanovun
əməyi çoxdur. O, bir neçə ildir bağbanlıq edir. Yazın nəfəsi
duyulan gündən Həsən kişinin əlindən bel düşmür. Qayğıkeş
bağban bu günə kimi 100-dən çox ağac əkmişdir. Stansiyanın
ilk partiya təşkilatı katibi Ş.İbadov bildirdi ki, yaşıllıq və
abadlıq işlərini heç vaxt unutmuruq, stansiyamızın təmiz və
səliqəli olmağına çalışırıq.
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Reyd briqadamız şəhər xəstəxanasında, 5, 6, 7 nömrəli
məktəblərin həyətyanı sahələrində, dəmiryol tibb məntəqəsində, 28 Aprel, Kommunizm, Engels, Lenin küçələrində də
yaşıllaşdırma işləri ilə tanış oldu. Qeyd etmək lazımdır ki,
şəhərin ictimai təşkilatları bəzi mərkəzi küçələrə daha çox fikir
verdikləri halda, başqa küçələri tamamilə yaddan çıxarmışlar.
Məsələn, 28 Aprel küçəsi başdan-başa əkildiyi halda, Engels,
Kommunizm küçələrində yaşıllıq azdır. Həmin küçələrdə
yaşayan vətəndaşlar, məişət-ticarət müəssisələri işçiləri nəinki
iməcilik keçirmir, vaxtı ilə əkilmiş ağacların diblərini belə
şumlamırlar. Şəhərdəki 18 nömrəli fəhlə yeməkxanasının, univermağın, mərkəzi bərbərxananın, rabitə şöbəsinin, şəhər uşaq
bağçasının, dəmiryol restoranının işçiləri bu vaxta kimi bir dəfə
də olsun iməcilik keçirməmiş, ağac əkməmişlər.
Hacıqabul Dəmiryolçuları Klubunun həyəti hələ də
şumlanmamış qalır. Buradakı tək-tük ağacları çayır basmışdır.
Nə Dəmiryol Evləri İdarəsi, nə də klubun müdiriyyəti buranı
əkib-becərməyə təşəbbüs göstərmirlər.
Reyd briqadamızın üzvləri axırda Qazıməmməd Şəhər
Sovetinin sədri G.Zülfüqarova yoldaşın yanında oldu. Təəssüratımızı ona bildirdik. G.Zülfüqarova dedi:
– Keçən il bütün şəhər üzrə 2.300 ağac əkilmişdir. Bu il
isə bu rəqəm iki dəfə artacaqdır. Gördüyünüz kimi şəhərimizdə
yaşıllıq azdır. Biz çalışırıq ki, bu nöqsanı aradan qaldıraq.
“İşıq” qəzeti,
30 mart 1967-ci il

SAXTAKARLAR VƏ QƏYYUMLAR
İndi şəhərimizin hər yerində söhbət yubiley ilinin istehsalat vəzifələrindən gedir. İdarə və müəssisələrin kollektivləri
hər saatı, hər günü qələbə ilə yola salmağa çalışır, elimizə, yurdumuza səadət, xoşbəxtlik bəxş edən oktyabrın pişvazına alnıaçıq, üzüağ çıxmaq istəyirlər.
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Lakin bu ümumxalq hərəkatından geridə qalan, nəinki
götürdükləri öhdəçilikləri, hətta müəyyən edilmiş istehsalat
planlarını da yerinə yetirməyən kollektivlər də vardır. Gəlin
fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün redaksiyamıza bu günlərdə daxil
olmuş bir məktubun qısa məzmunu ilə sizi tanış edək:
“Hörmətli redaksiya! İşlədiyim Hacıqabul Dəmiryol
Stansiyası ehtiyat briqadasında ciddi özbaşınalıqlara yol verilir.
Briqadanın işçiləri arasında əmək intizamı çox aşağıdır. Burada
hər kəs öz bildiyini edir. Briqadanın konduktorları istədikləri
vaxt işə çıxmır, alver dalınca gedir, səfər vərəqələrində saxtakarlıqlar edir, dövlətdən artıq pul alırlar. Ehtiyat briqadasında
törədilən qanunsuzluqlar baş naryadçı Səftər Xəlilovu az da
olsa narahat etmir. Əksinə, həqiqəti üzə deyən, qayda-qanun
tərəfdarı olan adamlar təqib olunur, sıxışdırılır və s.”.
Məktubun sonunda tarix, müəllifin imzası və iş yeri aydın
göstərilmişdir.
Birinci məktub redaksiyada oxunub müzakirə edilməmiş
onun dalısınca həmin şəxsdən ikinci məktub da alındı. İkinci
məktuba yeni faktlar əlavə olunmuşdur. Yuxarıda qeyd olunan
nöqsanlara göz yumanlar sırasında stansiya rəisi vəzifəsini müvəqqəti əvəz edən Zadə Rüstəmovun da adı çəkilir. Məktubun
müəllifi göstərir ki, ehtiyat briqadasında baş verən hadisələrdən
rəisin də xəbəri vardır. Lakin o, heç bir tədbir görmür. İkinci
məktubda göstərilən bir faktı olduğu kimi buraya köçürürük:
“Avqust ayının 24-də baş konduktor Mazan Rzayev Ucardan
Hacıqabula kimi qatar müşayiət etmədiyi halda, səfər vərəqəsinə özündən qatar nömrəsi yazmış, hətta həmin uydurma qatarın stansiyaya saat neçədə daxil olduğunu da göstərmişdir.
Mən bu saxta səfər vərəqəsini ələ keçirərək Hacıqabul
dəmiryol milis məntəqəsinin rəisi F.Mirzəliyev yoldaşa təqdim
etdim. Tədbir görülməsi üçün. Mənim bu hərəkətim baş naryadçı
S.Xəlilovu və Z.Rüstəmovu bərk qəzəbləndirdi. Saxtakarı cəzalandırmaq əvəzinə onlar avqustun 26-da məni yanlarına çağırıb
danladılar. Z.Rüstəmov hətta məni kobud sözlərlə təhqir etdi”.
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Məktublarda qeyd olunan faktları yoxlamaq üçün Hacıqabul Dəmiryol Stansiyasına getdik. Əvvəlcə Mürsəl Cəfərovla –
şikayət məktubları göndərən adamla görüşdük. Sonra isə stansiya rəhbərlərinin yanında olduq. Burada məlum oldu ki, M.Cəfərov təkcə bizim redaksiyaya yox, başqa təşkilatlara da məktublar göndəribmiş. Bir neçə yerdən yoxlanışa gəlmişdilər. Stansiya
rəisinin kabineti tünlük idi. Qapılar tez-tez açılıb örtülürdü. Bir
neçə adam işindən-gücündən ayrılıb həqiqəti ortalığa çıxarmağa,
kimlərin günahkar olduğunu aydınlaşdırmağa çalışırdı.
Stolun üstündə çoxlu sənəd toplanmışdı. Yalnız onları
tutuşdurmaqla, müqayisə etməklə, imzaları öyrənməklə hər şeyi
müəyyən etmək olardı. Budur, M.Cəfərovun məktubunda adı
çəkilən Mülkədar Məmmədovun 92 nömrəli səfər vərəqəsinə
baxırıq. Burada göstərilir ki, guya o, 3413 nömrəli qatarı iyun
ayının 12-də Hacıqabuldan Ucar stansiyasına kimi müşayiət
etmişdir. 3 saat 30 dəqiqə yolda olmuşdur. Səfər vərəqəsini
başqa sənədlərlə tutuşdururuq. Hərəkət cədvəlində həmin nəmnişanda qatar qeyd olunmamışdır. Bəs M.Məmmədovun pul
almaq üçün mühasibata təqdim etdiyi səfər vərəqəsi necə
doldurulmuşdur? Onun 2002, 22129, 2014, 2017, 2231, 3601
nömrəli qatarları müşayiət etməsi haqda nə Hacıqabul, nə də
qonşu dəmiryol stansiyalarının qeyd-hesabat kitablarında məlumat yoxdur. Deməli, baş naryadçı S.Xəlilovun “dönə-dönə”
yoxladığı və imza etdiyi səfər vərəqələrində M.Məmmədov
saxtakarlıq etmiş, uydurma nömrələr və iş saatları yazmış, beləliklə mühasibatdan artıq pul almışdır.
Bu isə baş konduktor Əliş Baxşiyevin səfər vərəqəsidir.
Burada göstərilir ki, guya o, bu ilin may ayının 24-də 3404
nömrəli qatarı Hacıqabuldan Ucara kimi müşayiət etmişdir. 6
saat 20 dəqiqə yolda olmuşdur. Sənədlər isə sübut etdi ki,
həmin vaxtda Ə.Baxşiyev səfərdə yox, evində olmuşdur. Onun
36, 51 və 10 nömrəli səfər vərəqələrində qatarların gəlib-getmə
müddətləri düzgün göstərilməmişdir.
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Biz konduktor Əlsəftər Rzayevin də əməlləri ilə tanış
olduq. Budur, əlimizdəki onun 25 nömrəli səfər vərəqəsidir.
Burada da geniş əməliyyat aparılmışdır. Ə.Rzayev müşayiət etdiyi ucuz qiymətli qatarın nömrəsini baha qiymətli yığma qatarın nömrəsi ilə əvəz etmiş və stansiyalarda gəlib-getmə müddətlərini öz xeyrinə düzəltmişdir. Onun 91 nömrəli sənədində
də saxtakarlıq edilmişdir.
Mühüm nəqliyyat və pul sənədi sayılan səfər vərəqələrində edilmiş saxtakarlıqlar ehtiyat konduktor briqadasının işçilərindən Ramazan Rzayev, İbrahim İmanov, İsmayıl Vəliyev,
Polad Ağalarov, Suram Bəşirov, Əlisa Şükürov tərəfindən də
törədilmişdir. Deməli, M.Cəfərovun məktubunda yazılanlar
böhtan deyildir. O gördüyündən, bildiyindən yazmışdır.
Yoxlama zamanı daha nələr müəyyən edilmədi? Konduktorlar tərəfindən iş normalarının müəyyən qaydada yerinə
yetirilməsinə də nəzarət edilməmişdir. Bu ilin 8 ayında ehtiyat
briqadası üzrə normadan 5.560 saat artıq iş görülmüşdür,
61.115 saat isə boşdayanmaya yol verilmişdir. Konduktorlar
arasında iş qeyri-bərabər miqdarda bölünmüşdür. Elə konduktor var ki, normadan artıq 16, eləsi də var ki, 45-60 saat işləmişdir. Məsələn, fevral ayında konduktor G.Nuraliyevin
əmək haqqı 194 manat, Rizvan Quliyevinki isə 83 manat olmuşdur. Bütün bunlar baş naryadçı S.Xəlilovun özünün dediyi
kimi, “gündəlik nəzarətinin” nəticəsidir.
Baş naryadçı səfər vərəqələrinin düzgün və təmiz doldurulmasına, dəqiq uçot aparılmasına, stansiyaya daxil olan və
gedən qatarların nömrələrinin və vaxtın sənədlərlə tutuşdurulmasına əhəmiyyət verməmişdir. Onun səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi başqalarının saxtakarlığına imkan yaratmışdır.
Stansiyada texniki müşavirələr keçirilmir. Dəmiryol nəqliyyatının mütərəqqi nailiyyətləri öyrənilmir. Konduktorların
əksəriyyəti yeni texnikadan, hərəkət və işarəvermə qaydalarından xəbərsizdirlər. Şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına necə
riayət edilib-edilməsi burada kimsə tərəfindən yoxlanılmır.
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Stansiyada əmək intizamı çox aşağıdır. Növbəyə gecikən,
yaxud işdən üzürsüz olaraq qaçan, əmək, nəqliyyat qaydalarını
pozan adamlar barədə heç bir tədbir görülmür. Əmək intizamını
pozduğuna görə bu il 3 nəfər konduktor yoldaşlıq məhkəməsinə
verilmişsə də, onlar cəzasız qalmışlar. İstehsalat planları kəsirlərlə yerinə yetirilir. Boş vaqonların yola salınması tapşırığı 8
aylıq cəmi 65 faiz olmuşdur. sərnişin vaqonlarından istifadə
edilməsi isə 8 aylıqda 88,4 faiz təşkil edir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Hacıqabul dəmiryol stansiyasında sağlam, işgüzar kollektiv yoxdur. Stansiyanın rəhbərləri də, aşağı işçiləri də dedi-qodu və intriqa ilə məşğuldurlar.
Burada siyasi tərbiyə işi unudulmuşdur. Vaxtı ilə gözəl ənənələri olan Hacıqabul Dəmiryol Stansiyasında indi özbaşınalıqdır.
“İşıq” qəzeti,
24 sentyabr 1967-ci il

YUYUNMAĞA GEDİBLƏR
Qazıməmməddəki 22 nömrəli tibb məntəqəsinin baş həkimi Ələkbər İsrafilov bu gün yuxudan erkən oyanmış, xəstəxanaya o biri həkimlərdən əvvəl gəlmişdi. Baş həkim otağına
keçib xalatını geyindi, kolpakını başına keçirdi. Bir azdan o biri
həkimlər də bir-bir gəlib çıxdılar. Palatalara baş çəkməyin vaxtı
idi. Baş həkim eynəyini gözünə taxıb üzünü həmkarlarına tutaraq “gedəyin” dedi. Həkimlərin dəstəsi otağı tərk etmək istəyirdi ki, növbətçi tibb bacısı hövlnak özünü içəri atdı. Onun
rəngi əynindəki xalat kimi ağappaq idi. Səsi titrəyə-titrəyə
“diktor, saxlaya bilmədim, getdilər” deyə bildi. Həkimlər tibb
bacısını otaqda qoyub həyəcanlı halda palatalara sarı atıldılar
və həmin andaca təəccüb və həyəcandan yerlərində donub qaldılar. Palatada bir nəfər də olsun xəstə gözə dəymirdi. Çarpayılar boş idi.
“Bəlkə o biri palataya toplaşıblar” deyə baş həkim qabağa
düşdü. Lakin ikinci palatada da oba köçüb yurdu qalmışdı. Baş
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həkim eynəyini çıxarıb otağı bir də süzdü. Xəstələrdən başqa
palatada hər şey öz yerində idi. Baş həkim hirsli və əsəbi halda
özünü üçüncü palataya saldı. O birilər də onun dalınca. Lakin
burada da onları eyni mənzərə qarşıladı. Xəstələr görünmürdülər. İçəridən yalnız milçək vızıltısı eşidilirdi. Elə birdən baş
həkimin həyəcanlı səsi bütün xəstəxanaya yayıldı:
– Adə, bu nə rüsvayçılıqdır? Mən axşam burada 50 xəstə
qoyub getmişəm. Bir neçəsinin vəziyyəti lap ağır idi. Axı sağalmamış onlar nə üçün çıxıb getsinlər, kim onlara icazə vermişdir? Heç başa düşə bilmirəm bu nə möcüzədir. Tez növbətçi
tibb bacısını çağırın gəlsin bura.
Haçandan-haçana özünə gəlmiş tibb bacısı baş həkimin
qarşısında farağat dayandı.
– Doktor, nə qədər yalvardım, xahiş elədim ki, gözləyin
baş həkim gəlib çıxsın, sonra gedərsiniz, lakin sözümə baxmadılar. Dedilər ki, baş həkim gələnə kimi əl-üzümüzü yuyub
qayıdacağıq. Bir azdan harada olsalar gəlib çıxarlar?
– Siz nə danışırsınız? Necə yəni yuyunmağa gediblər?
– Doktor, məgər bilmirsiniz ki, bir neçə gündür xəstəxanamızın krantlarından bir gilə də su çıxmır. Xəstələr yalnız
evlərindən gətirdikləri suyu işlədirlər. Suları qurtardığı üçün bu
gün sübhdən durub evlərinə gediblər. İndi gələrlər.
Elə bu vaxt dəhlizin o başındakı axırıncı palatanın qapısı
açıldı, içəridən iki xəstə çıxıb həkimlərə yaxınlaşdı. Baş həkim
onları görcək soruşdu:
– A bala, bəs necə olub ki, siz də yoldaşlarınız kimi çıxıb
getməmişsiniz?
– Doktor, getməyimizin nə faydası. Həyətimizdəki krantlardan yay girəndən su axmır. Palatadan gedən yoldaşlarımıza
tapşırmışıq ki, bizim üçün də gələndə su gətirsinlər.
Baş həkim daha heç nə demədi. O, otağına keçib şəhər su
kəməri idarəsinin üstünə növbəti təliqəni yazmağa başladı.
“İşıq” qəzeti,
6 iyul 1967-ci il
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XANQULUNUN XEYİR İŞİ
İsabalanın vədələşdiyi vaxtda gəlib çıxmaması Xanqulunun ürəyinə guppa-gup salmışdı. İndi onun qorxacağı bircə şey
vardısa, o da illərdən bəri fikrində, xəyalında gəzdirdiyi, min
dəfə ölçüb-biçdiyi xeyir işinin pozulacağı fikri idi. Bu fikir
onun ağlına yol tapanda dağ boyda kişi balacalaşıb yumağa
dönür, canına üşütmə düşür, nə edəcəyini bilmirdi. Təklik Xanquluya gec də olsa bərk kar eləmişdi. Odur ki, necə olursaolsun ömrünün qırx dördüncü yayında subaylığın daşını atmağı,
qapısında zurna-balaban çaldırmağı özünə söz vermişdi. Özü də
elə zurna-balaban ki...
Evlənmək planında Xanqulunun əvvəlinci tədbiri məzuniyyətə çıxmaq idi. Odur ki, öz dəst-xətti ilə yazdığı ərizəni
müdirin stolunun üstünə qoydu. 66 nömrəli mağazanın müdirinə məzuniyyətini bir qədər sonraya saxlamağı təklif etdilər. O,
fikrindən dönmədi, ürəyində isə “mədəniyyətiniz olsun, adam
xeyir işi ləngitməz” dedi.
Xanqulunun evlənmək planında iki nömrəli tədbir köhnə
dostu İsabalanı axtarıb tapmaq, heç kəsə bildirmədiyi sirlərdən
onu agah etmək idi. Bu iki adamın doğrudan da bir-birinə xətirhörməti vardı. Dostluqlarının təməl daşını ORS-un anbarında
qoymuşdular. O zaman Xanqulu Ağacanov burada anbardar,
İsabala Məlikov isə fəhlə işləyirdi. İsabalanın əldən zirək, dildən gödək olması Xanqulunun xoşuna gəlmişdi.
“Zalım oğlu elə bil xüsusi olaraq anbar üçün doğulubdur.
Ayağının altında qızıl qala götürüb baxan deyil. Elə mənə də
nəfsdən kor adam lazımdır” demişdi.
İsabala anbar müdirinin yanında elə hörmət qazanmışdı
ki, hətta Xanqulu bir yana gedəndə açar-qıfılı ona etibar edərdi.
Bu onu “qağa”, o isə bunun adını iki bölüb cılxa “İsi” çağırardı.
Beləliklə, dostlar bir müddət anbarda baş-başa verib dolandılar.
Nəhayət, qağanın müdirliyi süqut edəndə, İsabala da anbarla
xudafisləşdi, DRES tikintisinə işləməyə getdi. Ayrılanda qağa259
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sına doluxsuna-doluxsuna dediyi son sözündə həmişə onun
qulluğunda hazır olacağını, qağasını heç vaxt unutmayacağını
bildirmişdi...
Xanqulu İsabalanın yolunu indiki kimi heç vaxt intizarla
gözləməmişdi. Ancaq dostunun gələcəyinə möhkəm əmin idi.
İsabala sözünə xilaf çıxmadı.
– Xanqulu qağa, sən mənim ölmüşüm, gec gəldiyim üçün
günahımdan keç, vacib işim vardı. Özün bilirsən ki, sən ayağını
qoyan yerə İsi başını qoyar.
– Bilirsən səni nə üçün çağırtdırmışam. Xeyir iş başlamaq
istəyirəm, ay İsi, xeyir iş!
Xeyir xəbəri eşidən kimi İsabala sevincək yerindən atılıb
Xanqulunun boynunu qucaqladı.
– Təbrik edirəm, ay qağa, təbrik edirəm. Nəhayət səbr
kasan daşdı. Bəs məni nə üçün gec yada salmısan, qağa?
– Qulaq as, İsi. Özümün gücüm çatan işləri görüb qurtarmışam. Toyxanamız çoxdan qurulub, dəvətnamələr də yazılıb
hazırdır. Sənin canın üçün bu saat qapımızda 20-30 qoyun-quzu
mələşir. Ancaq işin ən ağırı sənin boynuna düşəcək, İsi. Gəlinin
gətirilməsini səndən başqa heç kəsə etibar etmərəm.
– Çox sağ ol, ay Xanqulu qağa, indi bildim ki, sən məni
doğrudan da özünə dost sayırsan. Gəlinini sağ-salamat gətirib
qapıdan salamat içəri salmaq mənim bu gözlərim üstə.
– Tələsmə, İsi, bu işin bir az “əmma”sı da var.
– Nəyi var dedin, qağa?
– “Əmma”sı. Qızın cəmi-cümlətani 18 yaşı var. Məndən
26 yaş kiçikdir. Bunun eybi yoxdur. Məhəbbət yaşa baxmır.
Düz körpəliyindən qızı gözüm tutub. İnan, İsi “Qonşu qız”
mahnısı oxunanda camaat həzz alırsa, mənim içərimdə ağlaşmadır. Ata-anasının dil-ağzını bağlatdırmaq üçün nəzir-niyaz
vermədiyim molla, axund qalmayıb. Bunlara deyən gərəkdir, ay
zalım uşağı, bu qızınızı axır bir nəfərə verəcəksiniz, ya yox.
Axı mən kimdən əskiyəm. Rəhmətlik Məşədi İbadın sözü ol260
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masın, min cavana dəyərəm. Sözün qısası, qardaş qızı götürüb
qaçmalıyıq.
– Xanqulu qağa, bayaq sözünün əvvəlində bir “əmma”
işlətdin. Sonradan bu işin çək-çövürü olmaz ki...
– Ə, mənim İsiciyim, bilmirsən ki, qağanın xeyir işinə
“əmma” qoyan olmaz. Al bu da pul. İndi də dur gedək yol-rizi
sənə öyrədim. Sabah məni qızla görüşdürməlisən.
...Lakin İsabalaya istəkli qağasının xeyir işini görmək
nəsib olmadı. Xanqulu “nişanlısı” ilə evində yox, şəhər milis
idarəsində görüşdü. Onun əsl toyu bu yaxınlarda şəhər xalq
məhkəməsində olacaqdır.
“İşıq” qəzeti, 24 iyun 1967-ci il

YARASALAR PADŞAH SEÇİR
Bir gün yarasalar fikirləşirlər ki, yer üzündə yaşayan bütün canlıların başçısı olduğu halda, onlar bu günə kimi böyüksüz qalmışlar... Yarasalar xeyli götür-qoydan sonra özlərinə
padşah seçməyi qərara aldılar. Ağsaqqal yarasalar təklif etdilər
ki, bu məsələyə gərək yarasaların ümumi yığıncağında baxılsın.
Yarasalar seçkiyə hazırlaşmağa başladılar. Lakin yığıncağın harada, hansı şəhərdə keçirilməsi üstündə xeyli fikirləşməli
oldular. Belə qərara gəldilər ki, hər yana çapar göndərsinlər.
Gecələri qaranlıq keçən, işıqsız bir şəhər axtarıb tapsınlar. Yığıncağı da orada keçirsinlər.
Lakin çaparlar uğursuz xəbərlə qayıdırdılar. Onlar kənd
və şəhərlərin çıraqban olduğundan, gecələrin süd kimi aydınlıq
keçməsindən danışırdılar. Yığıncağın baş tutmayacağı qorxusu
vardı. Yarasalar bərk təşviş keçirirdilər. Onlar ümidlərini axırıncı çapara bağlamışdılar. Nəhayət, o, xoş xəbərlə gəlib çıxdı.
İntizar içində yolunu gözləyənlərə üz tutub, muştuluğumu verin, – dedi, – sizin dediyiniz şəhəri tapmışam. Gec gəlməyimin
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də səbəbi vardır. Bir gün orada qalıb şəxsən hər yerlə tanış olmuşam. Şəhərin bütün küçələrində elektrik lampaları olmasına
baxmayaraq, gecələr heç biri yanmır. Yığıncağımızın keçirilməsi üçün ora çox əlverişlidir. Həmin şəhərin adı Qazıməmməddir.
Yarasalar bu xəbərdən xoşnud oldular. Yığıncağın keçiriləcəyi gün təyin edildi. Başqa kənd və şəhərlərdə yarasalara da
xəbər göndərildi ki, yığıncağa öz nümayəndələrini göndərsinlər.
Nəhayət, padşahın seçiləcəyi gün gəlib çatdı. Yarasalar
Qazıməmməd şəhərində öz yığıncaqlarını açıq elan etdilər.
Hörmətli yarasalardan biri yığıncağa sədr seçildi. Sədr sözünə
təzəcə başlamışdı ki, şəhərin işıqları birdən-birə yandı. Hər tərəf bir andaca işıqlanıb nura qərq oldu. Yarasalar arasında
çaxnaşma düşdü. Onlar uçub dağılışmaq istədilər. Yerli yarasalar bundan bərk pərt oldular. Onlar qonaqları sakitləşdirməyə
çalışırdılar. Lakin bir az keçməmiş işıqlar yandığı kimi də
söndü. Sədr sözünə başladı: – Biz bu işıqlı dünyaya göz açdığımız gündən birinci dəfədir ki, bir yerə cəm oluruq. Bu gün özümüzə padşah seçməliyik. Elə bir padşah ki, bütün yarasaların
əl-ayağını bir yerə yığıb onları qayğı və ədalətlə idarə edə
bilsin. Namizədlərinizi göstərin.
Yarasalar xeyli fikirləşməli oldular. Biri sədrdən icazə
alıb dedi: – Mən qonşu şəhərdən gəlmiş nümayəndə heyətinin
başçısını padşahlığa təklif edirəm. O, bu zonada ən hörmətli yarasadır.
Təklif səsə qoyuldu. Lakin əksəriyyət onun əleyhinə səs
verdi.
Yerli yarasalardan biri söz alıb ayağa qalxdı. O, ciddi nəzərlərlə hamını süzdükdən sonra dedi: – Yoldaşlar, mən bu
şəhərin baş montyoru Gülhüseyni yarasaların taxt-tacına layiq
bilirəm. Öz namizədim haqqında əlavə olaraq bildirirəm ki, o,
bizim şəhərə baş montyor təyin edildiyi gündən buradakı yarasalara əlindən gələn yaxşılığı əsirgəməmişdir. Əvvəllər yuva262
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mızdan çölə çıxa bilmirdik. Şəhər başdan-başa çıraqban olurdu.
İndi isə hər gecə bəzən 5-6 saat, bəzən isə sübhə kimi işıqlar
sönür. Açıq havada doyunca uçub pərvaz edirik. Əgər Gülhüseyn olmasaydı, biz bu gün buraya toplaşa da bilməzdik. Bu
keyfiyyətlərinə görə yerli yarasalar ordusu adından onun padşah seçilməsini təklif edirəm. Əminəm ki, şəhərin baş montyoru
kimi Gülhüseyn bizim etimadımızı bundan sonra da doğruldacaqdır.
Gəlmə yarasalardan biri dedi: – Gülhüseynin namizədliyini mən də müdafiə edirəm. Onun xeyirxahlığını bu şəhərə
gəldiyim iki gündə mən də hiss etmişəm. Sağ olsun təzə padşahımız Gülhüseyn.
***
Yığıncaq təklifi səsə qoyur. Bütün yarasalar yekdilliklə
ikinci təklifə tərəfdar olduqlarını bildirirlər. Sədr yığıncağın
qərar hissəsini oxuyur. Qərarda Gülhüseynin yarasalara padşah
seçilməsi göstərilir və Əlibayramlı şəhər elektrik şəbəkəsinin
rəhbərlərindən xahiş olunur ki, məbadə Gülhüseynin xətrinə
dəyələr.
“İşıq” qəzeti,
8 dekabr 1966-cı il
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