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Proloq
Əziz uşaqlar, gözəl balalar,
hörmətli məktəblilər!
Əvvəlcə sizləri ürəkdən salamlayıram!
Peşənin, sənətin, fənnin, elmin yaxşısı və
pisi yoxdur. Sadaladığım bu sahələrdə
sadəcə cüzi çatışmazlıqlar, qüsurlar olur ki,
bu da o sahələrdə çalışan şəxslərə bəzən
xoş gəlmir. Elə yaşadığımız həyat da
müəyyən qüsurlardan (müsbətliklər yanında olan mənfiliklər) ibarətdir. Bunlarsız da
tarazlıq, harmoniya ola bilməz. Sizlər
böyüyəndə bunları daha yaxşı dərk edə
biləcəksiniz. Ən əsası öz peşənə, ixtisasına
və sənətinə layiqincə yiyələnmək, ondan
faydalanmaq və digərlərini də faydalandırmaqdır. Peşə, sənət həyatın mənalı
tərkibidir. Məktəbi yaxşı oxumaq, ailədə və
cəmiyyətdə tərbiyəli və sözə baxan olmaq
valideynin fərəhidir, həm də sizlərin
şərəfidir. Onu da unutmayaq ki, nizamlı,
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səliqəli, ədəb-ərkanlı və əxlaqlı olmadan
yaxşı insan olmaq mümkün deyil. Tərbiyə
savadla, bilik və elmlə birləşəndə insanı ali
xoşbəxtliyə aparır. Uşağa dair münasibətlərdə ən böyük xoşbəxtlik valideynuşaq-müəllim birliyinin faydalı uyğunlaşmasındadır. Burada uşaq həmişə mərkəzi yeri tutur. Valideyn də, müəlim də öz
diqqətini uşaqlara yönəldir ki, onlardan
bəhrə görsünlər. Uşaqların timsalında hər
kəs öz firavan gələcəyini görür.
Əziz uşaqlar, kosmonavt olmaq, müqayisə etmək istəməzdim-, hesab
edirəm ki, ən şərəfli peşələrdən biridir.
Həmişə düşünmüşəm ki, bu şərəfli peşəyə
bizlərdən kimsə nail ola bilərmi?
Azərbaycan adlanan yurdumuzu kosmosdan birbaşa müşahidə edən bir bala tapıla
bilərmi? Bu arzu və ona yönəlik təbliğat
aparmaq istəyi həmişə mənim içərimdə
olub, lakin uzun müddət ifadə etməyə yol
tapa bilməmişəm. Çox şükür ki, nəhayət,
bir şer yolunu tapdım və yenicə dünyaya
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gələn bir uşağın həyatını xəyalımda
canlandırdım. Onu arzumda kosmonavt
gördüm. Uşağın həyat uğurunu ardıcılı
canlandıraraq, onu arzusuna çatdırdım.
Fərqi yoxdur, həmin şəxs sizlərdən də
biri ola bilər. Ən əsası kosmosu fəth
etməkdir. Düzdür, kosmik tədqiqat aparan
dəyərli alimlərimiz, mütəxəssislərimiz var.
Azərbaycan öz süni peyki olan kosmik
dövlətdir. İndi informasiya, elm rəqabəti
dövrüdür. Yarışda geri qalmaq olmaz.
Yaxşı olar ki, elmi tamamlamaq üçün öz
kosmik gəmimiz və kosmonavtımız da
olsun. Onların Yerə ötürdükləri məlumatlar
Yerdəki alimlərimizin analiz obyektinə
çevrilsin. Alimlərimiz dünya elminə yeni
töhfələr bəxş etsin. Azərbaycanın adı
“dünya şərəf lövhəsində” öz əksini tapsın.
Dəyərli məktəblilər, sizləri şerləri
oxuyub, nəticələr çıxarmağa və qiymət
verməyə dəvət edirəm! Hamınıza böyük
uğurlar arzulayıram!
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Siz səhvlərimi də tapıb mənə
ünvanlaya bilərsiniz. O halda mən çox
sevincək olaram, sizlərdən də nəisə
öyrənərəm. Şerləri sadə dildə yazdım ki,
sizlər üçün oxunaqlı olsun.

Mənim (Elşən Nəsibov) ilk şeirimdir.
Qardaşımın oğli Məhəmmədyusifə ithaf
edirəm.
Allah bütün balaları saxlasın!
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Əmi, mən kosmonavt olacam!
Əvvəlcə yemiş dil açıb,
Şirincə bol danışacam.
Sonra geniş qol açıb,
Qucaqlara yol açacam.
Diqqət çəkib özümə,
Qəlblərə yol tapacam.
Məzəli hərəkətlərimlə,
Çox rənglərdə olacam.
Çiçəklənib hər yana,
Bol-bol ətir saçacam.
Göz vurub hər cana,
Əhvala gül açacam.
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Öz şıltaq oyunlarımla,
Çoxlu başlar qatacam.
Hərəyə bir öpüş verib,
Hamıdan salam alacam.
Əlimdə oyuncaqlarım,
Başımı qatan olacam.
Mənə nəğmə oxuyan,
Babayla yatan olacam.
Verilən qaşıqlara,
Ağızı açan olacam.
Nənəmi dərdə salmayan,
Yeməyə qaçan olacam.
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Uşaqlarla oynayıb,
Onlara dost olacam.
Tez-tez bağçaya qaçıb,
Toplarsız qalmayacam.
Müəlliməmə xoş olub,
Sözə baxan olacam.
Anama da söz verib,
Saat taxan olacam.
Əlifbanı öyrənib,
Çoxlu sözlər yazacam.
Tez-tez qələmi alıb,
Kosmos sözü yazacam!

Kitabları gəzdirib,
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Onlara dost olacam.
Şerlər əzbərləyib,
Kiçik şair olacam!
Anamın yeməklərindən,
Bol-bolluca dadacam.
Babamın nəğməsindən,
Xoşlanıb hallanacam.
Nənəmin laylasında,
Yatıb yuxuda olacam.
Göylərə qanad açıb,
Quşlarla bir uçacam!
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Onlarla söhbət edib,
Uçmağa yol alacam.
Sonra da yerə enib,
Kəpənəklər tutacam!

Yuxudan tez oyanıb,
Gözlərimi açacam.
Babama öpüş verib,
Atamı yola salacam.
Əmi qucağına girib,
Ona bir söz açacam.
Yuxumu əmimə deyib,
Onu fikrə salacam.

\
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Əmi, biləsən, haaa..,
Mən göylərdə olacam.
Sirrini ondan sorub,
Deyəsən, kosmonavt olacam!
Əmimi sevindirib,
Diqqətini alacam.
Beləcə yuxumu deyib,
Öpüşü ondan alacam.
Göylərdən şirin deyib,
Əmimə düz baxacam.
Ondan bir az pul alıb,
Uçan təyyarə alacam.
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Təyyarədə oturub,
Bir xəyala dalacam.
Əmim tez-tez deyəcək,
Mənim kosmos balacam!
Kağızları doğrayıb,
Uçaq bileti satacam.
Dayıdan pul alıb,
Raket maketi alacam.
Hər gün məktəbə gedib,
Dərslərimi alacam.
Fənlərimi oxuyub,
Bir əlaçı olacam!
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Gündəlik qiymətimi,
Atama mən “satacam”,
Beş almışam, gülərək,
Qucağa mən qaçacam.
Savadımla hər zaman,
Öndə duran olacam.
Yarışlarda birinci,
Olanlardan olacam!
Şərəf lövhələrində,
Şəkli asılan olacam.
Uğurumla hər zaman,
Fəxri fərman alacam!
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Gündəlik oxuyaraq,
Zəhmətə çox qatılacam.
Qiyməti əla duyaraq,
Qızıl medal alacam!
Tərbiyədə nümunə,
Bir ağıllı olacam.
Əyni-başı tər-təmiz,
Nizamlı şəxs olacam.
Yaraşıqlı füsunkar,
Qaməti düz olacam.
Ədəbdə bir nümunə,
Öndə gedən olacam!
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Hər fənnimi oxuyub,
Bilik adlı qalacam.
Məntiqlə düşünüb,
Mən istedadlı olacam!
İdmana qatılaraq,
Həmişə sağlam olacam.
Uçanlara qoşularaq,
Yaxşı pilot olacam!
Göy üzünə baxaraq,
Çərpələnglər uçuracam.
Uçaq modeli toplayan,
Həvəsli uşaq olacam.
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Öz dilimə xoş baxıb,
Hamıya yoldaş olacam.
Çox dillərdə danışıb,
Mən poliqlot olacam!
Əmi gözünə dik baxıb,
Alını açıq olacam.
Soruşanda O, məndən,
Əmi, mən kosmonavt olacam!
Kosmoslar əksini,
Rəsmlərə salacam.
Kosmonavtlar şəklini,
Sinəmə mən taxacam!
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Əməlimlə mən saleh,
Həmişə dürüst olacam.
Səxavətli, təvazökar,
Ömrü dualı olacam.
Dünya malından uzaq,
Nəfsə hakim olacam.
Xoş olub hər kəsə,
Tərifəlayiq olacam.
Qəlbimdə saf inanc,
Pak bir oğlan olacam.
O göylərdə Allahı,
Həmişə tapan olacam.
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Məhəmmədə, Yusifə,
Layiq bir ad olacam.
O müqəddəslər andına,
Mən kosmonavt olacam!
Ali məktəb oxuyub,
Qırmızı diplom alacam.
Atama deyib arzumu,
Mən kosmosa uçacam!
Elmi öyrənərək mən,
Yaxşı təhsil alacam.
Peşəkar kosmonavtlığı,
Özümə sənət tapacam!
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Sevinc göz yaşlarını,
Mən əmidən alacam.
Söz verib, turist kimi,
Onu kosmosa alacam!
Gəmidən salam verib,
Hamıdan dua alacam.
Bayrağımı göstərib,
Dünyaya səs salacam!
O neftçi qardaşıma,
Göydən baxan olacam.
Azərbaycan neftini,
Üzümə yaxan olacam!
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Bütün dünya aləmdən,
Gəmiyə salam alacam.
Kosmosdan qayıdıb,
Ölkəmə yan alacam!
Xalqımıza ən layiq,
Mən bir evlad olacam.
Vətənimizin səsinə,
Kosmik bir səs olacam!
Göydən baxıb Xəzərə,
Şəkili çəkən olacam.
Azərbaycan şərəfini,
Xəttə çəkən olacam!
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Öz günəşli yurdumdan,
Mən kosmosa uçacam.
Günəş, Ay və ulduzdan,
Bol-bol salam alacam!
Göy üzündə xalqıma,
Bir yol açan olacam.
O sonsuz asimanda
Şölə saçan olacam!
Məmləkət və yurduma,
Fəzadan boylanacam.
Məlum olsun xalqıma,
Mən kosmonavt olacam!
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Üz tutub Şərqdən, bir,
Qərbi sezən olacam.
Adriatikdən bir Şərqə
Qurşaq düzən olacam.
Dayanaraq Cənubdan,
Şimala baxan olacam.
Ulu babamın yurduna-,
Ardıca1 baxan olacam.
Səs salıb bu dünyaya,
Əbədi şöhrət olacam.
Öz adımla tarixə,
Şanlı şərəf olacam!

1

Ardıc (sonradan Arçut) -kənd adıdır.
Məhəmmədyusifin Ulu babasının Qərbi
Azərbaycanda (indiki Ermənistan) doğulduğu
və yaşadığı kənddir. Məhəmmədyusifin bütün
nəsli elə həmin kənddə yaşayıb, 1988-ci ildə isə
qaçqına çevrilib.
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Əmi, sən yaşlı olanda,
Mən kosmosda olacam.
Ağ bulud və dağlarda,
Bil, səni axtaracam!

Mən göylərdə olanda,
Səni yerdə tapacam.
Yer üzünə dönəndə,
Əmi, səni bağrıma basacam!
Sizlərdən ayrılanda,
Kədər yaşı alacam.
Sizlərə qayıdanda,
Sevinc yaşı bulacam.
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Uçuşda mən olanda,
Tənha aləm bulacam.
Yer üzündə olanda,
Anama ənam olacam.
Nurgün, Ayişə və Zeynəbə,
Yaxşı qardaş olacam.
O gözəl bacılarıma,
Arxa, sirdaş olacam.
Əliyə və Elnura,
Ömrü qardaş olacam.
Əmi, qoy, onlar da bilsinlər,
Mən kosmonavt olacam!
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Ceyrana və Aygünə,
Beləcə çıraq olacam.
Yer üzünə enəndə,
Əziz qonaq olacam.
Azəri dostlarımdan,
Əhvalı soran olacam.
Fürsət tapıb onları,
Kosmosa dartan olacam!
Ədəbiyyat-mədəniyyətimizə,
Medal taxan olacam.
Əmi, elə sənin xatirinə,
Teatra baxan olacam.
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Ağarmış saçlarına,
Tumar şərik olacam.
Sənlə birgə düşünüb,
Xumar müdrik olacam.

Əmi, imkan toplayıb,
Sənə baxan olacam.
Uca ad və şərəfinə,
Mən kitabxana alacam.
Əmi, deyəsən, haa..,
Aya uçan olacam.
Ordan bir parça tapıb,
Elmə əyan olacam.
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Fəza planetlər yolunda,
Mən can yayan olacam.
Kainatın sirrini,
Cahana yayan olacam.
Sonra elmi öyrənib,
Mən astronavt olacam.
Nəslimizin irsini,
Fəxarətlə anacam.
Hamını elmə səsləyib,
Bəyan edən olacam.
O sonsuz kainatı,
Mən seyr edən olacam!
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Əmi, xoş olsun deyə,
Böyük astronavt olacam.
Öz vədimə düz çıxıb,
Əvvəli kosmonavt olacam!

Bakı şəhəri, 18 aprel 2015-ci il
(ilk yazılma tarixi)
20-22 aprel 2015-ci il: əlavələr
olunub və redaktə edilib.
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“Əmi, mən kosmonavt olacam!”
şerini tamamlayandır.
Kosmonavt olmaq arzu və istəyini
əmisinə bildirən Məhəmmədyusifə
əminin dəstək cavabıdır. Bunlar
dailoq şəkilində olan tamamlayıcı
şerlərdir.
Bala, mən də dəstək olacam!
(Ümumi hissə)
Məhəmməd, əziz bala!,
Gəlişin qismət oldu.
Ana-bacıya bir heyrət,
Hamıya ismət oldu,
Hər kəs üçün bir dirək,
Hamıya iffət1 oldu.
Ailə üçün bir mələk,
Yusifə izzət2 oldu.
1
2

İffət-saflıq, təmizlik və həya deməkdir.
İzzət-etibar, hörmət deməkdir.
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Çağa səsi istəyən,
Baba səsinə yağ oldu,
Ata-ananı bağlayan.
Ailəyə bir tağ 1 oldu.
Xala-bibiyə bol sevinc,
Hər nəvəyə şad oldu.
Əmi-dayıya yol sarvan2,
Gələcək imdad oldu.
Hər kəsi sülhə səsləyən,
Güzəştə hakim oldu.
Bir körpə olsun, deyən,
Hamıya lazım oldu.

1
2

Tağ-qübbə, dam deməkdir.
Sarvan-karvanı aparan adam deməkdir.
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Məhəmməd dovşan oldu,
Hər kəsə oyun oldu.
Ona qovuşan qurbanlıq,
Qara bir qoyun oldu.
Üzünə baxanda gülən,
Şirincə meyxoş oldu.
Hamının dilində gəzən,
Yaxşı bir “Məmoş” oldu.
Məhəmməd, Əziz balam!,
İlk sözün “ammi” oldu,
Söz məni ayıldan oldu,
Yuxuma bir ayan olub,
Sübhə oyadan oldu.
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Söz hamını təşvişə,
Salan bir kəlam oldu.
Beyinlərə yer tapıb,
Fikrə min kəlam oldu.
Ruhuma bir can olub,
Canıma od vuran oldu.
Mənə, sən oyan deyib,
Üzümə su vuran oldu.
Axtardım sirrini,
Nəhayət, bəyan oldu.
Sənə şer yazmağa,
Mənə bir əyan oldu.
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Kamana qələm taxıb,
Məni atdıran oldu.
Kağızı hədəf tapıb,
İçini qaraldan oldu.

Əsas hissə-cavab hissəsi
O şirin dillərinə,
Bal danışıq qatacam.
Üstümə yüyürərkən,
Böyük qucaq açacam.
Səni qaçan görərkən,
Mən qol-qanad açacam.
Fərəh dolu gülərkən,
Gözümə yaş alacam.
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Diqqətini yönəldib,
Qəlbimə yol açacam.
O rəngli hərəkətə,
Bala, mən də çalar qatacam.

Ətirindən xoşlanıb,
Çiçək kimi açacam.
Nur olaraq hər yana,
Mən də şəfəq saçacam.
Sənin şıltaq oyununa,
Başımı mən qatacam.
Hamını kənar edib,
Öpüşü mən alacam.
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Sənin oyunlarına,
Yaxın yoldaş olacam.
Birlikdə onu qurub,
Nəğmə sirdaş olacam.

Verilən hər qaşıqda,
Başını qatan olacam.
Qucağı gen açaraq,
Sənlə yatan olacam.
Uşaqlıq dostlarına,
Yaxşı oyun quracam.
Onlarla dostluq üçün,
Sənə bağça quracam.
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Əyni təmiz olanda,
Mən afərin deyəcəm.
Sən qınaqda olanda,
Əmi dəstəyi edəcəm!
Əlifbanı öyrədib,
Hələ, “mən” yaz deyəcəm.
Elə kosmos sözünü,
Sənə, mən yaz deyəcəm!
Şerlər əzbərlədib,
Mən nitqini sezəcəm.
Yaxşı kitablar üçün,
Dükanları gəzəcəm.
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Sənin yeməklərindən,
Elə mən də dadacam.
Damağına dad üçün,
Dadlı yemək alacam.
Sənə layla deyənə-,
Mən də dəstək verəcəm.
Uçan quşlarla birgə,
Yuxuda səni görəcəm.
Quşlara dil açıb,
Xeyli xahiş edəcəm.
Onlardan yol alıb,
Sənə bəxşiş edəcəm.
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Mələklərə yalvarıb,
Dəstək olun, deyəcəm.
Çəmənliyə üz tutub,
Kəpənəklər verəcəm.
Buludlara, -yan durun!,
O sözü mən deyəcəm,
Göy üzünə yol tapıb,
Quşlara yol diləyəcəm.
Səni yuxudan oyadıb,
Gözlərini öpəcəm.
Sənə qulaq verərək,
Dilini şirin görəcəm!
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Yuxun çin olsun deyə,
Ortaq bölən olacam.
Atanı razı salaraq,
Bala, yol görən olacam!
Hey fikrə dalaraq,
Yuxunu mən yozacam.
Sirrə bələd olaraq,
Kosmos yolunu bulacam!
Ağlayan göz yaşıma,
Sevincdən qərq olacam.
Sənin alnından öpüb,
Günəştək bərq1 vuracam!

1

Bərq-işıq deməkdir
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Balama yol açsın, deyə,
Allaha yalvaracam.
Dualara baş vurub,
Tanrıya yollanacam.

Sənə tanış olsun deyə,
Qlobus səyyarə1 alacam.
Göylər uçuş olsun deyə,
Sənə təyyarə alacam!
Sənin məktəb yolunda,
Elmi dəstək olacam.
Fənləri mən öyrədib,
Alimin tək olacam!

1

Səyyarə-planet deməkdir
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Həyatını öyrədib,
Ömrü dəstək olacam.
Fəxarətlə hər zaman,
Sənlə xoşbəxt olacam!
Yaxşı məktəb yolunu,
Axtaran mən olacam.
Müəllimin qiymət qolunu,
“Satışda”mən alacam!
Savadını göstərən,
Ön sıraya baxacam.
Yarışları izləyən,
Dəstəkləyən olacam.
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Şərəf lövhələrindən,
Mən də qürur alacam.
Sənin o fərmanına,
Ucalan mən olacam!
Hər gün sənə baxaraq,
Zəhmətini sevəcəm.
Qızıl medalı taxaraq,
Ön dəstəyi verəcəm!
Gecə-gündüz sevincdən,
İşıq saçıb yanacam.
Aldığın medal şanı,
Özümə şöhrət sanacam.
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Ağlına, kamalına,
Vurğun olan olacam.
Nizamına hər zaman,
Heyran olan olacam.
Tərbiyəni nümunə,
Dəyərə layiq bulacam.
O faydalı əqlinə,
Şüuru dəstək olacam!
Qamətini füsunkar,
Üzünü camal sanacam.
Sənin ön addımlarını,
Müdrik kamal sanacam.
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O məntiqli əqlinə,
Baxışı seyran olacam.
İstedadda qabaqcıl,
Bilikli heyran sanacam.
Öz canına qayğıkeş,
Baxana həmcan olacam.
Uçanlar sırasından,
Pilota həmqan olacam!
Göy üzünü sezərək,
Çərpələngə baxacam.
Kolleksiyalar seçərək,
Göydə uçan alacam.
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Vətənpərvər balama,
Mən leksikon olacam.
Onun o dillərində,
Mən də danışan olacam.
Əmi balaya düz baxıb,
Gözlərini dikəcək.
Sualına cavab kimi,
O, kosmonavt deyəcək!
Kosmoslar əksinə,
Rəsm dəftər alacam.
Kosmonavtlar şəklinə,
Sinəndə mən baxacam!
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Əməli saleh balama,
Qəlbi dua verəcəm.
Səxavətli ömrünə,
Ürəkdən dua edəcəm!
Dünya malına yan baxan,
Balamı zahid edəcəm.
Nəfsinə vurğun olub,
Tərifə vahid biləcəm.
İnancıyla hər zaman,
Etiqad axtaran biləcəm.
Bu yolda pak niyyət,
Allaha tapınan edəcəm!
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Bala, kosmonavt andın,
Göydə cövlan1 edəcək.
Məhəmməd və Yusifin,
Ruhunu rəvan edəcək!
Qırmızı rəngli diplomun,
Zamana dirək edəcək.
Sənin kosmik uçuşun
Atana ürək verəcək.
Elmi öyrədərək mən,
Çırağı yandıran edəcəm.
Peşəkar kosmonavtlığa,
Əlini çatdıran edəcəm!

1

Cövlan-dövrə vurmaq deməkdir.
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Mən gəmidə olanda,
Yaşlı turist olacam.
Sevinc, fərəh, şadlıqla,
Balama futurist1 olacam!
Gəmidən salam alıb,
Duaçı səs bulacam.
Bayraq göstərən balama,
Dünyada həmsəs olacam!
Neftçi qardaşı Əlimə,
Baxana mən baxacam.
Üzü neftli balama,
Fəxri nişan taxacam.
Ölkəmə yan alana,
1

Futurist-gələcək deməkdir
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Alqışla mən baxacam.
Yurdumun şöləsi tək,
Mən alışıb-yanacam.
Sənin kosmos yolunda,
Ölkəmə üz tutacam.
Hamı dəstək olsun deyə,
Xalqıma yüz dil açacam.
Şəklinə düşmək üçün,
Xəzərə yan alacam.
Sənin yazan şərəfinə,
Vətənə yalvaracam.
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Öz səmimi balamdan,
Yurda Günəş alacam.
Şəkərbura, paxlava,
Yoluna şirniyyat alacam.
Diz çöküb Allaha,
Göydən ilham alacam.
Alov saçan ulduza,
Yerə çöküb baxacam.
Göy üzünə boylanıb,
Dan ulduzu sanacam.
Xalqımın şəfəqinə,- belə,
Öz ulduzuma baxacam!
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Kainat asimanda,
Şöləni mən tapacam.
Parıldayan cövlənin,
Dairəsi mən olacam!
Car çəkib-çaxnaşan,
O çarxı mən tapacam.
Fəzada boylanan ulduza,
Gəmini mən tapacam!
Alov olub hər zaman,
Göyə buxarı tapacam.
O rəngli qurşaqlarda,
Nicatı yuxarı tapacam.
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O qütb parıltısının,
İşıltısını mən bulacam.
Şərq və Qərbin əksini,
Xəritədə mən cızacam.
Babamızın yurduna,
Xəritə çəkən olacam.
Yer üzündə Ardıcı,
Sənə göstərən olacam.
Şanına, ad-şöhrətinə,
Yazılı yoldaş olacam.
Tarixi ad söhbətinə,
Həkk yaddaş olacam.
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Səni kosmosda görəndə,
Vücudu həyacan olacam.
Bala, sənin yolunda,
Saçımı ağardan olacam!
Gəliş enişi edəndə,
Qucaq açan olacam.
Görüşə gələn içində,
Önünə qaçan olacam!
Sənin şanlı uçuşun,
Sevinc-kədər olacaq.
Sənin o xoş gəlişin,
Aləmə xəbər olacaq.
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Nurgün, Ayişə və Zeynəb,
Səni dəstəkçi bulacaq.
O uzun şaçlar səni,
Bil, bəsləyici olacaq.
Əlidən və Elnurdan,
Qardaş irşad1 olacaq.
Sənin kosmik nurundan,
Onlar həm şad olacaq.
Sənin gəlişin üçün,
El gülşən olacaq.
Aygün və Ceyran da,
Evdə həmşən olacaq.

1

İrşad-doğru yol deməkdir
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Kosmos yolunda dostlar,
Həmrəy olub qoşulacaq.
Sənin uçuş yolunda onlar,
Həm bir olub qovuşacaq!
Mədəni-ədəbi mühitdə,
Səni şəxsiyyət görəcəm,
Bala, mədəni niyyət üçün,
Səni səhnədə biləcəm!
Elmi aləm yolunda,
Səni şərik biləcəm.
Çoxlu aləm qolunda,
Səni müdrik edəcəm!
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Səndən elmi öyrənib,
Mən də bəxşiş alacam.
Bala, elmi şərəfinlə mən,
Elə kitablarla qocalacam!
Bala, səni siqnal görüb,
Aydan bol səs alacam.
Tapdığın parçaya xas,
Yeni bir yol tapacam!
Balama fəza yolunda,
Efir gözdən baxacam.
Uzaq planetlər sonunda,
Kosmik eynək taxacam!
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O alim-astronavta,
Mən teleskop alacam.
İrsi elmi soyumuza,
Nəsli davam bulacam!
Böyük alim yolunda,
Ruhən dəstək olacam.
Astronavtlar içində,
Balamı kosmonavt bulacam!
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Epiloq
Hörmətli valideynlər!
Mən hər bir babanı, nənəni və ataananı, eləcə də əmini, dayını, bibi və
xalaları körpələrə sayqı göstərməyə
səsləyirəm. Məhəbbət, istək qarşılıqlı
olmalıdır ki, yaxınlar uşağı özlərinə
sevdirə bilsinlər və uşaqdan sevgi ala
bilsinlər. Uşaq sevgi görəndə daima
çiçək açıb ətrafa xoş iyi bəxş edəcəkdir.
Hesab edirəm ki, hər bir böyük şəxs
münasibət zamanı uşaq səviyyəsinə
enib, onunla bir olmalı, həm də onu
qınağa çəkib özünə dartmalıdır. Bu bir
valideyn məharəti və qabiliyyəti olmalıdır. İnsanlıq da bu kimi əlamətlərdə
özünü büruzə verir. Uşaq aləmini duymağın ən sadə yolu elə öz uşaqlığını
xatırlamaqdan ibarətdir. Burada bir
çətinlik yoxdur. Məsələn, yeməyi
qaşıqla üz-gözünə çəkən, əyin-başına
dağıdan, stola və yerə tökən bir uşağa
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ata və ana çox əsəbi və qəzəbli
olmamalıdır. Sadəcə bu vəziyyəti qəbul
və həzm etmək lazımdır. Çünki uşağın
düşüncəsi odur. Uşağa psixi zərbə
vurmaq onun sağlamlığını əlindən
almaq deməkdir. Uşaq psixikası kövrək
bir xrustal qabı bənzədər. Onu sınmağa
qoymaq olmaz.
Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq
beyini siqnalları tədricən qəbul etdikcə
öz tutumunu artırar. Onları çox
yükləyib orqanik və funksional
tarazlıqlarını pozmaq olmaz.
Uşaqlara tətbiq edilən qadağaların
da öz hədd təsnifatı olmalıdır. Məsələn,
uşaqları təbiət hadisələrindən, o
cümlədən yağışdan, güclü küləkdən,
tozlu aləmdən, çən və dumandan,
seldən və sudan, digər fövqəladə
hallardan qorumaq lazımdır. Onları
alova, isti ocaqlara, elektrik cihazlarına
yaxın
qoymaq
olmaz.
Küçədə
avtomobildən,
qatarlardan,
kənd
yerlərində heyvanlardan qorumaq müt60

ləqdir. Həmçinin güclü xəsarət yetirən
zərbələrdən də kənarda saxlamaq
lazımdır. Ədəbsiz sözlər mühtindən qəti
kənar etmək lazımdır. Eyni zamanda
psixoloji sarsıntı yaradan görüntülərdən
tamamilə uzağa qoymaq lazımdır.
Ancaq uşağı uşaq kimi həvəsləndirən,
onu oynadan hərəkətlərdən kənarda
saxlamaq olmaz. Məsələn, uşaq yolda
gedərkən münasib və təhlükəsiz bir
yerdə həvəslə oturanda, qumu, torpağı
eşələyəndə ona çox qəzəblənmək
olmaz. Çünki bu hərəkət onun
xarakteridir. Uşağın bioloji və ruhi
statusudur. Uşaq uşaqlığını görməsə
böyüyəndə elə uşaq kimi qalacaq. Yaşı
çox özü isə infantil (yetişməyən, uşaq
kimi qalan) olacaq. Valideyn səbri və
uşaqla hesablaşması ailənin və uşağın
gələcək ən böyük uğrunun ana xəttini
təşkil edir.
Uşaqları elmə, biliyə, təhsilə
meyilləndirmək, onlarda məktəb həvəsi
yaratmaq hər birimizin borcudur. Musi61

qini, ədəbiyyatı sevdirmək, məşğul
etdirmək onların zövqünü incələşdirmək deməkdir. Uşaqlar teatrda,
kinoteatrlarda, dərnəklərdə böyüsə daha
çox ictimai və ünsiyyətcil olarlar.
Enerji mübadiləsi sferasında olaraq
rahatlıq taparlar. Məntiqi oyunlara,
nağıllara və şerlərə həvəs oyatmaq
onların nitq qabiliyyətini təkmilləşdirər
və incə duyğularını formalaşdırar.
Uşaqlar haqqında çox şeyi demək
olar. Sağlam uşaqlar sağlam irsimizin
əsas mənasıdır.
Kosmonavtika təbii ki, ölkəmizdə
yoxdur. Düzdür, biz süni peyk
buraxmaqla kosmik dövlət statusu əldə
etmişik. Lakin bununla kifayətlənmək
olmaz. Bizdə də kosmodromlar
düzəlməli, kosmonavt hazırlığı həyata
keçməlidir. Orada uşaq yaşlarından
ilkin hazırlıq mərhələləri təşkil
olunmalı, məktəb açılmalıdır.
Onu da qəbul edək ki, mental
dəyərlərimiz bir az qız uşaqlarının
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kosmonavt olmasını qəbul edə bilmir.
Məsələn, mən bir neçə dəfə öz qızlarımda kosmos sənətini aşılamışam.
Lakin alınmayıb. Evladlarım olan
Nurgünə və Zeynəbə bu barədə
demişəm. Zeynəbə həmişə deyərdim:
“Bəlkə sən kosmonavt olasan. Qız
olanda nə olar. Mən ki, icazə verirəm.
Həm də çoxlu pul qazanarsan. Bir
uçuşun nə qədər sənə pul gətirər”. Bu
fikrimi zarafat qəbul etsələr də belə,
qohumlar içində də söyləyirdim.
Zeynəb isə deyirdi ki, ata məndən əl
çək, mən kosmonavt zad olmayacam.
Yalandan özünü yorma. Ailədən
kənarda da bu sözü işlətmə. Hətta bir
gün səhər yeməyi yeyərkən, mən qızım
Zeynəbə, yenə də bəlkə, kosmonavt
olasan sözünü deyəndə, o biri qızım
Nurgün mənə üz tutub dilləndi: “Ay
ata, bəsdir də, sən nədir axı, Zeynəbdən
əl çəkmirsən. Ondan kosmonavt olar?,
Bəs, bilmirsən o qızdır?, Gedər
göylərdə qalar, onda onu kim alar. Heç
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bu barədə düşünürsən Biz axı,
Azərbaycanlıyıq”. Bu fikiri dinləyib,
mən də gülə-gülə qaldım. Sanki başa da
düşdüm ki, əbəs yerə onları narahat
edirəm. Bəli, bu da bizim gerçək
mentalitetimizin bir bariz nümunəsi.
Heç olmasa oğlan uşaqlarında biz
bu addımın atılmasını görməliyik.
Əminliklə deyirəm ki, dövlətimiz də
arxa olar. Təbliğatı mən insanlara şerlə
edirəm ki, uşaqlar və valideynlər bu
istəyi yumşaq başa düşsünlər.
Bütün balalara yaxşı peşə və sənətlər
əldə etməkdə uğurlar arzulayıram!
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Uşaq ədəbiyyatı silsiləsindən
Elşən Misir oğlu Nəsibov

ƏMİ, MƏN KOSMONAVT OLACAM!
BALA, MƏN DƏ DƏSTƏK OLACAM!
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