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KÖVRƏK SƏTİRLƏR
“YaşaM”adlıbukitabdaMənzərəSadıqovanınhəmelmi,həm

publisistik,həmdəbədiiyaradıcılığındanseçmələrtəqdimedilmişdir.
Janretibariləfərqlənsələrdə,bütünyazılardadilinaxıcılığı,üslubun
səlisliyivəelmi-bədiitəfəkkürünaydınlığıdiqqəticəlbedir.Yazılarson
30iləgüzgütutur,müəllifyaşadığımızdövrünözəlliklərini,cəmiyyət-
dəbaşverənprosesləriziyalınöqteyi-nəzərindəntəhliledir.Fikrin
həmobrazlı,həmdəbirbaşaifadətərzi istedadlıqələmsahibiolan
M.Sadıqovanınyaradıcılığınınsəciyyəvicəhətlərikimiortayaçıxır.

Kitabın“Düşüncələr”fəslindəyazarınçoxmaraqlıqənaətləri,
dünyanıngərdişinəvədövrümüzüngerçəkliklərinəfəlsəfiyanaşma
tərziilətanışoluruq.Buyazılardafikrinlakonikifadəsi,düşüncələrin
fəlsəfiaxarıoxucunualıbaparır,onu“həqiqətdünyasına”qovuşdurur.
Müəllifinzaman,mühit,münasibət,xoşbəxtlikvəbədbəxtlik,ölüm
haqqındadüşüncələrisənidədüşündürüb-daşındırır:“Zamanınqatarı
şütüyübgedir.Sənihansıdayanacaqdasalacağıbəllideyil....Yolal-
dığınünvanadoğruhansıdayanacaqdadüşübgəzməyi,görməyi,
zövqlüdəqiqələryaşamağıbacardınsa,busəninözhünərin,özqazan-
cındır.”(“Za man”)“Uşaqlığındagəlincikhəsrətindəqalmışbirisinəqo-
calığındabuoyuncağıversənnəfaydası?..”(“Za ma nın sə xa və ti”)
“İnsanınüzünədeyilənlərüstqurumdur,münasibətbazis.”(“Mü na si -
bət”)Vəya“Ölümsondeyil,başlanğıcdır...Hərbirfərditörətdiyi
əməllərləcəmiyyətqarşısındahesabatadayandıranqüdrətdir.Ölüm
dirilərinürəklərindəvəbeyinlərindəqurulanməhkəmədəmərhumun
hökmgözlədiyiprosesdir.Ölümaramızdanköçənadamınsağlığın-
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datörətdiyiəməllərielingözündəkitərəzidəçəkdirəngücdür.Yaxşı-
nı-pisidəyərləndirməvasitəsidir.Ölümhəqiqətinaşkarlanmasınatə-
kan verən lakmus kağızıdır.”(“Ö lüm”) Bu sətirlərdə ifadə olunan
fikirlərigötür-qoyedirsənvəhəminfikirlərtədricənsəninözqənaət-
lərinəçevrilməyəbaşlayır.

“Alqı-satqı”adlıəsərdəirəlisürülənqənaətmüasirdünyamızın
acıvəacınacaqlıhəqiqətləriniəksetdirir:“Bütünsəviyyələrdəmad-
diyyataaludəçiliyingüclənməsicəmiyyətiməhvərindənçıxarmağaqa-
dirolanqorxulutendensiyadır.”

İnformasiyacəmiyyətinəinteqrasiyadövründəinsanı-vətənda-
şıinformasiyanınfəsadlarındanqorumaqzərurəti,xüsusiləuşaqtə-
fəkkürününvirtual informasiyaməkanındamanipulyasiyaolunmaq
təhlükəsimüəllifidüşündürür:“Vətəndaşıninformasiyayamünasibəti
cəmiyyətdəkibirçoxproseslərişərtləndirir.Həminproseslərəmin-
amanlığadayönələbilir,qarşıdurmayada.”(“İn for ma si ya və in -
san”)Müasirdövrünəngüclüsilahlarındanolaninformasiyanınicti-
mai şüura özmöhürünü vurduğu və ictimai rəydə təsirinin uzun
müddətqaldığıbarədəM.Sadıqovanınqənaətləriilərazılaşmamaqol-
mur.(“Ə la həz rət İn for ma si ya nın mö hü rü”)

Ölkəmizdəmüstəqillikqazanıldıqdansonrakeçiddövrününçə-
tinliklərinədözməyən,Vətənitərkedibrahatlıqaxtarışındayadellə-
rə üz tutanbəzi üzdəniraqların riyakarlığı - şəxsimənafe naminə
Vətənəböhtanyağdırmağı,getdiyiyerdəözünü“qurban”kimiqələ-
məverməkcəhdi,müvəqqətiçətinlikdənqaçmağınabaşqadongeyin-
dirməyimüəllifindiqqətindənyayınmır:“...Özünüsiyasibaxışlarına
görətəqibolunmuşkimiqələməverirdiyadölkədə.Əslindəqürbətə
üztutmaqdanməqsədişəxsiproblemlərinihəlletməkidi...Ailəsinin
iqtisadidurumunuVətəninimicinəzərbəvurmaqbahasınayaxşılaş-
dırırdı“vətənpərvər”mühacir.”(“Və tən pər vər mü ha cir”)

Ümumiyyətlə,kitabdaqaldırılanproblemlərictimai-siyasiproseslərə
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münasibətbaxımındanmüəllifinvətəndaşmövqeyinəgüzgütutur.Xü-
susilə,“Düşüncələr”fəslindəkiyazılardairili-xırdalıhəyathadisələrini
təhlilsüzgəcindənkeçiriboxucuyaçatdıranMənzərəxanımınfəlsəfi-
publisistikdüşüncələrionundünyahikmətxəzinəsinəyetərincəbə-
lədolduğunugöstərir.Kitabdanəticəolaraqbugünqarşılaşdığımız
müəyyənhadisələrinsəbəbigenişmiqyasda,dünyavəinsanmüstə-
visindəaraşdırılır,həmçininbugünkühəyatımızdaadiməsələkimiya-
naşdığımız bir sıra proseslərin gələcəkdə hansı nəticələr doğura
biləcəyibarədəmülahizələryürüdülür.XXəsrinsonlarındanetibarən
kinosənətinininkişafistiqamətləri,döyüşvədəhşətfilmlərinin,ailə-
məişətseriallarınıninsanpsixikasınatəsiri,şəxsiyyətləcəmiyyətinqar-
şılıqlı əlaqəsi, zəmanənin sürətinə uyğunlaşmağa can atan
müasirlərimizinmənəvidurumu,dövrümüzdəişsizlikproblemininya-
ratdığıgərginlik,ümumiyyətlə,insanamiliMənzərəSadıqovanıciddi
düşündürənməsələlərkimidiqqəticəlbedir.Həminməqamlardamü-
əllifinnarahatlığınaşərikolmayabilmirsən.

“YaşaM”ın“Mənsurşeirlər.Miniatürlər”fəslinəmüəllifinbədii
yaradıcılığındanseçmələrdaxiledilmişdir.Həcmcəkiçik,mənacabö-
yükolanbuəsərləroxucunuduyğularselinəqərqedir,onudənizki-
mi, dərya kimi öz qoynuna alır. Hisslərin hökmran olduğu həmin
dəryadaoxucuhansıdalğanınonuhansısahiləçırpacağınıbilmədən
suyunaxarındaüzübgedir,qəvvaskimidərinliklərədalır...vəhansı-
saləpədə,dalğadaözünütapır,doğmanotlarüstündəköklənir.Bədii
lövhələrmüəllifyaşantılarının,müəllifinşahidiolduğuhadisələrinob-
razlıifadəsiolduğundantəsirlivəinandırıcıdır.

TaleyindənqaçqınlıqfaciəsikeçmişMənzərəxanımınvətənyan-
ğısı“Yurdağrısı”,“Həsrət”,“Gedərçayı”,“Yurdummənim”vədigər
mənsurşeirlərdəəksinitapmışdır.MənzərəSadıqovasankirəssamfır-
çasıilədidərginliyinobrazınıyaradır,faciəqurbanlarınınyurdhəsrə-
tiniürəkgöynədəndetallarlaqələməalır.Çoxdərinhisslərlə,ürək
yanğısıylaqələməalınmışmənsurşeirlərdəvətənindənperiksalınmış
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insanlarınyaşantılarıoxucuyasirayətedir,onuöztəsirialtınaalırvə
qaçqınlığınəslindənədeməkolduğunuoxucunundiqqətinəçatdırır:
“Ruhumorda,cismimburda.Nəqədəryaşayabilərruhsuzbədən?..
Bilsinbəşər,bilsinaləm.Didərginləryaşamırlar,onlarancaqmövcud-
durlarVətəninədönənəcən.DidərginlərinqəlbindəVətənözüyaşaya-
caq,yaşadıqcayaşadacaqdidərgini...ölənəcən.”(“Yurd ağ rı sı”)

“Publisistika”fəslindəoxucuXXyüzilliyin90-cıillərindəqarşılaş-
dığımızproblemlərəhəsrolunmuşməqalələrlə,odövrdəyaşayıb-ya-
radanbir sıra sənətkarların fəaliyyətindənbəhs edən  oçerklərlə,
həmçininelmvəsənətadamlarınınaktualməsələlərbarədəfikirləri
ilətanışolmaqimkanıqazanır.1990-1992-ci illərdə“Həyat”,“Yurd-
daş”,“Açıqsöz”,“Vətənsəsi”,“Millət”,“Hikmət”,“Axtarış”vədigərqə-
zetlərdə,“Azərbaycanqadını”jurnalındadərcolunmuşməqalələrin
qələməalınmasındantəxminən20ilvaxtkeçsədə,həminpublisistik
yazılardaqaldırılmışəksərproblemlər(dövlətmüstəqilliyininqorun-
ması,müstəqillikdövründədərsliklərinyazılması,müəllifhüquqlarının
qorunmasıvəs.)bugünüçündəaktualolaraqqalmaqdadır.

Kitabın“Ədəbiqeydlər”fəslindəyeralanyazılardamaraq-
laoxunur.NizamiGəncəviyəvəCəfərCabbarlıya,xalqşairiQabilə
vəustadAşıqKamandarahəsredilənməqalələrelmimülahizələrlə
ədəbiduyğularınvəhdətindənyoğrulmuşyazılarkimiM.Sadıqovanın
elmi-araşdırmaqabiliyyətiniqabarıqnəzərəçarpdırır.

“Yurddaşlarımız”fəslindətoplanmışoçerklərdə,bədii-publisis-
tikməqalələrdəvəmüsahibələrdəAzərbaycandankənardaməskun-
laşmış  soydaşlarımızdan bəhs olunur. Sözün böyük mənasında
“azərbaycanlı”adınıdaşıyanhərkəsəsevgiiləqələməalınmışhəmin
yazılardavətəndənuzaqdüşmüşsoydaşlarımızınhəyatıvəfəaliyyə-
ti,eynizamandabirfərd,şəxsiyyətolaraqyaşantıları,vətənhəsrətivə
millitəəssübkeşliyijurnalistpeşəkarlığıilətəsvirvətəqdimedilmişdir.

Kitabın“Mənibelətanıyırlar”adlıfəslindəM.Sadıqovayahəsr
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olunmuşməqalələrverilmişdir.Respublikamətbuatınıntanınmışziya-
lıları,Mənzərəxanımıbütünməziyyətləriilətanıyandostları,qələm
yoldaşları onun barəsində ürək sözlərini yazmışlar. Bu məqalələri
M.Sadıqovanınictimaixarakteristikasıdaadlandırabilərik.Çünkionu
tanıyanlarınqələməaldığıkonkretepizodlardaMənzərəxanımıncə-
sarətli,qeyrətli,vətənpərvər,prinsipialşəxsiyyət,eynizamandaincə
vəhəssasqəlbli insanolduğuvurğulanır,  ictimai  fikirdəki  obrazı
yaradılır.

Əminikki, istedadlıyazardəyərliəsərlərləoxucularınıhələ
çoxsevindirəcəkdir.“YaşaM”ınuğurlukitabolacağınainanırıq!

Ni za mi CƏ FƏ ROV,  

Azər bay can ME A- nın müx bir üz vü,

filologiya elmləri doktoru, professor,  

Mil li Məc li sin de pu ta tı, 

Azər bay can da Ata türk Mər kə zi nin rəh bə ri. 
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MÜƏLLİfDƏN
Xoşgörüşdük,ƏZİZOXUCU!“YaşaM”daSizətəqdimetdiyimyazılar

birnövMənimhəyatımıntərcümanıdır.Yaşadıqlarımın,gəzib-gördüklərimin,

müşahidəetdiklərimininikasıdır.Düşüncələriminvəduyğularımınbəhrəsidir.

Jurnalistömrümünsalnaməsidir.Böyüklərimfəxrlədeyərdilərki,“Mənzərə

4 yaşında  qəzet oxuyurdu”. Nə zaman yazmağa başladığımı isə dəqiq

bilmirəm.Ammauşaqlığımadairbütünxatirələrimdəqarşımdakitab,əlimdə

kağız-qələmvar.GözlərimiyumankimiOQIZIgörürəm.

Kağız-qələmiicadedənəhəmişəminnətdarolmuşam.Sözsənətinə

ehtiramımsonsuzdur.İnsankimiözünüifadəimkanlarımməhdudolmasa

da,YAZMAĞIhərişdənüstüntutmuşam.YAZILARdaəlimdəntutubMəni

diyar-diyargəzdirib.Ellərətanıdıb.Ekranvasitəsiləmilyon-milyonevin

qonağıedib.Radiodalğalarındansəsimisevdirib.Sözümə,fikrimədəyər

verdirib. Həyatımın sənəti olan JURNALİSTİKA ömür yolumu

müəyyənləşdirib.MəniMƏNedib.Taleyimdənrazıyam.Birsırayazılarımda

küskünlüknotlarıiləqarşılaşsanızdabilinki,təbiətənnikbinadamam.Hər

zamanhəyatımınyaxşıtərəfləri iləfərəhlənməyibacarıram.İstərmaddi,

istərsəmənəvigözəlliklərdənzövqalıram.İçimdəürkəkbirqızcığazyaşasa

da, həyatda mübar izəm. Haqqımı tələb edə bilirəm. Qürurluyam.

Arzularım-istəklərimuğrundaqürurumunyolverdiyidərəcədəirəliləyirəm.
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Ötkəməm.Sözümüüzədeyənəm.Hərdənməəttəlqalıramki,qəlbimdəo

qədərkövrəklikvarkən,necəbeləsərtolabilirəm?..

İnsanlarısevirəm.Uşaqlarıxüsusiləçoxsevirəm.Həyatmənimçün

ətalətin olmadığı yerdir. Durmadan çalışmaq, fəaliyyət göstərmək,

mikromühitindəkinələrisəyeniləşdirmək,hərəkət!!!Belədiryaşamtərzim.

Özümədə,əhatəmdəkilərədəyüksəkkredolarlayanaşdığımüçünbəzən

lapdözülməzolduğumudüşünürəm.Ürəyimdəgizliminnətdarlıqduyğuları

bəsləyirəmtələbkarlığımıvəsərtliyimianlayışlaqarşılayanlara,şıltaqlıqlarıma

dözənlərə.Məniyaxındantanıyanişyoldaşlarımdeyirlərki,“zahirənçox

təkəbbürlüxanımtəsiribağışlayırsan,əslindəçoxsadəsən”.Bütünhallarda

insanlarınfikrinəhörmətləyanaşıram.Məncə,hərrəydəbirhəqiqətvar.

Kitabın“Düşüncələr”fəslindəSizyarıməsrinzirvəsindəndünyaya

nəzərsalanİnsanınhəyatabaxışı,fəlsəfidüşüncələri,qənaətləriiləbirdaha

tanışolacaqsınız.Bəzifikirlərimmübahisədoğurabilər.Bu,normaldır.Yəqin

ki,birmüddətsonrahəyatmüəyyənməsələlərəbaxışlarımdakorrektələr

edəcək.Sabahdünənkindənfərqlidüşünəcəyəm.Axı,insanhəyatlaparalel

olaraqdaiminkişafdadır.Ammahələki,belədüşünürəm...Fikirlərinizie-

mail ünvanıma –manzara1@rambler.ru-ya göndərsəniz, çoxminnətdar

olaram.

BədiilövhələrinyeraldığıIIfəsildə–“Mənsurşeirlər.Miniatürlər”də

sözün hikmətiylə cilvələnmiş lirik duyğularımı Sizinlə paylaşacağam.

“YaşaM”ınIII,IVvəVfəsillərindəvaxtilədövrimətbuatdadərcolunmuş

məqalələrimdən bir qismi  yer alıb. “Publisistika” fəslindəki yazılarda
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qaldırılanbirsıraproblemlərinbugündəözaktuallığınıitirmədiyininəzərə

alaraq, həmin materialları ictimaiyyətin diqqətinə təqdim etməyi

məqsədəuyğun bilmişik. “Ədəbi qeydlər”də Azərbaycan ədəbiyyatının

tanınmışsimaları ilə,ədəbimühitləbağlıməqalələrimdənbəziseçmələr

vermişik.“Yurddaşlarımız”fəslindəisəAzərbaycandankənarda,yaxınvə

uzaqxaricdəyaşamışhəmvətənlərimizin,həmçinin1988-ci ilədəkdədə-

babatorpaqlarımızolanQərbiAzərbaycanda–İrəvanşəhərində,Uluxanlıda,

Vedibasarda,Qəmərlidə,Gorusda,qədimGöyçəmahalındavədigəryurd

yerlərimizdə məskunlaşmış soydaşlarımızın həyat və məişətindən,

məşğuliyyətindən,ömüryolundanbəhsedənfaktikmateriallarlatanışola-

caq,otorpaqdanpərvazlanmışziyalılarımızı,sadəinsanları,müharibəvə

əməkveteranlarınıtanıyacaqsınız.

Kitabın“Mənibelətanıyırlar”fəslindəisəhaqqımdayazılmışmateri-

allarSizəbələdçilikedəcək.Diqqətinizətəqdimolunmuş“Fotoalbom”da

müəllifbarədətəəssüratınızıtamamlamaqdayardımçınızolacaq.

Belə,MənimƏZİZLƏRİM!ÖmrümünizləriniSizlərəəmanətedirəm.
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I Bölmə

DÖVRÜN 
GERÇƏKLİKLƏRİ
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ALQI - SATQI
İndidünyadaşıdırğıAL-VERgedir.Yerkürəsiözüboydabaza-

raçevrilib.Burdatorpaq,ölkə,dövlətmüstəqilliyi,enerjiehtiyatları,
silah-sursat,insanvəinsanorqanları,intellekt,millətlərinözmüqəd-
dəratınıtəyinetməhüquqları,millisərvətlər,idmanqələbələri,..satı-
lır vəalınır.Bəşəriyyəthəddən ziyadəmaddiləşib,mənəviyyatdan
sürətləuzaqlaşır.İstərölkələr, istər insanlararasındamünasibətlər
dahaçoxmənfəət,maddimənafeüzərindəqurulur.Bütünsəviyyələr-
dəMADDİYYATAALUDƏÇİLİYİNGÜCLƏNMƏSİcəmiyyətiməhvərin-
dənçıxarmağaqadirolanqorxulutendensiyadır.

İndibaşqaölkədəngüclüidmançınıtransferetməknormalha-
laçevrilib.Millikomandasınınqalibiyyətiniarzulayan,zəfərçələngi
qazanmasını istəyən bu üsula əl atır. Eynən hərracdakı kimi,
QƏLƏBƏənyüksəkməbləğitəklifedəninolur.Həminidmançınıye-
tişdirənölkəqalırqıraqda.

Birçoxsahələrdəmütəxəssislərözixtisaslarına,sənətkarlaröz
peşələrinəbizneskimibaxırlar.Alimlərintellektinibazaraçıxarıb.Ona-
bunadissertasiya,elmiməqalə,məruzə,kitabyazmaqlagüzəranını
yaxşılaşdırır.NəticəetibariləELMİNKİŞAFDANQALIR.Müəllimözün-
dənvəailəsindənkəsdiyiasudəvaxtını,sağlamlığınıvəbiliyinirepe-
titorluğasərfedir.Xarüqələryaratmağaqadirhəkimlərpasiyentin
xilaskarıdaolabilir,Əzrayılıda.Rəssamlarqazancnaminədahaçox
pulagedənşəkillərçəkir,heykəltəraşlarsüvenirhazırlayır.Yaradıcıin-
sanlarınəslsənətəsəriyaratmaqehtirasıyasönüb,yadaarxaplana
keçib.ƏslsənətolmayanyerdəMƏDƏNİYYƏTCILIZLAŞIR.

Birqisiminsanlarisəhəttabədənlərindəndəbiznesvəkarye-
ravasitəsikimiistifadəedirlər.Kimisiorqanınısatır,kimisiarını-na-
musunu(buistiqamətbütündövrlərdəvəbütünquruluşlardaolub).
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Sözdə“yüngüləxlaqlıları,yaltaqları,əqidəsinipaltarkimidəyişənləri
bəyənmədiyini”bildirənbirsıravəzifəsahibləridəkonkretişəgələn-
dəməhzELƏLƏRİNİmatahamindirir.BuziddiyyətliməqamdaGÜ-
NAHsözüiləəməlidüzgəlməyənvəzifəlişəxsdədeyil,onubeləqərar
verməyəvadaredənMÜHİTDƏDİR,ZÖVQÜNÜVƏDƏYƏRLƏRİNİ
DƏYİŞMİŞCƏMİYYƏTDƏDİR.Çünkihəminməqamdaözmaraqları
toqquşansəlahiyyətsahibiseçimqarşısındaqalır,vəzifəkürsüsündə
möhkəmoturmaqistəyionudaxiliməninəsədaqətindənvazkeçmə-
yətəhrikedir.Tərəzininbirincigözüağırgələndə,ədalətsizqərara
imzaatanşəxsrəhbərliketdiyikollektivdənöncəilknövbədəözünə
xəyanətetmişolur.SayıçoxalanbucürMƏCBURQALMALARinsan
müstəvisindəpsixologiyanı,millimüstəvidəəxlaqidəyərləri,ölkəmüs-
təvisindəcəmiyyətinağırlıqmərkəzinidəyişir.ƏXLAQINAQİSADA-
MAYÜKSƏKDƏYƏRvəMƏNSƏBVERİLƏNYERDƏƏXLAQINÖZÜ
DEQRADASİYAYAUĞRAYIR,ƏXLAQLIİNSANYOX.Ammabirreallıq
davarki,bədənlərindənkaryeravasitəsikimibəhrələnənlərinuğuru
gəncnəslintərbiyəsinə,dünyagörüşününvəpsixologiyasınınforma-
laşmasınamənfitəsirgöstərir.Valideynövladınahansımənəviyyatı
aşılamağaçalışsada,ətrafdabaşverənlər,yaşadığımühitdəgördük-
ləri,gündəlikməişətdərastlaşdığıgerçəklikləruşağın-yeniyet-
mənin-gəncinbeyninədahadərinhəkkolunur.

Populyarmüğənnilərinyaşayışınıgörübsəhnəyəcanatanların
sayı-hesabıtükənməzdir.İstedadı,məlahətlisəsivarmı-yoxmu,buna
məhəlqoyankimdir?Əsasodurgeyimini“soyunub”,imicinidəyişib
səhnəyəçıxa(söhbətsənətəyamaqolanlardangedir).Osaatdabe-
lələrinəsponsortapılır.Ammazehniqabiliyyəti iləfərqlənən,elmə-
biliyəhəvəsiiləseçilən,hərhansıfənnüzrəbeynəlxalqolimpiadalarda
qalibgələnheçbirməktəbliyə,yaxudtələbəyəkiminsəsponsorluq
etdiyinieşitməzsən.ÇÜNKİCƏMİYYƏTİNSOSİALSİFARİŞİDƏYİŞİB.
Əyləncəlihəyattərzinə,şouyaüstünlükverilir.Axı,odahacəlbedici-
dir.Sayılıb-seçilənpeşəsahibləridəbeləbirmühitdəistər-istəməziş
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metodunudəyişməliolur.Cəmiyyətintələbatınəyədirsə,tələblə-tək-
lifonauyğunlaşdırılır.

Dövrünsalnaməsiniyazanjurnalistlərdəeynəniçindəyaşadıq-
larımühitəbənzəyirlər.Obyektivvəqərəzsizinformasiyayazmaqha-
mıyamüyəssərolmur.Çünkijurnalistlikfəaliyyətindəsağlamolmayan
maraqlarlaqarşılaşmatezliyidahasıxdır.Müasirdünyadaxüsusirolu
olandördüncühakimiyyətdənsiyasətçidə,ictimaixadimdə,sənətkar
da,şoumendə,iqtidarvəmüxalifətdəmaksimumbəhrələnməyəça-
lışır.Təbliğatişindəkütləvi informasiyavasitələrininroluəvəzsizdir.
SÜRƏTLİvəSƏRHƏDSİZTANITMAİŞİNDƏKİVANALOQUOLMAYAN
MEXANİZMDİR.Onubaşqabirvasitə,yaxudmexanizmləmüqayisə
etməyəcəhdinözübeləböyükhaqsızlıqvəədalətsizlikdir.Ziddiyyəto
məqamdaortayaçıxırki,mətbuatvasitəsilətəbliğolunmasını istə-
yənlərinbirqisminəbusənətin,nədəjurnalistindəyəriiləhesablaş-
maqistəmir.Onlaraeləgəlirki,təbliğatlarıancaqözistədiklərikimi
qurularsa,güclüvətəsirliolar.PARADOKSALVƏZİYYƏTbudüşüncə-
dənqaynaqlanır.Biryandanjurnalistindalıncaqaçırlar,ondanxahiş
vəminnətedirlər.Digərtərəfdənjurnalistinprofessionallığınavəsə-
nətinözünəlazımihörmətqoymurlar.JURNALİSTİKAGÜZGÜSÜNDƏ
ÖZÜNÜCƏMİYYƏTƏSIRIMAQİSTƏDİYİİMİCDƏGÖRMƏKXƏSTƏ-
LİYİQANADƏRİNİŞLƏYİB.Məhzbuamilcəmiyyətininformasiyatə-
minatında tarazlığı pozan qalmaqallı  məlumatların meydana
çıxmasınasəbəbolur.

...MÜNASİBƏTLƏRSİSTEMİNDƏmaliyyələşməyəaludəçiliyin
miqyasıböyüdükcəDƏYƏRLƏRDƏYİŞİR.Yaxşıyaşamaqistəyinin
əsarətindəolanadamrifahınaminəmənəviyyatınaxəyanətmövqe-
yində dayanır. Cəmiyyətdə bayağılaşma, bəsitləşmə tendensiyası
g ü c l ə n i r. Yüksəkidealların,mənəvidəyərlərinboşalanyerinəZİR-
ZİBİLdolur.

2008
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İNfORMASİYA və İNSAN
Qəribəbirdövrəgəlibçatmışıq.İNSANlaİNFORMASİYAüz-

üzədayanıb.İNSANfəaliyyətinin,müşahidəsininvəzehnininməhsu-
luolanİNFORMASİYAbəşəriyyətiidarəetməyəbaşlayıb.Budurum-
da hansı daha önəmlidir – qlobal informasiya cəmiyyətinə doğru
istiqamətlənməkmi,İNSANamiliniİNFORMASİYAnınfəsadlarından
qorumaqmı??

YaşadığımızyüzillikİNFORMASİYAəsridir.Bizdəniznsizhərgün
yüzlərləxəbərşüurumuzunqapılarınıdöyür.İNSANardı-arasıkəsil-
məyənİNFORMASİYAaxınınaməruzqalır.Çoxbilənazyaşar,–de-
yiblər.Qeyri-iradibeynimizəyeridilənAUDİO-VİZUALMƏLUMATLAR
həyatımızızənginləşdirməkləyanaşıömrümüzügödəldir.İnformasi-
yalaşmaqlobalprosesolduğundanondanqaçmaqmümkündeyil.Bəs
qorunmaqnecə?İNFORMASİYAnınxeyirindənfaydalanabilməyən
ADİVƏTƏNDAŞonunziyanındannecəötüşsün?

Azacıqdiqqətetsəkgörürükki,müasirdövrdəevlərinsərhədi
çoxgenişlənib.Divarlaryerindəqalsada.İndiheçbirailəancaqöz
qayğılarıylayaşamır.Çağırılmamışqonaqkimievlərimizədaxilolan,
saysız-hesabsızkütləviinformasiyavasitələrininyaydığıxəbərlərbizi
bizdənxəbərsizyadladlarakökləyir.İNSANözünəyadlaşır...və...yal-
nızbiolojivarlıqdeyil,həmdəsosialvarlıqolduğuüçünqisməndəol-
sa,özünəyadömüryaşamağaməcburolur.

BəzənəhvalımızıdagünərzindəqəbuletdiyimizİNFORMASİYA-
larmüəyyənləşdirir.Sözümüzün-söhbətimizinbaşmövzusunaçevrilir.
İnternetdən,televiziyavəradiodan,qəzetvəjurnallardan,reklamlar-
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danaldığımızməlumatlardünyagörüşümüzügenişləndirməkləbəra-
bərhəmşüurumuza,həmpsixikamızatəsirgöstərir.Xarakterimizi,
davranışımızıformalaşdırır.Özümüzdəhissetmədənşüurumuzunalt
qatınatoplananməlumatlarbiziyönləndirir.Çoxzamanheçfərqinə
varmırıqki,adiməişətdə,gündəlikhəyatımızdaqərarlarınqəbuledil-
məsindəşüuraltınaötürdüyümüz(istərdüşünülmüş,istərqeyri-ira-
di)informasiyalarnəqədərhəllediciroloynayır...

BuprosesyalnızFƏRDinhəyatı iləməhdudlaşmır,dolayısıyla
CƏMİYYƏTədəsəssizcəhökmünüdiktəedir.İNFORMASİYAnınhök-
mücəmiyyətdəbəzənmütərəqqi,bəzənisəneqativtendensiyalara
yolaçır.VƏTƏNDAŞINİNFORMASİYAYAMÜNASİBƏTİcəmiyyətdəki
birçoxproseslərişərtləndirir.Həminproseslərəmin-amanlığadayö-
nələbilir,qarşıdurmayada.BU,BİZİMMƏSULİYYƏTİMİZDƏNASILI-
DIR. İnsanın hər hansı məlumatı qavrama məsələsi mürəkkəb
prosesdir.Beləki,nəqədərinsanvarsa,oqədərdədüşüncətərzivar.
Adamınsavadvədünyagörüşsəviyyəsi,xarakteri,məşğuliyyəti,mə-
lumatlılıqdərəcəsionuninformasiyadandoğru-düzgünbaşçıxarma-
sına,obyektivnəticəyəgəlməsinəyardımçıolur.

Gerçəklikbundanibarətdirki,hazırkidövrdəİNFORMASİYA-
nısağlamməntiqlətəhliletməyi,onaanalitiktəfəkkürlə,tənqidimöv-
qedənyanaşmağıbacaranşəxs İNFORMASİYAnınağasınaçevrilir.
Ondanyetərincəfaydalanırvəqazanır.(Təbiiki,buməqamdasöhbət
ancaqmaddi qazancdangetmir...) İNFORMASİYAnı kortəbii qəbul
edənlərisəonunqulunaçevrilirlər.Buqəbildənolanadamlaraldıqları
yanlışməlumatıaraşdırmadan,birazdaüstünəqoyubötürürlər.Bu
haldasubyektivmövqeobyektivmövqekimitəqdimolunur.YANLIŞ
İNFORMASİYACƏMİYYƏTİNTARAZLIĞINIPOZDUĞUKİMİ,YANLIŞ
QAVRANANİNFORMASİYADAİNSANINDAXİLİTARAZLIĞINIPO-
ZUR.Yaşadığı,işlədiyimikromühitdədüzgünmövqeseçməsinə,cə-
miyyətləharmoniyadayaşamasınamaneolur.

2008
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ƏLAHƏZRƏT  
İNfORMASİYANIN MÖHÜRÜ

BizİNFORMASİYAnınfetişləşdiyizamankəsiyindəyaşayırıq.
İndiİNFORMASİYAfəaliyyətvəhəyatanlamınagəlibçatıb,cəmiyyə-
tinəsastələbatınaçevrilib.İNFORMASİYAdaimhərəkətdədir,çoxsü-
rətlədəyişir,hərantəzələnir.Gəlişiiləgedişibirgözqırpımındabaş
versədə,ictimairəyətəsiriuzunmüddətqalır.ƏLAHƏZRƏTİNFOR-
MASİYAİCTİMAİŞÜURAÖZMÖHÜRÜNÜVURUR.

Buməkanda,yəniqlobalinformasiyaməkanındayeniiləköh-
nənin,doğruiləyalanın,faydalıiləzərərlininsərhədlərinimüəyyənləş-
dirməkasandeyil.O ki qaldı çoxustalıqla tərtib olunmuşqərəzli
məlumata!TəcavüzkarermənilərinAzərbaycanxalqınaqarşıyönəl-
mişinformasiyamüharibəsibunabarizsübutdur.Bizimtorpaqlarımı-
za,millimədəniyyətimizə,incəsənətimizə,mətbəximizəgözdikənvə
tez-tez Azərbaycan musiqisini, mahnılarımızı, ləziz yeməklərimizi
vəs.özadınaçıxanüzdəniraqqonşumuz,bəzənhəttaböyüksənət-
karlarımızıda“özəlləşdirmək”iştahasındanəlçəkəbilmir.Həminqə-
rəzliməlumatlargec-teztəkzibolunsada,oməlumatlatanışolmuş
heçdəbütüninsanlarınbeynindədüzəlişaparmaqmümkünolmur.
Artıqqatargetmişolur.Bu,məsələninGÖRÜNƏNTƏRƏFİdir.

MəsələninGÖRÜNMƏYƏNTƏRƏFİ isəGƏLƏCƏYİMİZOLAN
UŞAQLARınformalaşmasıprosesidir.Elektroninformasiyavasitələrin-
dənmaksimumbəhrələnmək imkanıolan indikiuşaqların özmilli
mənsubiyyətini,adət-ənənələrinibilən,soy-kökünəbağlışəxsiyyətki-
miyetişməsidüşündürücüproblemdir.Çünkielektroninformasiyamə-
kanındanhərcürməlumat,bilgialmaq imkanlarıvəazadlığıolan
müasiruşağınseçimimkanlarıdagenişdir.Oseçimiisəötəndövrlər-
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dəolduğukimiyalnızailəvəməktəbtərbiyəsideyil,həmdəinforma-
siyacəmiyyətininözəlliklərimüəyyənləşdirəcək.ƏLAHƏZRƏTİNFOR-
MASİYAUŞAQLARINFORMALAŞMASINAÖZMÖHÜRÜNÜVURACAQ.
Unutmayaqki,virtual informasiyaməkanındaİNSANşüurunun,tə-
fəkkürününmanipulyasiyaolunmaqimkanlarıdahagenişdir.İNSAN
zəkasının icadvə ixtiraetdiyimaddi-mənəvi nemətlərbolluğunda
UŞAQZEHNİdüzgünorientasiyagötürməkdəçətinlikçəkir.

İnformasiya-kommunikasiyatexnologiyalarınınhəyatımızınva-
cibfaktorunaçevrildiyihazırkidövrdə informasiyacəmiyyətinə
inteqrasiyamütləqdir.VəbuməqamdaİNFORMASİYAnıngərəkliliyi,
informasiyamühitininvəvərdişlərininzəruriliyisübutaehtiyacıolma-
yanAKSİOMdur.Paradoksalhalbudurki,İNFORMASİYAbəşərövla-
dınıhəmcəzbedir,həmdəözündənitələyir.DolukimiİNSANınbaşına
yağanxəbərlərbəzənonuyorur.Vaxtaşırıinsanbeynigərəksizyük-
dənxilasolmaqistəyir.Danılmazfaktdırki,ƏLAHƏZRƏTİNFORMA-
SİYAnınqatıdumanabürüdüyüXXIəsrdəİNSANözününyaratdığıən
müasirtexnologiyalarınkölgəsindəqalır.İKT–informasiya-kommuni-
kasiyatexnologiyalarıhəyatımızavəməişətimizədahadərindənnü-
fuz etdikcə İNSAN amili tədricən arxa plana keçir. İNFORMASİYA
cəmiyyətindəinsanınsosialmaraqlarımütləqqorunmalıdır.Bunun
üçünölkələrinqanunvericiorqanlarıbirsıraqanunlarqəbulediblər
vəzərurətyarandıqcayeniləridəqəbulolunur.Ammaişbununlabit-
mir.

Gələcəkdənecəolacaqvəbuprosesdünyanıharaaparacaq,–
bəllideyil.Bəlliolanbudurki,şəxsiyyətləinformasiyaarasındakıqar-
şılıqlımünasibətdətədricənikinciönəkeçirvəİNSAN“İnformasiya
tərəfindənidarəolunmaqmı, informasiyanı idarəetməkmi?”–sualı
qarşısındaqalır.

2008
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TƏRƏQQİ və PSİXOLOGİYA

SÜRƏTƏSRİyeniimkanlarlayanaşı,yeniproblemlərdəgəti-
rib.CəmiyyətininkişafsəviyyəsininyüksəlişdinamikasıylaİŞSİZLİYİN
artımdinamikasıarasındamüşahidəolunanparalellikhazırdadünya
dövlətlərininaktualproblemlərisırasındayeralıb.İNSANamilinətə-
ləbatınazalmasındatexnologiyalarınsürətliinkişafımıböyükroloyna-
yır,dünyanıbürüyənqlobalmaliyyəböhranımı,digəramillərmi?Bizcə,
hamısı. Belə şəraitdə ÖZÜNÜİFADƏ İMKANLARI MƏHDUDLAŞAN
ŞƏXSAQRESSİVLƏŞİR.Ətrafına,xüsusiləuğuru-qazancıgözqamaş-
dıranlaraqarşıqəzəbliolur.Yoxsultəbəqəninvarlıtəbəqəyədözüm-
süzlüyünün kökündə bu amil xüsusi çəkiyəmalikdir. İstər mikro,
istərsədəmakromühitinəqarşıənlaqeydadambeləcəmiyyətəgə-
rəkliliyiniduymayanda,özünətələbatolmadığınıgörəndəbədbinlə-
şir, pessimizmə qapılır. İŞSİZLİYİN miqyaslarının durmadan
genişlənməsinəticəsindəminlərləadamailəsini,güzəranınıtəminet-
məküçünmövcudimkanlarındandahaaşağısəviyyəliişlərlərazılaş-
maqməcburiyyətində qalır... ÜSTQATDA dolanışığın pisləşməsilə
özünübüruzəverənbuproses,ALTQATDAinsanınpsixolojiduru-
mundaciddidəyişikliklərləmüşayiətolunur.

Təzadlarladoluzəmanədəyaşayırıq.Biryandandaimyenilə-
şən,təkmilləşənməişəttexnologiyalarınınkütləvisurətdəevlərəayaq
açmasıhəyatımızırahatlandırır,digərtərəfdənsəidarəvəmüəssisə-
lərdəgeniştətbiqolunanyenitexnikalar,avtomatlaşdırmasayəsində
canlı icraçılara  ehtiyac azalır. YARANAN TƏRS MÜTƏNASİBLİK
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CƏMİYYƏTİNPSİXOLOGİYASINDAYENİGƏRGİNLİKOCAĞINAÇEV-
RİLİR.İndialimlərhəttaevişlərinigörməkçünrobot-insanhazırlayır-
larvəhəminrobotlarıngeniştətbiqediləcəyigünoqədərdəuzaqda
deyildir.Elmi-texnikitərəqqininraketsürətliinkişafıkadrlarıözpeşə-
yönümlərinidəyişmək,dövrüntexniki inkişafsəviyyəsinəuyğunlaş-
maqzərurətiiləqarşı-qarşıyaqoyur.

Dövrünambisiyalarıcəmiyyətinhərbirüzvünüdahadərindü-
şünməyə,mövcudəqli-intellektualpotensialınımaksimummeydana
qoymağavadaredir.Bugedişatla“MÜTƏXƏSSİS”olaraqİNSANIN
DƏYƏRİninSTRATEJİMƏSƏLƏLƏRİHƏLLETMƏKqabiliyyətinəuy-
ğunmüəyyənləşdiriləcəyigünsürətləyaxınlaşır.Həyatgöstərirki,XXI
əsrininsanıdövrüntempinəuyğunlaşmağı,hədsizcəld,deməkolar
“İKİDAŞARASINDA”qərarqəbuletməyəhazırolmağı,manevret-
məyibacarmalıdır.Həyatbizieləvəziyyətlərləqarşılaşdırırki,uzun-u-
zadıdüşünməyə,götür-qoyetməyəvaxtqalmır.Əhəmiyyətli olan
qərarlarıbəzənqaçhaqaçda,ayaqüstüqəbuletməklazımgəlir.Etiraf
edək ki, bu halda səhvə yol vermək ehtimalımız da xeyli artır.
Lakin...anındacaqəraragəlməyi,vəziyyətidərhaldəyərləndirməyi
bacaranşəxsgününnəbziiləharmoniyadayaşayır,bacarmayanisə
həyatınıtənzimləyəbilmir.Hansısaimkanlarıəldənvermişolur.

Zəmanəmizintendensiyasıgöstərirki,OPERATİVQƏRARQƏ-
BULETMƏK,DƏRHALREAKSİYAVERMƏKbacarığıtezlikləçoxşeyi
həlledəcək.Həttainsanınyaşamtərzinəvəmənəvialəminəyadolan
birçoxşeylərəuyğunlaşabilməsi(eynizamandaözməniniqoruma-
sı),yaxudnələrdənsəvaxtındaimtinaetməsionungələcəkhəyatını
yönləndirəcək.Psixoloqlarınməsləhətinəqulaqassaq,CƏLDORİEN-
TASİYAGÖTÜRMƏYİVƏRDİŞƏÇEVİRMƏLİYİK.Təhlillərbunudemə-
yəəsasverirki,zəmanəmizdəÖMÜRdəFUNDAMENTALLIĞINDAN
ÇIXIB,adiləşib,gündəlik,BUANLIQMATERİYAYAçevrilib.

2008
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AZADLIQMI, 
HEGEMONLUQMU ?..

Bizdənoqədərdəuzaqlaşmamış20-ciyüzilliyin80-ciillərində
məişətimizə“döyüş”filmləriayaqaçmağabaşladı.Dağılmaqdaolan
SSRİqalasınınkilidi laxlayanqapılarındanqaçaqyollaölkəyədaxil
olan“döyüş”və“dəhşət”filmləriilkvaxtlarmaraqla,qorxuvəhəyə-
canlaizləndi,“yenilik”kimiçoxdiqqətçəkdi.Tədricənyeniyetmələ-
rinəsasəyləncəsinəçevrildi.Uşaqdünyasınayoltapıncaşüurlarıəsir
götürdü.Nəticəsigözqabağındadır.İndikiuşaqlarbir-birinəşəfqət
göstərməkdənçox,əziyyətverməkdənhəzzalırlar.Azyaşlılararasın-
daqəddarlıq,amansızlıqxarakterikxüsusiyyətəçevrilir.Həmyaşıdını
döymək,incitmək,nəyinbahasınaolur-olsunətrafındakılarüzərində
qələbəçalmaq,qaliblikiddiası–seyredilənfilmlərdənkörpəpsixolo-
giyasınahopanzəhərözünübelənümayişetdirir.

Dahasonraəcaib-qəraibteleseriallarayaqaçdıevlərə.Bumər-
hələdəinsanlaraqeyri-standartəxlaqtərzi,yaddavranıştəlqinolun-
du. Mütləqləşən AZAD İNSAN İDEYASI XAOTİK CƏMİYYƏTİN
BÜNÖVRƏSİNİQOYDU.Bütünbunlarkinolardanşüurlara,şüurlardan
psixologiyamüstəvisinə,oradandahəyatvəməişətimizəsirayətet-
di.İstəklərinəçatmaqüçünhəryoluməqbulsayanserialqəhrəman-
larıcəmiyyətdədaşlaşmışetiknormalarıalt-üstetdilər.ÜSTQATDA
demokratikcəmiyyətvəinsanazadlığınahörmətkimiqələməverilən
həmintendensiyaALTQATDAməkrliməqsədlərindaşıyıcısıoldu.Ay-
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larlateleekranlardanevlərimizədürtülübazqalaailəüzvünəçevrilən
həminobrazlarıncanlandırdığıyaşamtərziəslindəailədaxilində,doğ-
malararasındatoxunulmazsayılansahələrinTOXUNULMAZLIQSTA-
TUSUNU ləğv etməyə yönəldilmişdi. Dövlətin əsası olan ailənin
dayaqlarısarsıdılırdı.Həminfilmlərdəatanınvəyaananınözövladı-
nınsevgilisinə,yaxudhəyatyoldaşınagözdikməsivəyaəksinə,oğu-
lun-qızın öz valideyninin tərəf-müqabili ilə məhrəm münasibətdə
olmağacanatmasıkimieybəcərlikləradihəyatnormasıkimitəqdim
olunurdu.(Məsələn,“SantaBarbara”,“Mehribandüşmən”vədigər
teleseriallarda.Busayaqmisallarınsayını istənilənqədərartırmaq
olar.)Cəmiyyətdə,insanlararasındakımünasibətlərdəmüqəddəsheç
nəyəyerqoymayanotipəxlaqtərziböyüməkdəolannəslətəsirsiz
qalmadı,hələformalaşmamışxarakterlərəyabançıçalarlaraşıladı.

Ofilmləriçəkənlər,yaxudsifarişverənlərvəonamaliyyəayıran-
larincəsənətininsanşüurunatəsirimkanlarınıyaxşıbilirlər.Məncə,bu
yollatəlqinolunanhəyattərziböyükməqsədlərəhesablanmışekspe-
rimentdir.Ammagörünənbudurki,“böyük”dediyimizoməqsədlər
yaxşıanlamdaböyükdeyildir.Sonnəticədəbəşəriyyətiməhvərindən
çıxarıbdünyamiqyaslıxaosasürükləməyəyönəldilib.Çünkiheçbir
FƏRDİNAZADLIĞICƏMİYYƏTİNHÜQUQvəMƏNAFEYİNDƏNÜS-
TÜNTUTULABİLMƏZ.İnsanıninsanamünasibətindəqəddarlıq,eti-
nasızlıq, qarşıdakını əzib keçmək meyli gücləndikcə bəşər övladı
mənəvibaxımdanyoxsullaşır.Ayrı-ayrıfərdlərinmənəviyyatsızlaşma-
sısonhesabdacəmiyyətinmüqavimətqabiliyyətinizəiflədir.Bəlkədə
BU AYSBERQİN ALT QATINDA DÜNYANIN İDARƏ OLUNMASINI
ASANLAŞDIRMAQMƏKRİDURUR.VəbuprosesDÜNYAHEGEMON-
LUĞUiddiasındanqaynaqlanır.Bəlkədə.

2008
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BUGÜNÜMÜZDƏN  
BOYLANAN  SABAH

...XXəsrin50-60-70-ciillərindənbəhsedənkinolarabaxanda
mənəvirahatlıqduyuruq.Odövrüninsanlarıgözümüzəazqala
sakitlik,mehribanlıq,səbr,təmkinvəşəfqətmücəssəməsikimigö-
rünür.Bəlkədəhəyatdabeləolmayıb,bütünbunlarssenaristvəre-
jissortəxəyyülününməhsuludur.Hərhaldanəzərəalsaqki,hərbir
sənətəsəri,incəsənətnümunəsiyarandığıdövrünbədiiinikasıdır,on-
dahəminfilmlərdəgördüklərimizindəəsasənreallığıəksetdirdiyifik-
riylərazılaşmalıyıq.

XXIəsrinbirincionilliyindənodövrəboylanandayalnızelmvə
texnikanındeyil,həyatımızındanəqədərsürətgötürdüyününfərqi-
nəvarırıq.Cəmiyyətininkişafsəviyyəsimüqayisəyəgəlməzdərəcədə-
dir.Dünyanıağuşunaalanqloballaşmaprosesiölkələrivəxalqları
yaxınlaşdırıb.Sərhədləraçılıb.Müasirinsandünyanınistənilənbölgə-
sinigəzib-dolaşmaq,ənazındanvirtualsəyahətəçıxmaqimkanına
malikdir.Ammagenişlənənimkanlarmüqabilindəvaxtımızdaralıb.
Sankisutkamız24saatdeyil.Həttaməişətimizədərindənnüfuzedən
texnikabeləbizivaxtqıtlığındanxilasedəbilmir.Obrazlıdesək,MÜ-
ASİRİNSANDÖVRLƏAYAQLAŞABİLMƏK,MAKROMÜHİTİNDƏKİRƏ-
QABƏTƏDAVAMGƏTİRMƏKÜÇÜNQAÇIŞVƏZİYYƏTİNDƏQALIR.
Sosioloqlarıntədqiqatlarıdagöstərirki,müasirinsanacıqlıdır,hirsli-
dir,əsəbidir,hövsələsizdir.ODAİMTƏLƏSİR,HANSISAFÜRSƏTİƏL-



31

I Fəsil.  Düşüncələr

DƏNVERƏCƏYİNDƏN,NAMƏLUMŞANSIİTİRƏCƏYİNDƏNQORXUR.
Stressvəziyyətihəraddımdaonumüşayiətedir.Beləki,XXIyüzillik-
dəraketsürətiləirəliləyənelmi-texnikitərəqqi,dəyişəndəyərlər,öz
sürprizlərinişəlaləkimi insanlarınbaşınayağdıranhəyat insanlara
maddi-mənəvinemətlərbolluğuiləyanaşı,həmdəgərginlik“bəxş”
edir.Sürəklidəyişiklikləraxınındatəngnəfəsolaninsanrahatlığınıiti-
rir.Həyatımızanüfuzedənstresssituasiyasıöncəpsixologiyamızasi-
rayətedir,sonrayaşamtərzinəçevrilir.

MÜASİRİNSANINPSİXOLOJİDURUMUGƏRGİNDİR.Bufakt
məhkəməsalonlarındaaparılandinləmələrdəcinayəthadisələrinido-
ğuransəbəbkimiöncülyerdədir.Buamilproblemlidoğulankörpələ-
rin analarınımüayinə edəndə daha qabarıq üzə çıxır. Buməqam
azyaşlıuşaqlarınoyunvəəyləncəproseslərindəöztəzahürünütapır.
Böyüməkdəolannəsilyaşlınəsilləmüqayisədəinformasiyakommu-
nikasiyatexnologiyalarıdövrünəxasçoxluüstünqabiliyyətlərəma-
likolsada,mənəvidözümlülükdəonauduzur.

2008  



32

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

QƏLƏMİN  AĞIR MƏSULİYYƏTİ
Bəzənəsərlərininvurğunuolduğunədiblətəsadüfitanışlıqbü-

tüntəəssüratlarınıalt-üstedir.Yaradıcılığındatəlqinetdiyiucamə-
ramlarınmüqabilindəyazarınözününnəqədərcılızadamolduğu
meydanaçıxır.Sarsılırsan.Beləməqamdaözünüaldadılmışkimihiss
edənlərdəolur.Təbliğetdiyi ideallarlaşəxsiyyəti,yaşamtərziçox
fərqlənənsənətkarinsanıncəmiyyətəetibarınıazaldır.

...Şəxsiyyəti ilətanışlıqdansonraəsərlərinindəgözdəndüş-
məktəhlükəsiəsasənyazarları–şairvəyazıçıları,jurnalistləritəh-
did edir. Çünki sənətin digər növlərində onu yaradanın şəxsiyyəti
insanlarçünoqədərdəönəmliolmur.Yəninadirmemarlıqabidəsinə
tamaşaedəndə,heykəlinestetikgözəlliyindənzövqalanda,düşündü-
rücürəsməsərinəbaxanda,musiqininecazkaraləminədalandaheç
kəsdemirki,“müəllifözünaqisadamdır,əsəriniyəbeləgözəlyara-
dıb?..”.Ammayazdığıfikirlərləsürdüyühəyattərziüst-üstədüşməyən
yazıçıdərhalqınaqobyektinəçevrilir.Çünkiqələminməsuliyyətiağır-
dır.

Bədii, yaxud publisistik yazını oxuyan və bir imzanı ardıcıl
izləyənşəxsbəyəndiyimüəllifiöznəzərindəfetişləşdirir,zənnedirki,
“bunuyazan,mənəvi-əxlaqidəyərləraşılayanşair,yazıçı,jurnalist
özüdəyəqinki,beləyaşayır”.Elənəzərindəilahiləşdirdiyiyazarla
şəxsəntanışolduqdan,onuyaxındantanımaqimkanıqazandıqdan
sonrakı sarsıntının kökündə də bu yanlış düşüncə dayanır.
Şüuraltındakıillüziyadağılankimiyanılmışfərddayanıqsızvəziyyətə
düşür, güvəncini itirir. Real həyatda isə sənətkarın  şəxsiyyəti ilə
yaradıcılığınınbir-birinitamamlamasınadirhadisədir.

2007
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TƏRS MÜTƏNASİBLİK
Necəolurki,millətintarixinəvətarixboyuyetişdirdiyiböyük

şəxsiyyətlərəlaqeydmövqedənyanaşan,müasirlərinəmünasibətdə
bəsitdüşüncəli,məişətdənaqisdavranışlı,özmənafeyinihərşeydən
üstüntutan,əldəedəbiləcəyimaddiqazancnaminəiynəningözün-
dənkeçməyəhazırolanYAZARəsərlərindəyüksəkmateriyadanbəhs
edəbilir,millimentalitetəvəbəşəridəyərlərəüstünlükverir,human-
izmvəhəqiqətcarçısınaçevrilir?Özündəolmayankeyfiyyətləripoe-
ziyasında,nəsrində,publisistikasında təbliğedənsənətkarahəyat
hikmətləriniyazdıranhansıqüvvədir?Qələminqüdrəti,istedadıngü-
cü,yoxsailhampərisi?Bəlkədəbirinsankimişəxsiyyətindəkinaqis-
liyikompensasiyaetməkehtiyacı?!

Həyatgöstərirki,yaxşıəsərinmüəllifinindəyaxşıadamolma-
sımütləqdeyil.Sənətkardaadiadamdır.Qeyri-adiməxluqdeyildir.
Güclüvəzəiftərəflərivar.Medalınikiüzükimi.Güclütərəfisənətka-
rınyaradıcılığındaözəksinitapır.Zəiftərəfiməişətdə,gündəlik
həyatda,adiinsanimünasibətlərdətəzahüredir.

BuyerdəyadımaməşhurfransızaktyoruLuideFyunesdüşür.
Yaratdığıkomikobrazlarmilyonlarlainsanıgüldürməyəqadirolan,
bütündünyadasevilən,əvəzsizkomediantkimitanınanbusənətkar
realhəyatdaçoxqaraqabaq,ciddivəqaradinməzbirşəxsolub.Bö-
yüksənətkarlarınhəyatındabeləfaktlarçoxdur.Buqəbildənolantərs
mütənasibliklərsənətməqamında,yaradıcılıqprosesindəsənətkarda
ikilənməhadisəsininnəticəsikimiortayaçıxır.

2007 
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“VƏTƏNPƏRVƏR”  MÜHACİR
Hamıgileylənirki,dünyanınmizan-tərəzisipozulub.Əgərhərə-

mizbiryandanəyiriksə,budünyanecədüzəlsin?...
Cəmiyyətşəxsiyyətinqabiliyyətinivəenerjisinidüzgünistiqa-

mətləndirməyibacarmayanda,tənzimləməyəndəfəlakətbaşverir.Hə-
yatınkeşməkeşləriqarşısındaduruşgətirəmməyibdolaşığadüşən
fərdcəmiyyətüçüntəhlükəyəçevrilir.“VƏTƏNPƏRVƏR”MÜHACİRdə
belələrindənbiriydi.Özünüsiyasibaxışlarınagörətəqibolunmuşki-
miqələməverirdiyadölkədə.Əslindəqürbətəüztutmaqdanməqsə-
dişəxsiproblemlərinihəlletmək idi.Pulqazanmaq,sərvətsahibi
olmaq,ağgünəçıxmaqistəyirdi.Doğmayurddagətirməyənbəxtini
yaddiyardasınamağaqərarlıydı.AiləsininiqtisadidurumunuVətənin
siyasiimicinəzərbəvurmaqbahasınayaxşılaşdıracaqdı“VƏTƏNPƏR-
VƏR”MÜHACİR.Ammabununfərqindədeyildi.Vətənəarxaçevirdiy-
nidərketmirdi.Özünüölkədəngizli yollaqaçmağavadaredilmiş
vətənpərvərkimigöstərirdi.ŞəxsimənafeyinaminəAzərbaycanınde-
mokratikimicinəzərbəvururdu.

Belələrininsayıartdıqcainsanhüquqlarınınvədemokratiyanın
keşiyindədayananbeynəlxalqqurumlaratəqdimolunanhesabatlar-
dadoğmaölkəyəqarşıəksarqumentəçevrilirdilər.Müstəqilliyimizi
gözügötürməyənlərbufaktlardangeninə-bolunaistifadəedirdilər.
Amma...“VƏTƏNPƏRVƏR”MÜHACİRhəryerdəağızdolusuVətəninə,
xalqınaməhəbbətindəndəmvurur,millətinin“sərvətinidağıdanları”
lənətləyir,“neçəkimənimkimioğullarbugündəyaşayır,buölkədü-
zələndeyil”,–deyirdi.Vətəninə,dövlətinəmənənxəyanətetdiyini,gi-
leyliolduğudurumudüzəltməyəyox,pisləşdirməyəxidmətetdiyini
yaanlamır,yadaanlamaqistəmirdi...

2007
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QÜRBƏT
QÜRBƏTDƏYAŞAYANıngözlərindədərinkədərqatıvardı.Çöh-

rəsigülsədə,gözləriheçvaxtgülmürdü.Sankiiçindəkisevincduy-
ğusunu zindana salıb qapısını bərk-bərk kilidləmişdilər. Açarı da
ağlagəlməzyerdəgizlətmişdilər.Gözlərieləqəmliidiki...

O,qürbətəhərbçiiləailəqurandagəlmişdi.Vətəndən,əzizlə-
rindənayrıdüşməyinmüvəqqətiolduğunuzənnedirdilər.Fələyiniş-
ləklərindənxəbərsizdilər.Azkeçməmişsovetimperiyası–xalqlar
həbsxanasıdağıldı.Zahirəndünyaeləbildiki,bağlısərhədləraçıldı.
ƏslindəisəSSRİdeyilənməkandaxilindəsərhədlərbundansonraqa-
pandı.Tarixinbirdönüşümilyonlarıntaleyindəəks-sədatapdı.Orbi-
tindən çıxmış peyk vəziyyətinə düşən insan taleləri heç kəsi
düşündürmürdü.DÜNYAbundansonrabirdaha  “SOSİALİZMVƏ
KAPİTALİZM”deyilən  İKİQUCAQDAÇABALAMAYACAQDI.Önəmli
olanbuidi!Süqutauğrayanfövqəldövlətinxərabəliklərialtındaəzi-
lənlərəfikirverənyoxuydu.Mərkəziidarəçiliksisteminətabeçilikara-
dan qalxdığından sovet ordusundan tərxis olunan yüksək rütbəli
hərbçilərədoğmarespublikalarıbeləqucağınıaçmadı.Həyatınıfövqəl
dövlətiqorumağahəsretmişmüqəddəspeşəsahibləriheçkəsəgə-
rəkolmayanartıqyükəçevrildilər.Xəritəsidəyişənvətəninkeşikçiləri
üçünbuduruməslfaciəydi.Acıvəədalətsizhəqiqətləbaş-başaqal-
mışdılar.Bu,tar-marolanictimai-siyasiquruluşun,özünüdoğrultma-
yan sosializm sisteminin 70 il əsarətdə saxladığı vətəndaşlarına
vurduğunövbətizərbəydi.Doğmalarındanuzaqdayaşamaqməcbu-
riyyətinəqatlaşanların“mükafatıydı”.

...Qürbətdoğmalaşdıqcavətənəlçatmaz,ünyetməzməkana
çevrilmişdi.Doğmalarınhəsrətiqəlbinəçökmüşdü.Paradoksabaxki,
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QÜRBƏTDƏYAŞAYANınövladlarıüçünvətəneləbuqürbətinözüy-
dü.Onuintizardaboğan,ruhunuəzənqürbət.Meşələrinəhatəsin-
də yerləşən kiçik hərbi şəhərciyə min bir tellə bağlanmışdılar.
Güvəndikləridövlətdağılandansonradoğmayurdlaraüztutanköç
karvanlarıgeridönmüş,bəxtigətirənlərmülkiidarələrdəişəyerləş-
mişdilər.Qürbətdəyaşamağaevi,yeməyəçörəyivardı.Buradakımik-
romühitdə sayılıb- seçilirdi. İllər ona təzə tanışlar, rəfiqələr, ailəvi
dostlarbəxşetmişdi.Zahirənhərşeyqaydasındaydı.Ammadaxilin-
dəgizlənmişnisgilQÜRBƏTDƏYAŞAYANıüzürdü.Vətənhəsrətiylə
yolasaldığıillərionaheçkəsqaytarammayacaqdı.İçin-içinyanırdı.
Bəbəklərindənkədərsilinmirdi.Çöhrəsigülsədə,gözləriheçvaxt
gülmürdü!..Heçvaxt.

2006 
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SOYQIRIM
Şəhərdəağaclarınsoyqırımıbaşlanmışdı.Yaşına,barına,fay-

dasınabaxmadanamansızcasınaqırırdılarağacları.Xüsusiləgecəsa-
atlarında. Tikinti şirkətləri ağaclara qənim kəsilmişdilər. Ən qatı
düşməndənqisasalırmışlarkimidavranırdılartəbiətinbuməsumgö-
zəlləri ilə.Buldozerlərinbaşına-gözünədöyə-döyəqırdığıağacların
şaqqıltısısakinlərinyuxusunaharamqatırdı.Ürəkağrısıtuturdular.
Nəyazıqki,buəməlitörədənlərinvicdanısızlamırdı.Buldozerlərin
tapdağınaməruzqalanqocamanağaclarsahələm-hələmramolmur-
dular.Hərzərbədənsonrabaşlarınıdikəldib“mənvaram”,–deyə
meydanoxuyurdular.

Xüsusiləmayayında,yazgünükəsilənağaclarınah-naləsiye-
ri-göyüyandırırdı.Ağaclarıngözyaşlarınəvaxtsabuhökmüverənləri
özselindəboğacaqdı.Sürətləseyrələnyaşıllığınyoxluğundaekologi-
yakorlanırdı.Havadaoksigeninmiqdarıazalırdı.Torpağındayanıqlı-
ğızəifləyirdi.Sürüşməyəmeyllilikartırdı.

...Yüzilkeçəcək,təbiətbusoyqırımınqisasınıalacaqdı.Torpa-
ğındərinqatlarınaişləyənağacköklərivərişələriçürüdüyündənya-
ğışlartorpağıaşındıracaqdı.Torpaqsürüşmələriintensivləşəcəkdi.Yaz
aylarındagələnselsularıağaclarınyerindəucaldılmışgöydələnləriqu-
cağınaalıbaparacaqdı.Selinağuşundaoyuncaqkimiatılıb-düşən
göydələnlərokeanındibinəgömüləcəkdi.Yayınbürküsündəkölgəsin-
dədaldalanmağaqollu-budaqlıağacqalmadığındaninsanlarxəstələ-
nəcəkdilər.Qorunmaqçünağac-çətirtapabilmədiyindəntorpağınüzü
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günəşinyandırıcışüalarındancadar-cadarolacaqdı.Çatlardərinəiş-
ləyəcək,yarğanlarəmələgələcək,torpaqonuağacsızqoyanlarıYe-
rin təkinə göməcəkdi. Təbiətə zülm edən İnsan onun hücumuna
məruzqalacaqdı.SəbrkasasıdolanTəbiətqisasınıcəmibəşərövla-
dındanalacaqdı.Qurununodunayaşdayanacaqdı.İlləruzunudavam
edənağacsoyqırımınınəvəzinihamıödəyəcəkdi.

Bütünfəlakətlərgələcəkdə–yüzilsonradadayanıbgözləyirdi
adamları.İndilikdəsəağaclarışəhərinüzündənsilməkistiqamətində
yarışgedirdi.Tikintişirkətləri“Hərəyəyüzağackəsək”devizialtında
hünərlərininümayişetdirirdilər.Ağaclarınsoyqırımıgenişlənirdi.

2007
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İŞĞAL
Yadelliağaclaryavaş-yavaşyerliağaclarıvətənindəndidərgin

salırdı.Xançinarı,eldarşamı,qədd-qamətlisərv,salxımsöyüd,qol-
lu-budaqlıpalıd,qovaq,küknar,qarağac...küçələrdən-yollardansey-
rəlir,onlarınyeriniadı,xüsusiyyətibəlliolmayanyadellilərtuturdu.
Yamandəbdüşmüşdüuzaqdiyarlardangətirilənağaclar.Çağırılmamış
qonaqkimigəlir,məskənsalırdılar.Sankibutorpağın,buiqliminnə
ağacı,nədəkoluyoxidi.Yadellilərhəryerizəbtedirdilər.Baxmaya-
raqki,onlarınnədincəlməyəkölgəsivardı,nədəyeməyəmeyvəsi.

Həriqliməuyğunlaşmağıbacaransırtıqyadellilərəməhəbbət
hardanyaranmışdı,bilinmirdi.Deyəsən,sərfəliydionlarıalmaq.Öz
ölkəsindəoqədərdədəyəri,hörmətiolmayanağaclar-kollaryaman
matahaminmişdiqonaqgəldikləridiyarda.

Yadelliağaclaryavaş-yavaşyeniməskəniişğaledirdilər.Ağac-
laryadlaşdıqcainsanlardayadlaşırdılar.Ənböyükzərbəeləadamla-
rınmənəviyyatınavurulurdu. İqlimləbirgəmənəvi-əxlaqidəyərlər
dəyişirdi.Dahaməhəllədəkiağaclaradırmaşanuşaqlargözədəy-
mirdi.Yeniyetmələridoğmayurdabağlayan tellərdənbiriqırılırdı.
Ağaclarlaadamlararasındakıəlaqələrzəifləyirdi.Əsgəroğullarınxa-
tirəsindənvətənrəmziolandaş,ağac,kolhəsrətisilinirdi.Manqurt-
laşmagedirdi.

Təbiətin bu yerlərə bəxş etdiyi qollu-budaqlı, köklü-köməcli
ağaclardaüzüntüiçindəydilər.Salxımsöyüdgözyaşıtökürdü.Sərv
ağacıgözünüuzaqlaradikibgələcəyi–buişinsonunugörməyəça-
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lışırdı.Eldarşamıdüşüncələriçindəbaşınıəymişdi.Xançinarıqüru-
runusındırmasada,çıxışyollarıarayırdı.Ağaclarınadamlarabəs-
lədiklərietibar itmişdi.Ümid-gümanözlərinəqalmışdı.Butəbiət
üçünəvəzolunmazkeyfiyyətlərinəgüvənirdilər...

2007



DAXİLİ MONOLOQ
Torpaqqoynunaaldığımeyidinadını,yaşını,kimliyini,hardan

gəlibharagetdiyini,milliyyətinisoruşmur.Onuinsanabəlliolanheç
birdildədanışdırmır.Canlıikənbuvarlığınnəişlərləməşğulolduğuda
anatorpağınvecinədeyil.Səxavətləqucaqaçdığıcansızvarlığıyavaş-
yavaş“sümürür”,taskeletiqalıncayadək.Buna“özəlləşdirmə”dəde-
yə bilərik, “özününkiləşdirmə” də.  Soyuq qəbrə əmanət edilən
şəxsdəngələcəkonilliklərəyalnızsümükləriqalır.

Tanıdıqlarımvətanımadıqlarımladoluolanqəbristanlığıseyr
edirəm.Bax,oməzardayatanəclafınbiriolub,indiheçkəsəziyanvu-
rabilmir.Budayamanküyçüidi,birişgörməmişharay-qışqırığıdün-
yanıbaşınagötürərdi.Onabax,nəsusub,..altdan-altdanyıxmadığı
evqalmamışdı.Yanındakıdaoğruydu,günütürmələrdəkeçərdi.Bu
bədbəxtsəömrünüözgələryolundaçürütdü,özüüçünbirgünyaşa-
madı.İlahi,buuçuqqəbirdəyatansankiotopdağıtmazimarətlərin
sahibideyilmiş,özündənsonravar-dövlətqoyabilib,ammayurdun-
daadamqoyammayıb,biqeyrətövladınolmağındansa..,tövbə,əs-
təğfürullah.Sağtərəfdəgörünənqəbirvarha,ordayatanheçbilirsən
kiminqızıydı!?AyAllah,birgeyinib-keçinərdi,birbəzənib-düzənərdi,
gəlgörəsən,universitetəgirəndəhamıonatamaşaedərdi.Bucavan-
saözündənsonrayurdundaaltıaylıqbiroğulqoyubgetmişdi, indi
yekəkişidir,dədəsininçırağınıyandırır;arvadısaozamançoxgənc
olduğundanərininiliçıxmamışözünəyenihəyatqurdu.Hərbigeyim-
dəqaramərmərdənboylanangeneralabaxhələ,kimlərəəmrlərve-
rərdi.., indi sərəncamında kimsə yoxdur. Bu zəhmli kişi isə
hüquq-mühafizəorqanlarındapolkovnikimiş,eşitdiyiməgörə,birsö-
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zünüikiedənolmazmış.Xanım-xatınqadındamüəlliməydi,vaxtilə
dərsdediyişagirdləri indimillətə“dərsverir”,ruhunasalavat.Heyf
buqızdan,gəlinlikgeyindi,ammaəcəldənmacaltapıbgəlinolamma-
dı,Allahodünyasınıversin.Çörəkpuludərdiçəkməkdənsifətinəvaxt-
sızqırışlardüşənbuatadayəqin,eləkasıbçılığıngüdazınagedib,
torpağıyüngülolsun.Bunabax,forsudaşıdağıdırey..,sağlığında
bəxtəvərlikdənnecəgöynəngedirdisə,ölüsüdəqəbiryoldaşlarına
“meydanoxuyur”.Əxlaqdankəmbu“xanım”dadünyanınənqədim
sənətisayəsindəyaman“yuxarınərdivanlara”dırmaşmışdı,görənaxi-
rətdədəşətəliişləyirmi?Rəhmətlikdəalimidi,heçkəsədəyib-dolaş-
mazdı,başınıaşağısalıbelmiyləməşğulolardı,qəbrinurladolsun!
Budamillətinnakamşairi,yasini-fatihəsi-salavatıoxucularındangə-
lir.

Nəisə...Ürəyimdəkisöhbətənöqtəqoyuram.Daxilimonolo-
qumbirfikirdəilişibqalır:ƏBƏDİSÜKUTMƏKANINDAHAMIBƏRA-
BƏRDİR. Ana Torpaq bütün ölülərlə “eyni dildə danışır”. Fərq
qəbirlərintəmtəraqlıvəyasadəolmasında,baxımlı-baxımsızlığında-
dır.İllərləziyarətolunmayanməzarlarvar,üstünüot-ələf,tikanbasıb.
Gülə-çiçəyəbürünmüşqəbirlərvar.Birdamlagözyaşınahəsrətmə-
zarlarvarki,ordauyuyanlarbudünyadaköklü-köməclinəsil,sərvət
qoyubgediblər....İnsansevədəbilir,unudada.Ammaürəklərdəxoş
xatirələrqoyubgetmişyaxşıəməlsahiblərivarki,məzarınıbütünel-
obaziyarətedir!..

2009

42

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM



43
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QƏNAƏTLƏRİM
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SƏNƏTMİ, 
SƏNƏTKAR ŞƏXSİYYƏTİMİ ?.. 

Bəşərövladıüçün,tarixüçünsənətinözüonuyaradanınşəx-
siyyətindənqat-qatvacibdir.ÇünkiSənətkardahiolsabelə,öləridir.
ƏslSənətisəzamanlaqovğaetməyəqadirqüvvədir.O,əsrlərinhü-
dudlarınıaşabilir,millivəcoğrafisərhədlərtanımır.Cəmiyyətininki-
şafına, kamilləşməsinə təkan verir. Həyatı gözəlləşdirir. Sənət
sirli-sehrlicazibəməkanıdır.MinilliklərboyuncaİNSANzəkasınınvə
əlininyaratdığımaddi-mənəvisərvətlərcəmiyyətinməhvərisayılıb.

2007
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MÜHİTİN MÖHÜRÜ
BöyükYARADANbütünİNSANlarıeyniyaradır.LakinCƏMİY-

YƏT,GEN,MÜHİThərənibircürformalaşdırır.XARAKTERlərmeyda-
naçıxır.YaşayışsəviyyəsivəhəyattərziİNSANınMƏNinəçökür.Fərqli
DÜNYAGÖRÜŞlər,fərqliİSTƏKlərinsanlarıayırır.Həmdəcəmiyyətin
rəngarəngliyinitəminedərəkbirgəyaşayışıasanlaşdırır.ZİDDİYYƏT-
lərdənGÖZƏLLİKdoğur.Həyatəksliklərinvəhdətindənibarətdir.

Canavarlararasındaquzuancaqyemolabilər.Yayeməlisən,
yayeyilməlisən.Bu,həyatınaksiomudur.Yeməyibacarmırsan,ya
özünistəmirsən,bu,səninproblemindir.Buməqamətrafındakılarıdü-
şündürmür.Quzunugörübyeməkistəməyəncanavaraehtirambəs-
lənmir.İnsanlarqorxduqlarıadamahörmətedirlər.Şəringücündən
çəkinənlərçoxdur.Nəyazıqki,müasircəmiyyətdəhörmətialiduy-
ğulardeyil,dahaçoxqorxuhissişərtləndirir.

2007



46

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

MÜNASİBƏT
İNSANINÜZÜNƏDEYİLƏNLƏRÜSTQURUMDUR,MÜNASİBƏT

BAZİS.Əgərüstqurumlabazisbir-birinitamamlamırsa,deməlideyi-
lənlərriyadır.Məkrlimünasibətxeyirlinəticədoğurabilməz.Çünki
mahiyyətcədağıdıcıqüvvədir.Məkrlimünasibətyaxşınəyəsətəməl
olabilməz.Buhaldaoözmahiyyətinəziddgetmişolarki,budamüm-
kündeyil.

2007
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XOŞBƏXTLİK və BƏDBƏXTLİK
Xoşbəxtlərgöründükləriqədərxoşbəxt,bədbəxtlərgöründük-

ləriqədərbədbəxtdeyillər.Bu,yalnızuzaqdanolangörüntüdəbelə-
dir. Hər kəsin özünə görə qayğıları və təsəllisi var. İnsanların
düşüncəsindəki “XOŞBƏXTƏM” və ya “BƏDBƏXTƏM” qənaətini
MALİKOLDUQLARI(maddi-mənəvisərvətlər,sosialimkanlar,cəmiy-
yətdəkimövqe,ailəvəziyyəti,şəxsiyyətkimiözünüreallaşdırmadərə-
cəsivəs.)deyil,həyatdanGÖZLƏNTİLƏRİşərtləndirir.

Xoşbəxtlikvəbədbəxtlikanlayışlarıinsanınmənəvi-psixolojidu-
rumununikiəksqütbünütəşkiletsədə,müəyyənməqamdaxoşbəxt-
lər və bədbəxtlər arasında BƏRABƏRLİK halı mövcuddur: HƏR
İKİSİNİNENERJİSİNİAPARDIQLARIMÜCADİLƏTÜKƏDİR!Bədbəxt-
lər içindəbulunduqlarıvəziyyətdənçıxmaqnaminə,xoşbəxtlər isə
xoşbəxtlikpyedestalındaheykəlləşməkuğrundaaramsızmübarizə
aparırlar.

İnsanmaşın-texnikadeyil.Lakinonundaözplanı-proqramıvar.
Qarşıdagözlənilənheçnə,yerinəyetiriləcəkheçbirişolmayandahə-
yatmənasızlaşırvəinsanyaşamaqdanbezir.Bubaxımdanxoşbəxtlə-
rin də, bədbəxtlərin də apardıqları mübarizə onların yaşamını
stimullaşdıranamilkimiçoxdəyərlidir.

2008



48

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

YAŞAMAĞA MƏHKUMLUQ
Hərdənözümütərkedirəm.Cismiməkənardanbaxıram.İçim-

dənçıxıbqaçıram.Həyatınözəlliklərinidərketməküçün.İstədiyim
həyatıqurabilməmişəmsə,nailolabildiyimhəyatıyaşamaqzorunda-
yam.Hələçoxcavanvaxtlarımdadediyimkimi–MƏNYAŞAMIRAM,
MƏNYAŞAMAĞAMƏHKUMAM.

2007
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MƏN və ÖZÜM
İnsanhamıyaqalibgələbilər.Hamınıaldatmaqolar.Hamınıra-

zılaşdırmaq mümkündür. Özündən savayı. MƏNə mane olan
ÖZÜMəmsəbununqarşısınınecəalabilərəm?MƏNiməndənqoru,ya
Rəbbim.Əsasdaxiliazadlıqdır.İnsanınözbuxovlarındanazadolma-
ğıənçətinişdir.

Aqillərdeyibki,qanunlarcəmiyyətinidarəedilməsiniasanlaşdır-
maqüçünyaradılıb,onunəsiriolmaqüçünyox.Taqədimdənbelə
olub.Bəlkəbusəbəbdəndirki,şahlar,krallarçoxzamanözləriniqa-
nunlardanyuxarıdatutublar.Cəmiyyətətətbiqetdikləriqayda-qanun-
lara özləri riayət etməyiblər. Mən ÖZÜMün yaratdığım
qayda-qanunlarınəsirinəçevrilmişəmsə,MƏNiMƏNdənkimxilasedə
bilər?

2007
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ZAMAN
ZAMANınqatarışütüyübgedir.Sənihansıdayanacaqdasala-

cağıbəlliolmaz.Baxdığınpəncərədənnəgördün,nəyinhəsrətində
qaldın–o,səninqismətindir.Birdəyolaldığınünvanadoğruhansı
dayanacaqdadüşübgəzməyi,görməyi,zövqlüdəqiqələryaşamağı
bacardınsa,busəninözhünərin,özqazancındır.Əgərstansiyalarda
vaxtındarlığınıbəhanəedibaşağıdüşmədinsə,yeniməkanlarıyalnız
pəncərədənseyretməkləkifayətləndinsə,tənbəllikvəətalətcanını
aldısaözündənbaşqaheçkimigünahlandırmağahaqqınyoxdur.

2007 
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fEVRALIN 28-i
Bugünfevralayıbizimləvidalaşır.337gündənsonratəkrargö-

rüşməkümidilə.28gününmənəbəxşetdiyi672saatdanəyənailol-
dum? Doğrudan, maraqlı sualdır. İnsanın öz qarşısında hesabat
verməyivəsəmimiolmağıkiminsəqarşısındahesabatverməkdənaz
önəmliməsələdeyil.

28gündənəişimdə,nəşəxsihəyatımdaeləbirnailiyyətimyox-
dur. Düşünürəm,  yadıma heç nə gəlmir. Deməli, düzxətli,
bərabərsürətliirəliləməmetodunudavametdirmişəm.Yazıçılarbuna
“bozbulanıqhəyat”deyirlər.Mənbunuzahirənoptimistgörünən“ya-
şadım,ömürqazandım”pərdəsialtında,əslindəölümədoğrusürün-
mək,ömrüitirməkkimidəyərləndirirəm.VARlığındaYOXsan!Yada
eləyoxkimisən...

İnsanınşüuraltıməniilərealhəyatdakıkimliyiarasındafərq
dəeləbundanibarətdir.ŞüuraltıMənVARlığınınYOXabərabəroldu-
ğunudərkvəqəbuledir.HəyatdakıMənəslindəYOXikənözünüVAR
kimigöstərir.Paradoksalvəziyyətdir.Ziddiyyətlərçarpazlaşanyerdə
həqiqətmeydanaçıxır.Görəsən,buməqamdamütləqhəqiqətnədən
ibarətdir?VARammı,YOXammı?..

Əgəryaşamaqyalnıznəfəsalıbyeməkdən,yatmaqdanvəişlə-
məkdənibarətolsaydı,ohaldadigərcanlılarlainsanlararasındabö-
yükfərqolmazdı.İnsanınyaşamağındayaratmaqmissiyasıdavar.Öz
həyatınıqurmaq,öztaleyinəfəalmüdaxiləetməkimkanlarıda.Pas-
sivseyrçimövqeyişüursuzməxluqlaraxasdır.Sabahakörpüsalan
dünənindənibrətgötürməküçüninsanaağılverilib.Həyatdanhəzzal-
maqlazımdır.Görəsən,bəşərövladınınneçəfaizibuhəzzialabilir?..

2007 
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ZAMANIN SƏXAVƏTİ
HərşeyZamanabağlıdır,–deyirlər.O,yaralaraməlhəmqoyur,

unutdurur...Bəsitkilərinecə,qaytarabilirmiZaman?!Yox!!!Deməli,
Zamanınsəxavətinəçoxdaümidbəsləməkolmaz.İtirilmişvaxtı,für-
sətiZamanheçkiməqaytarammayıb.Heçdahilərədə.Hələmən
gəncliyi,gözəlliyi,çevikliyi,enerjinidemirəm.

Faktlarsübutedirki,oqədərdəqüdrətlideyilZaman.Ona
ümidbağlamaqdansa,durubeləbuandanetibarənişəbaşlayanda-
hauduşluolur.Çünkihərşeyözzamanındagözəldir.Uşaqlığındagə-
lincikhəsrətindəqalmışbirisinəqocalığındabuoyuncağıversənnə
faydası?..Gənclikilləriniyellərəsovuranşəxs(istərşüurlu,istərqey-
ri-ixtiyari)ahıllaşandanəqədərmüdrikləşsədə,xeyriyoxdur.Dünə-
ninə düzəliş verə bilməz. Ən yaxşı halda gücü bugününə yetər.
Sabahkıgününgələcəyinəvəsəninolacağınaisəheçkimzəmanət
verəbilməz.Sadəcə,hamımızbunaümidedirik.

2007
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NƏSİHƏT

Qocalmağatələsmə.Vaxtıgələndəözüsənitapacaq.
Gəncliyəaludəolma.Zamanıkeçincəsənitərkedəcək.
Cavanlığadaçoxgüvənmə.Dövranıəbədideyil.
Bugününləyaşa!Çünkigerçəkdənsəninolanvəitirəbiləcə-

yinyeganəsərvətbudur.

2007
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ÖMÜR
Hərkəsəömürpayıverilir.Ammaheçdəhamıbusərvətdən

yetərincəbəhrələnəbilmir.Şərtibölgüaparsaqgörərikki,birqayda
olaraqcəmiyyətdəGÜCLÜLƏRözömrünüyaşayır,ZƏİFLƏR–ətrafın-
dakılarınrəyindənasılıolanlarisəözgələrinrəvagördüyüömrüyaşa-
maqməcburiyyətindəqalır.

Güclüadamheçkimləvəheçnəiləhesablaşmadanməqsədə
doğruirəliləyir.Buyoldaonunçünbütünvasitələrməqbuldur.Hətta
etiknormalarbeləbaşqalarınıözmarağına,mənafeyinətabeetdir-
məkçünistifadəolunur.Nəticədə...XOŞBƏXTLƏRimühakiməetmir-
lər!

Zəifadamsahamınırazısalmağaçalışır,həyatınıətrafdakıların
tələbinəuyğunqurur,mikromühitindəkişəxslərinmaraqlarınıözis-
təklərindənüstüntutur.Canıyansada,ürəyininsəsinidinləməyəcə-
sarətetmir.HəttayaxınlarınınbuFƏDAKARLIĞAehtiyacıolmayanda
belə.VəbudurumunuHUMANİSTLİK,XEYİRXAHLIQkimiməziyyət-
lərlədolaşıqsalıro.ALTURİZM(başqalarıüçünyaşamaq)müsbətkey-
fiyyətsayılabilsədə,insanıxoşbəxtetmir!

VerilənömürpayınıGÜCLÜşəxsözünə,ZƏİFşəxsözgələrinə
xərcləyir.GÜCLÜözününistədiyikimi,ZƏİFisəözgələrininyönəltdi-
yikimiyaşayır.

BöyükYARADANinsanlarasevgi,şəfqət,mərhəmət,mehriban-
lıq,dostluq,yoldaşlıq,qayğıkeşlik,qanqohumluğundandoğanbağlı-
lıq, həmdəmlik kimi mənəvi keyfiyyətləri bəxş etməklə kiçik
BƏNDƏLƏRİNƏbir-biriniyaşatmaqimkanıverib.AmmaİNSANbaş-
qalarınınmənafeyiiləyanaşı,özhüquqvəazadlıqlarınıdaqorumağı
bacarandaŞƏXSİYYƏTolur.

2007
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ÖLÜM
ÖLÜMhəyatınənböyükədalətidir.Fərqqoymadanhamıyanə-

sibolur.
ÖLÜMSONDEYİL,BAŞLANĞICDIR.Yoxluğundayaşayabiləcə-

yinzamankəsiyinə“xoşgəldin”deyir.İnsanxatırlandığıqədəryaşa-
yır.Bəşərövladınınəslölümüdirilərarasındaunudulduğuvaxtdan
başlayır,dünyasınıdəyişdiyigündənyox.Neçəki,səniyadasalanlar,
məzarınıziyarətəgələnlər,səninləbağlıxatirələrinişığınaisinənlər
var,yaşayacaqsan.

HərşeyinnisbiolduğubuhəyatdaÖLÜMMÜTLƏQHƏQİQƏT-
DİR.Hərbirfərditörətdiyiəməllərləcəmiyyətqarşısındahesabata
dayandıranqüdrətdir.ÖLÜMdirilərinürəklərindəvəbeyinlərindəqu-
rulanməhkəmədəmərhumunhökmgözlədiyiprosesdir.ÖLÜMara-
mızdanköçənadamınsağlığındatörətdiyiəməllərielingözündəki
tərəzidə çəkdirən gücdür. Yaxşını-pisi dəyərləndirmə  vasitəsidir.
ÖLÜMHƏQİQƏTİNAŞKARLANMASINATƏKANVERƏNLAKMUSKA-
ĞIZIDIR.

ÖLÜMKEÇİDMƏRHƏLƏSİDİR.İnsancildindəzühuretmişma-
teriyanınözformasınıdəyişməsinəstartverənməqamdır.Ruhunson-
suzluğa,göylərəpərvazlandığıandanetibarənölümdənsonrakıhəyat
başlayır.Tədricəncismitorpağavəatmosferəqarışaninsangöyərən
bitkidə,xırdacahəşəratdayenidəncanlanır.Çünkiəbədiolmayanbu
dünyadatəbiətdəheçnəitmir,heçnəyoxolmur.Yalnızformasınıdə-
yişir.Başqaqiyafədəvəbaşqamissiyailəyenidənpeydaolur.Bəlkə
qoxuladığınoçiçəkbircavanıncismindənyaranıb,tapdaladığınot
ananınsaçlarıdır,ayaqladığınhəşəratatanıntənindəntörəyib,gecə-
ninzülmətindəişıldayanoböcəkparıltısınıbabanınsümüklərindəki
fosfordanalıb.Bəlkədə?..Bunubiləmməzsən.
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Əgərmateriyanınölməzliyinəəminiksə,ohaldaruhunölməzli-
yinəniyəşübhəyləyanaşmalıyıq?Birinsanınbədənindəözmissiyası-
nıbaşaçatdırabilməyənruhlarınqeyri-müəyyənmüddətdənsonra
başqabirinsanıncisminəcanverdiyini,yenidənbudünyayaqayıdıb
öhdəsindəkimissiyanıtamamlamağaçalışdığınıiddiaedəndini-mistik-
fəlsəfidüşüncətərzininiyərəddetməliyikki?..

İnsanölümündən sonrakıhəyatdaəsasən üçvasitə ilə
yadolunur:birincisi,canındancanverdiyiövladları,nəsli; ikincisi,
törətdiyiəməlləri;üçüncüsü,yaratdığıəsərlərisayəsində.Birinci
vəikincivasitəbütüninsanların,üçüncüisəyalnızdahilərinqismə-
tidir.ƏSLHÜNƏRÖLÜMÜNDƏNSONRAKIHƏYATDAYAŞAMAQHAQ-
QINIQAZANMAQDIR.

2007 
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YOL 
YOLunGÖZƏGÖRÜNƏNİvəGÖZƏGÖRÜNMƏYƏNİvar.Yolvar

torpaqdan-asfaltdankeçir,yolvarhavadan-sudan,yoldavarfikirdən-
düşüncədənkeçir.Ürəkdən-ürəyəgörünənyollarvar,məqsədəçat-
maq  üçün aranan yollar var... Mahiyyətə varanda görürük ki,
nəqliyyatyoluqətetməkdəndahaçox,mənzilbaşınaçatmaqprose-
sindəhərəkətinsürətiniartırmaqvasitəsidir.ÇünkiqarşıdakıYOLuqət
etmək,məqsədəçatmaq,vəziyyətdənçıxışyolutapmaqüçünağlın-
dan-zəkasındanbəhrələnənlərdəvar,dünyanemətlərindən,süfrə-
dənistifadəedənlərdə,arxasındadayaqolanlarıngücünəgüvənənlər
də,ALLAHınmərhəmətinəsığınanlarda!Birsözlə,variantlarçoxdur.

Yaşamınvəmövcudiyyətinqanunauyğunluqlarınıkəşfetməyə
yönəlmişelmi-praktikaraşdırmalarınnəticəsinəaparanyollarınxəri-
təsinikimcızabilər?!Milyonillərboyuncabəşərövladınınyıxıla-du-
ra, yanılaraq, səhv edərək topladığı həyat təcrübəsinin, gəldiyi
qənaətlərin,tapdığıhəqiqətlərin,cəmiyyətinmənafeyinəxidmətedən
YOLLARINharalardankeçib-gəldiyinikimdəqiqdeyəbilər?!“Böyük
yolu”ndanmı,“əyriyol”danmı,“düzyol”danmı,“haqqyolu”ndanmı,
hiylələrlabirintindənmi?

Yolver,YOLunmöhtəşəmliyinidərkedək,eyYolSahibi!Bizi
ömürboyumüşayiətedənprobleminhəllində–“yoltapmaqda”qüd-
rətimizivəacizliyimizietirafetməkböyüklüyünəqovuşdur.

2008
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GÜC
Həyatdahərşeyigüchəlledir–gözəlliyin,ağlın,elmin,silahın,

pulungücü.Baxırhardahansıqalibgəlir.
2008

İTKİ 
İnsanınpul itirməyi itkideyil.Əsl itkisənəolanməhəbbəti,

xeyirxahmünasibəti,etibarıitirməkdir.
2008

GÜZGÜ
Güzgügözqabağındaolsayaxşıdır.Eyiblərinivaxtındagörüb

islahedərsən.Onundiliyoxdur,ammadüzdanışır.Güzgüsənəgör-
məkistədiyiniyox,olanıgöstərir.Əgərağlınıəməlləriningüzgüsünə
çevirəbilsən,səhvinazolar.Çalış,özünözgüzgünol!

Həyatlagüzgüarasındamaraqlıparalelaparmaqolur.Çünkihə-
yatdagüzgükimidir.Sənonanikbinyanaşanda,odasənəgülüm-
səyir.Sənhəyatdanküsəndə,odasəndənüzdöndərir.

2007
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REALLIQ VƏ TƏSƏVVÜR
Ürəyincəolanmünasibətinobrazı,yaratdığıovqatqarşındakı

şəxsinsəninzövqünəuymayanzahiriobrazınıüstələyir.Artıqsənona
baxandaonunözünüyox,səninçünyaratdığıab-havanın,şəraitinob-
razınıgörürsən.Beləliklə,gerçəkliktəxəyyülətəslimolur,mənəviyyat
qalibgəlir.

2008 

ÖZÜNÜMÜDAfİƏ İNSTİNKTİ
Yadəllərəverilənuşağınçığırtısıanasınaməhəbbətindəndeyil,

özünümüdafiəinstinktidir.İctimaiyerlərdə,sərnişinnəqliyyatında,qo-
naqlıqdamüvəqqətiolaraqyadadamatapşırılankörpəözünəqarşı
təhlükəhissedir.Özünümüdafiəetməküçündigərimkanlarıolmadı-
ğındanqışqırmağabaşlayır.

2008
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RƏfİQƏ AMİLİ

HərbirQADINınhəyatındaRƏFİQƏvacibamildir.Doğmalar,

qohumlar,işyoldaşlarıözyerində.RƏFİQƏninfunksiyasıvəmahiy-

yətitamambaşqadır.Onunladahaçoxməsələnibölüşməkolur.Çün-

kiaranızdakıDOSTLUĞUMÖHKƏMLƏNDİRMƏKİSTƏYİndənsavayı

ortaqheçnəyinizyoxdur.Məsələn,BacındanolannarazılığınıAnana,

AnandanolannarazılığınıisəBacınadeyəbilərsən.AmmasəniQANE

EDƏNCAVABalabilməzsən.Çünkionlarınhərikisisəninləolduğuki-

mi,bir-birilədəqanqohumudurlar.

Əvvəla,səninemosionaldurumdaetdiyingiley-güzargizliqal-

mayacaq,KONFEDENSİALLIQQORUNMAYACAQ,narazılığıngec-tez

doğmanaçatacaqki,nəticəetibariləmünasibətlərinbirazdagərgin-

ləşməsinərəvacverəbilər.İkincisi,sənSUBYEKTİVCAVABalacaqsan

ki,budatamamilətəbiidirvəbirmənalıolaraqsəninproblemininhəl-

linəköməyiazdır.

İnsanınbölüşmək-dərdləşməkehtiyacıvar.Ammabuprosesdə

doğmalarınaüztutandaqarşılaşabiləcəyinsituasiyaeyniləqohumlar-
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lamünasibətdədəmövcuddur.ÇünkiORTAQQOHUMLUQOXŞAR

MÜNASİBƏTLƏRTƏNZİMLƏYİR.Sirr-sözünü,səninarahatedənmə-

sələləriişyoldaşınlabölüşməkdəsandığınqədərməqsədəuyğunnə-

ticə vermir. Bu halda ortaq iş mənafeyi və ortaq maraqlar

həmkarındansəmimiməsləhətalmaqimkanlarınısualaltındaqoyur.

Həminməqamdaqarşındakışəxsinkimliyi,xarakterivəsənəmüna-

sibətimühüməhəmiyyətdaşıyır.BaxarKİMKİMƏürəyiniaçır.

LakinORTAQqohumluğunvəişmənafeyinolmayan,üstəlik

də SƏNİN SƏVİYYƏNƏ, DÜNYAGÖRÜŞÜNƏ, DÜŞÜNCƏ TƏRZİNƏ

YAXIN,HƏYATINAvəXARAKTERİNƏBƏLƏDOLANRƏFİQƏnsəni

həssaslıqladinləyir.Özağlı,fəhmi,sənəcanıyananlığıçərçivəsində

hadisənitəhliledərəkmünasibətbildirir.Səniyaxşıtanıdığındanmöv-

cudmənəvi-psixolojidurumundansonrahansıaddımlarıatacağınıda

düzgünproqnozlaşdırır.AğıllıRƏFİQƏsənidüzgünyönləndirər.Belə-

dəötəriincikliyinböyüməsiehtimalıistisnadır.

O,SƏNİNRƏFİQƏNolduğundantərəfkeşlikdəedəbilər.

Amma butərəfkeşlikoqədərdəziyanlınəticələrəgətiribçıxarmır.Uzaqbaşı

səninəsəblərininsakitləşməyinə,özünümüdafiəolunmuşhissetmə-

yinəyardımçıolur.ƏgərRƏFİQƏnməsələyəOBYEKTİVYANAŞARAQ

səninhaqlıolmadığınıgörürvəanladırsa,bumövqegerçəkliyidərk

etməyinətəkanverir.OBYEKTİVvəyaSUBYEKTİVliyindənasılıolma-

yaraqRƏFİQƏnin verdiyi cavab, hadisəyə bəslədiyimünasibət
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psixolojitravmasızqəbulolunur.

RƏFİQƏnləSEVİNCİNİPAYLAŞMAQdaçoxvacibdir.Onuyalnız

problemlərinləyükləməyindeyil,sevincinəvəuğurlarınaşəriketmə-

yin,şadgünününşahzadəsinəçevirməyinilknövbədəsəninSƏMİ-

MİYYƏTİNİN və ƏSL RƏFİQƏ olduğunun  göstəricisidir.  Ortaq

mənafedəbulunduğunuzdigərxanımlardanfərqliolaraq,inandığın

vəetibaretdiyinRƏFİQƏnləsevincinipaylaşandaPAXILLIQdandoğan

problemlərləqarşılaşmaqdandasığortalanmışolursan.

2007
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YURD AĞRISI
Ruhumorda,cismimburda.Nəqədəryaşayabilərruhsuzbə-

dən?..Yurdumorda,yuvamburda.Nəhərarətverəbiləryurdsuzyu-
va?..Ellərköçüb,boşqalıbdıevlərorda.Kiməgərəkelsizoba?..Baba
orda,balaburda.Nənəorda,nəvəburda.Kiməgərəkbeləbölgü,be-
ləqayda?Yarımorda,yaramburda.Sağalarmıbeləyara?..Dərman
orda,dərdimburda.Təbibgərəkçarəqıla.Səsimorda,sədambur-
da...Dəhşətəbax,yadamorda,yadamburda!..Verilibdirölümhök-
müm.

Mənmövcudam,yaşamıram.Doğmayurdadönənəcən.Mən
mövcudam,SƏNmövcudsan,doğmayurdum.Qəlbimdəsən.Ölənə-
cən,ölənəcən.

Bilsinbəşər,bilsinaləm.Didərginləryaşamırlar,onlarancaq
mövcuddurlar,Vətəninədönənəcən.DidərginlərinqəlbindəVətənözü
yaşayacaq,yaşadıqcayaşadacaqdidərgini...ölənəcən.

1990
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HƏSRƏT
MunisqonundadünyayagözaçdığımŞəhər.MənSənəhəsrət!

Sənmənəhəsrət!
HərsəhərdağındalındanboylanıbSənisalamlayanGünəşinə

həsrət!HərgecənurupəncərəmdənsüzülübməniuyudanAyınahəs-
rət!Başımaçətirtutanmavisəmana,pənbəbuludlarınahəsrət.Tor-
pağınahəsrət!Daşınahəsrət!

Boyun-boğazımısığallayan,yanaqlarımıoxşayanmehinəhəs-
rət.Zülfümüpərişanhalasalanküləyinəhəsrət.Gözyaşıkimidum-
duru leysanına həsrət. Bəm-bəyaz qarına, salxım-salxım buzuna
həsrət.Yananürəklərisərinlədənbumbuzsuyunahəsrət.Şırıl-şırıl
axanGedərçayınzümzüməsinəhəsrət,selinəhəsrət.Budaqlarında
uşaqlığımınmin-minxatirəsiyaşayanağaclarınahəsrət.Üzügündo-
ğanabaxanevimizəhəsrət.Əlvangeyimliyazına,zümrüdlibaslıya-
yına,qızılıpayızına,bəyazqışınahəsrət.

AyrılığınadözəbilmədiyimŞəhər.MənSəninçiçəyinəhəsrət,
gülünəhəsrət.Buhəsrətinsonuolummu,ölümmü,ilahi?

1992
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GEDƏR ÇAYI
SahilindəböyüdüyümGedərçayı!Məcrandançıxıbdaşarikən

daşmazoldun.Yağıəlinədüşəliaxarsularınaxmazoldu.Dəliqanlıgur
sellərinsahilləribasmazoldu.SahilboyuSəniqucanbağ-bağatlarya-
mansoldu.Səninqoynundaçimişən,Sənəqovuşan-qarışan türk
balalargörənnooldu?Balıqlarınbaşgötürübqaçdı-getdi,görən
hara?Yağıhökmü,yadnəfəsigündəSəniçəkdidara.Suyunubulan-
dırdılar,yolunudolandırdılar.Gahməcranıdəyişdilər,üstündəqəfəs
tikdilər.Gahyolunubağladılar,təbiətinövladınıdiri-diriağladılar.Sən
kükrədin,Sənqabardın.“DəliGedər”qaldıadın.

Sahillərinboşaldıqcaxiffətetdin,Gedərçayı.Tabinadanüzün-
gözünöyrəşmişdibiztürklərə.HərsəhərSənəbaşçəkən,yuxularını
danışan,suyundaçimibpakolanazalırdıildən-ilə.Gedənlərindərdi
Səniyamandərdəsaldı,çayım.GedənlərinyuxularıaxıSəndəqaldı,
çayım.İldən-ilə“arıqladın”,ildən-iləqurudunSən.Özqınınaçəkilərək
yavaş-yavaşduruldunSən.Əsirgədingursularıyağılardan,Gedər
çayı.QəsdəqarşıqisasaldınSənyadlardan,Gedərçayı.Zümzümən
ağıyadöndü.Gedənlərinhəsrətinədözəmmədin,Gedərçayı.Məndə
sahilinəgəlibgəzəmmədim,Gedərçayı.Salamatqal,Gedərçayı!
Yollarımızayrıdüşdü.Bəlkə,birdəbizgörüşdük...Bəlkə,birdəbiz
görüşdük!..

1992 
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YURDUM MƏNİM
Kimdeyirki,ayrılmışıq?!Yalansözdür!Yalansözdür.İçimdədir

yurdummənim.Özümdədir.Məngələndəürəyimidoğmayurdunha-
vasınabələmişəm.Hələdözür.Bədənimdəoyerlərindost-doğmaca
küləyindən,günəşindən,mehindənhörülmüşgözəgörünməztorköy-
nəkgətirmişəm.Əynimdədir.Dədə-babaocağındanaldığımnurqəl-
bimdədir. Ağacların budaqları, budaqların döyənəyi əlimdədir.
Gözlərimiyumankimidoğmayurddaolan-qalanhərnəvarsamənim-
lədir,mənimlədir!..

Kimdeyirki,ayrılmışıq?!Yalansözdür.İçimdədiryurdummə-
nim.Özümdədir.

1990
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ÖMÜR YOLU
Yolgedirəm.Olumdanölümədoğru.Nəuzundur?Yorulmuşam.

Yolgedirəm.Başlanğıcdansonadoğru.Nəçətindir?Darılmışam.Yol
gedirəm.İrəvandanharadoğru?Heçbilmirəm.Yolgedirəm.Məniya-
radanlardanmənyaradacaqlarımadoğru.Çatacağammı??Yolgedi-
rəm.Zirvədənzirvəyədoğru.Aradauçurum.Deyəsən,eləilin-günün
buanı,buməqamuçurumundibindəyəm.Qalxacağammı?Yolgedi-
rəm.Yolumaçiçəkdüzənimyox.Tozlu-torpaqlıyollarasusəpənim
yox.Sıldırımqayalarıramedənimyox.Keçilməzkeçidlərdəbələdçim
yox.Yolumadaştökən,çınqılatançox..,arxamdadayaqolanyox.

Yolgedirəm.Ortadayam.Obaşdanburayacanözgücüməgəl-
mişəm.Yolumdakıqumları-çınqılları,daşları-kəsəkləritəmizləyə-tə-
mizləyə. İri-iri qayaları  yolumdan rədd edənəcən illəri itirə-itirə.
Həyatınbaşımaqarqalağıkimiyağdırdığıbəlalardanibrətgötürə-gö-
türə.Hərşeyəözüm,həryerəözüm.Nəqədərqaçmaqolar,ilahi?!
Yarışamıçıxmışam?Ömrümüqaçhaqaçdamıyaşayacağam?Beləmi
yazıbsanbəxtimi,UluYaradan?

Günolubminyerəparçalanmışam.Vaxtolubqayğıdandalda-
lanmışam,yenəsığalçəkibçiyniməbuyük.İrəliyəbaxmışam,əluza-
danımyox.Arxayabaxmışam,itələyənimyox.Ümidim,gümanım
özüməqalıb.Durubdüzəlmişəmyola.Taleyinsəxavətindənbuyük-
ləridaşımağa,buişləriaşırmağagücüm-qüdrətimçatıb.İndiisə...İn-
diisəiçimdəqiyambaşlayıb.Üsyankarqəlbimrahatlıqistəyir.Mənə
payböləndəbuqədərəzablıqüdrətbəxşetməkdənsə,birazcabəxt
payımıartırsannəolardı,UluTanrı?..Yolunortasındacayorulmuşam.
Mənmigünahkaram,Sənmigünahkar?!

1994
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TƏ ƏS SÜ RAT 

SevgilərinənyanğılısınıMənəverdin.Vətəndərdi,Anaməhəb-
bəti,AiləOcağınınhəsrətigizli-gizli, için-içinyandırdı,ruhumukər-
pic-kərpic sökdü, misqal-misqal çökəltdi Məni. İçimə axan göz
yaşlarımdanqəlbimdəümmanyarandı.Sərhədəçevrildi,MəniÖzümə
yaxınlaşmağaqoymadı.İllərboyuÖzümdənqaçdım.Buyetməzmiş
kimi,sevdiyimdəndəqaçmağıMənərəvagördün.Çoxolmadımısı-
naqların,İlahi?!

SevdalarınənnakamınıMənəverdin.İstəmədin“doymuşməh-
lul”olam.Məndaşmıyam,qayamıyam??Qranitmövqeyindəyarıməs-
rindiziniqatladım.Sonranəolsun?Bununanlamınə,mənasınə?
Cəmiyyətə,yakimsəyəfaydasınə?

Sevənlərinənzərifini, ənatəşlisiniMənəverdin.Verdində,
“uzaqdanbax,yana-yanaqal”dedin.Niyə??

Məhəbbətrəmziolanqırmızıgüllərləsüslənmişağappaqyata-
ğımdaqəlbiminüsyanıgözlərimdənpüskürür.Vulkankimi.Lavalar
çöhrəmdəxəritəcızır.Kimsəningörəmməyəcəyi“məhəbbətxəritəsi”
barmaqlarımınmüdaxiləsiləçənəmdəbəndalır.Sinəmidəişğaletmə-
sinəyolvermirəm.Zatənonunvarlığındanxəbəriolanyox.Buxəri-
təniheçbirtopoqrafoxuyammaz.

...Yurdumuəlimdənaldın.Dünyanınböyüksiyasətimialdı,iş-
ğalçımı,Mənədəxliyoxdur.Sənyolverməsən,alammazdılar!Uşaqlı-
ğım, köklərim, əcdadlarımın qəbirləri, budaqlarında izim qalmış
ağaclar,daşımız-torpağımız,..ordaqaldı.Ruhumunvəcismiminhər
zərrəsiniyandıranbuitkilərinyerinidünyanınheçbirsərvətidoldu-
rammaz.Doğmayurddaqalanəzizləriminqəbriniindiancaqyuxula-
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rımdaziyarətedirəm.BudurmuSəninədalətin?!
...ÖncəAtasızqaldım.SonraAnasız.Çətinlikləolsada,canım-

dancanqoparanreallığıqəbuletdim.Həyatınqanunudurdeyə,barı-
şantəhəroldumbuitkilərlə.Həyatqanunlarınatabeolmayanoqədər
itkilərimvarki!..Bəs,onlarınhesabınıkimdənsorum?

Verdiklərinigözüməsoxub,vermədiklərinəbəraətqazandırma-
ğaçalışma,İlahi.Məninankorsayma.“İnsan”olaraqyaratdığınbən-
dənə“adicəinsan”həyatıver.Vəssalam.

2009 
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ANASIZ İLLƏR
İllərötür,nəşintorpağa,ruhunqəlbiməçökür.Əsr,minillik

dəyişdi.Bizimrabitəmizdəyişmədi.Anabətnindənbalacisminəhop-
muşoböyükməhəbbətisöndürməyəqocadövranıngücüçatmadı.
Zamanınsınağındançıxdıbubağlılıq.Get-gedəbənzəyirəmsənəye-
rişimdə-duruşumda,hərdənməlulbaxışımda,hərdənşaqraqgülü-
şümdə.

Otağımınhərarəti isitmirməni.Divarkağızındakıçiçəklərdən
üstüməyağırqar.Yatağımınyanındaboşqalmışyatağınmənimmə-
həbbətimin,səninxatirəninişığınaisinir.Nostalji...Yatağımıyatağına
dəyişdim.Boşqalmışözyerimgözdağımoldu.Yuvasındanuçmuş
quşlarkimidöndümözyatağıma.İndidəsəninyatağınınsəliqəsi,
gecə-gündüzaçılmayanqatıyandırdıməni.Buev,oevdeyil.Yaraşı-
ğıartıb,cazibəsiazalıb.Sevinci,hərarətiyoxaçıxıb.Buməkanana-
sızgünləriminünvanı.Buməkananalıgünləriminyadigarı.

Anamıngedişiyləmənimqismətimədüşənsevgi,sevincpayı
birazdaazaldı.Nəvazişyoxoldu.Anam1996-daqaldı.Mən1997-
yəkeçdim.İzimiyaşadacaqvarlıqlarabəslədiyimümidlər1997-də
qaldı.Mən1998-əyolaldım.HəmAnam,həmarzularımXXəsrdəqal-
dı.MənXXIəsrəqədəmqoydum.Əzizlərim2-ciminillikdəqaldı.Mən
3-cüminillikdəyəm.Bizibir-birimizdənminillikzamanməsafəsiayı-
rır.Ayırırmı?Yox,yaxınlaşdırır!Üzüsənədoğruirəliləyirəm,Anacan.
Gəlirəm,mənimRÜBABƏm,gözləməni.

2001
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SƏNƏ DÖNMƏK İSTƏYİRƏM 
Başalıbgetməkistəyirəmbuməkandan.Üzərimdəheçbirmə-

suliyyətiolmayan–nəbitib-tükənməkbilməyənkommunalproblem-
lərinə, nə məişət qayğılarına, nə səliqə-sahmanına, nə də
qonaqpərvərliyinəcavabdehlikduymayacağımbirevdəmüsafir-sakin
olsam,sağalarbəlkəyaralarım.Azalaryüküm.Ötübkeçərgərginli-
yim.

Sənitərketməyimxəyanətdeyil,EVİM,Sənəolansevgimdən-
dir.Birlikdəxoşbəxtgünlər-anlaryaşamaqistəyimdəndir.KüsməMən-
dən.Məngetsəmdə,Sənüzdöndərmə.ÇünkiSənMənimALINMAZ
QALAMsan!Hakimi-mütləqolduğumƏNMÖHTƏŞƏMSARAYIMsan.
Şəxsiyyətkimimaddivar-dövlətiminhüquqi-coğrafihüdudlarıSəndə
bitir.ƏNETİBARLISIĞINACAĞIM,ƏNİSTİOCAĞIM,ƏNRAHATYA-
TAĞIMSəndədir.Axşamlarişdənqayıdandakimsəyləqarşılaşmasam
da,Səningülərüzünkönlümünurlandırır.Əhvalımıyüksəldir,günün-
yolunyorğunluğunucanımdançıxarır.Səniseyretməkdənzövqalı-
ram. VARlığın qəlbimə rahatlıq, beynimə sərinlik gətirir. Özümə
inamımımöhkəmləndirir.Gözüməişıq,ürəyimətəpərverir.İnanki,
Sənikənardangətirdiyimxoşagəlməzemosiyalarlayükləməkistəmə-
diyimüçüngedirəm.NiyyətimSəndəkimüsbətauranıqorumaqdır.

SənyeganəaktyoruvəyeganətamaşaçısıMənolanƏNDRA-
MATİKTEATRSƏHNƏSİsən.Özüməkənardanbaxdığım,Özümüya-
xındanizlədiyimTAMAŞASALONUsan.İçdünyamaboylanmaqüçün
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Səninyardımınahərzamanmöhtacam.ƏnsərtTənqidçimsən.Ən
etibarlıSirdaşımsan.ƏnsadiqÖmürYoldaşımsan.YaradabildiyimƏN
BÖYÜKƏSƏRİMSənsən.Analoqunamalikolmadığımbuboydasər-
vətdənimtinaedərəmmiheç?

SənMənimçalışqanlığımınvətənbəlliyiminəndürüstşahidi-
sən.BirömürlükQAZANCIMınGÜZGÜSÜsən.Həyatımdakıqələbələ-
rinZƏFƏRÇƏLƏNGİ,məğlubiyyətlərinBAĞLIBOĞÇASIsan.Qadın
kimi,ziyalıkimi,insankimiVARLIĞIMINvəZÖVQÜMÜNİFADƏSİsən.
Qabiliyyətlərimintərcümanısan.Nəsilbənəsil,ulularımdanMənəötü-
rülmüşGENYADDAŞIMINTƏZAHÜRÜSƏN.GÖRÜB-GÖTÜRDÜKLƏ-
RİMİNMƏCMUSUsan.Sənindizaynındakıhansıdetalınömrümdəizi
qalmışhansıəziziminxatirəsindənbəhrələndiyini,evdəhökmsürən
davranıştərzininmənəviyyatımahopmuşhansıənənədənqaynaq-
landığınıMəndənyaxşıbilənyoxdur.BunuQonaqgözüayırdedəm-
məz.Əziyyətlərinədə,məziyyətlərinədəMənsəviyyədəbələdolan
çətintapılar.Səndəkiqayda-qanunlaraqeyd-şərtsizriayətolunması-
nacanatandaMənəm,onlarıpozmağa-dəyişməyəcəhdedəndə
Özüməm.Həyatımınçoxvacibamilinə,varlığımınayrılmazparçasına
çevrildiyininfərqindəyəm.Amma...yenədəgetməkistəyirəm.

Tənhalığınbütünanatomiyasınıvə fiziologiyasınıəzbərləmiş
MənMənibezdirmişyaşamtərzindənötrüqəribsəməkümidiləbaş
alıbgedirəmbuməkandan.Gedirəm.Yenidənqayıtmaqüçün.Sənə
dönməküçün!EVİMMənim!

2008
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OVQAT
Dünən kədəri-qəmi silib-süpürüb atdım evimdən. Silkinib

qalxdımuğursuzluqlarınuçqunlarıaltından.Çırpdımüst-başımdan
bədbinliyintozunu-torpağını.YuxarıbaşdaoturtduğumBədbəxtliyi
qovdummənzilimdənbayıra.İnsangözüyləgörünməyənağrılarya-
şadığımillərdənmirasqalmışdərdlərimiarxivəgöndəribsevincəqu-
caqaçdım.EviməXoşbəxtlikqonaqgəldi.Sakiniolmadığıbuməkanda
özünüçoxrahathissedirdi.

2007
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DƏNİZ – ADA

DƏNİZADAyaaşiqolmuşdu.Onuqucaqlayıbbərk-bərkbağrı-
nabasmışdı.ADADƏNİZinköksündəyaşayırdı.Yuxudaolandabelə
onunürəkçırpıntılarınıduyurdu.

DƏNİZinmavisularıgecə-gündüzADAnınsahillərinidöyəcləyir,
sanki“Mənburadayam,yaxında,sənharaboylanırsan?”–deyirdi.
DƏNİZinləpələriADAnınvücudunusığallamaqdandoymurdu.Gecə-
lərDƏNİZdalğalarıylaonalaylaçalırdı.Səhərlər ləpədodaqlarıyla
ADAnıbusələrəqərqedirdi.GündüzləraynagözlərindəADAnınmin
cürrəsminiçəkirdi.AxşamlarhərdənDƏNİZinfırtınaməhəbbətişa-
həqalxırdı.EşqinsimfoniyasınıoxuyandalğalarADAnınhəyatınayep-
yeniçalargətirirdi.Sankibağrınadiriliksuyusəpirdilər,içdikcəiçmək
istəyirdi.Susaflığı,suqüdrəti,qovğaedəndalğalarınəzəmətiADAnı
həmcəzbedir,həmqorxudurdu.ADAçırpınıbDƏNİZinqollarıarasın-
dançıxmaqistəyirdi.Amma...yox...qəlbindəetirafedirdiki,bubö-
yüklükdəməhəbbətləsevilməkxoşunagəlir.

DƏNİZintəmənnasızsevgisiADAnıfərəhləndirir,qürurlandırır-
dı.Eləki,DƏNİZinməhəbbəthimnibaşlandıADAəsrarəngizmənzə-
rəninseyrinədalırdı.Gahlirikduyğuların,gahdaqəzəbin,üsyanın
daşıyıcısıolandalğalarADAyaçırpılıbçilik-çilikolur,zərrəciklərəçev-
rilərəkgünəşşüalarıaltındabirözgəgözəllikyaradırdı.ADAnınqar-
şısındacilvələnənDƏNİZözünüsevdiyinəminbir libasdanümayiş
etdirirdi–həmnazlı,həmqəzəbli...Sonramasmavisular,al-əlvan
molekullaryenidənDƏNİZəqayıdıbbirləşir,eləbütövləşirdiki,san-
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kiheçbölünməmişdilər.ADADƏNİZinbukeyfiyyətinəheyranidi.Dal-
ğalarsakitləşəndənsonrahavadaqəribəbirsərinlikqalırdı.ADAnın
ruhunudinclik,rahatlıqduyğusubürüyürdü.

DƏNİZingözəlliyinə,mübarizliyinəvurğunolsada,hələm-hə-
ləmtəslimolmaqistəmirdiADA.Zaman-zamanonameydanoxuyur-
du,şıltaqlıqedirdi,nazlanırdı.“Yaşadığım,varolduğumməskənsənin
köksünolsada,məndəmənəm!”–deyirdiDƏNİZə.Beləcəömürbaş
alıbgedirdi,ADAylaDƏNİZduyğularselindəqərqolurdu.

ƏslindəADADƏNİZin,DƏNİZADAnınəsiriidi.Yerkürəsində
yenigeolojiproseslər,coğrafidəyişikliklərbaşvermədikcəDƏNİZlə
ADAnınayrılmasımümkünsüzdü.Birgəvarolacaqdılar!..

2008 
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QAYIQ HARADA XOŞBƏXTDİR ?

Sahildə, ləpədöyəndəsakit-sakitdayanmışdıQAYIQ.Dənizə
baxırdı.Lacivərdsulardabərqvurangünəşiseyredirdi.Arabirmavi
ənginliklərəboylanırdı.Birdəngöyünüzütutuldu.Qaşqabağınıtur-
şudansəmaağlamağabaşladı.Səmanıngözyaşlarıillərhəsrətlisiki-
midənizəqovuşmağa tələsirdi.Damcılarelə iri idiki...Buhəsrət
yağışındaislandıQAYIQ.İçindənostaljiduyğularıbaşqaldırdı.Hər
gündənizəçıxdığıvaxtlarıyadınadüşdü.Birdənonaeləgəldiki,bür-
külühavadagəzintiyəçıxıb,dənizinmehiyanaqlarınısığallayır.QAYIQ
yerindəcəyırğalandı.Bumehinsərinliyinicanınayaymaqistədi.Hə-
minandagözləriniqapamışdıQAYIQ.Özünüduyğularınqucağınaat-
mışdı.O,gözləriniaçıncabirözgəmənzərəninşahidioldu.Sevən
sevdiyinəqovuşmuş,göyünüzüaçılmışdı.Göyqurşağısəmanıyeddi
rəngəboyamışdı.Bugözəllikdənizinecəvalehetmişdisə,özü-
nüunudub heyran-heyrangöyəbaxırdı.Qəfildənsularşahəqalxdı.
Dalğaəliniuzadıbgöyqurşağınıözününküləşdirməkistədi.Gözlənil-
məzsıçrayışdanləpədöyəndəkiQAYIQmüvazinətini itirdi.Ləngər
vurdu.Özünütarazlayıncaavarqollarınıyanlarınasıxdı.Döyüşəha-
zırəsgərdurumunualdı.Nədənsəonaeləgəldiki,təlatümlüdəniz-
dəaxırıncıdəfəölüm-dirimmübarizəsiaparır.Niyəaxırıncıdəfə?–
bunuözüdəbilmədi.

Qayığınyaşadığıikiməskənvardı:birisahil,biridəniz.Sahildə
əmin-amanlıqdaydı,rahatıydıQAYIQ.Dənizdədaimriskaltındaydı,
gecə-gündüzyaşamaquğrunda,varolmaqyolundaçarpışırdı.Rəqi-
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bigahdalğalarolurdu,gahdairibalıqlar.Birdəfəhəttaqasırğayla
əlbəyaxaolmuşdu.Ammadənizonueləovsunlamışdıki,sahildəki
seyrçimövqeyiürəyiniaçmırdı.Hərəkətsizlikdənçılğınlaşırdı.Ruhun-
dakıdinamikaüsyanedirdi.DənizdəyaşamaqistəyirdiQAYIQ.Tufan-
lara,çətinliklərəsinəgərə-gərə.Anlamışdıki,passivseyrçimövqeyi
onunmissiyasıdeyil.O,əslhəyatyaşamaqistəyirdi.

QAYIQözünüsahildəyox,dənizdəxoşbəxthissedirdi!..Dəniz-
də!

2007
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YUXU
Gecəninqayğısızqollarıalırməniqoynuna.Yorğanınqayğıkeş

əlləridolanırboynuma.Arsızyuxu,bivecmürgüsığalçəkirvücuduma.
Alıbaparmaqistəyirmənigündüzünqayğılarındanuzağa.Xeyirxah-
larımınsevgisindən,bədxahlarımınfitnə-fəsadındanqırağa.Kütləş-
dirir duyğularımı yuxu, keyləşdirir şüurumu mürgü. Alır məni
qanadlarınaoğuzərənlərinəqalibgələnYUXU.Qüdrətinəbaxki,cis-
mimiyatağagömübruhumusəyahətəaparır.Gözümə-könlüməhop-
muşgözəlliklərdiyarındagəzdirirməni.Xatirələrimincançəkişdiyiiç
dünyamdanuzaqlaşdırır.Uyudurməni.Reallıqdanayırır.Aldadıböm-
rümdənözünəömürpayıalmayıncayaxamdanəlçəkmir.Həyatımın
ortağıolanyuxuyladidişə-didişəüzüsəhərəyolalıram.Budur.Yuxu-
nunrametdiyiİdrakımdiksiniboyanır.Məlumkeçmişimdənnaməlum
gələcəyiməaparanyoldabugünümüaxtarır...

2004
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TƏNHA QADIN
Dün ya lar ca sev di yim adam lar var,  

sev gim dən xə bər siz.  
Qəl bi mə ha kim ol maq is tə yən lər var, 

qəl bim dən xə bər siz.  

DuyğularınasarılıbyatarTƏNHAQADIN.İsmətiniistəyinəqal-
xanedərTƏNHAQADIN.Bayramlardahədiyyəsini,xəstələnəndədər-
manını özü alar.  Ruhu inlər.., üzü gülər. Qəlbi yanar.., gözləri
atəşlənər.QüssəsinibəllietməzTƏNHAQADIN,dost-düşməniçində
qüdrətmücəssəməsinəçevrilər.Zərifolar,zəifolammazTƏNHAQA-
DIN.Güclüolmağaməcburdur.

ŞəxsiyyətinəsahibçıxarTƏNHAQADIN.Evini,həyatınıalınmaz
qalayaçevirər.Makromühitindəki insanlarımikromühitinəyaxınbu-
raxmaz.İçdünyasınıətrafmühitdəntəcridedər.Daxilialəminəkim-
səboylanammaz.ÖzdünyasındayaşayarTƏNHAQADIN.Mənəvi
azadlığınıəməllərindəyox,düşüncələrindəqoruyar.Dəyanətizahirdə
örnək,daxildəiztirabmənbəyiolar.Yerişindənyerəminnətqoysada,
dünyanınyükünüçiynindədaşıyarTƏNHAQADIN.Özükimsəyəyük
olmaz.

Sevinciartmaz,kədəriazalmazTƏNHAQADINın.Çünkianında-
capaylaşmağaməhrəmtapılmaz.Narahatyaşantılarınakimsəşərik
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çıxmaz.Kövrəlincəxatirələrinədalar,xəyallarınatapınarTƏNHAQA-
DIN.Özünəvəfalıhəmdəmarayar.Çətintapar.Mübarizgörünər,ür-
kəkolarTƏNHAQADIN.Həyatındakıboşluğudünyanınheçbirsərvəti
doldurammaz.Xoşbəxtliyəvarmaqüçünömrünüxərcləyər,illəriqo-
var.Zamankeçdikcəanlarki,dəyişənheçnəyoxdur,hərşeyyerində
qalıb.Bircəonungəncliyindənsavayı.

2008
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YAŞIN fƏRQİ
“Ya şın nə fər qi?. .” de yə kö nül lə ri  

cu şa gə ti rən mü ğən ni lə ri mi zə it haf 

İkimizdəsubayıq.Ammao,bəyliktaxtınaçıxandabəyazlibaslı
gəlinimənolmayacam.Budeməkdiryaşınfərqi.

Məninəqədərsevsədə,onunəqədərsevsəmdəduyğularımız
platonikməhəbbətzirvəsindəheykəlləşəcək.Qovuşmağınəqədəris-
təsəkdə,gahbubeyində,gahobeyindəşahəqalxantərəddüdlər
gəmirəcəkqəlbimizi.Vüsalsevincinidadabilməyəcəyik.Buəzabdır
yaşınfərqi.

Toylardamənimləoynamaqdan,eliçindəyanımdadurmaqdan,
dargünümdədərdləriməçiyinverməkdənçəkinəcək.Busərhəddir
yaşınfərqi.

Ona inansam da, güvənə bilməyəcəyəm. Çünki dərdlərimlə
baş-başaqalandayalnızam,tənhayam,kimsəsizəm.Buacıdıryaşın
fərqi.Gücüözümdənalıram,birdəruhumuzundoğmalığından.Bu
reallıqdıryaşınfərqi.

Xəstələndiyindəyastığınınbaşındadurubonunəvazişiməbələ-
məkimkanımolmayacaq.İçimdəkicanyanğısıonusağaldabilməyə-
cək,məninaxoşladacaq.Bubəladıryaşınfərqi.

Əlimiuzatsamonaçatacaqməsafədəbeləgözümgözlərinin,
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qulağımsəsininhəsrətindəqalacaq.Çünkibəzənsevərəktərketmək
məcburiyyətidiryaşınfərqi.

“Yaşınnəfərqi?..”–deyibkönülləricoşduranmüğənnilər,sa-
ğım-solumpərəstişkarladoludur,ammaəlimdəkimsəyox.Əllərimi
açandaovuclarımıboşgörürəm.Doludaolabilərdi.Müəmmalıqis-
mətdiryaşınfərqi.

2002
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ÜÇBUCAĞIN SÜQUTU
BuevəGƏLƏCƏKgəlməyəcəkdi.Hərgünevsüpürüləndədö-

şəmədəntoplananağsaçlarbirazdaçoxalırdı.Bunusezdiyigündən
QIZınümidiüzülmüşdü.Ailəüçbucağınınbucaqları laxlayırdı.ATA-
ANAsıqocalıbəldəndüşmüşdü.Uşaqlarıisəyoxidi.Otaqlarçoxdan
sükutadalmışdı.Evşaqraqgülüşlərəhəsrətqalmışdı.Güzgününnə-
sibiyalnızdəndüşmüşsaçlarınsığalınayardımçıolmaqdı.Sakitvə
mehribanbuailədəhəyatbircərəngdəydi.Çalarlarsız.Səhərişə,ax-
şamevətələsməsixoşbəxtliyinyox,zərurətingöstəricisiydi.İşləyib
özünüvəvalideynlərinisaxlayırdı.İşqurtarankimievdəkilərəhəyan
olmağatələsirdi.

Hərdənşəhərəhavalarınıdəyişməyəçıxanata-anasınınardın-
cauzun-uzadıbaxardı.QOCAylaQARIbir-birindəneləbərkyapışar-
dılarki...Görəsənbumehribanlıqməhəbbətintəzahürüydü,yoxsa
yıxılmaqqorxusunun?..Hərikihaldaonlarındayaqlarıvardı.QIZın
isəyox.ATA-ANAsıdünyalarınıdəyişəndənsonraailəsidəolmayacaq-
dı.Üçbucağınsüqutuqaçılmazdı.

1995 
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ANA BƏTNİNDƏ MÜBARİZƏ
Balanıanadanayırmaqistəyirdilər.Gəncqadınınbətnibərk-

bərkyapışmışdıövladından.İlkiniburaxmaqistəmirdi.Ağxalatlıhə-
kimlərkörpənincəlladınadönmüşdülər.Çarəsizqalmışanazarıyır,
ah-naləçəkirdi.Ananınbətniözündənmübarizidi.Təslimolmaqis-
təmirdi.

Biryandacəmiyyət,mövqe,ailə,..obiriyandaövladistəyi,
günahsızkörpənintaleyidayanmışdı.Ohələgəlincikoynatdığıdövr-
dənanaolmaqarzusuylaböyümüşdü.İndiürəyiqanağlayırdı.İçin-
dəmübarizə aparan ikimənvardı.Ürək “hə”, idrak “yox”deyirdi
körpənindünyayagəlişinə.Pasiyentindaxilialəmindənxəbərsizolan
vəxeyirxahlıqetdiyinidüşünənağxalatlılarkörpəninməhvinəəlqat-
mışdılar.Mənəviəzablarvəfizikiağrılardəhşətlərgirdabındaqovurur-
dugəncqadını.

Anaürəyinədaşbağlayıbqərarıözüvermişdi.Cəmiyyətəqar-
şıüsyanetməyi,adət-ənənələrəqarşıçıxmağı,duruşgətirməyiba-
carmazdı... Bəlkə də bacarardı. Öz payına düşəcək həqarətlərə
dözərdi.Ammacanındançoxsevdiyi,istəyiyaranışındançox-çoxəv-
vəldünyayagəlmişkörpəsiniağzıgöyçəklərinhədyanlarınaməruzqo-
yabilməzdi.O,doğulmamışkörpəsininnaminə“qatil”olurdu.

Anakörpəsininqətlinəfərmanversədə,anabətniyollarıbağ-
layıbtibbimüdaxiləyəimkanvermirdi.BƏTNqanıqanından,canıca-
nından olan varlığı bərk-bərk qucaqlamışdı. Təslim olmurdu ana
bətni!..Yaratdığınınfərqindəolmayanbiolojiataisəhəminandabü-
tünbunlardanxəbərsizdi.

Ananınbütünəzalarındamübarizəgedirdi.Prosesdavamedir-
di...Olumlaölümarasındaçəkişmədəbirkörpənintaleyiyazılmamış
pozulurdu.

2007



QADIN 
Saat Qadının üzünə dirənmişdi. Vaxt getmirdi. Gecənin

məngənə qolları Qadını öz ağuşunda kilidləmişdi, zülmət
barmaqlarıylaonungözünüoyurdu.QalınpərdəAyişığınıpəncərənin
otayındaəsiretmişdi.Nəqədərbaxsada,sübhüngəlişindənəsər-
əlamətgörünmürdü.DüşüncələrfırtınasındaçırpınanQadıngecənin
ağuşundan qurtulmaq istəyirdi. Səhər açılsa durub işinə-gücünə
gedəcəkdi.Həyataqaynayıb-qarışacaqdı.Gecəninonadəxliyoxuydu.
Yaşamıgündüzünömrüqədərdi.

Qadınağlamaqistəyirdi.Ağlayabilmirdi.Dünənaldığızərbədən
bugünbelidəağrıdırdı.Yataqdadönəmmirdi.Əziyyətçəkirdi.Yıxılıb
əzilmişdi.Şəhərinküçələribərbad,yollarsökük-dağınıq.Kiminağlına
gələrgündüzüngünişığında,şəhərinmərkəziprospektindəbeləbir
“sürpriz”ləqarşılaşacağı?!.Abadlığıntozu-dumanımillətiboğur.Heç
kəsheçkəsinzəhmətini,çəkilənxərciqiymətləndirmir.Biriasfaltı
təzələyib başa çatdıran kimi, o biri gəlib sökür ki, bəs mən də
abadlaşdırıram, suyun, kanalizasiyanın, daha nə bilim nəyin
borularını dəyişəcəm... O da belə bir bəhsəbəhsin güdazına
getmişdi.Əsasağırlıqtravmalıayağınadüşdüyündənçoxgöynədirdi.
Beynindədünənləbugün,keçmişləindibir-birinəqarışmışdı.Kadrlar
eləsürətləbir-biriniəvəzləyirdiki,hadisəniaydınlaşdırmağamacal
tapmırdı.Budəfəyaxşıqurtulmuşdu.İyirmiiki ilöncəkihadisədən
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sonraayağı ikiaygipsdəqalmışdı.Yenəhəminayaq,tanışağrılar.
Tarixgeridönmüşdü??Neqativ hadisələr təkrarlanırsa, dalınca
düşübonun taleyindənəl çəkmirsə,ohaldapozitivhadisələr
niyətəkrarlanmır?!Eləbəxtəvərolardıki..!

...AğrıQadınınbütünəzalarınısarmışdı.Ayağıeləağırlaşmışdı,
sankibirtonidi.AmmaQadınsevinirdi.Sevinirdiki,nəyaxşısınığım-
çıxığımyoxdur.Tənhalıqbeləşeydir.Ağrınınşiddətindənqovrulan
Qadınkövrəlmək,müvəqqətiyanındaolandoğmalarınanazlanmaq
əvəzinəsevinirdivəAllahınaşüküredirdi...O,qadınolmaq,zəifolmaq
haqqından istifadə edəmmirdi. “Öz ayağım üstdə dura bilirəm,
yeriyirəm,kimsəninköməyiolmadanpilləkənləriqalxıram,bəsimdir!
Bunlarınmüqabilindəağrınədirki?Dözməkolar.”...Ozamananası
yanındaydı,qızınışahzadəkimiəzizləyirdi, indianasızdı.Yəqinona
görəAllahbetərindənqoruyub...

Qadın işə gedəndə hər səhər altmış bir pilləkən  qalxırdı.
Yıxıldığıgecəniqorxuiçindəkeçirmişdi:birdənçıxammasam...Səhər
pilləkənləriözayağıylaçıxandahəyatınınənböyüksevinclərindən
biriniyaşamışdı.Günboyukəpənəkkimiuçmuşdu.Bunuxatırlayıb
bir daha təsəlli tapdı. Ağrı canını üzürdü. Amma qüruru ona
yüngülvarıaxsamağabelə icazəvermirdi.Dost-düşmən içindədik
durmağı vacib saydığından canını dişinə tutub dərhal yerişini
nizamlayırdı.

YatağındabuolaylarıbirdahaşüurundankeçirənQadınbirdən
hönkürdüyünüeşitdi.Nəhayət,bulağıngözüaçılmışdı.Eybiyox,bir
azağlayıbyüngülləşər,canındatoplanmışmənfiemosiyalardanqur-
tarar.Bufikirlərşüuraltındayeralınca,Qadınıgülməktutdu.“Sənbir
işəbax,görnəyəsevinirəm–ağlayabildiyimə.”Kranınsuyukəsilən
sayaqanındacagözyaşlarıyoxoldu.“Ayaxmaq,niyəağlayırsan?Səni
ovudanmıvar?Üçsutkabuyataqdagecə-gündüzağlasan,kimsənin
ruhuduymaz.Qalx,üzünüyu,özünütopla.”İçindəkibusəsqeyri-ix-
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tiyarionuyataqdanqaldırdı.Qadınıngözyaşlarıduzluydu.Ağlayan
kimiyanaqlarınıyandırırdı.İndidəeləoldu.İslanmışbalıncaetinasız
nəzərfırladıbhamamakeçdi.Əl-üzünüyuyankimidərisixoşunagəldi.
Yağışdansonraaçılangöyüzükimiydi.“Ağladım,rəngimaçıldı,sifətim
boğulmuşdu”,–deyəgülümsündü.Əslindərəngiavazımışdı.

HamamdanbirbaşamətbəxəkeçənQadınınbaxışlarıdibçəkdə
bəndaldı.Qəlbiniovundurmaqçünbugünözünədibçəkgülüalmışdı.
“Mənsəni sevdim, səndəməni sev”,–pıçıldamışdı təzə çiçəyinə.
Dədə-baba həyətlərindəki “qırxdüymə” deyilən gülə oxşayırdı.
Uşaqlığı,güllü-çiçəklibağ-bağatları,güllərəcanı-dildənqulluqedən
Səkinənənəsidurdugözününqabağında.Eləbildiki,sübhüngözü
yenicəaçılıb,nənəyenəgüllərisuvarır.Qadınfikirlərininizamlaya
bilmirdi.Fırtınalıdənizdəkidalğalarkimitəlatümlüydüfikri-düşüncəsi,
suyunüzünəhərdənbirşeyçıxarırdı.Hə,bugüləbizdəqırxdüymə
deyərdilər.Özüdədibçəkdəyox, torpaqdabitərdi.Sarısıolmazdı,
yalnızqırmızırəngdəydi,qızılgülünkiçikformatında.Mövsümübaşa
çatıncasolar,gələnilkiömrünüdahadolğunyaşamaqçünyazaqədər
torpaqdangücyığardı.Biranlığaüzünədoğmayerlərinmehitoxundu,
boyun-boğazınıyalayıbötənilıqhavaaxınıardıncabağçalarındakı
güllərinətrinigətirdi,Qadınözünüsevimlitutağacınınbudaqlarında
gəzdiyidövrlərdəhissetdi.Həsrətçoxgüclüydü.Ammaobilmədiki,
uşaqlığının geri qayıtmasınımı istəsin, yoxsa indisinin ürəyincə
olmasınımı.

Qadın yeddi rəqəmini sevirdi.Dibçəkdəki sarışın gözəlin də
açmışyeddigülüolduğunusezəndəbunuxoşəlamətəyozdu.Dərhal
da kefi pozuldu. “Günümə bax, nəylə təsəlli tapıram...” Qadın
pəncərəyəbaxdı.Uğradığıkiçikqəzadaniyirmialtı-iyirmiyeddisaat
keçirdi. Qaranlıq düşmüşdü. Təsəlli reallığı dəyişdirmirdi.  Yenə
problemləriylə, qayğılarıyla baş-başa qalmışdı. Hamı öz evinə
çəkilmişdi. Onun nə durumda olduğunun kimsəyə dəxli yoxuydu.
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Əslindəheçkəsiqınamırdıda.Hərəninözdərdi-sərivardı.Sonvaxt-
lar Qadın adamların laqeydləşdiyinə daha tez-tez şahid olurdu.
Bilmirdigünahdövrandadır,yoxsainsanlarcılızlaşıblar.Ammafakt
faktlığında qalırdı. Televizor qarşısında dünyanın o başındakı bəd
xəbərlərdəntəsirlənəninsanlarlapyaxındakılarınhalınayanmırdılar.
Mənəvidayaqolmaqanlayışıcəmiyyətinəxlaqnormalarınıtərkedirdi.
Hələmaddiköməkheçmümkündeyildi,indikidövrdəAllahkimsəni
kimsəyəmöhtaceləməsin,hamınınsıxıntısıvar.

Yenə  tək və tənhaydı. Elə durumdaydı ki... bu andahətta
sevdiyi gəlsə, qapını açmazdı. Kimsəni görmək istəmirdi. Əslində
kimsəyəgörünməkistəmirdi.Xüsusiləona.Birazhisslərinin“cilovunu
boşaltmışdı”.Güclüqadınimicindəözünütoplayıbcəmiyyətarasına
çıxmaqçün nəfəsini dərməliydi. “Zəng etsə, telefonlara cavab
vermərəm.Səsimiduyuncaağladığımıbiləcək.Heçxəbəriolmasın.
Olsanəfayda?!Yaxşı,birdəngəlibevinqarşısındadursavəişığın
yandığınıgörsə??Yoxcanım,gəlməz!Busaatdaonunburdanəişi
var? Dərdi tökülmüşdü elə. Lap gəlsin. Mənə nə. Hər kəsin öz
saxlancları var. Onun da var. Mən nədən bayram süfrəsi kimi
sərgilənməliyəm?..Açıqsandığıqurdalayan,maraqgöstərənçoxolar.
Amma...içindəkilərdənyararlanmaqüçünbaxarlar...Nəisə.Türklər
demiş,boşver.”

Beləcə, xatirələr düşüncələri, ağrılar xatirələri əvəzləyirdi.
Vücudu, beyni çalxanırdı. Sanki sürətlə hərlənən karuseldəydi.
Təsvirləritez-tezdəyişənmonitordabiripucutapılmırdı.Kələfkimi
hər şey dolaşmışdı.  Fiziki ağrılar səsini ucaldan kimi, ruhunun
iztirablarıküncəqısılıbdarısqallıqdadahabərkağrıtmağabaşlayırdı.
Neçə günüydü ondan da xəbəri yoxuydu. Bilərəkdən arayıb-
axtarmırdı.Qeyri-müəyyənlikdənbezmişdi.Qüruruincimişdi.“Nədən
həmişəcanıyananmənolmalıyam?”İndilapaləmbir-birinədəymişdi.
Nəyədahaçoxüzüldüyünüaydınlaşdırammırdı.Cahandamövcudolan
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hərşeyyoxaçıxmışdıvədünyanınbütünnemətlərininyerindəbirtək
ağrıqalmışdı.

Gecəninintizargözlərisübhünqapısınazillənmişdi.Açılankimi
o,yoxolacaqdı.Növbətiölümününövbətihəvəsləgözləyirdigecə.
Könüllüolaraqqeybəçəkilməyəhazırıydı.Gecəninbucentlmenliyində
arxayınçılıqnotlarıdavardı.Sabahınaxşamındayenidənözpostuna
qayıdacağınaəminiydi.Qadınsaqeyri-müəyyən“ağatlı”nıngələcəyi
qeyri-müəyyəngünügözləməkdənusanmışdı.Qismətinədüşən
həyatda istədiyikimiyox,bacardığıkimiyaşayırdı.Vəbacarmadığıo
qədərçoxşeylərvardıki!..Dərdindərdiniçəkməkdənlapdərdəhlinə
dönmüşdü.Budailknövbədəözününxoşunagəlmirdi.

2009
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ATA HƏSRƏTİ
Atasızböyümüşəm.Onumüharibəəlimizdənalıb.Məndünya-

yagəlməmişdənəvvəl.Amansızmüharibə.
Birarzuylayaşamışam:–“Körpəmiatalıböyüdəcəyəm.Qismə-

timnecəolsada,hərəzabınadözəcəyəmərimin.Təkikörpəmatalı
böyüsün!”

Dəyanətlibircavanlaailəqurdum.Övladhəsrətilə illəri-illərə
caladıq.Məhəbbətdən,həsrətdəndoğulankörpəmizdünyayagəldi.
Dilaçdı.“Ata”kəlməsinəhəsrətqaldı...Onuəlimizdənbirqadınaldı.
Rəhmsizbirqadın.

Böyüdüqızım.Hamınındərdinəşəfatapdı.Özqəlbindəkiata
nisgiliniisəsağaldabilmədihəkimbalam.Elçilərqapınıdöyəndəqızı-
mıngözlərindəbirnarahatlıq-nigarançılıqduydum.Baxışlarısevən
gəncədeyirdi:

–“Körpəmizataüzünəhəsrətqalmayacaqki?!”

1978
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İSTEDAD
İSTEDADısərbəstburaxmışdılar.Dahadəyib-dolaşanıyoxidi.

“Hay-hayıgedib,vay-vayıqalıb”–deyədüşünürdülər.Bütünqada-
ğalar,təzyiqlər,maneələraradanqalxmışdı.Paxıllığınıçəkənlər,illər
boyuayağındandartanlar,İSTEDADaquyuqazanlareləyüksəkmər-
təbələrəçatmışdılarki...BundansonraOnəqədərçalışsa,heçhəmin
mərtəbələrinkandarındaniçərikeçəbilməzdi.ƏnyaxşıhaldaİSTE-
DADsabiqrəqiblərininqəbulotağındagözləyəbilərdi.Budaziyansız
birşeyidi.Yolaverməkmümkünidi.Ötəndövrərzindəonueləzə-
rərsizləşdirmişdilərki...

ƏliazadlığaçatanİSTEDADöncəbuhalırəqiblərininnövbəti
oyunukimidəyərləndirdi.Həranyenihücumlaraməruzqalabiləcə-
yinidüşünürdü.Ehtiyatlıdavranırdı.Çoxdaəl-qolaçmağahəvəslide-
yildi.

BirmüddətsonraO,vəziyyətinreallığınıdərketdi.Sevindi.Hə-
ləcavanidi,canısuluydu.Yaradıcılıqfantaziyasıtükənməmişdi.Tə-
xəyyülünü işə saldı. Birdən-birə ideyalar selinə düşdü. O qədər
layihələrivardıki...Bilmədihansındanbaşlasın.

İSTEDADrəqiblərininməngənəsindəçoxilləri itirmişdi.Onun
qabiliyyətindən,əməyindənbəhrələnibçoxları irəligetmişdi.Özünə
isəbuimkanıverməmişdilər.Onunistedadınıetirafetsələrdə,yüksəl-
məyinirəvabilməmişdilər.İllərboyuətrafınagözəgörünməztikanlı
məftillərdənçəpərçəkmişdilər.İSTEDADyerindəsaya-sayaqalmışdı.
Şəraiteləgətirmişdiki,obyektivvəsubyektivsəbəblərhəmişəonun
ziyanınaişləmişdi.

İndiisəbirdən-birəazadlıq,sərbəstlikverilmişdiona.Sankiçev-
rəsindəsonsuzluq,intəhasızlıqhökmsürürdü.Özünükainataqovuş-
muşkimihissedirdi.Nəistəsəonanailolurdu.Haragetsə,yolunda
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yaşılişıqgörürdü.Daha“dayan,dur”deyəniyoxidi.Yenivəziyyətdən
azcastressədüşənİSTEDADnəhayətözünütopladı.Arzularınıreal-
laşdırmağatələsdi.Elmi-yaradıcılıqaxtarışlarıbəhrəsiniverməyəbaş-
ladı. Bir sıra layihələrini gerçəkləşdirdi. Tanındı. Amma gənclik
illərindəkiarzularınıhəyatakeçirmək,yarımçıqqalmışişlərinitamam-
lamaqmümkünolmadı.Neçəilləröncəetdiyiixtiralarınəhəmiyyəti
yüksəkdəyərləndirildi,ammaistehsalatatətbiqiməqsədəuyğunsayıl-
madı.Çünkiodövrötmüşdü.Elməgətirdiyiyeniliklərdəaktuallığını
itirmişdi.RəqibləriİSTEDADıngəncliyiniməhvetməyənailolmuşdu-
lar.Sankioilləriheçyaşayıb-yaratmamışdı.

Buyaşındaqazandığıhörmət,təfəkkürününbəhrəsinəverilən
dəyərancaqbugününüfərəhləyaşamağayetirdi,dünənkiboşluqla-
rın,itkilərinyerinidoldurmağayox.İSTEDADınqəlbinikontrastduy-
ğularbürüyürdü.Bilmirdi indikiuğurlarınamısevinsin,keçmişində
ölənarzularınamıağlasın.İSTEDADınruhuinləyirdi:kaş,buimkanım
20-30yaşlarımdaolaydı,kaşbuşəraitheçolmazsa,10iləvvəlyara-
dılaydı...

Ammafaktfaktlığındaqalırdı.Heçnəgeridönməyəcəkdi.
Nəonunindikimüdrikyaşındagənclikçılğınlığıqəlbinədolma-
yacaqdı,nəbeynindəideyalaraşıb-daşmayacaqdı,nədəelmin,
sənətindolanbacyollarınıozamankıtəfəkkürüiləçözəbilməyə-
cəkdi.Yaradıcılıqaxtarışlarıylagecəni səhəretməyəheç sağ-
lamlığı da tab gətirmirdi. Gənclik enerjisi çoxdan bədənini tərk
etmişdi.Özübundanxəbərsiz olsada.Dövrdəbambaşqaydı.Adam-
lardasankiözgəaləmdəngəlmişdilər.Mühitdəyepyeni,dahasərtvə
amansızıydı.Onaqarşınəqədəryumşalsada.

İSTEDADfaktqarşısındaqalmışdı.FAKT–yaşadığızamanvə
məkankontekstindəistəklərinireallaşdırmaqlakifayətlənməkdəniba-
rətidi.Onaverilənimkandairəsindəözünüifadəetmək.Vəssalam.

2006 
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START 
O,ömrününçoxhissəsinihəyatın“GÖZLƏMƏ”dayanacağında

keçirmişdi.Nəqdolanbugünününisyəgələcəyinəqurbanvermişdi.
Yaşadığıhərgününrealnemətlərindənbəhrələnməyindahavacibvə
dahaetibarlıolduğunudərketməmişdi.Yaşüstəyaşartdıqcaqəlbi
nisgillədolmuşdu.Uşaqkənazoynamışdı.“Oxuyubadamolmaq”na-
minə.Yeniyetməliyindətay-tuşlarıiləəylənməmişdi.“Gözəlgünlərhə-
lə qarşıdadır” deyə. Arzularına qovuşsa da, istəklərindən uzaq
düşmüşdü.Təhsildəqazandığınailiyyətlərhəryaşdövrününözünə
məxsusinsanitələbatınınboşqalmışxanalarınıdoldurabilməmişdi.
BirtərəfliinkişafetmişdiO.Birsahədəzirvə,digərlərindəsıfırvəziy-
yəti.Gəncliyinidəkahinkimiyaşamışdı.Qəlbindəsevgiçırpılarından
ocaqqalanandahissləriniboğmuş,sevməyəicazəliolacağıvaxtı–
ailəquracağıanıgözləmişdi.Nəhayətindəheçvaxtşəxsihəyatıolma-
mışdı.İctimaiməxluqkimiyaşamışdıömrünü.Bütünəsasməqamları
hamıyabəlliolanşəffafbirhəyatsürmüşdü.Hərkəsiözarşınıyla
ölçməyəadətetmişbəziləribunainanmasada.

GÖZLƏMƏKonunYAŞAMTƏRZİNƏçevrilmişdi.Canına-qanına
işləmişdibuvərdiş.Mütəxəssiskimiuğurlarqazandıqcaözünüvəna-
iliyyətlərinigözəsoxmamışdı.Hərşeyitəbiiaxarınaburaxmış,dəyər-
ləndiriləcəyizamanıngəlməsinigözləmişdi.Gözləyə-gözləyəqalmışdı.

Onunemosional-psixolojidurumuGÖZLƏMƏPROSESİNƏkök-
lənmişdi.Səhhətidə.Beləliklə,həyatınıGÖZLƏNTİLƏRİNDƏyaşa-



95

II Fəsil.  MənSUr şEİrlər. MİnİATürlər

mışdıO.Xoşgözləntiləriboşaçıxandaprosesdəqazandığımüsbət
emosiyalarkeyfiyyətinidəyişmiş,qanındaağırmaddələrəçevrilmişdi.
Fəsadsızötüşməyənbuhaltəkrarlandıqcatədricənvəziyyətdəyişmiş-
di.Ondaqəribəimmunitetyaranmışdı:psixologiyasıda,fiziologiyası
da,mənəviyyatıdafəsadsızqəbuledirdiÜMİDLƏRİNİNBOŞAÇIXMA-
SINI.Doğrudeyiblərki,hərziyandabirxeyirvar.DahaheçnəOna
əzablarbahasınabaşagəlmirdi.Mühitinvəcəmiyyətinədalətindən
əliniüzmüşdü.Həyatınhərsürprizinəhazırıydı.Yaşamınıköklüsurət-
dədəyişəbiləcəkheçnəgözləmədiyinəgörə,narahatdaolmurdu.Ta-
pındığıALLAHınmərhəmətinəsığınmışdısada,ONUNDAdünyaqədər
vacibməsələləriniçindəadidən-adibəndəsininproblemlərinəvaxtayı-
racağınaümidbəsləmirdi.

Vəbirdən...Ruhisükunətinitənzimlədi.Psixolojisəddlərida-
ğıtdı.Fiziolojiətaləthalındançıxdı.Uçuşahazırraketvəziyyətialdı.
“GÖZLƏMƏ”dayanacağındanSTARTgötürdü.Nəqədəryüksəklərə
uçacağıvənəqədəruzağagedəcəyibəllideyildi.

2008



TƏNHALIQ
Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı, 
Dedilər bəxtəvər yaylağa çıxdı. 

(Xalq deyimi)

TƏNHALIĞınəlindənbaşımıgötürübPiterəqaçdım.Həyatımı
birrəngəboyamışTƏNHALIQboynumaminibSankt-Peterburqaget-
di.AyaqlarınıçiyinlərimdənsallayanTƏNHALIĞısəyahətboyuncada-
şımalıoldum.HərdənmənəsədaqətininümayişetdirənTƏNHALIQ
qollarınıboynumadolayıbsıxandabuməhəbbətinməngənəsindəbo-
ğulduğumuhissetdim.Açıqsəmaaltındamuzey–şəhərəbaxdıqca
özümün də açıq dünyada eksponat olduğumu anladım. İNSAN –
EKSPONATDAŞ–EKSPONATabaxırdı.Ayrılmazdostumolduğunutəs-
diqləməküçünhəryerdəmənimüşayiətedənTƏNHALIQbilmədiki,
içiməaxangözyaşlarımNevanınsularındançoxdur.Nevadaqərqolan
baxışlarımölənarzularıma“əlvida”deyirdi.Ürəyimdəkisızıltılarümid-
lərimətuşlanmışvidanəğməsiydi.

2007
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XİffƏTİN  SENTYABR RƏNGİ
SENTYABRdadığırlanıbgetdi.AyaqlarımaltınasərilmişXALI

KİMİBÜKÜBQOYDUMQIRAĞAÖMRÜNDAHABİRAYINI.Xalının
mövsümügəlincəyenidənbəzəyərevləri.Ammabuxalınınhəyatımı
təkrarbəzəməsimümkünsüz iş.Gələcəksentyabrlaryeniçalarda,
fərqlinaxışdaolacaq.Busentyabrötənillərdəkiadaşlarınaoxşama-
dığıkimi.

Ömürkarvanınaqoşulanaylarınheçbiridigərinəbənzəməz.
Zamanvəömürölçüsükimionlarınhamısıtəkrarsızdır.Adlartəkrar-
lansada.Yazıqokəslərəki,hərgününün-ayınındəyərinikvadrata-
kubayüksəldəbilmir.Mənədəyazıq.XİFFƏTİNSENTYABRRƏNGİ
boz-bulanıqoldubudəfə.Günlərimsoldusolabildikcə.2008-in
SENTYABRXALISINAəlvannaxışlartoxuyabilmədim.Ömrünə
qədərboşu-boşunaxərcləməkolar?ƏcəbhövsələvareyÖMÜRde-
diyinbuvarlıqda.Dözürdözəbildikcə.

2008
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ƏL Vİ DA 
Ürəyiminağrısını,gözləriminacısınısalfetkağızınatökürəm.

RuhumunbuməqamındasalfetindəsaflığıMəniqaneetmir.Onugöz
yaşlarımdayuyuram.Yuyabildikcə.Yenəistədiyimqədərağarmır.Ala-
tala,ləkəliqalır.Budəfəqəlbimdəkiümmandanqaynaqlanançeşmə-
dəçimizdirirəmonu.Salfetelə şəffaflaşır ki,buüzündəno tərəfi
görünür.Bax,buolduəslMəndeyən.Diget,quru!Canınahopdur-
duğumduyğularımıqoru.Onlarısənəəmanətetdim.Əlvida.

Buaradagözüməsataşanqırmızıyanaq,sarımtılalmaMənə
yeniideyaverir.Həyatımabirazcaşirinlikgəlsindeyə,bugözəlinya-
nağınıdişləyirəm.Yavaş-yavaşonuhəzmi-rabedənkeçirib“xoşbəxt”
edirəm.Vazadaqalıbqarımaqdan–çürüməkdənxilasolur.Kədərimi
ovunduracaqkimsəninolmadığıməkandadadımayetənalmaylada
beləvidalaşıram.Görəsən,almaqazandı,yoxsaməyusluğumunba-
dınagetdi?..

2009 
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DUA  
ALLAHım,Mənəgücver,özümüməğlub(!)hissetməyim.Yetə-

rincəməğlubiyyətimvar.Budurumdadayenilməyiməyolvermə.İn-
cikəm. Qalib olmaqçün qoruduğum dəyərlərə qiymət verilmədiyini
görmüşəm.Küskünəm.Müqəddəsbildiyimşeylərinəhəmiyyətdaşıma-
dığınaşahidolmuşam.Üzgünəm.ALLAHım,yaşadığımdünya“mənim
dünyam”deyil.Özdünyamıhardaitirdim,ondanhardaayrıdüşdüm,
bilmirəm.Mənədözümver,göndərdiyinsınaqlaratablayım.Taleyimə
düşənqismətsizlikləbarışşəraitindəyaşayabilməkmüdrikliyiver,AL-
LAHım.

Əsrlərinqovşağı–XXyüzillikləXXI-insərhədioqədərçirkabla
dolduki,haqqdeyilənşeyXXIəsrəqədəmqoymaqistəmədi.Mənə
öyrədilənlər,əxzetdiklərimindigördüklərimlətərsmütənasibdir.Doğ-
rubildiyinyolutapmaqdaBəndənəyarol.İçimdəkidünyaylaiçindəol-
duğumdünyanınuzlaşmanöqtəsinigöstər.Məniəzablardanqurtar.Ya
“cismənöldür”qurtar,yadaçoxrəhmingəlirsə,“mənəviyyatımıdəyiş”,
“beynimitəzələ”qurtar.

ALLAHım,Mənəağılver,özümüqoruyabilim.Bəsirətgözümü
aç.Fəhmimi,fərasətimibolelə.Yanlışanlaşılmaqdan,yanlışdəyərlən-
dirilməkdənqoruMəni.SevdiklərimdəngələbiləcəkxətərdənSənhifz
et,sevmədiklərimdənözümqorunaram.“Yaxşıadamlara”ürcahelə
Bəndəni.Əhatəmdə“yaxşıürəksahiblərini”çoxalt.Gücver,mənfiyük-
lü, qara enerjili fikirlərə yenilməyim. Özümü məğlub sanmayım!
ALLAHım,etibarınagüvənmədiyiminsanlarınucbatındanəngözəlduy-
ğularımıintiharasürükləyənfikirləribaşımdanrəddet.Ümidimiqıran
durumuaradanqaldır.Mənisubyektivmülahizələrinəsirinəçevirmə.
HadisələrdənobyektivnəticəçıxarmaqfəhmiverYaratdığına.ALLAHım,
düşdüyümvəziyyətdənxilasolmaqdaancaqSƏNəgüvənirəm!

2009 
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JURNALİST
Güldən-gülə,çiçəkdən-çiçəyəqonurarı.Eləmirtənbəllik,çə-

məndən-çəmənəuçur.Bir-birindənətirligüllərdənçəkdiyidadlışirə-
niyuvasınagətirir.Şanaboşaldır.Balyaranır.Dərdlərədərmanxalis
bal.Birgüldənşirəçəksəydi,beləətirli,belədadlıolmazdıbalıarının.

Vətəninhərguşəsinəsəfəredirjurnalist.Daimarayır,axtarır.
Ömrünüyollarda-görüşlərdəkeçirir.Müxtəlifxarakterliadamlarlagö-
rüşür.Ayrı-ayrısənət,peşə,vəzifəsahibləriləünsiyyətdəolur.Hamı-
yahəssaslıqlayanaşır.Özgenişqəlbiləo,şikayətçinindərdinədə,
fərəhləözişindəndanışanəməkçininsevincinədəşərikolur.Qələmə
alacağımövzuylabağlızənginməlumattoplayır.Onusərrafgözüylə
saf-çürükedir.Dəyərli,kəsərliyazıyaradır.Əgərbirşəxsidinləməklə
kifayətlənsə,ancaqözdünyasınaqapanıbqalsa,təsirsiz-kəsərsizolar
yazılarıjurnalistin.

Jurnalistdəarıdır.Balarısı.Xalqının,Vətənininbugününüöz
jurnalisttəfəkküründənkeçirərəkdövrününsalnaməsiniyaradır.Hə-
yatıxalqüçünyananşamabənzəyironun.Yandıqcaəriyir,əridikcə
dəşölələnir,elinə-obasınaşəfəqsaçır.

1983
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HƏYAT HİKMƏTİ
Ağacıbudadılar.“Qocalıbsan”,-dedilər.Yarpaq-yarpaqsoyun-

durdularpaltarını.Budaq-budaqseyrəltdilərqol-budağını.Övladbu-
daqlarından,nəvəyarpaqlarındanayırdılargövdəni.Tənhalıqəzabına
düçarelədilər.Sandılarki,təklədiləronu.Amma...məğrurqəddini
əyəbilmədilərağacın.

Ayaqlarınıyerəmöhkəmdirəmişdiağac.Rişələritorpağındərin
qatlarınaişləmişdi.Köklərisarmaşıbtorpaqlaqol-boyunolmuşdu.Kö-
kündənsuiçirdiağac.Kökündənqidalanırdı.

Gövdəsigöylərəmeydanoxuyurduağacın.Həftələraylaraqo-
vuşduqcayenidəncavanlaşırdı.Kəsikqollarındantəzəpöhrələrgö-
yərməyəbaşladı.Yaşılzoğlarget-gedəbudaqlaraçevrildi.Qocalıqda
ikincigəncliyiniyaşamağabaşladıağac.Yavaş-yavaşbarverirdi.

Xalqdaağacabənzər.Kökünəyadlaşmayıncaməhvolmaz.Öz
soy-kökündənayrıdüşməyənxalqıqırmaqlaqurtarmaz.Ölənigidlə-
rinyerindədahacəsurlarıbaşqaldıracaq.Artacaq,çoxalacaq.Özmilli
məninitəsdiqedəcək.Soy-kökünəbağlıxalqazavalyoxdur.Kökündən
suiçənağacaölümyoxdur.

1991



102

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

XƏSTƏLİK və HƏYAT
Xəstəlikcismideyil,ruhubürüyəndədəhşətolur.O,çoxdanbu

dərdəmübtəlaolmuşdu.Fizikiağrılarınəsarətindəgünlərihəftələrə
calamışdı.Nəhayətindəinsanolduğunu,dünyayanəüçüngəldiyini
unutmuşdu.Sağlamlaşacağıgünüoqədərgözləmişdiki,şəfatapan-
dansonrabeləözünüxəstəsanırdı.Dost-tanışlarlahal-əhvaltutanda
“necəsən?”əvəzinə“ağrımırsanki?”,–deyəsoruşurdu.Busualdəh-
şətinözüidi.Onunpsixologiyasınındərinqatlarınahopmuşanormal
əhval-ruhiyyədənxəbərverirdi.Cismiçoxdansağalmışdı.Ruhuxəs-
təidi.Ruhu.

O,adamkimiyaşamağıunutmuşdu.Sağlamhəyattərziniya-
dırğamışdı. Özüdə bilmədən ətrafındakılaramənfi təsir göstərir,
süstəhvaltəlqinedirdi.Oqədərşikayətlənmişdiki,dahaşikayətinə
qulaqasan,inananyoxidi.

İndihamıonunlaünsiyyətdənqaçırdı.Doğmalarıbelə...

2007
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ÜZ -Ü ZƏ 
YenəməlunÖLÜMyolumukəsib.Sevdiklərimi,tanıdıqlarımıbir-

birseçibaparır.Əzəmətiiləəzirməni.Düşüncəmiişğaledib,yaxam-
danəlçəkmir.Onunlamücadiləaparmağaqadirdeyiləmki...DİVilə
CIRTDANmisalındayıq.Həyatsəhnəsindəkisəyahətturumindidaha
tez-tezÖLÜMünyanındankeçir.Mənimçünçoxdəyərliolanoqədər
insanıözsəltənətinəyığıbki,azqalıramərizəyazıbkönüllügedəm.
Ammayox.DirilərsəltənətindəMənsizlikdənəziyyətçəkəbilə-
cəkəzizləriməqarşıhaqsızlıqolar.Hələlikburdaişlərimçoxdur.Ne-
çəkiMənəehtiyacduyanlarvar,duruşgətirməliyəm.

Bəs,əzizləriminecəqoruyum?..İnsanlığabununbircəformu-
luməlumdur:insanasağlığındaqədir-qiymətqoymaq,dünyasınıdə-
yişəndənsonraxatirəsiniyaşatmaq!Bumülahizələriəsastutaraq
MƏĞLUBOLUNMAZMƏLUNAqarşıqayğıdan,məhəbbətdənyoğrul-
muşsilahımlaqurşanmışam.Kifayətetmir.ÖLÜMqarşısındaacizliyi-
minəzəriyyədəqəbuledirəm,praktikadaisəbuhəqiqətihəzmedə
bilmirəm.

Biləndəki,yaşananhərdəqiqəömrəömürcalamır,ömürdən
sonyarpaqlarıqoparır,..çoxçətinolur!MƏNHUSÖLÜMləüz-üzəda-
yananSEVDİYİNƏbaxmaqdünyadaənəzablıişdir.SankiTUFANgə-
libGÖZƏLBİR KƏPƏNƏYİ alıb aparır. Və sən yerə-göyəmeydan
oxuyanTUFANamüqavimətgöstərəmmirsən,sözbaşasalammırsan.
Onadəxliyoxdurki,KƏPƏNƏKuçur..,yoxsaqonduğugüldən-çiçək-
dənkamalır...RastlaşdığıandacaBUZƏRİFGÖZƏLİNhəyatınason
qoyur.Gözlərinqarşısındabaşverənhaqsızlığı,amansızlığıseyret-
məkdənsavayısəningücünheçnəyəçatmır...İnsantaleyətabedir.
TƏƏSSÜF!!!

2009 
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QARDAŞ İTKİSİ
O,mənimgüvəncyerimidi.SözünhərmənasındaBöyükQar-

daş.Atayurdumunağsaqqalıydı.Hamınıbarışdıran,birləşdirənbö-
yük.Yaxşıinsan.Xeyirxahadam.Qayğıkeş,mehribanailəbaşçısı.

Bilmirəm,2007-ciilimiqınayım,SənimiQardaş?Dünənvaridin.
Bugünyoxsan.Sabahdaolmayacaqsan.Yanvarın1-dəgünəşqüru-
baenməmişSənbizitərketdin,Qardaş.SənisevənləriSənsizqoy-
dun.Dünənkiyeni iltəbriklərininsəsi-sədasıhələqulaqlarımdadır.
Mənədilədiyinşirinarzularında...

Sənmənəxoşbəxt2007arzulamışdın,qardaşsız2007yox!Ru-
huminləyir.Niyəbeləetdin?Yeniilinilkgünündəəbədiyyətəyolal-
dın. Gülə-gülə getdin. Şən və şux. Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə
qovuşdunəbədiyyətdeyiləngedər-gəlməzə.

Gedişinləarxalandığımızdağuçdu,–desəmazdır.Səngetdin,
dünyamızqaraldı,gözümüzə-könlümüzəzülmətçökdü.Zamanda-
yandı.ZamanıtərsinəfırlayıbSəniqaytarmaqistədik.Alınmadı.Zama-
nınaxarınatabeolubSəniuzaqyolçuluğauğurladıq.Əcdadlarımızın
yanınayollandın.Xeyirxəbərləri,xoşsoraqlarımızıbudünyadanköç-
müşəzizlərimizəçatdırmağatələsdin,İdris!

2007
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İLĞIM
İlğımabənzədibuülfət.İlğıma.İntizarıvüsalındanuzunoldu.

Böyükbirümidyaranmışdı.İçimdəyişmişdi.Ruhumtəzələnmişdi.Mə-
nəvidirilməbaşlanmışdıcismanivarlığımda.Dünyagözümdəgözəl-
ləşmişdi.Həyatyenimənakəsbetmişdi.Qəfilbaşlandığıkimiqəfildə
qeyboldubuünsiyyət.

Səndemə,sevgim,istəyimölməyibmiş.Yuxuyagedibmiş.Onu
ayıldacaqhiməbəndimiş.Oyandı.Boylandı.Həsrətçəkdi.Sevgimin
intizarqulağısəsdəqaldı.Hərzəngətələsdi.Amma...

Sənqışgünəşikimidoğmuşdunhəyatıma.Parlaqvəsoyuq.
Bəyazqarüstəşüalarıgözqamaşdırangünəştəkbumbuzidin.İsit-
mirdin.Hədərdeməyiblərki,qışıngünəşi,yayınyağışıaldadıcıolar...

Bu,qadın-kişisevgisideyildi.Bəşərisevgiydi.Həmdərdlik,həm-
dəmlikidi.Bitdi.Dahasənigözləmirəm.Get.Səsinieşidəbiləcəyim
məsafədənyığışdır.Çalış,özündəgözüməgörünmə.Arzularınqayıt-
mayacağıünvanaget.Dahasəniistəmirəm.

Get.Dərdimləoynama.TənhalığımənəərməğanedənTanrı
onatablayacaqgücüdəverib.Mənisındırammazsan.Getdaha.Geri
dönmə.Yollarımızçarpazlaşmasın.Duyğularımıcəhənnəmatəşinə
döndərmə.Məntənhalığımdamöhtəşəməm.Səninləzəifləyəbilərəm.
Noolar,dönmə.
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SEÇİM
Sənkaryeranasarılıbsan,mənqələmimə.İkimizdəsevdiyimiz-

dənbərk-bərkyapışmışıq.Budurumudəyişməyəancaqməhəbbətin
qüdrətiyetər.Odayoxdur.

İçimdəfırtına,çölümdəsükunət.Səninsəzahirinfırtına.İçində-
kiqəbirsükunətindəhəraddımınıhesablaya-hesablayaömürsürür-
sən.Hərgünöldürdüyünömrünəyazıq.Ürəkdəngələnbircəkəlmən
dəyoxdur.Hərsözünməqsədli,həraddımıntəmənnalı.Yaşayırsan
ölükimi.Hissini,duyğusunuiçindəgöməncəmikaryeristlərkimi
qəlbsizbirisən.Sənseçiminietmisən.Məndənumacağınnədir?Sə-
nidəlicəsinəsevməyimiistəyirsənsə,əbəs.Qəlbimiyerindənoynat-
mağanailolammayıbsan.İlıqduyğularlasəninplatonikməhəbbətinin
buzunuəritməyəhəvəslideyiləm.Məndiri,sənölü.Bizimdialoqu-
muzbaştutmaz.Məndənfədakarlıqgözləmə.Sənsevilməyəlayiq
deyilsən.Sevməyəqadirolmadığınüçün.
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YAŞARI OLMAYAN CAZİBƏ
BİRİintizardasaxlamağısevirdi,OBİRİbirlikdəolmağaüs-

tünlükverirdi.BİRİverəcəyinimatahamindiribverməyixoşlayırdı,O
BİRİisəbunuqarşıdakınınhaqqıymışkimitəqdimetməyi.BİRİöz
hisslərindənbeləqorxurdu,OBİRİduyğularınınülviliyindənhəzzalır-
dı.BİRİhərşeydəqeyri-müəyyəngələcəyiseçirdi,OBİRİbugünya-
şamağı.BİRİsevgisinigizlətməyixoşlayırdı,OBİRİbəyanetməyi.
BİRİpünhanı,OBİRİaşkarı.Nəqədərböyükfərq?? Tamolaraq
əksliklərinvəhdətiydilər.Bəlkəbufərqlilik idionlarıbir-birinəcəzb
edən?Ammayox.Busevdabaştutmadı.Cazibəyarandı,ancaqya-
şarıolmadı,gücüartdıqcatərəfləribir-birindənitələdi.Çünkibuqə-
dərfərqliliyindoğurduğucazibəOVÇUnunOVhərisliyixislətinədaha
yaxınıydı.

2002
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DOSTUMA
Bizəsarıgələndəbirqumdənəsigətiribqoyandostum,qayı-

danbaşhəminyerdədağaxtarırsan.Səndağucaltmadınaxı?
“Səniincitmişdim,onuyazdınmı?”–soruşursan.Buistəyinəər-

köyünlükmüdeyim,özündənrazılıqmı?Hərinciklikqələməgəlməz
axı.

“Məndənheçnəyazmırsansa,deməli,səninüçünmənyoxam”,
–deyəisraredirsən.Butəmənnananəadverim,bilmirəm.

Narahatyaşantılarımınbəhrəsiolan,ömrümboyuhəyatdamü-
şahidəetdiklərimininikasınaçevrilən,yüzlərləinsantaleyininümu-
miləşmiş obrazı olan qəhrəmanlarımın sırasına düşmək beləmi
vacibdirsəninçün?Qələmiməçoxdəyərverirsən,yoxsamənə,Dos-
tum?

Sərinsuiçməkistəyirsənsə,öncəbulağıngözünüaçmalısan.
MəcnunsevgisiaxtarankəsLeylifədakarlığımərtəbəsindədayanma-
lıdır.Atəşistəyənənazıközolmalıdır.Yananürəklərintüstüsünüseyr
etməyəmeylinvarsa,öncəməşələçevrilibözünyanmalısan.Gərək
yanasanki,yandırabiləsən.

Səninqənaətinəgörə,sənsadəcəyaşayırsan,mənisəhərşey-
dəgözəlyaşamağaçalışıram.Beləisə,bunəumu-küsüdü?Bizsadə-
cədostuq.Dostundostdanənböyükumacağıisəonunvarolmasıvə
münasibətlərindavametməsiolabilər.Buqədər.

Fikirlərimizdöyüşəndəsənmənədahaəzizsən.Çoxgərəklisən.
Ammasəndənyazımdeyə,məniincitməyinəlüzumyoxdur.Səninsa-
dəcəvarlığınmənəyetərlidir,Dostum.

2007
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AĞRI
Qəlbinindərinliklərindənsüzülübbəbəklərindənboylanankə-

dərinqəlbiməçökdü.BuyüküSəndənaldım,qəminipaylaşdım,-deyə
məmnunoldum.QəlbimSəninolsun.Amma...nədediyinibilmirəm,
Ruhumsözlərininzəhərindəboğuldu.Ruhsuzyaşayabilmərəm.Onu
kimsəyəgüzəştəgedəbilmərəm.Ruhsuzbədənqismindəmövcud
olmaqMənlikdeyil.MənəgərəkolmayanbirvücudunSənənəfay-
dasıolarki?!.Ruhumatoxunma.

2007
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8 MART OVQATI 
Birdəgördümgünsürüşübəlimdəngedir.Artıqsaat15.00-dir.

Zamanmənitərkedir.Zamanıtutubsaxlamaqistədim“O,gələcək”
deyə.“Ohələgəlməyib,gözlədiyimzəngialmamışam”,–deyəharay
çəkməkistədim.Səsimçıxmadı.Zamanmənimləünsiyyətəgirmədi.
Dialoqdanqaçdı.Monoloqumudinləməkalicənablığındabeləbulun-
madı.

Zamangetdi.Məndayandım.Zamanirəlilədi.Mənyerimdəsay-
dım.Ətaləthalındaolduğumdanintizarındaqaldığımünvanayetişəm-
mədim. Zaman öncə arzularımı, sonra imkanlarımı yuyub apardı.
Zamanınselihərşeyiağuşunaaldı.İçimdəbirsevdaintiharetdi.Şü-
urluyox,şüuraltındagözlədiyimtəbrikialammadığımdan.

…OvqatımınSəndənasılılığınasonqoymalıyam.Görməninə
qədərsevənlərvar!!İlkzəngBakıdan,ikinciŞəkidən,üçüncüÖzbə-
kistandangəldi.Sübhüngözüaçılmamışunudulmuşlarözləriniyada
saldılar.Yadırğadığımsəslərqulağımdacingildəyib,qəlbimədiriliksu-
yusəpdilər.Səndənsoraqgəlmədi.Sənmiamansızsan,mənmiağıl-
sız??

Qürurumunincidiyiobayramgünündəovqatımaməyusluqçök-
dü.Lakin...nəyandım,nədondum.Sadəcəadigünyaşadım.Am-
mafərqlibiçimdə.ZamanMəniheçyerətələsdirmirdi.Qovmurdu
Mənivaxt.Zamanımınhökmdarıözümoldum.İstədiyimkimixərclə-
dimömürpayımdakıbusərvəti.24saatlıqsutkanın8Marttarixində-
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kivaxtölçüsüeləintəhasız,eləgen-bololduki…Saatlar60dəqiqə-
dənxeyliçoxidi.Təbriklər,xoşdiləklər,gümrahsəslər…vəadekvat
cavab.Hərşeygözəlidi.Səngəlsənbugözəlliyinsanbalıçoxolardı,
tablayabilməzdim.YəqinbunagörəYOXmövqeyindədayandın.Sən
zatənyoxsan.Sənimənmiuydurdum?Özünmü?Özünəməxsusolma-
yanadammənənecəməxsusolarki?!..

8MartdanSəninadınıYOXlarsiyahısınayazdım.Əgərvarlığın-
layoxluğunaheçbirfərqduymuramsa,ohaldaSəninVARolduğuna
necəinanım?Şübhəmvar.Şübhəhəqiqətinaçarıdır.DeyəsənSənVAR
deyilsənaxı?Budilemmanıhəlletməyinvaxtıçatıb.Ammaodabəlli
ki,dilemmanınaçarımüəllifininəlində.BuziddiyyətiyaradandaSən-
sən,həmVAR,həmdəYOXolduğunuaksiomlaşdırandaÖzünsən.

…Sənitapmadım.Xatirələriminqaranlıqdiyarındaközərənbir
işığınucundanyapışdım.Adətənənqiymətlisərvətizamanolanmən
8Martdakı24saatımdanzamansız istifadəetdim.Məhdudiyyətol-
madan.

Saat17.17–17.22!Sənlidəqiqələrim.Nəyazıqki,Səndən
gələntəbriklərəşənvəgümrahsəsləcavabverəbilmədim.Üzüntü-
lərinidinlədim,üzüntülərimisöylədimvəiçimdəintiharedənsevda-
dan bəhs etdim. Yəni, hiss və həyəcanımı bölüşdüm. Sən fiziki
nasazlığınəlindəacizqalmışdın,Mənmənəvinasazlığınəlində.Dönüb
qəlbimdəkidarağacındansallananeşqiməbaxdım.Get-gedədaha
kiçikamplitudadayellənirdi.Ölmək,yoxolmaqistəyiləqiyamaqalx-
mışduyğularımınsaçınasığalçəkməkistədim.Başınıoyanaəydi,əl-
lərimboşluqdaqaldı.Üsyankar qəlbim sərinləşən ağlımameydan
vermədi.

İçimdəbirsevdaintiharetdi.Onudəfnetməyəülviməkantap-
madım.Məzarıürəyim,başdaşıbeynimoldu.
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ZA RA fAT ,
yoxsa YED DİN Cİ HİSS?..  

SEVİRSƏNMİ?-deyəsoruşdularməndən.Düşündüm:-MƏNO
QƏDƏRXOŞBƏXTDEYİLƏMKİ,DƏRDÇƏKMƏKHƏVƏSİNƏDÜŞƏM.

Gününbirindəçağırılmamışqonaqkimigəlibəyləşdiürəyimin
başındabuduyğu.Araşdırıbaydınlaşdırdımki,səbəbsiz-filansızbir
Allahbəndəsinisevməyəbaşlamışam.Ürəyiminqapılarınıtaybatay
açıbOnatəslimetmişəm(yalnızürəyimin!).İşintərsliyinəbaxki,
özümdəbilmədənOnuovqatımınhökmdarınaçevirmişəm.Görünür,
dərdçəkməküçünqəribsəyibmişəm.Əslindədərdimbaşımdanaşır-
dı.AmmaBugələndənsonraonlarınhamısınıdeportasiyaetdi.

Vəbaşladıməniözünəməxsusüsulla“sevib-sevindirməyə”.Kə-
dərimiovundurmadı,sevinciməyiyədurmadı.Mənimləheçpaylaş-
madı.Heçnəyipaylaşmadı.Ammaeləhey “mənsəninəm, sənsə
mənimdeyilsən”,-deyibmənisuçladı.Mənəzamanayırmadı.Sevgi-
minqarşılığıgözüməgörünmədi.Eləheyqulaqlarımatıxandı.Amma
inandırammadı.Sevilmədənsevildim.Çoxorijinalmünasibətoldu!
Sayəsindəyeniduyğulartanıdım.Ağrılı,ammaçəkici.

Birdəbaxdım,aykeçdi, ildolandı.İldönümünüdəsəssizliyə
gömənsevgimizyarımcandoğulmuşuşağabənzədi.Sankiyaşamaq
üçünhavasımı,suyumu(?)çatmırdı.İnkişafdanqalmışdı.Bəlkədə
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olduğuqədəryaşamaqistəyirdi.(Atomda,nüvədəbalacadır,adigöz-
ləgörünmür,ammahökmünəbax,dünyanıdağıtmağaqadirdir!)Həm
dəsəssiz-səmirsiz.Gözəgörünmədənvücudumasirayətetmişbuduy-
ğualtdan-altdanişinigörürdü.Həyatımahakimkəsiləmməsədə,ru-
huma-qəlbiməhakimkəsilmişdi.Qapıdanqovurdum,bacadangirirdi.

Eləmədimtənbəllik,ürəyimikurortagöndərib,ağlımıişəsal-
dım.Biziyaxınlaşdıranvəuzaqlaşdıranmotivləritədqiqatacəlbet-
dim.Tədqiqatımuğursuzoldu:bizicəzbedənvəitələyənhisslərəad
tapabilmədim.Buboydazarafatolardı?Biziüzərəkxoşbəxtedənhiss
sevgiydimi?Mənbilən,yox.Sevgigörmək-eşitmək-duymaqehtiyacı-
dır.Paylaşmaqvərdişidir.Nazçəkməkistəyidir.SEVGİMADDİVARLIQ
OLMASADA,GÖZƏGÖRÜNƏNDİR.O,sevəninhərdavranışındatə-
zahüredir,hərbirkonkrethalüçünyenilibasdadoğulur,daimtəzə-
lənir,yaşatmağaçalışır...

Beynimivəadıbilinməyənmünasibətimizinyoxsultarixçəsini
çoxaraşdırdım.Ruhumuzundoğmalığındansavayıbizibir-birimizə
bağlayantelyoxuydu.Gerçəkolanikişeyvardımeydanda:ruhumu-
zundoğmalığıvəbumünasibətdən ilhamlanmışyazılarımız.Daha
doğrusu,ancaqmənimkilər.O,özyazdıqlarınıdərhalməhvedərdi...
Mənbunucəsarətinazlığınayozardım,oisəyaratdığınıməhvetməyi
gücün-qüdrətintəcəssümükimidəyərləndirərdi.Birdəmənəviduru-
mumuzunənağırməqamlarındabir-birimizəduyulanehtiyacımızda-
nılmaz faktdır. Bəlkə də, qarşılaşdığımız bu duyğu tanımadığımız
YEDDİNCİHİSSidi?..

Biryazgünündə,bəlkədəoyazınhansısaaxşamlarındasəsdən
sürüşübxəlvətcəkönlümədüşmüş,sözdənqopubiçdünyamahop-
muşhissinəlindəacizqalmaqistəmədim.Onuqazıyıbqəlbimdənat-
dım.Başımıqaldırandagördümki,eyvah,mənyoxuymuşamki!..Mən
yoxuymuşam!Varlığımboşluqdanibarətiymiş.
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ETİ RAf 

Ürəyim-canımhəryandığındaSənisuçladım.Sevgininyetərsiz-
liyindəngileyləndim.Amma...indietirafedirəmki,nahaq.İçimdənçı-
xıb, kənardan Bizə baxanda gözümdəki inciklik pərdəsi qalxdı.
Gördümki,heçvaxtSənəqarşılıqverməmişəm.Mənədoğruatdığın
addımlarınhamısındaSənidayandırmışam,geri itələmişəm,yaxına
buraxmamışam.Sevənbeləetməz!

Kaş,Sənindediklərinəinanabilsəydim.Kaş,Səninsevgi,mə-
həbbətelanlarınaəminolsaydım.Ammayox.Heçinandırammadın.
İnanmadığımduyğularınMənipərvazlandırammaz.Sözdənçoxəmə-
ləgüvənənadamam.Eşitdiklərimyox,gördükləriməsasdırmənim-
çün.Hərfürsətdəmideyim,canınhəristədiyindəmi,özüslubuncaçox
çalışsanda,həyatımadaxilolabilmədin.ÇünkiMənEŞQİNİINBÖ-
YÜKLÜYÜNDƏN XIRDA PULA ÇEVRİLƏNLƏRİ GÖRƏNDƏQORXU-
RAM.Özümübeləfəlakətəsalammaram.

Münasibətlərimizibeləxarakterizəetməkolar:qarşılıqlıcazibə
vəqarşılıqlıyaxınaburaxmamaqinadı.Bununbiradıdamənəm-mə-
nəmlikdir.Yəniqarşıdakınınəzərəalmadantaktikigedişlərdəhərkəs
özistəyinidiktəedir!Ammastrategiyanındəyişmədiyininəzərəal-
saq,bəlkədəifratərköyünlükdənirəligəlirbu?MƏHƏBBƏTTƏRƏ-
ZİSİNDƏ“BƏRABƏRLİK”OLMAZ.Hərzamantərəfinbiriağırgələcək.
Bu,aksiomdur.AmmayenədəBizibağlayantellərheçbirölçüyəsığ-
mır.Taobaşdan“qaydasızdöyüş”dəyik.Sevgibeləolmaz!Ohaldabu
duyğu“7-cihiss”dirmi?Sönməyən,heçbirqəzəbinalovundaəriyib



115

II Fəsil.  MənSUr şEİrlər. MİnİATürlər

yoxolmayan,hərcürrəqabətədavamgətirənduyğununmayasında
dayanannədir?Münasibətlərtəsnifatındastatusumuz“dost”kəlmə-
sininhüdudlarınasığarmı?Qaraltındanbaşqaldıranbənövşəkimidir
“sevgimiz”,münasibətlərimizdəkihərzəlzələdənsonraincikliklərinuç-
qunlarıaltındansıyrılıbçıxır,qaranlıqgecələriqovangünəşkimiyeni-
dəndoğur.

DahaSənisuçlamıram.Heçnə,heçnəgözləmirəm.Sən“sən
olaraq”qal,Məndə“mənolaraq”.UZAQQALAKTİKALARKİMİMÖV-
CUDOLAQDUYĞULARKAİNATINDA.Özünyaşatmasanda(vəya
yaşadabilməsəndə),sayəndədiriqalanduyğularımyaşadırMəni.Bu
möhtəşəmhissləriMənəbəxşetdiyinüçünSənəminnətdaram.Duy-
ğularımınəlvanlığınıntəminatçısısan.Məniqurumaqdan,hissizləş-
məkdən qoruyursan. Mənə həsr etdiyin yazıları insan olaraq
şəxsiyyətiməverdiyindəyərinifadəsikimiqəbuledirəm.Sənəomis-
ralarıyazdıranMənəəhsən!MənəbudəyəriverənSənəəhsən!
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AYRILIQ 
Qəfilvurulansilləninzərbəsindənsəntirlədioğlan.Biranbaşı

dumanlandı.Gözləriqaraldı.
–“Niyəvurdu?!Niyəvurdu?!Niyəvurdu?!”
Səsiəks-sədadoğurdusillənin.Qızqeyri-iradigözləriniyumub

üzünüyanaçevirdi.Cavabgözlədi.Biran.Bircəan.Qulaqlarında
uğuldayansəsdənsəksəndisonra.Ürəyigizildədi.Üşürgələndi.Ca-
vabalmayacağınıdərketdi.Əslindəbusilləninözücavabdı,cavab!..

Qızınbiləyigəncindəmirməngənəkimisıxılmışəlindəqalmış-
dı.Üz-üzə,göz-gözədayanmışdılar.Aradasükuthökmsürürdü.Da-
nışanda,savaşandabaxışlaridi.Yalnızbaxışlar.Oğlanınbaxışlarında
məhəbbətdəndoğanhörmətləsındırılmışqürur,intiqamaçağıransərt-
likmübarizəaparırdı.Qızınbaxışlarındanvüqar,məğrurluq,birdə…
məhəbbətdəndoğanəzabboylanırdı.Əslində,vurduğusilləyüzqat
ağırzərbəyəçevrilibözürəyinədəymişdi.Ağrıdırdı.Ağrıtdığıüçün…

Cavanıngözlərindənodluoxlarkimisuallaryağırdı:–“Niyəvur-
dun?!”

Qızıngözlərindənzümrüdgöllərinsərinliyi,aydınlığısüzülür-
dü:–“Özündənsoruş.”

Beləcəbaxışdılar,baxışdılar…
–Hərəkətininəiləizahedəbilərsən?
–Səniheçvaxtbeləyüngülxasiyyətbilməmişəm.Fərqinəvar-

madandanışdığınsözlə, ləyaqətsizhərəkətinləmənidə,sənəqarşı
olanhisslərimidətəhqiretdin,–deyərəkköksötürdüqız.

Səhvinidərketsədə,hirsihələsoyumayanoğlan,–yüngülxa-
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siyyətolduğumaki,şübhənqalmadı,dahaahniyəçəkirsən,–deyə
qızısancdı.

–Səniitirməkmənimüçünfaciədeyil.Heyfslənirəmohisslər
üçünki,hərikimizixoşbəxtedəbilərdi.

…Narınyağışyağırdı.Yanaşıaddımladılar.Salxımsöyüdəçata-
nacan.Dayandılar.Yenəüz-üzə,göz-gözə.Küləyintitrətdiyiyarpaq-
lardanhərikisininüzünəgözyaşıkimidumdurudamcılarçiləndi.

–Tapsənixoşbəxtedəni!–Təəssüflədedi,yana-yanadedi,
ürəkdəndedioğlan.

–Mənxoşbəxtolacağam!–Qürurla,inamlacavabverdiqız.Ay-
rıldılar.Get-gedəgüclənənyağışuzaqlaşansevgililərinayaqizlərini
dəyuyubaparırdı…

***
Mavisəmaaltındabiryayaxşamınıngözəlliyicilvələnir.Ara-sı-

raşənqəhqəhələr,küləyinharadansaoğurlayıbgətirdiyipıçıltılarqu-
laq oxşayır. Mehdən titrəşən yarpaqlar əl edib görüşə çıxanları
salamlayır.Salxımsöyüdünbudaqlarısevgililərönündəbaşəyir.Gü-
nəşdəqızara-qızaradağlarınarxasındagizlənir.Sankiinsanlarıtərk
etdiyiüçünutanır.Tək-tənhadayanmışbirgəncbumənzərəniseyr
edir.Düşünür-daşınır.Köksötürür:–“Mənimsevgilimdahacazibədar,
dahaşuxidi!Ağıllıqız…Görəsənindikiməsəadətbəxşedir?..”

Şəhərinharasındasapəncərədənbirqızboylanır.Axşamıngö-
zəlliyinə,axşamınseyrinəhəsrətqalmışqız.Qoşacavanlarabaxdıq-
ca xəyala dalır: – “O, daha yaraşıqlı, daha diqqətli idi…”Oyanan
xatirələriqovubuzaqlaşdırır.Nəzərləriilətəkgəzəngəncaxtarır.Tək.
Tapabilmir…

1981



118

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

fƏRYAD

Sönübdüratəşim,közərirkülüm

Mənimsüqutumugörənolmayır.

Tükənibdözümüm,azalıbgücüm

Niyəsiniduyan,bilənolmayır.

İllərinkarvanıağırlaşıbdır,

Karvanınbaşınıçəkəbilmirəm.

Yaşadığımevi–mənimdünyamı

Ürəyimcəqurub,tikəbilmirəm.

Günüm-güzəranımlapdolaşıbdır,

Kələfinucunutapabilmirəm.

Sevilməkeşqini,sevməkeşqini

Qoparıbqəlbimdənatabilmirəm.
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Gecəli-gündüzlüyolgedirəm,yol

Keçirəməzabdan,məşəqqətlərdən,

Gözüyoldaqalanarzularıma

Yaxınlaşammıram,çatabilmirəm,

Arzu-istəyimiüzürintizar,

Şəvəsaçlarımayağır,yağırqar...

Paltarlarköhnəlir,üzlərköhnəlir,

Köhnəlirfələyinişləkləridə.

Nimdaşlariçində,cındırdünyada

Tərtəzə,bakirəqalsamdafəqət

Layiqolduğumualabilmirəm!

Nadanlarahəmdəmolabilmirəm!

Qocalabilmirəmqızamdeyəmən,

Həmişəcavandaqalabilmirəm,

Yaşadığımömrünucalığından

Əlçəkəbilmirəm,enəbilmirəm

Adiadamlarınarasınamən,

Adiqadınlarınsırasınamən.
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Bilmirəmkiməmmən,UluYaradan,

Mələkmi,insanmı,fövqəlbəşərmi??

Həyatdayerimitapabilmirəm.

Ağlayabilmirəm,güləbilmirəm

Qorxurambədyozabəddillərbunu,

Ölməkistəyirəm,öləbilmirəm

Qorxuram!Bədyozarbədxahlarsonu...

iyul 1994
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I Bölmə

90-cı İLLƏRİN 
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HAQQ  YERİNİ  TAPACAQMI ? 
AZƏRBAYCANSSRALİSOVETİNİN

İSTİNTAQKOMİSSİYASINDA

* İs tin taq ko mis si ya sı na ye ni ma te ri al la rın da xil ol ma -
sı da vam edir. .. 

* Bir sı ra ali döv lət, hö ku mət və par ti ya or qan la rı is tin-
 taq ko mis si ya sı nın sor ğu la rı nı ca vab sız qoy muş lar. 

* “Şit” cə miy yə ti ni res pub li ka ya is tin taq ko mis si ya sı
də vət et miş di. 

* Föv qə la də və ziy yət şə ra i tin də iş lə mək ko mis si ya nın
işi ni çə tin ləş dir miş dir. 

* Son sö zü Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin
de pu tat -is tin taq ko mis si ya sı de yə cək.

Zamanbiziqanlıyanvargünlərindənuzaqlaşdırdıqcaitkilərimi-
zinyanğısıqəlbimizidahaşiddətləgöynədir.Şəhidlərimiziniliyaxın-
laşdıqca günahsız qurbanların ruhu, xatirəsimillət qeyrəti, Vətən
təəssübüçəkənoğulvəqızlarımızarahatlıqvermir.Xalqrespublika
AliSovetinin22yanvar1990-cıiltarixlifövqəladəsessiyasınınqəra-
rıylayaradılmışistintaqkomissiyasınınişininnəticələriniintizar-
lagözləyir.

Onbiraydırki,SSRİxalqdeputatı,akademikMidhətAbbaso-
vunsədrliyiiləkomissiyagərginişaparır.Ah-naləmizinərşədirəndi-
yiodərdli-ələmligünlərdəbaşvermişBakıfaciəsidərindəntəhqiq
olunur.Qeyri-qanunielanolunmuşfövqəladəvəziyyətşəraitindəhərbçi-
lərintörətdiyicinayətlər,dincəhaliyədivantutulmasıfaktlarıtop-
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lanıbhüquqicəhətdənsənədləşdirilir.Yanvarfaciəsiniobyektivqiy-
mətləndirmək,müqəssirləriməsuliyyətəcəlbetməküçünmühümta-
rixi əhəmiyyətəmalik bu işdə könüllülərdən ibarət işçi qrupunun
əvəzsizxidmətivardır.Bugünlərdəonlarlagörüşdük.Xalqımızıdü-
şündürənsuallarlaişçiqrupununüzvlərinəmüraciətetdik.İlkmüsa-
hibimizvəkilAy dın Rə su lov oldu.

A.R. –OnbirayərzindəAliSovetinistintaqkomissiyasıolduq-
caçoxişgörüb.Komissiyanınişçiqruplarımüxtəlifistiqamətlərdəiş
aparıb.Deməkolarki,materiallarhazırdır.Lakinmaterialhəddindən
ziyadəçoxolduğuüçünonuyekunlaşdırmaqdaçətinolmuşdur.Bizişi
yanvarın20-dəkqurtarmağıplanlaşdırmışıq.

HA Şİ YƏ: Bu an da stol la rın üs tün də qa laq lan mış yüz lər -
lə qov lu ğa nə zər sal dım. Ölüm fak tı üz rə, bə dən xə sa rə ti ye -
ti ril mə si, şəx si əm la ka, da ha son ra döv lət və ic ti mai əm la ka
zi yan vu rul ma sı fakt la rı üz rə çe şid lən miş qov luq lar da şə hi -
din, ya xud zə rər di də nin an ket mə lu mat la rın dan tut muş əri -
zə, ara yış və iza hat la ra, ha di sə nin baş ver di yi ye rin
plan- sxe mi nə, məh kə mə ek spert lə ri nin rə yi nə dək bü tün sə -
nəd lər top lan mış dı. Ye ri gəl miş kən, bu iş lə ri fə da kar lıq la gö -
rən Ta mer lan Qa ra ye vin, Zə lim xan Hü sey no vun, Əf ruz
Ey la zo va nın, Ay dın Rə su lo vun, Səf dər Nəh mə to vun və Ta qət
Zey na lo vun ad la rı nı xü su si qeyd et mək gə rək dir. 

A.R. –Martayınacankomissiyadayüzədəkvətənpərvərçalışır-
dı.Onlarınçoxusutədricənişinəqayıdıb.İşçiqrupundaqalmış5nə-
fərlə belə geniş miqyaslı, böyük həcmli işi yekunlaşdırmaqdayıq.
Hazırdatəhqiqatınanaliziyləməşğuluqki,budasırfhüquqşünas
işidir.

Hərdənbeləgiley-güzareşidirikki,necəoldu“Şit”cəmiyyəti10
günərzindəyanvarfaciəsinitəhqiqedərəkkonkretnəticəyəgəldi,ha-
disəyəsiyasiqiymətverdi,ammaözistintaqkomissiyamızhələdəsu-
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sur?..Əvvəla,“Şit”cəmiyyətiniBakıyaistintaqkomissiyasıdəvətet-
mişdi.İkincisi,onlarburadabizimtopladığımızsənədlərəsasındaiş-
ləyiblər. “Naçalo” (Moskvada çıxır) qəzetindəki “Kak brali Baku”
məqaləsininmüəllifləridəkomissiyanınmateriallarındanistifa-
dəediblər.

MənSumqayıtyolundamaşındahəlakolmuşalimlərimizinişi-
nədəvəkilkimiçıxmışam.HəmkarımHacıyevAdilidədəvətetmiş-
dim.Biz zərər çəkən tərəfinmənafeyini müdafiə edirdik.Məsələ
əvvəldəndüzgünqoyulmamışdı,bizbilirdikki,hərşeybirnəfərinüzə-
rinəyıxılacaq,halbukibütünhərbçilərgünahkaridi.

M.S. – Ca ni 1 nə fər ol sa be lə, heç ol maz sa la yiq li cə za -
sı nı al ma lıy dı. 3 gör kəm li pro fes so ru muz hə lak olub, cə mi si
6 il iş kəs di lər. 

A.R. –İndiyəcənbizoişləməşğuluq,nəzarətqaydasındaşika-
yətyazırıq...

M.S. – Bu yu run, Əf ruz xa nım, in di də si zi din lə yi rik. 
Ə.E. –Mənözümkonkretyaralılarlaməşğulolmuşam.Düzdür,

bizdə indi təxminən700-əyaxınyaralıqeydiyyatdadır,amma ilkin
vaxtlardabuyaralılarınkoordinatlarınıbir-birxəstəxanalardangötür-
müşükvəonlarıevbəevözümüzaxtarıbtapmışıq.Bizimmillətiçox
qorxudublar,onagörədəuzunmüddətçoxlarıistintaqmaterialıver-
məkdənçəkiniblər.Bizbuçətinliyinəzərəalaraqhəmişəmaterialları
toplamaqdadavametmişik.Çünkibubizimtariximizdir.Bizbutarixi
yaşatmalıyıqvəgələcəknəsillərəçatdırmalıyıq.Yaralılararasında25
nəfərqadın,20uşaqvardır.10nəfərömürlükşikəstolmuşdur.Əmək
qabiliyyətiniitirənlərsə,təxminən110-150nəfərdir.Hamısıdacavan-
lardır.İndikomissiyaişiniyekunlaşdırmaqdadır.Vəmənözümşəxsən
nəticənibeləgözləyirəmki,buqanyerdəqalmasın,həmbunutarix
kimiyaşadabilək,həmdəsiyasiqiymətverilsin.Mənimtələbimbu-
dur.
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M.S. – Müs tən tiq Zə lim xan Hü sey nov Ba kı da kı yan var
fa ci ə lə ri nə mü na si bət də ali döv lət or qan la rı nın möv qe yi ni
sırf hü qu qi ba xım dan şərh edə rək öz fik ri ni bil dir di.  

Z.H. –Faciəliyanvarhadisələrininrespublikasəviyyəsindəyox,
Gürcüstandaklıkimi,İttifaqsəviyyəsindəistintaqıaparılsaydı,daha
məqsədəuyğunolardı.ÇünkiAzərbaycanSSR-inAliSoveti22yanvar
1990-cıiltarixlifövqəladəsessiyasındaözistintaqkomissiyasınıtəş-
kiletməsinəbaxmayaraq,5mart1990-cıildəSSRİsəviyyəsindəbu
məsələyəbaxılarkənAliSovetinqərarınınlayihəsindəgöstərmişdilər
ki,SSRİProkurorluğu,SSRİDTK-sı,SSRİDİN-iAzərbaycanSSRAli
Sovetininistintaqkomissiyasıylabirlikdəhadisələri istintaqedib, iki
aymüddətindəAliSovetəməruzəetməlidirlər.Lakinsonradanmə-
lumolmayansəbəblərəgörəbulayihədədəyişdirilmiş,təsdiqolun-
muşsonvariantdabeləgöstərilmişdirki,SSRİProkurorluğu,SSRİ
DTK-sı,SSRİDİN-irespublikahüquq-mühafizəorqanları iləbirlikdə
təhqiqataparmalı,AzərbaycanSSRAliSovetininistintaqkomissiya-
sınınrəyinidənəzərəalaraqyekunnəticələriikiaymüddətinəSSRİ
AliSovetinəməruzəetməlidir.Ammabugünədəkhəminməsələikin-
cidəfəSSRİAliSovetindəqoyulmamışdırvənəyəgörə5-imay1990-
cıildəistintaqınnəticələriAliSovetdəməruzəedilməmişdir,bunuda
heçkəsindiyəqədərbilmir.Birməsələnidəqeydedimki,SSRİAliSo-
vetininhəmin sessiyasındaBakıda yanvar faciəsininayrılıqda
yox,respublikanınsərhədrayonlarındavəordununBakıyayeridilmə-
sindənəvvəlpaytaxtdabaşvermişhadisələrləbirlikdəistintaqedilmə-
siqəraraalınmışdı.Birtərəfdənbu,komissiyanınişiniçoxaltmışdır.
Lakineynizamandaimkandayaratmışdırki,hadisələribir-birindən
asılıolaraqistintaqedəkvəümumiqiymətverək.Onlarıbirləşdirib
ümumibirrəyəgəldik.Çünkiohadisələrolmasaydıvənəhayət,13-
15yanvarBakıhadisələriolmasaydı,yəqinki,SSRİrəhbərliyiheçbir
əsastapabilməzdiki,Bakıyaorduyeritsinvətəzə-təzəbaşqaldıran
demokratikhərəkatınqarşısınıalsın.Bunagörədəbizimçıxartdığımız
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nəticəbuməsələlərinhamısınıanalizedibümumibirqiymətverəcək-
dir.

Bütünbuişləriaparmaqüçünbiz2000-əyaxınsorğugöndər-
mişik.OcümlədənSov.İKPMK-ya,SSRİAliSovetinə,SSRİNazirlər
Sovetinə,respublikanınrəhbərorqanlarınavəhüquq-mühafizəorqan-
larınamüraciətetmişik.Əfsuslarolsunki,sorğularınəksəriyyətinə
heçcavabgöndərilməyib,çoxusunaisəbaşdansovducavablargöndə-
rilmişdir.Budakomissiyanınişiniləngitmişdir.

Biz,işçiqrupununüzvlərimateriallarıhazırlayıbözfikrimizibil-
dirməklə,rəsmiAliSovettərəfindəntəyinolunmuşkomissiyayatəq-
dimedəcəyik.Əgərbizimmateriallaraəsaslanan fikirlərimizonlar
tərəfindəntəsdiqolunmasavəbizbeləhesabetsəkki,onlarınçıxar-
dıqlarınəticələrqeyri-obyektivdir,biz işçiqrupununüzvləriözrəyi-
mizləmillətqarşısınaçıxmağahazırıqvəbuhüququmuzdanistifadə
edəcəyik.

M.S. – Bu yer də el mi iş çi Səf dər Nəh mə tov söh bə tə qo -
şul du. 

S.N. –Birhəqiqətməlumdurki,komissiyaözişinifövqəladə
vəziyyətşəraitindəaparır.Aydındırki,komissiyanınişiningecikməsə-
bəblərininbirtərəfidəeləfövqəladəvəziyyətinüzərinədüşür.İkinci
tərəfdənəgərbizigünahlandırırlarsaki,kütləviinformasiyavasitələ-
rindəişingedişatıbarədəməlumatverməmişik,onunsəbəbinibiz-
dən yox, respublikanın mətbuat və informasiya vasitələrinin
rəhbərlərindən,qəzetvəjurnallarınredaktorlarındansoruşmaqdaha
düzgünolardı.Qeydetməkyerinədüşərdiki,komissiyayamüraciət
edənbütünjurnalistkorpusununciddiqeydiaparılır.İttifaqorqanla-
rındanbizəçoxmüraciətetmişlər.XariciölkələrdənFransa,İngiltərə,
ABŞ vəYaponiyamüxbirlərikomissiyadanmateriallargötürmüş-
lər.Respublika jurnalistləri istintaqkomissiyasının işilə çoxaz
maraqlanmışlar.
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M.S. – İş çi qru pu nun üz vlə ri ilə bu çox şa xə li söh bət dən
son ra is tin taq ko mis si ya sı nın sədr mü a vi ni, Azər bay ca nın
xalq de pu ta tı Ta mer lan Qa ra ye və mü ra ci ət et dim. 

T.Q. –Hal-hazırdakomissiyaözfəaliyyətiniyekunlaşdırmaq
ərəfəsindədir.İndikomissiyayekunrəyinüzərindəçalışır.Məqsədqoy-
muşuqki,şəhidlərimizinilindəkomissiyanınrəyixalqaçatdırılsın.Bu
günədəkəldəolanməlumataəsasəndeməkolarki,bilavasitəhərb-
çilərtərəfindəntexnikailə,silahla,süngülərlə,hərbitexnikailəöldü-
rülənşəhidlərimizinsayı131-dir.Onlardanikikişimeyidininşəxsiyyəti
indiyədəkmüəyyənedilməmişdir.Şəhidlərimizin122-sikişi,5-iqadın,
4-üuşaqdır(2-siqız,2-sioğlan).Milliyyətcə117nəfəriazərbaycan-
lı,6-sırus,3-ütatar,3-üyəhudidir.4milisişçisi(2zabit,2serjant),
1təciliyardımhəkimi,1təciliyardımvə1yanğınsöndürənsürücüsü,
12nəfərErmənistandangəlmişdidərgin,12tələbə(8əyani,4qiya-
bi),1aspirant,3elmlərdoktoruhəlakolmuşlar.Bəzivaxtmaraqlanıb
deyirlərki,axı,bundançoxrəqəmgöstərilirdimətbuatda.Eləbizim
komissiyamıztərəfindəndəvaxtilə169nəfərgöstərilirdi.Dəqiqyox-
lamalarzamanıməlumolmuşdurki,şəhərimizinbirsırasakinləri,və-
təndaşlarımızbilavasitəhərbçilərtərəfindənöldürülməyibsədə,ancaq
onunölümününbuvəyadigərdərəcədəohadisəiləəlaqəsivardır.
Mənzəhəriçibölənocavangəlini–şəhidİlhamınhəyatyoldaşıFə-
rizəxanımınəzərdətuturam,sonraqocamanakademikimizS.Əliyevi
ki,evininpartladıldığınıgörübürəyipartlayıb...Sonrabeləhadisələr
olubki,küçələrdənmeyidləryığışdırılandaodəhşətlisəhnələrigörüb,
gəlibevdəürəktutmasıtutub.Məsələn,NərimanAllahverdiyev...Şüb-
həsiz,bunlardaqanlıyanvarfaciəsininqurbanları,şəhidləridir,ancaq
bizhüquqibaxımdanbuhadisələriayrı-ayrılıqdatəhqiqatedirik.Ölü-
mübuhadisəiləbağlıolanlarınsayıbudəqiqədəqiqləşdirilir,omə-
nada ki, bizdə yeni məlumatlar da vardır. Rəyimiz hazır olanda,
şübhəsiz,dəqiqləşdirilmişrəqəmordaözəksinitapacaqdır.
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M.S. – Mət bu at da vax ta şı rı it kin dü şən lə rin haq qın da
ya zıl mış mə qa lə lə rə rast gə li rik. Və bu ya zı lar, şüb hə siz ki,
hər bi ri mi zin qəl bi ni ağ rı dır. Be lə çı xır ki, yan var ha di sə lə rin -
də it kin dü şən lər, bu gü nə dək nə ölü sü, nə di ri si ta pıl ma yan -
lar xey li dir. Bu ba rə də.  

T.Q. –Əvvəlcəbusayçoxidi.Açığınıdeyəkki,itkindüşənlə-
rinsayınıfevralayındabiz400nəfərgöstərmişdik.Sonrabizəməlum
olduki,həminşəxslərdənçoxuhəbsolunmuşdur.Ammahəbsolun-
duqlarıbarədənəailələrinə,nəyaxınlarınaxəbərverilmədiyinəgörə
itkinlərinsiyahısınadüşüblər.Qalanlarındaəksəriyyətibuhadisədən
sonragizlənmişdilər.İndiitkindüşənlərinsayıbeşnəfərqalıb.Onla-
rınvalideynləridəhələbirümidləyaşayırki,olabilərhəbsediblər,bəl-
kəuzaqlaraaparıblar...Bubarədəİttifaqındaxili işlərorqanlarına
sorğularımızınverilməsinidavametdiririk,hələlikbu5nəfərintaleyi
barədədəqiqməlumatımızyoxdur.

M.S. – Yan var gün lə rin də or du tə rə fin dən şə hər tə sər -
rü fa tı na bö yük zi yan vu rul muş du. Döv lət və ic ti mai əm la ka
də yən zə rə rin miq da rı mü əy yən ləş di ri lib mi?  

T.Q. –Bəli,omüəyyənləşdirilir.Şəhərəvəsakinlərinə,şəhərin
müəssisəvətəşkilatlarınavurulanziyanınməbləğiindidədəqiqləşdi-
rilir.Busahədəbizmüxtəlifekspertizalartəyinetmişik.Bugünlərdə
sonrəylərialandansonraaxırnəticəniözrəyimizdəgöstərəcəyikki,
nəqədərvətəndaşlara,nəqədərdətəşkilatlaravəşəhərəziyanvu-
rulubdur.Bizhesabedirikki,istintaqkomissiyasınınrəyinəAliSovet
tərəfindənbaxılandansonrarəsmidövlətsəviyyəsindəməsələqaldı-
rılacaqvəbütünvətəndaşlaravurulanziyanlarhamısıödənməlidir.

M.S. – Kim tə rə fin dən? 
T.Q. –Bizəvvəlcədənözrəyimizibildirmişikki,buziyanlarİt-

tifaqbüdcəsindən,yənihərbinazirliyinbüdcəsindənödənməlidir.
M.S. – Ta mer lan mü əl lim, bir xalq de pu ta tı ki mi de yin,
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siz cə, Ba kı da kı yan var fa ci ə si nə si ya si qiy mət ve ri lə cək mi? 
T.Q. –Gördüyünüzbuqalaq-qalaqsənədlərböyükzəhmətnə-

ticəsindəyığılıb.İnamolmasa,şübhəsiz,birbeləzəhmətdəçəkilməz-
di.Bəli,inamdavar,bizdəçalışırıq.Hesabedirəmki,komissiyaişini
yekunlaşdırandansonrabuhadisəyəsiyasiqiymətveriləcək,buha-
disənitörədənlərə,onunbaşındaduranlaradahüquqiqiymətverilə-
cək. Bakıdakı yanvar faciələrinə həm siyasi, həm hüquqi qiymət
veriləcək!Mənimbunaheçbirşübhəmyoxdur.

M.S. – Elə biz də söh bə ti mi zi bu inam la bi tir mək is tə yi -
rik, əziz oxu cu lar. Ay lar dan bə ri xal qı mı zı na ra hat edən su al-
 lar ca vab tap maq ərə fə sin də dir. Res pub li ka Ali So ve ti nin
is tin taq ko mis si ya sı öz işi ni so na çat dır maq üz rə dir. İn di bir
sı ra bey nəl xalq təş ki lat la rın da diq qə ti bu mə sə lə yə cəlb
olun muş dur. Yo la sal dı ğı mız qan lı- qa da lı 90-cı ilin son gün -
lə rin də AB Ş-dan in san hü quq la rı nı mü da fiə edən Hel sin ki
qru pu nun nü ma yən də lə ri də Ba kı ya gəl miş di lər. Qreq Uol-
 lans la Ro bert Ku şe ni Mosk va da kı “Me mo ri al” cə miy yə ti nin
üz vü Dmit riy Le o nov mü şa yi ət edir di. Hər üçü hü quq şü nas -
dır. Nü ma yən də lər is tin taq ko mis si ya sı nın ma te ri al la rı i lə ta -
nış ol du lar. İlk tə əs sü rat ki mi sə nəd lə rin yük sək sə viy yə də
ha zır lan dı ğı nı qeyd et di lər. On lar şə hid lə ri mi zin ili mü na si -
bə ti lə Ba kı da kı yan var fa ci ə si haq da Hel sin ki qru pu adın dan
mə ru zə ha zır la yır lar. Mə sə lə ni dün ya sə viy yə si nə çı xar maq
ba rə sin də ko mis si ya ya də yər li tək lif lər ve rib lər. Bir də onu
qeyd edib lər ki, Qərb jur na list lə ri be lə ha di sə lə ri adə tən bir
il dən son ra ge niş işıq lan dır ma ğa, də rin ana li zə baş la yır lar.
İnan maq is tə yi rik ki, gec də ol sa haqq ye ri ni ta pa caq. Bu qan
yer də qal ma ya caq!  

“Yurddaş” qəzeti 
8 yanvar 1991-ci il, səh.5
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SUSMAĞIN BƏLASI
Er mə ni mət bu a tı (is tər Er mə nis tan res pub li -

ka sın da, is tər sə də xa ri ci öl kə lər də) Azər bay can
türk lə ri nə qar şı yö nəl dil miş “sə lib yü rü şü”n də
mü hüm rol oy na yır. Bu mət bu a tı oxu maq bi zim
üçün son də rə cə ağır dır. La kin məhz bu zə rər li xü -
su siy yət lə ri nə gö rə də xal qı mı zın er mə ni mət bu a -
tın dan xə bər dar ol ma sı va cib dir. 

ErməniyazıçısıSe ro Xan zad ya nın “So ve ta kan Ha yas tan”
(ermənidilində“SovetErmənistanı”–M.S.)qəzetindədərcolunmuş
(10.IX. 1988) “Ta ri xi ni, doğ ma nı bər pa et mə li” (yənitarixivə
doğmaolanıbərpaetməli–M.S.)məqaləsindəkibəziiddialarıtopo-
nimiyailəməşğulolandilçilərimizin,tarixçivəcoğrafiyaşünaslarımı-
zındiqqətinəçatdırmaqistəyirik.S.Xanzadyanyazır:

“... haq lı ola raq ya zır lar ki, bir çox coğ ra fi ad lar bi zə ta -
ri xi ke çid lə rin möv cud lu ğu nu xa tır la dır, xalq hə ya tı nın uzaq
ru hu nu oya dır lar. Be lə yer ad la rı is tər Qər bi, is tər sə də Şər qi
Er mə nis tan da say sız- he sab sız dır, aha, on lar dan bi ri – Dağ lıq
Qa ra ba ğın er mə ni mux tar vi la yə tin də As ge ran (Əs gə ran –
M.S.) ad lı şə hər tip li qə sə bə və ra yon var dır. Bu nun türk sö zü
olan “əs gər” lə qə tiy yən əla qə si yox dur. Bu, “ast ge ran” söz
bir ləş mə si dir. Hə min bu As tge ran qa la sı nın qa lıq la rı in di də
du rur. Ya da elə Qa ra bağ adı nı gö tü rək. “Hay ren ba tum ”um -



132

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

da de mi şəm (ə sə ri nin adı dır – M.S.) in di də de yi rəm, bu əsl
er mə ni Ba ğaq, Bağk, Ba ğa berd, Ba ğa kan, Ba ğa ho vit, Ba ğa sa -
kan yer ad la rı nın bir for ma sı dır. Be lə ad lar Kür və Araz çay -
la rı nın qo vu şu ğun dan baş la mış Sü ni kin Bər gü şad
va di si nə dək hər yer də va rıy dı, in di də var”.

BusərsəmləmədənSeronunməqsədigünkimiaydındır.Axı,to-
ponimlərhərbircoğrafiərazininmillipasportu,oradayaşayanxalq-
larınmillitərcümeyi-halıdır.Şəhər,kənd,dağ,yaylaq,çayadlarının
dəyişdirilməsiləhəminərazidəyaşamışxalqıntarixidəitkindüşür,
yaddaşlardansilinir.BubaxımdanErmənistanSSR-dəvəAzərbaycan
SSR-inDQMV-də(DağlıqQarabağMuxtarVilayətində)sovethakimiy-
yətiillərindədəyişdiriliberməniləşdirilmişyeradlarıAzərbaycanxal-
qına qarşı mənəvi genosiddir. Hələ 30-cu illərdən başlayaraq
ErmənistanSSRərazisindəminlərlətürkmənşəliyeradıdövlətqərar-
larıilədəyişdirilib.Bizisəsusmuşuq.Adlarınbirqismidilimizdənbir-
başa tərcümə olunub:Də rə çi çək – Dzax qad zor, Qı zıl te mir –
Vos ke vaz, Ağ bu laq – Lu saxp yur, Ar mud lu – Tand zut, Qır mı -
zı lı – Karm ra şen, Al ma lı – Xndzo rut, Daş qa la – Ka ra berd, Qa -
ra qa la – Se va berd və s. Qalanlarınıisəermənitoponimləriiləəvəz
edərəkbununladaguyatarixihəqiqətibərpaediblər.ƏslindəisəAzər-
baycanxalqınıntarixiyaddaşıolantoponimlərinməhvindənErmənis-
tan SSR ərazisinin tarixən erməni məskəni olması iddiasını
əsaslandırmaqməqsədigüdülübdür.Necəki,60-cıillərdəermənialim-
lərininvəErmənistanpartiyavədövlətrəhbərlərininciddi-cəhdisa-
yəsində,saxtaüsullarlaqə dim Azər bay can şə hə ri olan İrə va nın
gu ya era mız dan əv vəl lər möv cud ol muş Ere bu ni şə hə ri (yə ni
qə dim er mə ni tor pa ğı) ol du ğu “sü bu ta ye ti ril di”.

QatımillətçiolanXanzadyanbuməqaləniyazmaqlaikiciddi
“səhvə”yolveribdir.Əvvəla,oetirafedirki,30-cuillərdənbaşlanmış
addəyişməmərasimibutoponimlərtürk mən şə li olduğunagörədir.
Diqqətyetirin,yəniminlərləyeradlarıheçdəErmənistanSSRAliSo-
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vetininqərarlarındadeyildiyikimi,“qulağayatmayan,çətintələffüz
edilən”adlarolduğuüçünyox,məhztürkmənşəlisözlərolduğuüçün
dəyişdirilib.İkincisi,SeroXanzadyan1988-ciilinpayızındadərcolun-
muşhəminməqaləsindəazərbaycanlılaryaşayanbirsırakəndlərin
adınıçəkməkləermənitarixiüçünözüdəbilmədənxoşagəlməzbirsə-
nədqoyubgedir.Axı,ermənipsixologiyasınarəğmənazsonraiddia
edəcəklərki,ümumiyyətlətarixboyuheçvaxtErmənistanSSRərazi-
sindəazərbaycanlılaryaşamayıbvəbuxalqheçvaxtzorgücünəhə-
mintorpaqdanqovulmayıb.Necəki,Yerevanşəhərindəcəmi70-80il
bundanəvvələsasənazərbaycanlılaryaşadığınıdanırlar.

Birşeygözqabağındadırki,türkmənşəlitoponimlərierməni
mənşəlisözlərkimiqələməverməkdəSeroistedadını,biliyiniəsirgə-
məyib.BunuməqaləmüəllifininAr mud lu və Va ra maz yar toponim-
lərinəverdiyişərhlərintimsalındaaydıngörürük.Günkimiaydındır
ki,Va ra maz yar sözününhərfimənası“yar gə lə bil məz” dir. Bu,
əsl türkmənşəli sözdür.Çoxgümanki,xalqarasındaVaramazyar
adıylabağlırə va yət vardır.LakinbusözütəhrifedərəkVa raz may ri
şəklinəsalmaqlaSeroXanzadyanonuerməniləşdirir.Çünki“Va raz”
ermənidilindəkişiadı,“mayr” isə“a na” deməkdir.

S.X. : “VAR MAZ YAR. - Bu, Sü ni kin Şə rur qə za sı nın Va -
raz may ri kən di dir. Yad lar bu ra Va ra maz yar de yib lər.  

TAND ZUT. – Ya del li kö çə ri lər bu na Ar mud lu de yib lər.
Bi zim ki lər kən din adı nı bər pa et mək is tər kən Tand zut qo yub -
lar. Hal bu ki, bu kən din adı Ar mut dur, Ye rasx ça yı nın bir qo lu-
 nun adı dır, V əs rdə Qor yun tə rə fin dən xa tır la dı lır”. 

İndikiErmənistanınərazisindəkiAzərbaycantoponimlərininhər
birininmaraqlıtarixçəsi,dillərdədastanolan,nəsildən-nəsləkeçən
rəvayətivardır.İndiotorpaqlarəlimizdənzorgücünəalınsada,oad-
lar,omənəvisərvətlərxalqınyaddaşındayaşayır.Kimbilir,bir-ikinə-
sildənsonrabuyaddaşıntaleyinecəolacaq?Neçəki,gecdeyil,o
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toponimləritoplayıbçapavermək,tədqiqatacəlbetməkvacibdir.Əsl
vətənpərvərlikbudur.

ErmənistanınQə mər li rayonundaYa man ca lı adlıbirkənd
vardı.İndikiAr ta şat rayonununDex sut kəndi.Günlərinbirindəsa-
kinlərindənsoruşdumki,bukəndinadınaniyəYamancalıdeyiblər?
Bildirdilərki,Yamancalıadırəvayətləbağlıdır.

–TarixdəməşhurÇaldırandöyüşüzamanıqasidŞahİsmayıla
mühümxəbəraparırmış.Təpələrdən-düzlərdənyelkimikeçənatlı
buobayaçatandaqəfildənatınayağıçalayadüşür.Qasidbaşıüstəye-
rəgəlir,huşunuitirir.Ayılandansonraayağaqalxanatlıüst-başınıçır-
pa-çırpaətrafınabaxıbdeyir:“Nəyamançalaimiş?!”ƏhvalatŞah
İsmayıladaçatır.OvaxtdanbukəndinadıYamançalaqalır.Sonralar
söztələffüzdədeformasiyayauğrayaraqYamancalışəklinədüşür.

1988-ciilinpayızınadəkhəminkənddəcəmi12ailəazərbay-
canlıqalmışdı.Onlardan7-sinineviyandırıldı,malı-mülkütalanolun-
du. İndi həmin 12 ailənin hərəsi Azərbaycanın bir guşəsində
məskunlaşıb.Kimbilir,doğmakəndinqədimadıylabağlırəvayətbu
12ailədəntörənəcəknəsillərəötürüləcəkmi?Tez-tez“yadlar”buna
belədeyib,“yadelliköçərilər”buyeribeləadlandırıbyazanSeroXan-
zadyanaüztutubsoruşuram:Kimdirbutorpaqdakıyadelliköçəri–
hələXVəsrdəbukəndəYamançalaadınıqoyanlar,yoxsa1967-ciil-
dəDexsutadınıverənlər?..Beləmisallarınsayıyüzlərlədir.Erməni
millətininatasıSeroisəqələminəgücverərəkdeyir:

–“Bi zim mil li bi oq ra fi ya mı zın say sız- he sab sız sə hi fə lə ri
po zul muş dur. Bə zən 3-4 mi nil lik ta ri xi olan mə na lı və əsl yer
ad la rı də yiş di ri lib. Düz dür, yax şı iş lər də gö rü lüb. Be lə ki, Əli -
qu ça ğı Ku çaq et mi şik, Ba yan dur öz Va ğa tur mə na sı nı ta pıb,
Ya yı cı isə Har jis. La kin bu yax şı iş lə rin mü qa bi lin də na qis iş -
lə ri miz dağ ki mi qa laq la nıb. Ta li nin Mas ta ra (Məs də rə - M.S.)
kən di nin adı nı (IV əs rdən xa tır la dı lır) son za man lar Da la rik
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qo yub lar. Məş hur Por taq kən di nə yad lar Or taq lı de yib lər. Bi -
zim ki lər də qə di mi, əsl ola nı iti rə rək Dzax qa şat ad lan dı rıb -
lar. Ey ni lə də Mxi tar Qo şa yax şı ta nış olan Ca bo tik kən di.
Yad lar bu na təh rif olun muş şə kil də Çu bux lu de yib lər. İn di
Dzo vag yuğ dur, ye nə də qə dim mə na lı ad iti ri lib dir. Ta ca ra -
ba ğı (Ta cir ba ğı – M.S.) Dzo raxp yur edib lər. Çox qə ri bə dir ki,
bi zim Bo zi ze ği 1935-ci il də Həm zə çi mən elə di lər. Ni yə Sa rı -
xan adı nı sax la yaq, özü də “yan” sız (“yan” er mə ni di lin də
mil li mən su biy yə ti bil di rən so yad son lu ğu dur – M.S.). Su al
edək ki, Yel qo va nın adı nı ni yə Ko tayk qoy du lar? Axı o, Yel ğo -
vann idi. Ye ğeq nad zo run Yen gi cə kən di isə ta ri xi Yern çak dır.
Ni yə məş hur Te ja ru kun adı nı ba şa düş mə dən Meğ rad zor et -
di lər? Yad lar onu təh rif edə rək Tay ça rıx de yib lər. 50 il dən ar -
tıq dır ki, xalq təh qi ra miz Ala ver di (yə ni Al lah ver di – M.S.)
adın dan əzab çə kir, şi ka yət edir. .. də yiş di ril mir. .. Elə cə də
1934-cü ilin de kab rın dan Ki ro va ba da çev ril miş qə dim er mə -
ni şə hə ri Qand zak - Gən cə nin  ta ri xi adı gə rək bər pa olun-
 sun”.

1988-ciildəErmənistandaaddəyişməkampaniyasıxüsusivüsət
almışdı.“Xəbərlər”proqramınındiktorlarıteleviziyaekranındangü-
lümsəyə-gülümsəyə,qalibbirədayla“Armenpres”insonməlumatla-
rını oxuyaraq əhalinin tələbiylə daha bir sıra “yad yer adlarının”
dəyişdirildiyini,milliləşdirildiyinibildirirdilər.Qəzetlərdəilboyutürk
mənşəliyeradlarınındəyişdirilməsinitələbedənyazılardərcedirdilər.
EləhəmindövrdəGe vork Ma nuk yan adlıbirmüəllifin“Qra kan
tert” (ermənilərin“Ədəbiyyatqəzeti”–M.S.)qəzetində(29.IV.1988)
dərcolunmuş“İ ki tək lif”yazısındadadeyilirdi:

–“Mə lum dur ki, Ala ver di şə hə ri nin adı XVII əs rdə Er mə -
nis ta nın Qu qark vi la yə ti nə so xul muş Bor ça lı tay fa baş çı sı Al-
 lah ver di Mol la oğ lu Tər xa nın adıy la bağ lı dır. 1936-cı ilə dək
şə hə rin adı mət bu at da “Al lah ver di” şək lin də ya zı lır dı: (bax:
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mə sə lən, “Xorh rda yin Ha yas tan” (“Şu ra Er mə nis ta nı” – M.S.)
qə ze ti, № 155,  8 iyul 1936-cı il). İn di o söz dən “h” və iki nci
“l” hər fi çı xa rı lıb, şə hə rin adı  “A la ver di” ya zı lır.  

Ki ra kos Qand za ket su ilə Var tan Pat mi çin əsər lə rin də
Ala ver di Ma nes, ya xud Ma nas qo mer ad la rıy la xa tır la dı lır. Er -
mə ni so vet en sik lo pe di ya sın dan al dı ğı mız mə lu ma ta gö rə isə
er mə ni pad şa hı I Ar ta şe sin vax tın da bu ya şa yış ye ri Qu qark
vi la yə ti nin Dzo ra por qə za sı na da xil olub dur.  

Tək lif edi rəm ki, şə hə rin iki min il dən ar tıq ta ri xi olan
qə dim er mə ni adı – Dzo ra por bər pa edil sin. Zən nim cə, bu
həm şə hə rin dağ lıq şə ra i ti nə uy ğun dur, həm tə ləf fü zü ra hat -
dır və ən mü hü mü bu dur ki, er mə ni cə dir”. 

ƏgərhəqiqətənbugünküErmənistanrespublikasınınərazisiqə-
dimdənbərivəbütündövrlərdəerməniməskəniimişsə,butorpaqda-
kı coğrafi adlar görəsən niyə başdan-başa Azərbaycan türklərinə
məxsusolub?Bununözüdəbirtarixdeyilmi?Görəsən,tarixbazer-
mənilərbutarixifaktbarədəheçdüşünüblərmi?Məncə,susduğumuz
yetər.

“Açıq söz” qəzeti
5 aprel 1991-ci il, səh.3
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YURD  AĞRISI 
İl lər lə sus ma ğı mız, ta ri xi ha di sə lə ri və fakt la rı ör t-bas -

dır et mə yi miz, xal qı mı zın yad da şı nı kor şalt ma ğı mız bi zi çox
fə la kət lə rə dü çar edib. Sus ma ğı mı zın nə ti cə si dir ki, öl kə və
dün ya ic ti ma iy yə ti düş mən in for ma si ya sı na ina nır, bi zi təq -
sir kar bi lir. Mə qa mın da cə sa rət gös tər mə yən zi ya lı la rı mız,
uza ğı gö rə bil mə yən si ya sət çi lə ri miz su sa- su sa, xal qa “döz”
de yə- de yə mey da nı düş mə nə ve rib lər. 

Üçün cü il dir ki, res pub li ka mız qaç qın dal ğa sın dan çal x-
a la nan tə la tüm lü də ni zə dö nüb. Yax şı ki, gec də ol sa ötən ilin
so nun da Azər bay can Qaç qın lar Cə miy yə ti ya ra dıl dı. Və Azər -
bay ca na pə nah gə tir miş yüz min lər lə in sa nın prob lem lə ri lə
məş ğul ol ma ğa baş la dı. Ötən ay lar ər zin də gö rül müş iş lər ba -
rə də mə lu mat al maq üçün cə miy yə tin ida rə he yə ti nə mü ra -
ci ət et dik. Mü sa hi bi miz Azər bay can Qaç qın lar Cə miy yə ti nin
sədr mü a vi ni İs ma yıl Və li yev dir.  

M.S. – İs ma yıl mü əl lim, Azər bay can Qaç qın lar Cə miy -
yə ti  ya ran dı ğı  8 ay ər zin də Er mə nis tan dan qo vu lan, Dağ lıq
Qa ra bağ da kı doğ ma ocaq la rı nı tərk et mək məc bu riy yə tin də
qa lan, Fər qa nə dən və baş qa yer lər dən di dər gin sa lı nan
əzab keş adam la rın prob lem lə ri ni ne cə həll et miş dir? Ümu -
miy yət lə, bu gün res pub li ka mız da nə qə dər qaç qın var və on -
la rın yer ləş di ril mə si, mən zil və iş lə tə min olun ma sı sa hə sin də
Qaç qın lar Cə miy yə ti mü əy yən təd bir lər gör müş dür mü?
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İ.V. –Qaçqınproblemizəmanəninənciddi,həlliçətinprob-
lemlərindənbiridir.Çoxtəəssüfki,ölkədəqaçqınlıqproblemiyaranan-
dadövlətbuməsələyəciddiyanaşmadı.Onlarınyerləşdirilməsi,ilkin
təminat,itirilmişəmlakınqeydəalınması,cinayətkarlarınməsuliyyə-
təcəlbolunmasıbarədəoperativtədbirlərgörülmədi,rəsmidövlət
proqramıişlənibhazırlanmadı.Ölkədəbugünədək“qaçqınstatusu”
problemihəllolunmayıb.Onagörədəqaçqınlarınproblemlərigün-
dən-günəartmağavəçoxalmağabaşladı.Sonməlumatlaragö-
rə, respublikamızda 300 minə yaxın qaçqın vardır. Onların
yerləşdirilməsi,mənzillə, işlətəminolunmasıçoxciddiproblemdir.
İndiyədəkBakıdavədigərşəhərlərdəyerləşmişəməkqabiliyyətliqaç-
qınlarındeməkolarki,50-60faiziişlətəminolunub.Bəzilərimənzil
probleminidəhəlledib.Lakinmüvəqqətiolaraqmənzillərdəyaşayan-
larındasayıazdeyil.

SSRİNazirlərSovetininkeçənilkivəbuilinyanvarvəaprelay-
larındaqəbuletdiyiqərarlardaqaçqınlarınprobleminihəlletməkgü-
cünəmalikdeyil.Qərarlarindiyədəkkağızüzərindəqalıb.Çünki,tam
məsuliyyətlədeyirəm,onlaryaranmışobyektivvəziyyətəəsaslanaraq
hazırlanmayıb,mübahisədoğuraneləbəndlərvarki,təciliolaraqdə-
qiqləşdirilməlidir.

QaçqınlarCəmiyyətiictimaitəşkilatdır,dövləttəşkilatıdeyil.O
özimkanlarıdaxilində,əhalidənvəidarələrdəntopladığıvəsaithesa-
bınaqaçqınlarayardımedir,onlaraminimalşəraityaradılmasınaqay-
ğıgöstərir.Lakinbirdövlətdəkiqaçqınlıqproblemiyaranıbvədövlət
buprobleminqarşısınıalmaqdaacizlikgöstərib,odövlətözüözvə-
təndaşlarının–qaçqınlarınprobleminihəlletməlidir.Bizməsələnibu
şəkildəqoyuruq.

M.S. – Bil di yi niz ki mi, qaç qın la rın hər bi ri mü əy yən pe -
şə, sə nət, ix ti sas sa hi bi olub. İn di ye ni məs kun laş dıq la rı yer -
də iş lə tə min olu nan da on la rın əmək vər diş lə ri, püx tə ləş di yi
sa hə şə ra it lə uy ğun gə lir mi? 
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İ.V. –Ümumiyyətlə,ErmənistanSSR-dən,ocümlədəndəÖz-
bəkistandanvəQazaxıstandanrespublikayagələnqaçqınlarınəksəriy-
yətikəndtəsərrüfatıiləməşğulolanadamlardır.Onlarrespublikaya
gələndəqaçqınlarınyerləşdirilməsiiləbağlıproqramhazırlanmadığın-
danəksəriyyətişəhərlərdəyerləşmiş,zavodvəfabriklərdəişləməyə
məcburolmuşlar.HalbukiƏrzaqproqramınınyerinəyetirilməsində,
ərzaqqıtlığınınaradanqaldırılmasındaqaçqınlarınəməyindənağıllı,
səmərəlişəkildəistifadəetməkolardı.Çoxtəəssüfki,vaxtındabumə-
sələyəfikirverilmədi.“Qızıləlləri”olan,gözəlxalqsənətibilicilərindən
dədüzgünistifadəolunmur.Qaçqınlarınarasındagözəlxalça,kilim,
corab,cecimtoxuyanlarazdeyil.Müvafiqidarəvəmüəssisələronları
axtarıbtapmalıvəişlətəminetməlidirlər.

M.S. – Qaç qın la rın çox say lı prob lem lə ri lə bağ lı han sı
mə sə lə lə rin həl li ni tə ci li he sab edir si niz? 

İ.V. –İlknövbədəqaçqınlarınitirilmişəmlaklarınınözlə-
rinəqaytarılmasına,yaşadıqlarıyerdəqeydəalınmalarınavəiş-
lə təmin olunmalarına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Qaçqın
statusununmüəyyənləşməsibirsıraməsələlərinhəllinisürətləndirə
bilər.Nəzərinizəçatdırımki,BMT-ninnəzdindəqaçqınlarlaməşğul
olanxüsusiidarəfəaliyyətgöstərir.SSRİ-ninburadaimzasıolmadığı-
nagörə,bizbuidarəiləişləyəbilmirik.Birsırabürokratiksədlərbey-
nəlxalqtəşkilatlarlaəlaqəsaxlamağamaneolur.Bizçalışmalıyıqki,
qaçqınlarınümumiproblemlərinihəlletməküçünbeynəlxalqnorma-
lardaxilindəhərəkətedək,beynəlxalqhüququöyrənəkvəqaçqınla-
rınproblemlərininsəmərəlişəkildəhəllinənailolaq.

M.S. - Azər bay can Qaç qın lar Cə miy yə ti nin gə lə cə yi ni
ne cə gö rür sü nüz?  Cə miy yət qaç qın lar prob le mi ni təd qi qa ta
cəlb edə cək mi, ya xud edib mi?  

İ.V. -AzərbaycanQaçqınlarCəmiyyətigələcəkdəözfəaliyyəti-
nigenişləndirməlivəişinielmiəsaslarlaqurmalıdır.Buyaxınlardacə-
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miyyətinelmi-tədqiqatmərkəziyaradıldı.Mərkəzətarixelmləridokto-
ru,professorHəmidƏliyevrəhbərlikedir.Məqsədbütövlükdəqaçqın-
lığın tarixini, siyasi-iqtisadi, demoqrafik, mənəvi-psixoloji
problemlərinidərindəntədqiqetməkdir.Yənitəkcəbugünkiqaçqınla-
rıntaleyideyil,bütövlükdəAzərbaycanxalqınınbaşınagələntarixifa-
ciələrköklüşəkildəaraşdırılmalıdır.Bildiyinizkimi,dünyanınmüxtəlif
ölkələrindəCənubiAzərbaycandandaçoxluqaçqınlarvar.Onlardasi-
yasitəzyiqlərəməruzqalaraqözata-babatorpaqlarını,mənzillərini
tərkediblər.Bundanbaşqa,problemintarixikökləridəaraşdırılmalı-
dır.1905,1915-17,1917-20-ciillərdə,sonraisəsovetdövründə1930-
40-cıillərdə,1948-52-ciillərdə,dahasonraisə1988-ciildənbaşlanan
qaçqınhərəkatıkompleksşəkildəöyrənilməlidir.

M.S. – İs ma yıl mü əl lim, qon şu res pub li ka tə rə fin dən
əra zi mi zə və xal qı mı za qar şı yö nəl dil miş tə ca vüz kar lıq bir
qrup ek stre mis tin işi ki mi yox, döv lət sə viy yə sin də apa rı lır.
Və nə dən sə mər kə zi döv lət or qan la rı bu na göz yu mur. Hət ta
SSRİ pre zi den ti nin 25 iyul 1990-cı il ta rix li ge cik miş fər ma -
nı da Er mə nis tan da tət biq olun ma dı. SSRİ Kons ti tu si ya sı nın
və İt ti faq döv lə ti nin res pub li ka mı za və mil lə ti mi zə ver di yi
vəd lər özü nü doğ rult mur. Ona gö rə də, gə rək bu gün ki sər -
həd lə ri mi zi qo ru maq la ya na şı, dü nən ki tor paq la rı mız ba rə də
döv lət sə viy yə sin də mə sə lə qal dı raq. Son 70 il də əli miz dən
alın mış tor paq lar ba rə də sus ma ğı mız ye tər. Əks hal da, it ki lə -
ri miz çox ola bi lər.  

İ.V. –Ermənistantərəfdənmüntəzəmsurətdəbizimrespubli-
kanınsuverenhüquqlarınaziddhərəkətləredilir.Bunarəsmi,siyasi,
hüquqiqiymətverilməlidir.SSRİxalqdeputatıtitulunuqazanmışZ.Ba-
layan,V.Qriqoryan,D.Dadamyan,S.Xanzadyan,V.Qabrielyan,Q.Po-
ğosyanvəbaşqalarıyüksəkməclislərdərespublikamızınvəxalqımızın
ünvanınaböhtanlarsöyləyir,ağlasığmaziddialar irəlisürürlər.Biz–
müqabiltərəfisəhəmişəsusur,mərkəzihökumətdənhərəkətgözlə-
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yirvəcidditələblərirəlisürmürük.VaxtiləZəngəzurmahalıvəbaşqa
ərazilərermənilərəbağışlanmışdır.İndiazərbaycanlıəhalininsıxya-
şadığıGöyçəkimiböyükmahal,bütövlükdəazərbaycanlılaryaşayan
Amasiyarayonuzorgücünəəlimizdənalınıb.Bizbunasusmamalıyıq.
Azərbaycanlılarınqədimtarixiata-babayurdundaqoyubgəldikləriabi-
dələri,kolxozlarınvəsovxozlarınəmlakını,bölünməzfondunu,kitab-
xanaları tələb eləməliyik. Xalq orada böyük xəzinə qoyub. Biz nə
itirmişiksəhamısınımüəyyənləşdirməlivəmüvafiqsurətdəöztələb-
lərimiziirəlisürməliyik.Digərtərəfdənhəminərazilərinyarespublika-
mızaqatılması,yadamuxtariyyətyaratmaqlagələcəkdəəhaliniöz
yerlərinəqaytarmaqməsələsiniqoymalıyıq.

M.S. – İt ki lə ri miz çox dur. Ata- ba ba tor paq la rı mı zı qo -
yub gəl mi şik. Əs rlə rin daş sal na mə si ni, daş yad da şı nı qo ru -
yub sax la yan mə za rıs tan la rın dər di ürə yi mi zi göy nə dir.
Şər qin bö yük sə nət kar la rı Aşıq Alı nın, Də də Ələs gə rin ru hu
or da uyu yur. Qə dim məs cid lə ri miz, xal qın mi nil lik ta ri xi ni
özün də ya şa dan abi də lə ri miz qa lıb o yurd da. Cis mi miz bur da
ol sa da, ürə yi miz qa lıb or da. Yurd ağ rı sı ya man dərd dir! Və
bu ağ rı za man- za man di dir, par ça la yır qəlb lə ri. Bu məc bu ri
köç dən son ra dər də tab gə ti rə bil mə yib, iq li mə uy ğun la şam -
ma yıb dün ya dan vaxt sız kö çən lə rin, Azər bay can tor pa ğı na
əbə di lik qo vu şan la rın sa yı ya man çox dur, ya man… Ən bö yük
it ki miz də bu dur: in san it ki si. Hə yat gös tə rir ki,   qaç qın lar
ara sın da ölüm fa i zi çox yük sək dir. Bu, tə bii nor ma la rı üs tə lə -
yir. Bil mək is tər dik, Azər bay can Qaç qın lar Cə miy yə tin də bu
fakt lar öy rə ni lir mi? 1948-1952-ci il lər də Er mə nis tan dan zor -
la kö çü rü lən azər bay can lı əha li bu res pub li ka da aran ra yon -
la rın da yer ləş di ril di. Və on la rın ço xu iq li mə uy ğun la şa
bil mə yib məhv ol du... Hə min fa ciə tək rar olun ma sın de yə,
heç ol maz sa bu də fə qaç qın la rın mü na sib əra zi lər də yer ləş -
di ril mə si qay ğı sı na qa lı nır mı? Bu çox va cib dir. 
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İ.V. –Qaçqınlarınçoxuiqlimşəraitidaimiyaşayışyerinəuy-
ğungəlməyənyerlərəköçməyəməcburolmuşdur.Məsələn,dağlıq
şəraitdəyaşayanadamlarMingəçevirdəkiermənilərləevlərinidəyiş-
məliolublar.Sondövrlərdəqaçqınlarməsələqaldırırlarki,istişərait-
dəyaşayabilmirik.Təbiiməsələdir.Hələ1988-ciildəErmənistandan
qovulanazərbaycanlılarınbirçoxuDağlıqQarabağınkəndəhalisiilə
evlərinidəyişdirməyərazılaşmışdılar.Ozamanonlaraimkanverilmə-
di.Bunamərkəzihökumətorqanlarıciddişəkildəmaneoldu.Respub-
likahökumətidəbuişəgirişmədi.Halbukiazərbaycanlıvəerməni
vətəndaşlararasındaikitərəflirazılaşmavaridi.İndiisəqaçqınlarımü-
vafiqiqlimşəraitiolanhəminərazilərdəyerləşdirməkxeyliçətindir.
Gərəkəvvəla,yaşayışevləritikilsin,işşəraitiyaradılsın,sonraisəya-
vaş-yavaşqaçqınlarözarzuvətəkliflərinəzərəalınmaqlaoərazilərə
köçürülsünlər.İndikihaldaBakıdayaşayan1500-əqədərqaçqınailə-
sirayonvəkəndyerlərindəyaşamaqüçünərizəverib.

Qaçqınlarovaxtözərazilərindənqovulandaçoxluölümhalları
oldu.Bizəməlumolanfaktlaragörə,200-dənçoxadamqaçqınlıqdöv-
ründəhəlakoldu.Yollardaölənlər,xəstələnənlərdəazdeyildir.Bəzi-
ləri gələndən sonra işlə təmin olunmadılar,mənzil ala bilmədilər,
evlərinidəyişəbilmədilər,onagörədəçoxlarıəsəbivəziyyətlərkeçi-
rir.Qaçqınlararasındaəsəbxəstəliyi,ürəkxəstəliyi,infarkthallarıçox-
dur. Bu dövr ərzində onlar başqa xəstəliklərə də düçar olublar.
Xüsusiləuşaqlarvəqocalararasındaölümhallarıçoxdur.

M.S. – Ba kı da məs kun laş mış qaç qın lar la əla qə dar əha -
li nin bə zi tə bə qə lə rin də be lə fi kir ya ra nıb ki, gu ya qaç qın la -
rın pay taxt da yer ləş di ril mə si Ba kı şə hə rin də mən zil
prob le mi nin həl li ni da ha da çə tin ləş di rib. 

İ.V. –Mənbufikirlərazıdeyiləm.Bakıyacəmi70mindənçox
qaçqıngəlib.Onların50mindənçoxuhələötənilmənzilləriniqanu-
niyolladəyişmişdi.Yerdəqalanınaisəcəmi2-5minmənzilkifayət
edirdi.HalbukiBakıdahələyanvarhadisələrindənəvvəl25minboş
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mənzilvaridi.Təəssüfki,bizdəmənzilproblemiağılla,ədalətləhəll
edilmədi.İndidözülməzgərginlikyaranıb.

M.S. -  Qaç qın la rın prob lem lə ri çox ol du ğun dan tə bii ki,
bir söh bət də mə sə lə lə rin ha mı sı na to xun maq müm kün de yil.
Sağ lıq ol sun, tə ki qaç qın lar üçün ya nan ürək lə rin odu so yu -
ma sın, xal qın qlo bal prob lem lə ri nə mə i şət qay ğı la rı do nu ge -
yin dir mək mey lin dən uzaq olaq, heç ol maz sa bun dan son ra
mil lə tin bir his sə si nin ba şı na gə ti ri lən fa ci ə də bü tün xal qa
qar şı yö nəl dil miş olan qəs din iz lə ri ni vax tın da gö rək. Ayıq-
 sa yıq olaq. 

“Vətən  səsi” qəzeti,
5 sentyabr 1990-сı il, səh.3
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ÇAYKƏNDİN QAYĞILARI
VƏ YAXUD 4 İL DAVAM EDƏN KÖÇ

TəbiətindilbərguşəsindəyerləşənÇaykəndsonillərAzərbay-
canxalqınaqarşıyönəldiləntəcavüzmərkəzlərindənbirinəçevrilmiş-
di.Erməniquldurlarıstratejicəhətdənsondərəcəəlverişlimövqedə
yerləşənbukənddəyuvaqurmuşdular.Müntəzəmsurətdəburadan
ətrafkəndlərəedilənbasqınlar,dincazərbaycanlılaratutulandivanlar
nəhayət,səbrkasamızıdoldurdu.Çörəyimiziyeyibözümüzəqənim
kəsilənyağılardanÇaykənditəmizləməkzərurətəçevrildi.

Maraqlıdırki,silahıvətəcavüzkarlıqplanlarınıYerevandanalan
təcrübəliquldurlartərksilahedilənkimikəndinermənisakinləriköç-
məkarzusundaolduqlarınıbildirdilər.Səndemə,onlardahəmmillət-
ləriolanyaraqlı-yasaqlıquldurların,qatımillətçilərinəlindənzinhara
gəliblərmiş.Amma“başbilənləri”və“millətataları”ermənilərinheç
vəchləÇaykənddənköçmələrinərazıolmur,bunaimkanvermirdilər.
Nəhayət,tarixsözünüdedi.Vaxtilərusimperiyasınınəliyləburakö-
çürülmüşermənilərÇaykənditərketdilər.BoşalmışkəndəErmənis-
tandan gələn azərbaycanlı qaçqınlar yerləşdirildi. Sevindik ki,
torpağımızındahabirparçasıözümüzünküləşdi.Lakinsevincimizuzun
sürmədi.3-4aykeçməmişBakıdaÇaykənddən,eləcədədigərkənd-
lərdənqayıdanqaçqınlarlarastlaşdıq.Ürəyimizağrıdı.Yurduntaleyi,
dördildənbəriev-eşiyindəndidərgindüşmüşxalqıntaleyibizisarsıtdı.

Bugünrespublikamızmüstəqilliyədoğruaddım-addımirəliləyir.
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Beləbirvaxtdahərkəndin,hərqarıştorpağınqədir-qiymətinibilmə-
səkqələbəyədoğruyolumuzçoxuzanacaq,hər insantaleyinə
qayğıiləyanaşmasaq,əhalinintəhlükəsizliyinivəəməkməşğul-
luğunutəminetməsəkproblemlərimizdahadaartacaq.KonkretÇay-
kəndəgəlincəisə,onundərdiunudulmaqdərdidir.Kəndiquldurlardan
təmizləməkləvəzifəsinibitmişhesabedənyuxarıtəşkilatlar,rəhbər
işçilərötənaylarərzindəbirdəfəbeləÇaykəndəüztutmayıb,yeni
sakinlərinehtiyacvəqayğılarıylamaraqlanmayıblar.Görüşdüyümüz
qocalar,cavanlarXanlarrayonununkeçmişrəhbərliyininünvanına
bollucaşikayətyağdırdılar.BakıdanjurnalistgəldiyinieşidənÇaykənd
əhlibaşımıza toplaşdı.Cavablarımüşkülsuallarahədəfolsamda,
kənddənhamınınqaçıbgetdiyinədaireşitdiyimşayiələrinyalançıx-
masınasevindim.

SöhbətzamanıGəncəsu-mühafizəvzvodununstarşinası(taqı-
mınınbaşgiziri–M.S.)MəhərrəmNəsirovdediki,may ayın dan bu-
 ra da yam. Biz Ağ su ya nə za rət edir, kən din mü ha fi zə si ni
göz lə yi rik. Çay kən də er mə ni gir mə yib. La kin Sa rı su da, To-
 dan da tez- tez atış ma baş ve rir, Buz luq və Ma na şid də er mə -
ni lər tə rəf dən gül lə ba ran baş la nır, ca ma at qor xu ya dü şür. Bir
çox la rı uşaq la rı nı apa rıb ət raf ra yon lar da ya şa yan qo hum la -
rı nın ya nı na qo yub. Mək təb lə ri miz də şa gird lər sey rə lib. ..

KəndingirəcəyindərastlaşdığımızƏnvərAbdullaqızıBabaye-
vanındasöhbətiməhzbukədərlinotüstündəqurulmuşdu.

-Ay qı zım, in di ki di lən çi gör kə mi mə bax ma,– de di –
mən də vax ti lə xa nım- xa tın ol mu şam, əsl in san ki mi ya şa mı -
şam. 36 il Meh ri ra yo nu nun Leh vaz kən din də iş lə dim. Əli min
əmə yi lə özü mə top da ğıt maz ev -e şik qur dum. Nə de yim düş -
mə nə, nə qar ğı yım? !... Ya şı mın bu sin nin də mə ni yurd suz- yu -
va sız qoy du. Qaç ha qaç dan son ra Ba kı da, qar da şım gi lin
bi na sın da bir er mə niy lə söv də ləş dik. Mən dən 15 min ma nat
alıb köç dü Leh vaz da kı evi mə. Mən də qa nun- qay day la sə nəd -
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lə ri dü zəl dib baş la dım or da ya şa ma ğa. Ötən yaz da gəl di lər
ki, ev dən çıx ma lı san. Məh kə mə işi gah mə nim xey ri mə kəs -
di, gah da ək si nə. Uzun çək- çe vir dən son ra bir gün gə lib gör -
düm ki, ev əş ya la rı mı tö küb lər ba yı ra.

Minbirəzab-əziyyətlə,borc-xərcləBakıdaməskunlaşdıqlarıev-
dənqanunsuzolaraqçıxarılmahallarıtəkƏnvərxalanınyox,əksər
qaçqınlarınənyaralıyeriydi.Bubarədəçoxlarınınşikayətinidinlədik.
Yəqinki,hüquq-mühafizəorqanlarınəvaxtsahəminqaçqınlarınşika-
yətləriniaraşdıracaq,əlindəmüvafiqsənədiolanlarınBakıdaerməni-
lərdən aldıqları evlərin xərcinin ödənilməsi üçün lazımi tədbirlər
görəcəklər.İndisəəsasməsələbudurki,Çay kənd də və di gər bo -
şal mış kənd lər də yer ləş di ri lən əha li yə nor mal iş və hə yat şə -
ra i ti ya ra dıl sın. Eləşəraitki,qaç qın lar məs kun la şa bil sin lər.
Dörd il da vam edən köç ha kö çə son qo yul sun.

Bakı–Çaykəndmarşrutununaçılmasıbarədəçoxdanqərar
verilsədə, indiyəcənavtobusunüzünügörənolmayıb.Kəndinbuba-
şındanobaşına8km-dir.Məktəbliləridədərsəavtobusaparmalıdır.
Odayoxdur.BugünÇaykənddəhəmortaməktəb,həmdəsəkkizil-
likməktəbfəaliyyətgöstərir.Acınacaqlıhaldırki,səkkizillikməktə-
binşagirdləriuçuq-sökükbinadadərskeçirlər.Budavalideynlərdə
haqlınarazılıqdoğurur.

Bazariqtisadiyyatınakeçidləəlaqədaruşaqgeyimlərixeyliba-
halaşıb.Bunagörədəcaridərsilindədövləttərəfindənhərməktəb-
liyə200manatməbləğindəödənc(kompensasiya)nəzərdətutulub.
Ammaçaykəndlilərbugünəcənoməbləğinüzünüdəgörməyiblər.

Kənddəuşaqhəkimiyoxdur.Tibbməntəqəsi,əczaxanadər-
manlazəiftəchizolunub.Adicəyoddatapılmır.1450evdənibarət
Çaykənddəminlərləəhaliyaşayır.Buboydakəndəcəmibircətəcili
yardımmaşınıayrılıbki,onundaişləməyəbenziniyoxdur.Yaxınlıqda
isəmüharibəgedir.Elanolunmamış,lakinqanlı-qadalıəslmüharibə.
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Kəndinşöbəmilisi,başserjant(başçavuş–M.S.)MehmanPaşayev
yana-yanadeyirdiki,biz Və tən uğ run da ölü mə ge dir dik, di gəl
ki, ma şı nı mı zı dol dur ma ğa ya na caq yox dur. Ni yə Çay kən də
ki fa yət qə dər ya na caq fon du ay rıl mır? Ni yə Go ran boy dan gə -
ti ri lən ya ra lı OMON çu la rı bu ra da ca mü a li cə et mə yə, la zım
gəl dik də hət ta cər ra hiy yə əmə liy ya tı apar ma ğa şə ra it ya rat -
mır lar? Axı, Xan la ra, Gən cə yə çat dı rın ca ya ra lı nın və ziy yə ti
ağır la şır, bə zən onun hə ya tı nı xi las et mək müm kün ol mur. ..

Bəli,ürəkağrıdanvəziyyətdir.Nəqliyyatyox,televizorişləmir,
qəzetköşkübağlıdır.Sankidünyadantəcridolunubçaykəndlilər.Ya-
xınlıqdadigəryaşayışməntəqələrininolduğunuisəbubaşıbəlalıin-
sanlara Goranboydan gələn güllə səsləri xatırladır. Əliyalın xalq
atəşdənsəksənə-səksənənaməlumsabahınıgözləyir.

ErmənilərÇaykənddənköçərkənbirsıraevləriqəsdənyandırıb
gediblərki,türkəqalmasın.Evbölgüsündəqismətinəbusayaqmən-
zildüşənlərqapısız-pəncərəsiz,döşəməsizevlərdəyurd-yuvaqurma-
ğaməcburolublar.11nəfərlikailəninbaşçısıİmmiƏsgərqızıƏliyeva,
18yaşlıqızınıÇaykənddədəfneləyənNəbiMəmmədov,əliloğulata-
sıYəhyaQuliyev,böyükailəsahibiMuxtarXudiyevvəbaşqalarımən-
zil şəraitinin pisliyindən gileyləndilər. Təbii ki, qarlı-çovğunlu qış
günlərindəqapısız-pəncərəsizevlərdəyaşamaqqeyri-mümkündür.Bir
yandandaodun-ocaq,yanacaqqəhətdir.Camaatbildirdiki,Xanlar-
danvəGəncədənÇaykəndəqapı-pəncərələridüzəltməküçünustalar
göndərilib.Lakingələnlərköçkünündərdinəağlamır,özcibinəişləyir.
Çaykəndüçünayrılmış110tonyanacaqdan–daşkömür,neftvəsal-
yarkadan(dizelyanacağı)hələlikxəbər-ətəryoxdur.İndiyədək1450
evdəncəmi100-ünəqazxəttiçəkilib.Odaimkanıolanlara.

VeteranailəsiolanMinayəQəzənfərqızıNovruzovaişsizlikdən
şikayətləndi.OnunhəyatyoldaşıƏhmədRəhimovErmənistandanqo-
vularkənNoyemberyanrayonununKörpülükəndindəağıryaralanıb,
aldığıxəsarətdənSumqayıtdaxəstəxanadavəfatedib.Böyüyü10ya-
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şındaolanüçuşaqananınümidinəqalıb.Anaisəişsizdir.Bəs,ailə
necədolanmalıdır?!

Çaykəndveteranlarşurasınınsədri,Əfqanıstandöyüşçüsü,II
qrupəlilArifƏsgərov,AzərbaycanQaçqınlarCəmiyyətiÇaykəndda-
yaqdəstəsininsədriLətifAbdullayev,Xanlarrayonbaşməşğulluq
mərkəzindəəhalininsosialmüdafiəsiüzrəbaşinspektorişləyənSət-
tarxanCabbarov,müharibəveteranlarıMusaƏliyev,DursunAbbasov
vəbaşqalarıbirsıramühümproblemlərdənsöhbətaçdılar.Dedilərki,
bu gün Çay kənd də 100 nə fər ve te ran ya şa yır. On lar heç bir
gü zəşt dən is ti fa də edə bil mir lər. Yaş lı la rın ço xu 4 il dir ki, tə -
qa üd al mır. Kənd də ha mam yox dur. Ca ma at ər zaq qıt lı ğın -
dan kor luq çə kir, ət, ma ka ron, ver mi şel, şir niy yat, kar tof,
tə rə vəz və s. ta pıl mır. Ay da adam ba şı na 250 qram qənd, 250
qram da yağ ve ri lir. Ca van lar çün iş yer lə ri yox dur. Bir sı ra ai -
lə lə rə ev ve ril sə də, hə lə lik tor paq sa hə si ay rıl ma yıb. Əha li -
yə mal- qa ra, qo yun- qu zu ve ril mə liy di. Bu mə sə lə də hə lə lik
get- gə lə sa lı nır. Ca ma a ta ça ta caq yar dım pu lun dan səs- so -
raq yox dur.

Xatırladaqki,köçürülməzamanıbirincəmətləbunudulub:əha-
lininregionmənsubiyyətinəzərəalınmayıb.ÇaykəndəErmənistanın
Basarkeçər,Krasnoselsk,Amasiya,Vedi,Zəngibasar,Mehri,Yeğeq-
nadzorrayonlarından,həttaYerevanşəhərindəngəlmişqaçqınailə-
ləriköçürülüb.Halbukimüxtəlifadət-ənənələrəmalikdağvəaran
camaatınıbir-birinəqarışdırmaqdansa,konkretbirzonanınadamları-
nıbirkəndəköçürməkdahaməqsədəuyğunolardı.

Çaykənddəbütünəhalicəngavərruhludur.HamısıVətənuğrun-
dasəngərdədurmağahazırdır.EləağsaqqalƏsgərxanHacıyevinayrı-
lıqməqamındadedikləridəbununlabağlıydı.Dedi:–“Qızım,Bakıyade,
bizəyaraqgöndərsinlər,gedəkQarabağda,Goranboyda,Naxçıvanda
torpağımızıqoruyaq.Ərzaq-filanboşsöhbətdir.Bizəsilahversin-
lərki,həmözümüzüqoruyaq, həmdəətrafkəndlərədayaqolaq!..”
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Beləcə,görüşübayrıldımçaykəndlilərdən.Yolboyuaxar-ba-
xarlıtəbiətmənzərələrini–Toğananı,Ağsunu,Kamonu,Mixaylovka-
nı,Qoşabulağı,Hacıkəndi,Aşıqlını,Köşkünüseyretdikcəqəlbimdə
Çaykəndinqayğılarınıdaşıyırdım.İnanırdımki,əlaqədartəşkilatlar
müharibəninənqaynarnöqtəsindəyaşayançaykəndliqardaşvəba-
cılarımızındərdinəbirəncamçəkəcəklər.

“Millət” qəzeti
17 yanvar 1992, səh.8, 
25 yanvar 1992, səh.7



150

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

NƏDƏN BAŞLAYAQ
Xalqımızınsabahındançoxnigaranıq.Bugünhərbirazərbay-

canlıtəközünün,ailəsininyox,bütünmillətinqayğılarıylayaşayır,xal-
qının sabahını düşünür. Nəhayət  başa düşmüşük ki, bütövlükdə
millətinqismətinədüşəntaledənonunhərbiroğluna,qızınadapay
düşür:nurlutaledən–tərəqqi,yüksəliş,xoşgünlər;acıqismətdən–
dərd-ələm.Sondördilinictimai-siyasihadisələribuhəqiqətidönə-
dönəisbatayetirib.

Bugünmillibirliyə,millihəmrəyliyəcanatırıq.Dolaşıbqaldığı-
mızproblemlərçoxluğundakələfinucunutapmağaçalışırıq.Nədən
başlayaq?Necəedəkki,dünənkisəhvlərimizdənyaxaqurtaraq,saba-
hımızımöhkəmsosial-iqtisadi-siyasitəməlüzərindəquraq?Eləbumə-
qamda gül balalarımız gəlir göz önünə. Gəlir və xatırladır ki,
övladlarımızıntəlim-tərbiyəsindənbaşlamalıyıq.Çünkixalqınsabahı-
nıonlarmüəyyənləşdirəcək–bugünpartaarxasındaoturanşagirdlər.
Əgərbizortatəhsilillərindəövladlarımızadərinmillimənəviyyataşı-
lamasaq,onlaraəsltariximizi,ədəbiyyatımızıöyrətməsək,dəqiqel-
mlərsahəsindədərinbiliklərverməsəksabahımızdannecəarxayınola
bilərik?Anadilinikamilbilməyən,vətəninincoğrafiyasındanbixəbər
qalan,doğmamədəniyyətinəbələdolmayanşagirddənnəgözləyəbi-
lərik?Dərdburasındadırki,düz10ilrusdilini,6-7ilxaricidilitədris
edənməktəblərimizhəmindilləriəksərşagirdlərəheçgündəlikün-
siyyətsəviyyəsindədəöyrədəbilmir.Başqafənlərdədəvəziyyət
onlardanfərqlənmir.Nəticədə,onilməktəbəayaqdöyənşagird
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oradankəmsavad,heçbirpeşəyə-sənətəyiyələnməmiş,həyata
hazırlıqsızçıxır.

Dərsliklərinideyavəməzmuncagününtələblərinəcavabver-
məməsibiryanaqalsın,saycaazolması,çatışmamasısonillərtəhsil
prosesinədahaağırzərbəvurur.Keçəndərsilindəortaməktəblərimiz-
dənbirinəgetmişdim.Şagirdlərləsöhbətedirdim.IXsinifdəoxuyan
Rövşənadlıbiroğlanbildirdiki,sinifdəcəmi4dənə“Cəbr”dərsliyi
var.Şagirdləreləbilbusözəbəndidilər.Hərəsibiryandangileylən-
məyəbaşladı.Məlumolduki,VIsinifdə“Rusdili”,Vsinifdə“İngilis
dili”və“Coğrafiya”,VIIIsinifdə“Ədəbiyyat”və“Azərbaycantarixi”,
IVsinifdə“Riyaziyyat”,VIIsinifdə“Kimya”və“Azərbaycandili”dərs-
likləriçatışmır.IsinifdəoxuyanNərgiz“Anadili”kitabımyoxdur”,-de-
yəndəlapsarsıldım.Axı,Isinifdətəhsilintəməldaşlarıqoyulur.“Ana
dili”kitabıolmayankörpəanadilininecəöyrənəcək?Yaxud4ədəd
“Cəbr”dərsliyi ilə30-40şagirdriyazibiliklərihansısəviyyədəmə-
nimsəyəbilər?Mintəəssüfki,buhalbütünməktəblərimizüçünxa-
rakterikdir. Son illərdə dövlətimizin özünü doğrultmayan bir sıra
proqramlarıkimi,məktəbislahatıdaacınəticələriniverib.

Yenidərsiliərəfəsindətəcrübəlipedaqoqlarımızdanbiriylə–
Bakışəhərindəki102nömrəliortaməktəbintəlim-tərbiyəişləriüzrə
direktormüaviniEldarCəfərovlaümumidərdlərimizdəndanışırdıq.

–Sizinməktəbinkitabxanasındakıdərsliklərinsayışagirdlərin
sayıiləmüvafiqgəlirmi?Builalmalıolduğunuzyenidərsliklərialdınız-
mı?-suallarımaobeləcavabverdi.

– Dərs lik lə rin pul suz ve ril mə si qə ra rı mək tə bi bir sı ra
çə tin lik lər lə üz ləş di rib. Xü su si lə Azər bay can böl mə sin də
dərs lik lər ça tış mır. Hal bu ki rus böl mə si üçün hər bir mək təb -
də dərs lik lə rin sa yı bə zən şa gird lə rin sa yın dan xey li çox, bə -
zən sə iki də fə ar tıq olur. Son il lə rin ha di sə lə ri ilə bağ lı,
şə hə ri mi zin bü tün mək təb lə rin də ol du ğu ki mi, bi zim 102
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nöm rə li mək təb də də  Azər bay can böl mə si fə a liy yət gös tər -
mə yə baş la yıb. Tə əs süf lər ol sun ki, Azər bay can böl mə sin də -
ki hər sin fin dərs lik lə tə mi na tı I rü bün so nu na ki mi an caq həll
olu nur. Bu dur ye ni dərs ili qa pı nı kə sib, 28 nə fər III si nif şa -
gir di üçün hə lə ki, bir də nə də ki tab al ma mı şıq. 

Son 2-3 il də Azər bay can di li nin hə qi qə tən döv lət di li nə
çev ril mə si haq qın da uzun -u za dı söh bət lə rin şa hi di yik. Əv və -
la, gə lin gö rək bu nun üçün əmə li ola raq nə iş gö rü lüb? Yə qin
eti raz et məz si niz ki, çox az. İkin ci si də, bu mə sə lə ilə məş ğul
olan şəxs lər ilk növ bə də mək təb lə ri mi zin Azər bay can böl mə -
si nin ki tab təc hi zat rı ilə ma raq lan say dı lar da ha yax şı olar dı.
Bu, va cib mə sə lə dir. Çün ki son il lər də ey ni ai lə dən gə lib hər
iki böl mə də oxu yan uşaq la rın sa yı ar tıb. Rus böl mə si nin
dərs lik lə gen- bol tə min olun du ğu nu va li deyn lər açıq -aş kar
hiss edir lər. Bə zi lə ri öv lad la rı nı Azər bay can böl mə si nə qoy -
duq la rı üçün pe şi man çı lıq çə kir lər. Çün ki bü tün ata -a na lar
is tə yir ki, öv la dı oxu sun. Oxu maq üçün sə dərs lik ça tış mır. .. 

Bəli,dərslikçatışmır.Buçoxciddiməsələdir.Lakindərdimizbir
budurmu?..Yaxşıbilirikki,ümumiyyətlətəhsilsistemi,dərsliklərhə-
mişədövlətinsiyasiab-havasınıözündəəksetdirib.Eləson70ildəis-
tifadəetdiyimizdərsliklərdəhəmişəbuprinsipləhazırlanıb.Lakinson
illərhəyatımızdadərinictimai-siyasidəyişikliklərbaşverib.Dərsliklə-
rimizisənecəvardısa,eləcədəqalıb.Budaməktəblərimizvəmüəl-
limlərimiz qarşısında əlavə çətinliklər yaradır. Həyatdan, gündəlik
mətbuatdanaldığıməlumatlauyğungəlməyənelmibiliklərşagirdi
çaş-başvəziyyətdəqoyur.Onundərsə,məktəbə,müəlliməinamını
azaldır.Yaradıcı,təcrübəlimüəllimlərimizhəminmövzularımüasirba-
xımdantədrisedirvəyabugünəmünasibmövzuiləəvəzedirlər.La-
kinnəzərəalmaqlazımdırki,heçdəbütünmüəllimlərimizyüksək
səviyyəlihazırlığamalikdeyildirlər,bəziləridərslikdənkənaraçıxma-
ğıqətiyyənbacarmır.
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Acınacaqlı vəziyyətdəolandərsliklərimiz sırasında “Azər-
baycantarixi”xüsusiyertutur.Azərbaycantarixininindiyədək
zəiftədqiqolunması,məktəblərdətariximizintədrisinəlazımidiq-
qətyetirilməməsihamımızınyaralıyerimizdir.Sonillərmətbuatda,ra-
diovəteleviziyada,elmidairələrdəbubarədəsöhbətlərbaşalıbgedir.
Ammanəfayda,ortadabirşeyyoxdur.HələdəxalqAzərbaycan
ElmlərAkademiyasınınhazırlayacağı9cildlik“Azərbaycantarixi”nin
yolunuintizarlagözləyir.Digəl,tarixçialimlərimizümumirəyəgəlib,
mübahisələrəsonqoyabilmirlər.İllərsəgözləmir,nəsillərbir-birini
əvəzedir.Yetişməkdəolangəncnəsilöztarixindənxəbərsizqalır.

Müsahibimbufənnintədrisiyləbağlımaraqlıfaktdanışdı.
Ba kı mək təb lə rin dən bi rin də iki il əv vəl  Azər bay can ta -

ri xi ni təd ris edən bir mü əl lim var mış. Mil liy yət cə rus imiş. 25
yaş lı bu gənc mü əl lim Ru si ya da do ğu lub, hərb çi ai lə sin dən -
dir. Ata sı nın xid mə ti ilə əla qə dar Ye re van da təh sil alıb. 1988-
ci il ha di sə lə ri ilə bağ lı ai lə Ba kı ya kö çüb. El dar mü əl lim mə nə
su al ver di ki, Azər bay can, onun  ta ri xi və Azər bay can xal qı -
nın adət -ə nə nə si ilə heç bir bağ lı lı ğı, mə lu ma tı ol ma yan mü -
əl lim, in di ki ya rar sız dərs lik lə bu fən ni ne cə təd ris edə bi lər? 

Ha zır da Ba kı mək təb lə ri nin rus böl mə si üçün ta rix mü -
əl lim lə ri ça tış ma dı ğı nı qeyd edən həm söh bə tim ya na- ya na
de di ki, bu gün rus böl mə sin də oxu yan şa gird lə rin 85-90 fa -
i zi nin  azər bay can lı ba la la rı ol du ğu nu unut ma ma lı yıq. Və öz
ta ri xi ni bil mək on la rın hər bi ri nin mü qəd dəs bor cu dur! 

Məncə,indikidövrdəhumanitarelmləritədrisedənmüəllimlə-
rinüzərinədahaböyükməsuliyyətdüşür.Omənadaki,həminfənlər
şagirdlərəbirbaşamillimənəviyyat,milliruhaşılayır.Onlarıkonkretbir
millətinnümayəndəsikimiformalaşdırır.Gizlideyilki,rustəhsilialan-
lardahaçoxruskimidüşünürvəmühakiməyürüdür,onlarındavra-
nışında və həyat tərzində rus xarakterinəmeyllilik nəzərə çarpır.
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Əlbəttə,buradamüəllimlərinkimliyindən,yənibilik,səriştəvəvicda-
nından,eləcədəmillimənsubiyyətindənçoxşeyasılıdır.

Eyniqaydadaazərbaycancatəhsilalanlardadaazərbaycanlıdü-
şüncətərzi,psixologiyası,xarakteridahagüclüolur.Çünkitəhsilpro-
sesi yalnız bilik verməklə məhdudlaşmır, o həm də şagirdə milli
mənəviyyataşılayır.

Busahədə“Ədəbiyyat”fənnininxüsusiroluvar.Ammaheyfki,
iftixaralayiqədəbiyyatımızıdaideyavəməzmuncaköhnəlmişdərs-
liklərlətədrisedir,çoxgörkəmlişairvəyazıçılarımız,tənqidçilərimiz
barədəşagirdlərəyanlışməlumatlarverməkdədavamedirik.

Bugünpartiyanın(Sov.İKPnəzərdətutulur–M.S.),Leninin,
Oktyabrinqilabınıntərənnümünəhəsrolunmuşbədiiəsərlərindərs-
liklərdənçıxarılmasıvaxtıçatmışdır.Yalançıbeynəlmiləlçilikdəndəm
vuran,Şaumyanı,Kirovu,XIQızılOrdunuqəhrəmankimitəqdimvə
mədhedənşeir,hekayəvəseçməmətnlər“Anadili”,“Azərbaycandi-
li”,“Ədəbiyyat”və“Rusdili”dərsliklərindənçıxarılmalı,yerinəindi-
yədək “əksinqilabçı”, “müsavatçı”, “pantürkist” kimi damğalanmış
Azərbaycanədiblərininyaratdığıəslbədiiəsərlərsalınmalıdır.Böyü-
məkdəolangəncnəsləimkanyaratmalıyıqki,ədəbiyyatımızvəmə-
dəniyyətimizlədərindəntanışolsun.

Bugünrespublikamızdadərslikməsələsiənkəskinproblemlər-
dənbiridir.Dərsliklərhəmkəmiyyətcəazdır,həmdəkeyfiyyətcətəzə-
lənməlidir.Ölkədəkikağızqıtlığı,poliqrafiyasənayemizinzəifliyi,son
illərkağızınqiymətininvəmətbəəxərclərinindurmadanartmasıvə-
ziyyətidahadagərginləşdirmişdir.RespublikaXalqTəhsiliNazirliyi-
nin,AzərbaycanDövlətMətbuatKomitəsinin,“Maarif”nəşriyyatının
əməkdaşlarıylasöhbətlərimizdənbirdahaaydınolduki,ancaq1993-
1994-cüdərsiliüçüntəzədərsliklərverəbiləcəklər.Çünkibizimşə-
raitdəhərbirdərsliyinsifarişverilməsindənçapolunmasınadəkən
azı3ilvaxttələbolunur.
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Beləliklə,xalqımızınsabahkıtaleyi,millətimizingələcəktərəq-
qisiüçünçoxmühümictimai-siyasivəsosialəhəmiyyətəmalikolan
yenidərsliklərihələ3ildəgözləməliyik.İnanmaqistəyirikki,yeni
dərsliklərköhnəsəhvlərdənazadolunacaqlar.Xüsusilə, ibtidaisinif
dərslikləri, “Ana dili” və  “Azərbaycan dili” kitabları üçün seçilmiş
mətnlərbalalarımızayüksəkmilli-mənəvihisslər,bəşəriideallaraşıla-
yacaq,yalançıbeynəlmiləlçilikdənxilasolacaq.Çünkihərşeyibtida-
danbaşlanır.

Zamandövredir,siyasətdəyişir,xalqisəozamanmillətolurki,
tarixinaxarındaərimir,özmillisimasınıqoruyubsaxlayabilir.Dünya
beləgəlib,belədəgedəcək.Ötərisiyasiab-havavərejimlərəuyub
təhsilimizi,elmimizisiyasətəuyğunlaşdırmaqdansaözmillivarlığımı-
za,kökümüzə,realtariximizəsöykənsəkdahaahəngdarinkişafedər,
güclüolarıq.Biztəhsilləbağlıproblemlərimizihəlletməsəkheçbiriq-
tisadiislahat,heçbirxaricidövlətləəlaqələringenişlənməsi,heçbir
siyasidəyişikliközüözlüyündəxalqımızüçünarzuolunansəmərəni
verəbilməz.Millətimizintərəqqisiniistəyiriksə,təhsilsistemindənbaş-
lamalıyıq!

“Hikmət” qəzeti
18 oktyabr 1991-ci il, səh.7
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AZSAYLI  XALQLARA  QAYĞI
Azər bay can El mi Təd qi qat Pe da qo ji El mlər İn sti tu tun-

 dan  “Az say lı xalq la rın ana dil lə ri nin öy rə nil mə si” prob le mi -
nə həsr olun muş “Də yir mi ma sa” ya də vət alan da bu xoş
mə ra mın hə ya ta ke çi ril mə si sa hə sin də mü hüm ad dım la rın
atıl dı ğı na se vin dim. Xal qı mın hu ma niz mi nə və in di göz dən
düş müş bey nəl mi ləl çi li yi nə ürə yim də bir da ha yə qin lik ha sil
et dim. Mil lə ti min bu key fiy yət lə ri bü tün za man lar da if ti xa ra
la yiq dir, bir şərt lə: o də rə cə də bey nəl mi ləl çi olaq ki, özü mü -
zü unut ma yaq! 

“Də yir mi ma sa” da res pub li ka nın 16 ra yo nun dan – Lən -
kə ran, Ma sal lı, Le rik, As ta ra, Qu sar, Qu ba, Sa at lı, Qə bə lə,
Oğuz, Bey lə qan, Yev lax, Qax, Za qa ta la, Ba la kən və Şa ma xı -
dan gəl miş nü ma yən də lər, az say lı xalq la rın qa baq cıl zi ya lı -
la rı iş ti rak edir di lər. Tə əs süf ki, La çın, Kəl bə cər, Qu bad lı,
Nax çı van ki mi sər həd ya nı ra yon lar da er mə ni qul dur la rı nın
təx ri bat la rı nə ti cə sin də ya ran mış ağır və ziy yət lə əla qə dar
də yir mi ma sa ya o böl gə lər dən də vət olun muş nü ma yən də lər
gə lə bil mə miş di lər. 

Təd bir də Azər bay can EA Nə si mi adı na Dil çi lik İn sti tu-
 tu nun di rek to ru pro fes sor Ağa mu sa Axun dov, in sti tu tun dil
əla qə lə ri şö bə si nin mü di ri, fi lo lo gi ya el mlə ri na mi zə di Nov -
ru zə li Məm mə dov, Azər bay can Sə na ye Uni ver si te ti nin əmək -
daş la rın dan Ham let Hü sey nov, res pub li ka Təh sil Cə miy yə ti
İda rə He yə ti nin üz vü Hik mət Məm mə dov, M.F.A xun dov adı -
na Azər bay can Pe da qo ji Rus Di li Ədə biy ya tı İn sti tu tu nun do -
sen ti Ya fəz Əh mə dov, Xalq Təh si li Ko mi tə sin dən Nə cəf
Nə cə fov, “Ma a rif” nəş riy ya tın dan az say lı xalq la rın dil lə ri üz -
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rə şö bə mü di ri İn qi lab Sü ley ma nov və baş qa la rı iş ti rak edir -
di lər.  

“Dəyirmimasa”nıinstitutundirektoru,pedaqogikaelmlərina-
mizədiZa hid Qa ra lov açaraqbildirdiki,buelmi-tədqiqatocağında
“Azsaylıxalqlarınanadillərininöyrənilməsi”probleminəhəsrolunmuş
ilktədbirzamanıirəlisürülmüştəkliflərdönə-dönənəzərdənkeçirilib,
maraqlımülahizələrdənistifadəedilib.Oqeydetdiki,ölkəmizçox-
millətlidir,buradamüxtəlifxalqlarınnümayəndələriyaşayır.Tez-tez
deyirikki,gücümüzçoxluqdadır.LakinbugünəcənheçkəsSSRİ-də
yaşayanxalqlarındəqiqsayınıbilmir.İstisnasızolaraqbütünxalqlar-
damillişüurunoyandığıindikidövrdəbunudəqiqləşdirməkvacibdir.
Biziminstitutrespublikamızdayaşayanazsaylıxalqlarınmədəniyyət-
lərinin,ilknövbədədillərininqorunubnəsildən-nəsləötürülməsisahə-
sindəbirsıratədbirlərhəyatakeçirir.

Sonra tədbir iştirakçıları müzakirəyə dəvət olundular. Öncə
Az.ETPEİ-ninazsaylıxalqlarındillərinintədrisimetodikasılaboratori-
yasınınmüdiriTo fiq Se yi dov çıxışetdi:

–Laboratoriyamız1989-cuilinoktyabrayındanişəbaşlayıbdır.
BumüddətdəbirneçədəfəÜmumittifaqseminar-müşavirələrindəiş-
tiraketmişik.Hazırdabizdətat,udin,türkvəkürddilləriüzrəelmi
əməkdaşlarfəaliyyətgöstərir.Qəraraalmışıqki,ilknövbədəAzərbay-
candayaşayanazsaylıxalqlarındillərinintəlimiproblemiləəlaqədar
həminxalqlarınözrəyiniöyrənək.Buistiqamətdəxeylisorğuaparmış,
görüşlərkeçirmişik.

Ötənmüddətdətalış,udin,kürd,tat,ləzgivətürkdilləriüzrə
13addadərsvəsaitiyaradılıbdır.Busahədəlaboratoriyamızınişinə
cəlbetdiyimiz24nəfərkənarelmimüxbirinböyükzəhmətivardır.İşi-
mizinsəmərəliliyinaminəbizətrafımızaalimlərin,azsaylıxalqlarınzi-
yalı nümayəndələrinin cəlb edilməsini davam etdiririk. Kürd
MədəniyyətMərkəzininsədriƏhmədApiyevinişəqoşulmasıkürddili
proqramınınhazırlanıbyerlərəgöndərilməsiməsələsinihəlletdi.Ləz-
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giyazıçısıZabitRizvanovun,Qusarrayonxalqtəhsilişöbəsininmeto-
distiRasimMəmmədovunvəprofessorƏliMusayevinyaxındankö-
məkliyiilələzgidiliproqramıtərtibolunmuş,“Ləzgicə-azərbaycanca-rusca
lüğət”hazırlanmışdır.Türkdiliproqramıneçəaylardırki,nəşriyyat-
dadır.Talış,tatvətürkdilləriüzrəmetodiktövsiyələr,dərslikvəəlif-
bakitablarıdaözçapınıgözləyir.

İllərboyukürddilidərslikləriYerevanda,ləzgi-avardilləridərs-
likləriMahaçqaladahazırlanmışdır.İndənbeləbudərsliklərinhamısı-
nıAzərbaycandahazırlayıbçapetdirməkfikrindəyik.Mahaçqaladakı
elmi-tədqiqatinstitutuiləyaxşıəlaqələrimizvar.OradayaşayanDər-
bəndzonasıazərbaycanlılarıüçündərsliklərinhazırlanmasındabizim
nümayəndələriştirakedirlər.Bizisələzgi,avarvəsaxurdilləriüzrəre-
gionaldərsliklərinhazırlanmasıişinədağıstanlıyoldaşlarıcəlbedəcə-
yik.

İb ra him Ta ğı yev (Masallırayonu,Hişkədərəkəndi,tarix-di-
yarşünaslıqmuzeyinindirektoru):

–Mənbiologiyamüəllimiyəm,özümdə48ildirki,muzeydi-
rektoruyam.1929-cuildəməktəbəgedəndətalışdilindədərsəbaşla-
mışam.1936-cı ilədəkLənkəranPedaqojiMəktəbində talışcadərs
keçmişəm.SonraməktəblərimizAzərbaycandillioldu.ƏvvəllərLən-
kərandabirüzütalış,birüzüazərbaycanca“Sə-talış”və“Yenihəyat”
qəzetlərinəşrolunurdu.Bilirsiniz,eləsöz,eləfikirvarki,onutalışca
tamifadəetməkolmur.Yaxşıolarki,Azərbaycantalışlarınahərikidil
paralelöyrədilsin.Bizlərdənheçkəsayrırespublikaolmaqiddiasında
deyil.Ağıllıadamlarbutəmənnadaolmaz,oladabilməz.Ammadilin
itməyiqanunauyğungəlmir.Buradaiştirakedənalimlərdənxahişim
budurki,talışdilininyaşamasınaköməketsinlər.

Z.Qa ra lov: –Birhaldaki,məsələnəzərisəviyyədənçıxıb,
əməlimüstəviyəkeçib,gəlinhazırəməlitəkliflərimüzakirəedək.Bu-
günki“Dəyimimasa”daprobleminqoyuluşubaxımındanfikirmüba-
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diləmizibirməcradaaparmaqməqsədiləSizindiqqətiniziaşağıdakı
suallaracəlbedirəm:

1.Azsaylıxalqlarınanadilininümumtəhsilməktəblərindəbir
fənnkimitədrisinəneçəncisinifdənbaşlamağıvəbuişineçəncisin-
fəkimidavametdirməyiməqsədəuyğunhesabedirsiniz?Tədrispla-
nındahəftəliksaatlarınmiqdarınamünasibətiniznecədir?

2.Savadtəliminəhansısinifdənbaşlamağılazımbilirsiniz?
3.Azsaylıxalqlarınnümayəndələrininyığcamhaldayaşamadıq-

larıərazilərdəonlarınanadillərininöyrədilməsiişininecəhəyatake-
çirməyitövsiyəedərdiniz?

4.Müxtəlifdialektləriolandillər(məsələn:talış,tatvəs.)üz-
rədərsvəsaitlərininecəhazırlamağıtövsiyəedərdiniz?

5.Budillərintədrisiiləməşğulolanpedaqojikadrlarıntəkmil-
ləşdirilməsininhansıyollarınıtəklifedəbilərsiniz?

Ca van şir Sa la yev (Astararayonu,TalışMədəniyyətMərkəzi-
ninsədri):

–BizdətalışdiliancaqIsinifdəkeçilir,özüdəhəftədə2saat.
LənkərandaisəIVsinfədəkkeçirlər.Mənistəyirəmki,respublikada
vahidfikir,vahidgöstərişolsun.

Z.Qa ra lov:–BizproqramıhazırlayandatalışdilinintədrisiniIX
sinfədəknəzərdətutmuşuq.ArzuedənlərisətədrisihəttaXIsinfəqə-
dərdavametdirəbilərlər.

Ab dul la Qa la yev (Balakənrayonu,Şahmurkəndməktəbinin
direktoru):

–Respublikadayaşayanazsaylıxalqlarındillərinintədrisisevin-
cəsəbəbolub.Buxalqlardanbiridəavarxalqıdır.Balakəndə12mü-
əllimavardilinitədrisedir.Yerigəlmişkənqeydetməkistəyirəmki,
avardilininrayonumuzdatədrisindənsöhbətgedəndə,əvvəlcəavar
valideynlərözləribunaetirazetdilərki,uşaqlarımızüçünçətinola-
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caq.Çünkionsuzdatədrisproqramıağırdır,üstəlikavardilinədəəla-
vəvaxtayrılsa,çətinolacaq.

Azərbaycandiliçoxşirindildir.BizAzərbaycanxalqınındilini,
adət-ənənəsinisevirik,musiqimizAzərbaycanmusiqisiyləbirgəinki-
şafedir.Məktəbimizdəbeynəlmiləldir.İlkvaxtlaravardilinitədrisedə
biləcəkkadrlarımızyoxidi.Mahaçqalailəəlaqəsaxladıq.Oradaavar
vərusdillərinitədrisedənixtisaslıhəmkəndlilərimizqayıdıbgəldilər.
HazırdaBalakəndə18sinifdəavardilitədrisolunur.Lakinbəzimək-
təblərdəhələki,ixtisaslımüəllimlərdərsdemir,çalışırıqki,busahə-
də kadrlar yetişdirək. Dağıstan Xalq Təhsili Komitəsiylə əlaqə
saxlayırıq.Onlarbizəpulsuzdərslikverirlər.Məktəbimizinməzunların-
danbirneçəsiBuynakskişəhərindəmüsabiqədənkənarməktəbəqə-
bulolunmuşdur.Təklifimbudurki,avardilinintədrisinəhəftədə2saat
yox,3saatayrılsınvətədrismüddətiXIsinfədəkdavametdirilsin.
DərsliklərisəmütləqBakıdahazırlansın.

Kə rim Kə ri mov (RespublikaMüəllimləriTəkmilləşdirməİnsti-
tutununəməkdaşı,filologiyaelmlərinamizədi):

–Yoldaşlar,ixtisasartırmaüçünkadrlarıMahaçqalayagöndərə-
cəyik,yoxsaburadatəkmilləşdirəcəyik?

Z.Qa ra lov: –Respublikamızdayaşayanazsaylıxalqlarındilləri
artıqtədrisolunur.Onagörədəmüvafiqkadrlarınixtisasartırmasıilə
gərəksizininstitutməşğulolsun,Kərimmüəllim.

RasimMəmmədov(Qusarrayonu,xalqtəhsilişöbəsininmeto-
disti):

–Rayonumuzdaləzgidili1963-1964-cüildənetibarəntədris
olunur.MəktəblərimizdəisəI-Vsiniflərdəbudilkeçilir.Dərslikləriisə
hələki,Dağıstandangətiririk.Buyolverilməzdir.Hazırdabiziməmək-
daşlarI-IVsiniflərüçünyeniproqramhazırlayırlar.Həminproqrama
əsasəndərslikdəhazırlayacağıq.OgünVartaşendən(indikiOğuzra-
yonu–M.S.)biryoldaşgəlibdeyirki,eyniproqramıbirincisinifdədə,



161

III Fəsil.  PUBlİSİSTİKA

beşincidədə,doqquzuncusinifdədəkeçirik.Beləolmaz.Proqrammə-
sələsinitəcilihəlletməliyik.

Yaxşıolardıki,azsaylıxalqlarındillərinintədrisinəhazırlıqsin-
findənbaşlanaydı.Əvvəlcəuşaqlardüzgüntələffüzqaydalarınıöyrə-
nəydilər,sonraisəyazıb-oxumağı.

Xa lid Taş ta nov (Saatlırayonu,xalqtəhsilişöbəsinininspek-
toru):

–MesxetitürkləritarixəndilcəhətcəTürkiyədənbirqədəruzaq
olub,Azərbaycanladahayaxınolub.BugünAzərbaycanxalqıbizə
yaxındanköməkedir.Doğmadilimizdətədrisədəimkanyaradır,am-
maişbirqədərlənggedir.Bizimmesxetitürklərininözdilindədərs
keçməsiçoxçətindir.Şagirdlərə4dilöyrənməkçətinolacaqdır.Gəlin
işəIsinifdənbaşlayaq,fakültətivməşğələlərdənistifadəedək.Saatlı
vəSabirabadrayonlarındakompakthaldayaşayan(müvafiqsurətdə
15minvə10min)mesxetitürkləriüçün3aylıqkurslaraçmaqlazım-
dır.Bunueləindidətəşkiletməkolar.VaxtiləGürcüstanda“Adıgün”
kolxoz-sovxozteatrıolub,indiölüb-gedib.Yaxşıolarki,milliteatrımı-
zıdirçəldək,qəzetburaxaq.Elmi-mədənimərkəzləryaratmaqlazım-
dır. Azərbaycanda heç olmazsa, türk dilində texnikum açılmalıdır.
Hazırdaburespublikada70minmesxetitürküyaşayır,Rusiyayage-
dənlərdəhamısıköçübAzərbaycanagəlir.Çoxsağolun,doğmadili-
miziyaşatmaqdabizəköməkedirsiniz,xahişedirikqəzetaçılmasına
daköməkedəsiniz.Qoybizdəntarixvəədəbiyyatelmləriüzrəaspi-
ranturayakadrlargötürsünlər.Əgərbizəradiovəteleviziyadaözdili-
mizdəverilişlərüçünvaxtayrılmasadilimiziinkişafetdirəbilmərik.

T.Se yi dov:–Xalidmüəllim,qeydetdinizki,mesxetitürkləri-
nindiliTürkiyəninrəsmidövlətdilideyil,buhaldasizhansıdilintəd-
risiniməsləhətbilirsiniz?

X.Taş ta nov:Özləhcəmizisaxlamaqistəyirik.
HA Şİ YƏ: Çı xış çı nın tək li fi na ra zı lıq la qar şı lan dı, mü ba -
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hi sə do ğur du. Mö tə bər alim lə ri miz dən bir ne çə si təd ri sin di-
 a lekt əsa sın da qu rul ma sı nı qey ri -el mi, düz gün ol ma yan yol
he sab edə rək eti raz la rı nı bil dir di lər. Mü ba hi sə lə ri pro fes sor
Ağa mu sa Axun dov kə sə rək de di:

–Biz,NəsimiadınaDilçilikİnstitutundamesxetitürklərinindi-
linintədqiqiniplanadaxiletmişik.Onlarınyaşadıqlarıyerlərənüma-
yəndələrgedəcək,məsələelmişəkildəöyrəniləcəkdir.

Əh məd Api yev (“Ronayi”KürdMədəniyyətMərkəzininsədri):
–Dağaonagörədağdeyirlərki,odağdır.Əgərbizxırdalanıb

dialektlərəparçalansaq,yerimizdəheçnəqalmaz.Zahidmüəllim,si-
zininstituttərəfindənazsaylıxalqlara,ocümlədənkürdlərəqarşıbu
qədərqayğıminnətdarlıqhissidoğurur.Dünyada20milyonkürdvar-
sa,onunbirqismidəAzərbaycandadır.Məncə,Isinifdəuşaqikiəlif-
banı öyrənə bilməz, ona görə də yaxşı olar ki,  I sinifdə ancaq
Azərbaycandiliöyrənsin,kürdcətədrisIIsinifdənbaşlanaraqVIII
sinfədəkdavametdirilsin.

Əbül fəz Rə cə bov (M.Ə.RəsulzadəadınaBDU-nunprofessoru,
Azsaylıxalqlarşurasınınsədri):

–Moskvadamərkəzyaradacaqlarki,azsaylıxalqlarınproblem-
ləriləməşğulolsun.Bu,yaramaz.Qarabağbizimçünacıtəcrübədir.
DərslikləriErmənistandanalırdıq.Nəticəhamıyabəllidir.Mənqətisu-
rətdədərslik importununəleyhinəyəm.Çünkikənardahazırlanmış
dərslikdəAzərbaycanınspesifikxüsusiyyətləriözəksinitapmayacaq,
ideyacəhətcəhəminkitablardaazərbaycanlılıqolmayacaq.Azərbay-
candayaşayanbütünazsaylıxalqlarüçünnecəolur-olsunözümüz
dərslikhazırlayıbözrespublikamızdaçapeləməliyik.Yoxsa,ağrısını
20ildənsonraçəkərik.EləDağıstandangələnkitabdaMoskvanıvəsf
edəcək,Baykalıtəsviredəcək,lakinordaşagirdBakıburuqlarını,Göy
gölüngözəlliyini,Lənkəranınyaşıllığınıgörməyəcək.

Kadrməsələsininhəlliüçünyaxşıolarki,XariciDillərİnstitutun-
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datələbələrəazsaylıxalqlarındilləriəlavədilkimiöyrədilsin.Eyniza-
mandaV.İ.LeninadınaAPİ-dəayrıcafakültəaçılsın.Bizdətalışdilinin
tədqiqibeşillikplanasalınıbdır.

Birçətinliyimizdəbundan ibarətdirki,bəziazsaylıxalqların
(məsələn,talışın,tatın)ədəbiyyatıyoxdur.3-4iləqrammatikahazır-
lamaqolar.Amma3-4ilətalışədəbiyyatıhazırlamaqolmaz.Təzə-tə-
zə şeir, hekayə yazanlar var, almanax hazırlayırıq, gələcəkdə
dərsliklərintərtibindəbunümunələrdənistifadəetməkolar.Özümta-
lışam.4çapvərəqihəcmindəorfoqrafiyalüğətihazırlamışıq.IXsinif
şagirdləriüçün“Azərbaycanca-talışcalüğət”kitabıdabirildirki,nəş-
riyyatdadır.

Yerlərdəazsaylıxalqlarınmədəniyyətmərkəzlərininfəaliyyəti-
ləbağlıonudeməkistəyirəmki,bəziyoldaşlarındüşündüyükimiora-
daheçdəçalıb-oynamaqolmayacaq,həminmərkəzlərdətarixdə,
etnoqrafiyadaöyrəniləcək.

Ra fiq Ka şan lı (AzərbaycanMədəniyyətFondusədrininbirinci
müavini):

–Bizimfəaliyyətimizinəsasistiqamətlərindənbiriazsaylıxalq-
larınproblemləriləməşğulolmaqdır.Sözsüzki,70ildəyığılıbqalmış
problemləri1-2gündəhəlletməkolmaz.

AzərbaycanMədəniyyətFonduləzgivətalışmərkəzlərininmə-
dəniyyət günlərini keçirib. Ötən dekabrda Belorusiyanın paytaxtı
MinskşəhərindəAzərbaycanMədəniyyətiGünlərikeçirilərkənoraya
“Halay”talışkollektivinigöndərmişdik.Qəraraalmışıqki,respublika-
dakıbütünazsaylıxalqlarınmədəniyyətgünlərini,yaxudfestivalını
keçirək.İndiyədəkbizoqədərbeynəlmiləlçiolmuşuqki,özxalqımızı
unutmuşuq.Çoxtəəssüflərolsunki,böyükqayğıylayanaşdığımızaz-
saylıxalqlarınbəzilərindənhərdənbirşovinizmtəhlükəsigəlir.

Əlir za Əli yev (Lənkəranrayonu,xalqtəhsilişöbəsininmüdir
müavini,filologiyaelmlərinamizədi):
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–MəneynizamandaLənkəranMədəniyyətMərkəzininsədr
müaviniyəm.İstərdikrespublikaMədəniyyətFonduayrı-ayrırayon-
lardakıazsaylıxalqlarınmədəniyyətmərkəzləri iləmüntəzəməlaqə
saxlasın.Yaxşıolarki,azsaylıxalqlarınyaşadığıərazidəibtidaitəhsil
millidildəolsun.Talışdilinintədrisinəgəlincə,düzdür,talışlarınədə-
biyyatıhələyoxdur.Ammabuxalqınqədimədəbiyyatı,yənifolkloru
var,ondanistifadəetməkolar.Talışədəbidilinəaparıcıxüsusiyyətləri
gətirməklazımdır.Yoxsa,birkənddəişlədilənsözobirikəndlərdəba-
şadüşülmür.Yaxşıolarki,yerlərdəpedaqojiinstitutlarınfiliallarıaçıl-
sın.Biziyadasalanxalqtəhsili işçilərivəjurnalistlərdir,dövlət isə
maraqlanmır.

T.Se yi dov:–Ədəbiyyatıolmayanvəyaazolanxalqlarındil-
lərinintədrisininmüddətininuzadılmasıylabağlıdeməkistərdimki,
məsələn,udindiliüzrənümunələrtoplamaqolmur,folklornümunə-
ləritoplayırlarki,dərsliklərəsalaq.Məncə,həmindillərhələlik4ilşi-
fahikeçilsə,bəsdir.Gələcəküçüntəcrübətoplanar.Yuxarısiniflərdə
udindilitədrisinifakültətivməşğələlərdədavametdirərik.Udinziya-
lılar,ağsaqqallarözləribeləqəraragəliblər.Yoxsa,dərslikolmaya-ol-
mayamüəlliminsinfəgiribşagirdinvaxtınıalmağıdüzgündeyil.

Yəh ya Kə ri mov (AzərbaycanETPEİ-nindirektormüavini,pro-
fessor):

–İnstitutumuzdabaşladığımızbuişbirideyadandoğub:bir
dəfəZahidmüəllimdediki,təlim-tədrisdəmillikonsepsiyaolsunvəki-
çikxalqlarözanadilləriniinkişafetdirsinlər.İndibizim2proqramımız
olmalıdır:minimumvəmaksimumproqramlar.Əvvəlcəsentyabra,
uzağıbir iləqədərgörməliolduğumuzişlərimüəyyənləşdirməliyik.
Bütünproblemləribir-birinəqarışdırsaq,nazirlikdəpərakəndəişlə-
yəcək,heçnədəhəllolunmayacaq.

Uşaqməktəbəqədərdövrdədəhazırlaşdırılmalıdır.Bəzixalqlar-
daailəninbusahədəkirolusıfırdərəcədədir.Hazırlıqmərhələsiüçün
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RusiyadaİnnokentiVasilyevadlıbiralimxüsusidərslikhazırlayıbdır.
Bumetodbizimüçündəsərfəlidir.Beləbirvahiddərsliyinnəşrimət-
bəəimkanlarıbaxımındandaharealdır,nəinki18xalqa18dildədərs-
lik çap olunması. Dərsliklərin hazırlanması prosesində ardıcıllıq
gözlənilməli,hərsonrakısinfindərsliyiəvvəlkindəverilənbiliyita-
mamlayıb,inkişafetdirməlidir.Dərsliklərintərtibindəmillilikvəregio-
nalxüsusiyyətlərmütləqolmalıdır,balalarımızüçünkitablarıözümüz
tərtibetməliyik.

Kadrməsələsinihəlletməküçünhələliktat,ləzgi,saxurvəavar
dilləriüzrəmüəllimlərDağıstandatəkmilləşdirilməli,talışlarBakıya
toplanmalıdırlar.GələcəkdəmüəllimkadrlarınınhamısınıözümüzBa-
kıdahazırlamalıyıq.

Proqramvədərsliklərinhazırlanmasınıtezləşdirməküçünelmi
müxbirlərinsayınıartırsaq,onlardabirqədərfəallıqgöstərsələr,nə-
ticəsəmərəliolar.

Jo ra Kö çər li (Qəbələrayonu,Nickəndi,müəllim):
–Udindilində52hərfvar.Onlardan22-sidiqqətlənəzər-

dənkeçirilibsadələşdirilməlivətəlimüçünmünasibolanşəklə
salınmalıdır.

İs lam Həsənov (Şamaxı,Məlhəmkəndortaməktəbinindi-
rektoru):

– Tatdilininbir-birindənəsaslışəkildəfərqlənəndialekt-
lərivar.(O,Şamaxınınayrı-ayrıkəndlərindəyaşayantatlarındil-
lərindənmisallargətirərək,fərqləriqeydedir).Beləkəskindialekt
fərqləriolduğuhalda,dərsvəsaitlərinecəyaradılmalıdır?Bubarədə
fikirləşməklazımdır.

Əh məd Qur ba nov (Zaqatala,metodist-müəllim,filologiyael-
mlərinamizədi):

–Zaqatalada5məktəbdəsaxurdilinintədrisolunacağınəzə-
rəalınmalıvəmüvafiqdərsvəsaitləriyaradılmalıdır.Şəkirayonunun
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Qaynarvədigərkəndlərindərutulxalqınınnümayəndələriyaşayır.
Odurki,rutuldilinintəlimibarədədətədbirgörülməlidir.

“Də yir mi ma sa” ət ra fın da kı söh bət qız ğın mü za ki rə lər
şə ra i tin də keç di. Təd bir də iş ti rak edən mü əl lim lər, alim lər,
zi ya lı lar az say lı xalq la rın qay ğı la rıy la bağ lı ən müx tə lif prob -
lem lə ri qal dır dı lar, bir- bi rin dən ma raq lı rəy və tək lif lə ri ni bil -
dir di lər. Bu gün res pub li ka mız da ya şa yan 18-ə ya xın ki çik
xalq la rın dil lə ri nin təd ri siy lə bağ lı çə tin lik lər araş dı rıl dı, ar zu-
 lar nə zə rə alın dı. Be lə xe yir xah və mü hüm bir işə baş la dı ğı
üçün Azər bay can ET PE İ- nin ün va nı na dö nə- dö nə min nət dar -
lıq söz lə ri söy lə nil di. İşin sə mə rə li li yi na mi nə də yər li tə şəb -
büs lər, tək lif lər irə li sü rül dü. O da qeyd olun du ki, bir sı ra
bəd xah lar Azər bay can da iğ ti şaş sal maq məq sə di lə bu tor-
 paq da məs kun laş mış az say lı xalq la rı öz mil li müs tə qil lik lə ri
uğ run da mü ba ri zə yə qalx ma ğa təh rik edir. Be lə tə şəb büs lər
nə ti cə siz dir və ol duq ca təh lü kə li dir. Xü su si lə kör pə qəlb lər -
də, mək təb li şü u run da bu sa yaq to xum lar ək mək son də rə cə
zi yan lı dır. Mü əl lim gə rək uşa ğa hə qi qə ti ba şa sal sın ki, onun
sa ba hın dan ni ga ran qal ma sın. Ge niş qəlb li xal qı mız bi zim lə
bir tor paq da ya şa yıb, ey ni ha va dan nə fəs alan, ey ni su yu içən
hər bir xal qın nü ma yən də si nə öz doğ ma di li ni, adət -ə nə nə si -
ni qo ru yub- ya şat ma ğa hər cür şə ra it ya ra dır. Həm və tən lə ri -
miz də öz növ bə sin də gə rək Azər bay can xal qı nın
bö yük lü yü nü qiy mət lən di rib, onun da ya ğı na çev ri lə lər. 

Res pub li ka mız da ya şa yan az say lı xalq la rın qay ğı və
prob lem lə ri nə diq qət gü nü- gün dən ar tır. Rəs mi döv lət ida -
rə lə rin dən tut muş müx tə lif el mi mü əs si sə lə rə, mə də niy yət
ida rə lə ri nə, mət bu or qan la ra dək çox say lı ida rə və təş ki lat lar
bir tor paq da çi yin- çi yi nə ya şa yıb, bir gə mad di ne mət lər is-
 teh sal et di yi miz ki çik xalq la ra qay ğıy la ya na şır lar. Son il lər
ək sər az say lı xalq la rın top lu şə kil də ya şa dıq la rı əra zi lər də
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mə də niy yət mər kəz lə ri ya ra dıl mış dır ki, bu da mil li mə də niy -
yət lə rin in ki şa fın da mü hüm əhə miy yə tə ma lik dir. Ki çik
xalq la rın əsas mil li gös tə ri ci si olan ana dil lə ri nin mək -
təb dən baş la ya raq təd ris olun ma sı sa hə sin də də xey li iş
gö rül müş dür. 

Ar tıq beş il dir ki, Qu sar ra yo nu nun 85 ümum təh sil mək -
tə bi nin 80-də ləz gi di li təd ris olu nur.  Qu ba ra yo nu nun Di -
gah, Qı mıl, Ye le nov ka, Qı mıl qış laq, Qı mıl qaz ma,
Küs   nət qaz ma və Üç kün kənd lə rin də də ləz gi lə rin ana di li
təd ris olu nur. Ba la kən, Za qa ta la zo na sın da yer lə şən Şam bul,
Me şə şam bul, Xa la ta la, Qay sa, Qaz bö lük, Ma zım çay, Qa baq -
çöl, Ka tex və Şə rif kənd mək təb lə rin də isə avar di li    təd ris
edi lir. Ta lış la rın yığ cam ya şa dıq la rı Ma sal lı, Lən kə ran, As ta -
ra və Le rik ra yon la rın da şa gird lə rə ta lış di li öy rə di lir.   Res -
pub li ka mı za Fər qa nə dən pə nah gə tir miş mes xe ti türk lə ri nin
doğ ma dil lə rin də oxu ma sı mə sə lə si də diq qət mər kə zin də dir.
Əl bət tə, res pub li ka mız da ya şa yan az say lı xalq la rın həll olun -
ma mış prob lem lə ri də var dır. La kin o prob lem lər əsa sən bü -
tün İt ti faq da möv cud olan prob lem lər dir ki, bu sa hə də hər
han sı xal qı ayı rıb “məz lum, zil lət çə kən” ob ra zın da qə lə mə
ver mək düz gün de yil dir. 

“Az say lı xalq la rın ana dil lə ri nin öy rə nil mə si” prob le mi -
nə həsr olun muş “Də yir mi ma sa” da sə mə rə li fi kir mü ba di lə -
si apa rıl dı. İs tək lər lə im kan lar ara sın da kı tə na süb
mü əy yən ləş di ril di. Tə bii ki, res pub li ka mız üçün mü hüm  əhə -
miy yə tə ma lik olan be lə in cə mət ləb lər də re al lı ğı nə zə rə al -
maq va cib dir. Biz cə, iş gü zar şə ra it də ke çən yı ğın caq dan ha mı
iş gü zar əh val- ru hiy yə ilə qa yıt dı.  

“Yurddaş” qəzeti
26 iyun 1991-ci il, səh. 6-7



168

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

ƏLİfBAMIZ,  TALEYİMİZ...
Ulu xal qı mı zın ya zı mə də niy yə ti öz ta ri xi bo yun ca dö nə-

 dö nə əlif ba də yi şik li yi nə mə ruz qa lıb. Ta le be lə gə ti rib ki, biz
Azər bay can türk lə ri bu gün də - XXI əs rin as ta na sın da ye ni -
dən əlif ba prob le mi ilə üz -ü zə da yan mı şıq. Çün ki ha kim si ya -
si re ji min təz yi qi ilə qə bul edə rək  əl li il iş lət di yi miz ki ril
əlif ba sı di li mi zin səs tər ki bi ni, in ki şaf qa nu na uy ğun luq la rı nı
əks et di rə bil mir. Mil lə ti mi zin adı, so yad la rı mı zın son lu ğu ki -
mi, ki ril əlif ba sı da Sta lin re ji mi nin Azər bay can xal qı na ver -
di yi “töh fə lər” dən dir.  

Təd qi qat çı lar çox dan aş kar la mış lar ki, era mı zın əv vəl -
lə ri nə dək oğuz türk lə ri mi xi ya zı lar dan, qə dim run, uy ğur,
ma ni xey əlif ba la rın dan is ti fa də et miş lər. VII əs rdə ərəb is ti -
la sı nə ti cə sin də bü tün türk xalq la rı ki mi Azər bay can türk lə ri
də ərəb əlif ba sı na keç miş lər. Be lə lik lə də, ya zı mə də niy yə ti -
miz ta ri xin də ən uzu nö mür lü əlif ba fə a liy yə tə baş la mış dır.
Min il dən ar tıq bir dövr də ta ri xi sal na mə lə ri miz, el mi -ə də bi-
 bə dii ir si miz, qiy mət li tər cü mə lər, qon şu döv lət lər ara sın da -
kı müx tə lif ya zış ma lar məhz ərəb əlif ba sın da qə lə mə
alın mış dır. Əlif ba nın ümu mi li yi sa yə sin də türk xalq la rı bir- bi -
ri ni  asan lıq la oxu yub -an la mış, mə nə vi ya xın lıq la rı nı qo ru -
yub sax la ya bil miş lər. Ərəb əlif ba sı nın də yiş di ril mə si hər
şey dən ön cə türk xalq la rı nı bi ri- bi ri nə yad laş dır maq, unut-
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 dur maq qəs di ni güd müş dür. La kin döv rü nün bö yük zi ya lı sı
olan gör kəm li şəx siy yət lə ri miz be lə bu mü hüm ami li nə zər -
dən qa çır mış, doğ ma xal qın tə rəq qi si ni ərəb əlif ba sı nın
də yiş di ril mə sin də gör müş lər. Nə ti cə də türk dün ya sı çox şey
itir miş dir. Azər bay can türk lə ri nə isə iki qat zər bə dəy miş dir:
əv və la, öz ta ri xi kök lə ri miz dən, ulu ba ba la rı mı zın qo yub get-
 di yi mi nil lik mə də ni- mə nə vi ir si miz dən ay rı düş mü şük, ikin-
 ci si, şi mal da ya şa yan xal qı mız cə nub da ya ra nan
ədə  biy yat dan xə bər siz dir, cə nub da ya şa yan lar sa şi mal da kı
mə nə vi sər vət lə ri oxu ya bil mir.  

Za man- za man içi mi zi göy nə dən əlif ba prob le mi son iki
il də mil li özü nü dər kin nə ti cə si ki mi bü tün kəs kin li yi ilə mey-
 da na çıx mış dır. Ta ri xi əda lə ti bər pa et mə yin vax tı çat mış dır.
Nə ti cə də döv lət tə rə fin dən rəs mi ola raq Əlif ba ko mis si ya sı
ya ra dıl dı. Mət bu at da ge dən mü za ki rə lər də müx tə lif pe şə sa -
hib lə ri, alim lər, ge niş xalq küt lə lə ri iş ti rak edə rək öz dü şün -
cə lə ri ni, mü la hi zə və tək lif lə ri ni bil dir di lər. Əlif ba is la ha tı
is ti qa mə tin də ata ca ğı mız növ bə ti ad dım da la tın qra fi ka sı
əsas lı əlif ba ya qa yı dı şın zə ru ri li yi ni qeyd edən lər  çox luq təş -
kil et di lər. Bəl kə də bu, la tı nın kö nül lü qə bul et di yi miz ye ga -
nə əlif ba ol ma sıy la əla qə dar dır?..  Hər hal da dün ya nın beş
qi tə sin də is ti fa də olu nan la tın əlif ba sı nın mü tə rəq qi cə hət lə ri
in ka re dil məz dir. Bu ba rə də çox de yi lib, çox ya zı lıb dır. Məq sə -
di miz heç də ərəb və la tın əlif ba la rı nı qar şı- qar şı ya qoy maq
de yil dir. Çün ki bu gün la tı na qa yı dı şı la büd bil di yi miz ki mi,
ərəb əlif ba sı nı  öy rən mə yin də zə ru rət ol du ğu nu dərk edi rik. 

Əlifbaproblemimizinhəlliyollarıbarədəoxucularımızamötə-
bərməlumatverməküçünrespublikaAliSovetininRəyasətHeyətiya-
nındayeniAzərbaycanəlifbasınıhazırlayanxüsusikomissiyanınüzvü,
professorKamalAbdullayevləgörüşdük.Azərbaycanxalqınınqarşı-
sındadurançoxsaylıproblemlərətoxunanprofessorbildirdiki,bu
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çoxluğuniçindənəlifbaprobleminiayırmaqxüsusiləvacibdir.Gör-
kəmliziyalılarımızın,elmvəmədəniyyətxadimlərimizin,yazıçılarımı-
zıntoplandığıƏlifbakomissiyasıdoğrudandaböyükişgördü.Yeni
AzərbaycanəlifbasınakeçidrespublikaAliSovetininyaratdığıkomis-
siyanıngündəlikişiydi.Ənəvvəldilçilərdən,mütəxəssislərdənibarət
böyükbirqrupəsrinəvvəllərindəAzərbaycandaişlədilmişlatınqrafi-
kasıəsaslıəlifbanınyenilayihəsiniişləyibhazırladı.Bu,oqədərdə
asanişdeyildi.Bəzənsaatlarla,günlərləbuvəyadigərhərfinyazılı-
şıylabağlımübahisələrgedirdi,fikirmübadiləsiaparılırdıvənəhayət,
ortaqfikrəgəlinirdi.Bundansonraəlifbakomissiyasıqarşısındalatın
qrafikasıəsaslıyeniAzərbaycanəlifbasınakeçidmexanizminivəonun
mərhələlərinimüəyyənləşdirməkməsələsidurduki,biişdəkomissiya-
nınbütünüzvləriiştiraketdilər.ƏlifbakomissiyasıXalqTəhsiliNazir-
liyindən,DövlətMətbuatKomitəsindən,DövlətPlanKomitəsindən,
TəchizatKomitəsindəngələntəklifləriümumiləşdirdi,otəklifləriillər
üzrəmüəyyənləşdirdivəhərtəşkilatıngörəcəyi işləri,vəzifələridə-
qiqləşdirdi.

Müsahibimizdənonudaöyrəndikki,builyeniəlifbayakeçid
barədəfərmanveriləcəyigözlənilir.Rəsmifərmanimzalanandanson-
ramüxtəlifidarəvətəşkilatlarişlərininspesifikasına,özimkanlarına,
texniki,maddi,iqtisadipotensiallarınauyğunşəkildəyeniəlifbanıtət-
biqetməkistiqamətindəişləyəcəklər.Buproses1995-ciildədaxilol-
maqla,təxminənbeşildavamedəcək.

Əlbəttə,fərmanınverilməsiləyeniəlifbayakeçməyianibirad-
dımkimitəsəvvüretməkolmaz.Yəni“bugünfərmanverildi,sabah
hamıyeniəlifbaylayazmalıdır,bütüntədrisocaqları,müəssisələröz
yazışmalarınınəlifbasınıdərhaldəyişdirməlidir”düşüncəsiyan-
lışdır.Məsələnibeləqoymaqvəhəlletməkmümkündeyil.Mü-
əyyənmüddət,yəninəzərdətutulmuş5ilərzindəindi istifadə
etdiyimizəlifbaylaqəbuledəcəyimizəlifbaparalelşəkildəişlədil-
məlidir.Bunisbəttədricənlatınqrafikasıəsaslıəlifbanınxeyri-
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nə dəyişməlidir. Yənimüddət  başa çatanadək  yen i  ə l i f ba
tamşəki l dəhəyat ı mızatətbiqolunmalıdır.

K.Abdullayevqeydetdiki,builhəmXalqTəhsiliNazirliyinin,
həmDövlətMətbuatKomitəsininqarşısındaonlarınözlərininverdik-
ləritəkliflərəuyğunolaraqçoxböyükişlərdurur.Məsələn,sentyabr
ayındanBakıDövlətUniversitetində,respublikanınortaümumtəhsil
məktəblərindəvədigərtədrisocaqlarındayeniəlifbanıöyrədənfa-
kültətivməşğələlərin,kurslarıntəşkilinəzərdətutulmuşdur.Dövlət
MətbuatKomitəsindəyeniəlifbadaişləyəbilənmakinaçılarınhazır-
lanmasını,korrektorların,mətbəəişçilərinin,qəzet-jurnal,nəşriyyat
əməkdaşlarınınyeniəlifbayatamyiyələnmələrinitəminedəntədbir-
lərkompleksihəyatakeçiriləcəkdir.Mətbəələrinişininyeniəlifbaya
uyğunlaşdırılması1994-cüilədəkhəllolunacaqdır.Matrisalarınalın-
masından,poliqrafiyamüəssisələrindəşrifttəsərrüfatınınqismən,sə-
tirtökən maşınların isə tam yenidən qurulmasından tutmuş,
kitab-qəzetmətbəələrinintexnikiavadanlığınınyeniəlifbayakeçirilmə-
sinədəkbütünbuməsələlər,heçşübhəsiz,gərginəmək,ciddiiştə-
ləbedir.

RespublikaNazirlərSovetinin,DövlətTeleviziyavəRadioVeri-
lişləriKomitəsinin,BakıŞəhərSovetiİcraiyyəKomitəsinin,rayonicra-
iyyəkomitələrinin,AzərbaycanElmlərAkademiyasının,yaradıcılıq
ittifaqlarınınvədigərmüəssisələrinəlifbaislahatınıhəyatakeçirməsi
üçünmüxtəlif,rəngarəngsəpkilitədbirlərkompleksiişlənibhazırlan-
mışdır.Respublikateleviziyasıiləyeniəlifbanıtəbliğedənvəöyrədən
xüsusikurslarıntəşkiledilməsinəzərdətutulmuşdur.Verilişlərinadla-
rı,titrlər,elanlarparalelolaraqyeniəlifbailədəveriləcəkdir.Azərbay-
canın şəhər və rayon mərkəzlərində   “Yeni əlifba” dayaqları
yaradılacaq,buəlifbanıkönüllüöyrənənlərüçünkurslaraçılacaqdır.
Eynizamandahəmşəhər,həmdəkəndyerlərindəküçəyazıları,vit-
rinvəreklamlar,idarəadlarıparalelolaraqhəmdəyeniəlifbailəve-
riləcəkdir.
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1992-ciildənortaməktəblərinIsiniflərindəyeniəlifbanınöy-
rədilməsinəbaşlanmasıbirnövlayihəşəklindəplanlaşdırılmışdır.Ali
məktəblərinnəşriyyatbazalarınınyeniəlifbayakeçməsitəminoluna-
caq,həmintəhsilocaqlarındanəşredilənçoxtirajlıqəzetlərinAzər-
baycanvariantıgələnildənyeniəlifbaylaçapediləcəkdir.Azərbaycan
dilindəkiortaməktəbdərsliklərininyeniəlifbailəçapatəqdimedil-
məsinə,xəritələrin,şəhər,kənd,qəsəbəvəküçəadlarınınlövhələri-
nin,vəsiqələrin,VVAQ,notariat,statistika,uçot-hesabatsənədlərinin
yeniləşdirilməsinədəgələnildənbaşlanılacaqdır.Lakinbusahədəişin
həcmiçoxböyükolduğundanonu1995-ciildətamamlamaqnəzərdə
tutulmuşdur.

1993-cüilinpayınaortaməktəblərinibtidaisinifləriüçündərs-
liklərintamtirajlayeniəlifbadaburaxılmasıdüşür.Əlifbakomis-
siyasıkeçidmərhələsiüçünrespublikaqəzetlərindənbirinin–
“Kommunist”in,yaxudyenicənəşrəbaşlamış“Həyat”qəzetinintam
şəkildəyeniəlifbaylanəşriniməqsədəuyğunhesabetmişdir.

1994-cüildənetibarəntəhsilsistemininbütünsahələrindəye-
niəlifbanıntətbiqi iləXalqTəhsiliNazirliyiməşğulolacaqdır.Orta
məktəblərinyuxarısinifləriüçündərsliklərinyeniəlifbailətam
tirajlaburaxılmasınaisəDövlətMətbuatKomitəsinəzarətedə-
cəkdir.Əgərnəzərdə tutulmuşbütünmərhələlər ilbəil həyata
keçiriləbilsə,prosesdələngimələrolmasa,ohalda1994-cüilbü-
tünrespublikaqəzetlərininyeniəlifbadanəşriiləəlamətdarolacaqdır.

1995-ciildəisəalivəortaixtisasməktəbləriüçündərsliklərin
tamtirajlaburaxılması,elmi-texnikivəictimai-siyasiədəbiyyatınyeni
əlifbailəçapıməqsədəmüvafiqhesabedilmişdir.Göründüyükimi,əlif-
baislahatısahəsindəaparılanişlərinhəcmiilbəilazalacaqdır.Beləlik-
lə,latınqrafikalıəlifba1995-ciildəhəyatımızınçoxböyükbirsahəsini
əhatəedəcəkdir.

M.S. -Birəsrdəartıqüçüncüdəfədirki,əlifbamızıdəyişdiririk.
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Şübhəsiz,Əlifbakomissiyasıkeçidmərhələsinimüəyyənləşdirərkən
keçmişintəcrübəsinədəmüraciətedibdir.

K.A. -1929-cuildəərəbəlifbasındanlatınakeçəndədəopro-
sesaniolmamışdı.1922-ci ildənbaşlanaraqyeddi ilmüddətinəta-
mamlanmışdı. Bütün bu proseslər indi beş ilə sığışdırılıb. İndiki
əlifbanın,yazınınhəyatdatutduğuyerinəzərəalsaqgörərikki,bu-
günküşəraitdəəlifbanındəyişdirilməsiəvvəlkindənqat-qatçətindir.
Kiriləlifbasıyladabirdəfəlikvidalaşmırıq.Rusdiliniöyrənəndəbuəlif-
badanistifadəedəcəyik.Gümanedirəmki,əlifbanındəyişilməsiAzər-
baycanxalqınındünyaxalqlarısırasındairəliyədoğruhərəkatınıbir
qədərdəsürətləndirəcək.Həmbirdilçikimi,həmdəvətəndaşkimi
inanıramki,bununxalqımızayalnızvəyalnızxeyriolacaqdır.Olabi-
lərki,bizoxeyrigörməzdənəvvəlsırfiqtisadi,maddi,mənəvisahə-
lərdə böyük çətinliklərlə qarşılaşaq, amma biz sabahı düşünsək,
gələcəknəslidüşünsəkgörərikki,buislahatgələcəkdəçoxböyükna-
iliyyətlərəgətiribçıxarabilər.

Hörmətliyurddaşlarımız!Əlifbaislahatısuverenlikyolundaat-
dığımızmühümaddımlardanbiridir.Dövlətkomissiyasınıntərkibində
çalışantanınmışalimvəmütəxəssislərxalqımızın1940-cıiləqədəris-
tifadəetdiyilatınqrafikalıəlifbayakeçidin1996-cıildətamamlanma-
sınınəzərdə tutmuşlar.Doğmarespublikadankənardayaşadığınız
üçünbildiyinizəlifbanındəyişdirilməsisiziqayğılandırabilər.Taleyi-
mizdənkeçənəlifbafaciəsiniaradanqaldırmaqyolundagərəksizli-
bizlihərəziyyətəqatlaşaq.Təki,budəfəqəbuledəcəyimizəlifba
müasirAzərbaycandilininbütünincəlikləriniözündəəksetdirənka-
milvəyazımədəniyyətimiztarixindəhəmişəyaşarəlifbaolsun!

“Yurddaş” qəzeti
13 mart 1991-ci il, səh. 5
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MÜSTƏQİLLİK  ELAN
EDİLİB,  AMMA...

Azərbaycanprospekti,12.Yaradıcıziyalılarımızbuünvanayax-
şıbələddirlər.Ədəbiyyatvəincəsənətəsərlərininkütləvinəşrinə,ifa-
sına və istehsalına görə verilən müəllif qonorarının düzgün
bölüşdürülməsinəməhzburadanəzarətedirlər–MüəlliflikHüququ
Agentliyində.

1989-cuilədəkÜmumittifaqMHA-nınAzərbaycanşöbəsikimi
fəaliyyətgöstərənAgentlikindimüstəqillikəldəedib.Buyollaaddım-
lamaqisəoqədərdəasandeyil.Əvvəlaonagörəki,“müstəqilsən-
sə, get başını özün dolandır” prinsipi ilə işləyən Moskva, ictimai
əsaslarla fəaliyyətgöstərənAzərbaycanMHA-yadotasiyaverməyi
1991-ciilinmayayındandayandırsada,ÜMHA-nınbalansındakımül-
kiyyətindənAzərbaycanaçatasıpayıayırıbverməyibilmərrə“unu-
dub”. Halbuki, 70 il ərzində xarici ölkələrdən azərbaycanlı
müəlliflərəgələnvalyutanımənimsəyəndəMoskvaolub,həmin
qonorardanmüvafiqAgentliyə çatası faizdəÜMHA-yaverilib.
Valyuta iləödənmişqonorarınəsl sahibiolanmüəlliflər isəöz
haqlarınısovetpuluiləalıblar.

Respublikavalyutafondununyaradılmasıbarədətez-tezsöh-
bətlərgedir.LakinbufondalayiqlitöhfəverəbiləcəkMHA-nınhüquq
vəsəlahiyyətlərindənistifadəetməkheçkəsinyadınadüşmür.Acına-
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caqlıhaldırki,Azərbaycanmüəlliflərinəxaricdəngöndərilənvalyuta
qonorarıeləbugündəMoskvayagəlirvəözünüİttifaqınvarisielan
etmişRusiyanınbüdcəsinədaxilolur.Görkəmlielm,ədəbiyyatvəin-
cəsənət xadimlərimizsə həmin valyutanınmüqabilində inflyasiyası
gündən-günəsürətlənənsovetmanatıalmaqdadavamedirlər.

Budaacınacaqlıfaktdırki,respublikaMədəniyyətNazirliyin-
dən,DövlətMətbuatKomitəsindən,ElmlərAkademiyasındantutmuş,
bütünyaradıcılıqittifaqlarınadək(yazıçılar,rəssamlar,bəstəkarlarvə
b.)14-15təsisçisiolanbutəşkilathazırdaheçyerdənyardımalabil-
mir.Çünkiotəşkilatlarınəksəriyyətiindikiiqtisadişəraitdəimkansız-
dır.Əslinəqalanda,heçmümkünmadditəminatdabugünMHA-nın
bütünproblemlərinihəlletməkiqtidarındadeyil.Çünkidünyanınən
böyükimperiyasınınsüqutunəticəsindəsovetqanunlarıqüvvəsiniiti-
rib,yeniqanunlarisəhələqəbuledilməyib.Heçşübhəsiz,əqlimülkiy-
yətin,müəlliflikhüquqununqorunmasısahəsindərespublikamızınöz
qanunlarıolmalıdır.Ukrayna,Rusiya,Qazaxıstan,OrtaAsiyavədigər
respublikalarlaindənbelətərcüməədəbiyyatınınnəşrisahəsindəmü-
nasibətlərimizinecəquracağımızıdatezlikləaydınlaşdırmalıyıq.

ÜzümüzəŞərqdünyasınınqapılarıaçılır.Təbiiki,Şərqxalqların-
dabədiikitablarımıza,mahnılarımızavəteatrtamaşalarımızamaraq
dahagüclüdür.Bumarağıdövlətsəviyyəsindətəminetmək,qarşılıqlı
mədənimübadiləprosesinitənzimləməküçündəqiqmexanizmişlə-
nibhazırlanmalıdır.Ümumiyyətlə,respublikaMHAözişstrukturunu
kökündəndəyişməlivətəşkilatibaxımdanyenidən qurulmalıdır.

MHA-nınsədriSvetlanaƏzizbəyovabubarədədeyir:
–Yaxşıolarki,respublikamızBern,CenevrəvəRomakonven-

siyalarınınüzvüolsun.OhaldabizimAgentliyinişləridətezlikləniza-
ma düşər. Çünki bu konvensiyaların üzvü olan ölkələr insan
hüquqlarınınqorunmasınadairbütünməsələlərdə(müəlliflikhüququ
dahəminhüquqlarıntərkibhissəsidir)bir-birininhüquqlarınasözsüz
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əməledirlər.Bugünmüstəqillikqarşımızdagenişimkanlaraçıb.İndi
xariciölkələrləözümüzbirbaşaəlaqələrəgirəbilərik.Həminkonven-
siyalarınüzvüolmayanTürkiyəvəİrankimiölkələrlədəqarşılıqlıəla-
qələr yaradacağıq. İstər şair və yazıçılarımızın, istər bəstəkar və
müğənnilərimizin,istərsədərəssamlarımızınxaricdəistifadəolunan
əsərlərinəgörəmüəlliflikhüququnuözümüzqoruyacağıq.Ammahə-
ləlikAgentliyimizintexnikibazasıçoxzəifdir.Kompüterlərimiz,teleks
vəkserokslarımızyoxdur.Binamızınəsaslıtəmirəehtiyacıvar.Həm
maaşımızyüksəldilməli,həmdəştatlarımızartırılmalıdırki,dünyamiq-
yasındabuişlərənəzarətedəbilək.NazirlərKabinetinətəqdimet-
mək üçün təkliflər toplusu hazırlamışıq. Burada qonorarların
artırılmasıməsələsinidəqaldırmışıq.Ümidvarıqki,təkliflərimiz
nəzərəalınacaq.

Dünyadövlətləriiləəlaqələrimizingenişləndiyi,keçmişmüttə-
fiqlərimizinsuverendövlətlərəçevrildiyiindikidövrdətəbiiki,Azər-
baycanMHA-nınsəlahiyyətləridəartır, işidə.İnditeatrtruppaları,
konsertbriqadaları,müğənnilərimizdahatez-tezxaricəqastrollara
gedirlər.Vaxtaşırıxariciölkələrdərəssamlarımızınsatış-sərgiləriaçılır.
Alimlərimizinelmimonoqrafiyaları,ədiblərimizingörkəmliəsərləriçap
olunur.Turizməlaqələrigenişlənir.Gedib-gələnlərAzərbaycandanval-
lar,kasetlər,xalçalarvəs.aparırlar.Videoklipləryaradılır.Kommersi-
ya məqsədilə Azərbaycan incəsənətinə məxsus əsərlərdən
istifadəolunur.Bütünbuhallardaazərbaycanlımüəlliflərinhü-
quqlarınınbeynəlxalqmiqyasdaqorunması zəruridir.Buvacib
işihəyatakeçirməküçünisərespublikaMHA-sınamöhkəmmad-
dibazavəgüclüstatuslazımdır.

“Axtarış” qəzeti
28 fevral 1992-ci il, səh.6
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DÜNYAYA İNSAN GƏLİR
Daş  qəlbli  insanları  neylərdin, ilahi ?

Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, ilahi ?
M.Ə.SABİR

Körpəninilkçığırtısıeşidilir:inqəəəəə...DünyayaİNSANgəlir!
Uşaqevinyaraşığıdır,–deyibmüdrikbabalarımız.Oğuloldu,

qızoldufərqiyoxdur,övladdoğulangünailədətoy-bayramaçevrilir.
Hərkörpəata-anasına,qohum-qəbiləyə,bütövlükdəcəmiyyətənə
qədərsevincbəxşedir.Buuşağındünyayagəlməsinəisəsevinənyox
idi.Dünyadanxəbərsizkörpəsahibsizliyiniduymuşdudeyəsən.Nazı-
nıçəkənolmadığınıbilirdisanki.Susmuşdu...Anaövladındandoğum
evindəcəimtinaetmişdi...

Bakışəhərindəkisüdəmərkörpələrevindəbugünataqayğı-
sından,ananəvazişindənməhrum100uşaqvardır.Körpələrəbaxdıq-
caadamınürəyiağrıyır.Görəsənbuzərifməxluqlarıngünahınədirki,
doğulduqlarıgündəntaleyinənağırzərbəsinəməruzqalıblar?!15
günlükdən3yaşadəkolankörpələrüçünbuuşaqevindəhərcürşə-
raityaradılıb.Binadatəmizlik,səliqə-sahmanhökmsürür.Körpələrə
84tərbiyəçi,6həkimxidmətedir.Lakinnecəolsada,buevheçvaxt
ailəocağınıəvəzedəbilməz.

Hazırdarespublikamızda3südəmərkörpələrevi(Bakıda,Gən-
cədəvəNaxçıvanda),5uşaqevi(3-üBakışəhərində,ŞəkidəvəLən-
kəranda), 2 internatməktəb (Mərdəkanda və Maştağada) vardır.
Bunlardavalideynhimayəsindənməhrumolan1.500nəfərəyaxınoğ-
lanvəqızyaşayır.Gəlinbirlikdəmaraqlanaq,görəknecəolurki,uşaq-
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larbuevlərədüşürlər.
Bakı dakı   südəmər körpələr evi nin baş həki mi Rəna

Möhsünzadədeyir:
– Bir qi sim ana lar do ğum evin də cə  öv la dın dan im ti na

edir, be lə lik lə uşaq dü şür bu ra. Ha zır da kör pə lə ri mi zin 10 fa -
i zi be lə lə rin dən dir. 15 fa i zi də kü çə də atıl mış lar dır ki, on la rı
ay rı -ay rı və tən daş lar, ya xud mi lis ta pıb gə ti rir. Ye tim və kim -
sə siz uşaq la rı mız da var. Bi zim kör pə lər evin də ki oğ lan
və qız la rın ək sə riy yə ti isə tək ana lar tə rə fin dən mü vəq qə ti
sax lan ma ğa ve ril miş dir. On lar dan bir qis mi ərin dən ay rı lıb,
bir qis mi nin isə əri və fat edib. Heç şüb hə siz, öv la dı nı bu ra ya
gə ti rən lər bəd bəxt qa dın lar dır və on la rı ba şa dü şüb kö mək
et mək la zım dır. Uşaq la ra ay da bir də fə baş çək mək olar. Üç
ya şı na çat dıq da isə ana gə lib öv la dı nı apar ma lı dır. Əks hal da
biz on la rı Ba kı da kı 1 və 3 nöm rə li uşaq ev lə ri nə kö çü rü rük.  

Rənaxanımlasöhbətimizçözələndikcəməsələninköküçoxdə-
rinlərə–sosialproblemlərdəntutmuşadət-ənənələrimizəqədərge-
dir.  ...Hərdən eşidirik ki, hansısa doğum evində insafsız bir ana
körpəsiniqoyubqaçıb.Yaxud“mərdi-mərdanə”özuşağındanimtina
edib.Heyrətlənirik.Bizəeləgəlirki,körpəsini(əksərhallardailkini)
atanbugəncqadınınürəyidaşdır,o,analıqhisslərindənməhrumdur.
Birsözlə,insanlıqdankənarməxluqdur.Əslindəisə,gənclikillərində-
kibirsəhvmi,təsadüfmü,qəzamıbuqızlarınarzularınıpuçaçıxarır.
Xoşbəxtliyinyolunasipərçəkir.Birin sa nın xoşbəxtliyiüçündünyaya
yenicəqədəmqoymuşdigərköməksizin sa nın taleyiqurbanverilir.
Həmingənclərinsonrakıtaleyiiləmaraqlandıqdagörürükki,onların
bəziləriuğurluailəqurur,övladdünyayagətirir,atalıoğulvəqızlarını
hərcürqayğıya,nəvazişəbələyirlər.Bununlabelə“gəncliksəhvləri”,
atdıqlarıkörpəunudulur.Həyatdaxoşbəxtlərimühakiməetmirlər!..
Hamınınsəadətəhaqqıvar!Lakinözkörpəsininbədbəxtliyiüzərində
xoşbəxtlikbinaedənləribağışlamaqolmaz.Günahsızməxluqlarınata-



179

III Fəsil.  PUBlİSİSTİKA

larıisənədənsəyadadüşmür.Halbukiqanuni,yaxudqanunsuz(yə-
ninikahdankənar)doğulmasındanasılıolmayaraqhərbirkörpənin
atasıvardır.Bəs,haradadırbu“ataların”kişilikqeyrəti?Kişidəqadı-
nıaldadarmı,onudarayaqdatənhaqoyubqaçarmı??Sadəcə,təbiət
bizieləxəlqedibki,dünyayagələnhərbirinsanüçünəziyyətində,
məsuliyyətindəböyükhissəsiqadınınüzərinədüşür.Bəşəriyyətin
anasıolanQADINAehtiramdaeləbunagörədir.Məhzbiincəliyinə-
zərdənqaçırandadünyayaqarabəxtiözündənəvvəldoğulmuşkörpə-
lərgəlir.

– Al da nan la rın ək sə riy yə ti az yaş lı, ye ni yet mə qız lar
olur. On lar dün ya ya gə tir dik lə ri kör pə ilə bir gə ai lə lə ri nə
dərd -bə la, qəm- qüs sə gə ti rir lər. Be lə uşaq lar dün ya ya gə lən
ki mi kör pə lər evi ya da dü şür. Yaş lı va li deyn lər uşa ğı gə ti rib
ve rir lər ki, biz bu nu ev də sax la ma ğı na mu su mu za sı ğış dı ra
bil mə rik. Elə zənn edir lər ki, be lə lik lə na mus la rı nı qo ru yur -
lar. An caq mə nə elə gə lir ki, uşa ğı at maq özü ən bö yük na-
 mus suz luq dur. Çox hal lar da gənc ana kör pə sin dən ay rıl maq
is tə mir. Va li deyn lər sə onu məc bur edir lər. Ana sı de yir: “ev -
dən qo va cam”, ata sı de yir: “öl dü rə cəm”. O da ça rə siz qa lıb
uşa ğı nı atır. Nə dən sə, heç kəs qar şı sı na məq səd qoy mur ki,
oğ la nı tap sın, müm kün ol duq da bu iki gən ci qo vuş dur sun.
Ya xud əla qə dar təş ki lat lar gənc qa dı na –  tək ana ya ev ver -
sin, ona mad di cə hət dən kö mək et sin. 

Bu   ya xın lar da baş ver miş bir ha di sə ha mı mı zı də rin -
dən sar sıt dı. Bi zim kör pə lər evi nə Gən cə dən bir qa dın gəl miş -
di. O, gö zü mü zün qa ba ğın da ca 14 yaş lı qı zın dan da, onun
doğ du ğu kör pə dən də im ti na et di ki, heç bi ri mə nə la zım de -
yil. Nə qə dər di lə tut duq ki, qız hə lə uşaq dır, nə yo la get di yi -
ni dərk et mə yib, bir nə ti cə ha sil ol ma dı. O, qı zı nı da, nə və si ni
də atıb qa yıt dı Gən cə yə. Ana nın aman sız lı ğı bi zi sar sıt dı, –
deyəRənaxanımsözünüyekunlaşdırdı.
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Görəsən,həminandaana14ilbəsləyibböyütdüyüqızınıngə-
ləcəyinidüşünübmü?Görəsən,qənimkəsildiyikörpənibircəandaol-
sa,özünənəvəbilibmi?Oyəqinki,tutduğuişdəözünühaqlıbilir.
Bəs,biznecə?..

Yadımabir-birindənqəribəəhvalatlardüşür.Sizədanışacağım
epizodlardaməlumsəbəblərəgörəşərtiadlardanistifadəedəcəyəm,
əzizoxucular.

A li də nin aqi bə ti. Alidəhamiləydi.Alitəhsilli,gözəl-göyçəkqı-
zınıneladətiləgəlinköçməmişbuvəziyyətədüşməsianasıValidəni
təbdənçıxarmışdı.Nəqədərgötür-qoyetsədə,Alidəninhərəkətini
biryanayozabilmirdi.Ataişinnəyerdəolduğunubilənkimiqızınıev-
dənqovdu.Alidəxalasıgiləsığındı.Oğlanevidəhadisədənxəbərdar
idi.Ancaqsusurdular.TənələriçindəaylarıyolasalanAlidəgünlərin
birindəoğulanasıoldu.Oğulsorağıoğlanailəsindəkibuzusındırdı.
Alidənikörpəsiyləbirlikdədoğumevindəntəmtəraqlagəlinapardılar.
İndixoşbəxtailələrivar.Təəssüfki,həmişəbeləolmur.

Nə za kə tin mə həb bə ti. Yaşıotuzukeçsədəailəqurabilmə-
mişdi.Sevdiyi-görüşdüyüoğlanözündəndoqquzyaşkiçikolduğun-
danoğlanailəsibuizdivacaqətiziddidi.Ailəsəadətindənəliniüzən
Nəzakətsevdiyioğlandanbiruşaqdünyayagətirdi.İlkvaxtlarsöz-
söhbət,dedi-qodubaşalıbgetsədə,azsonraehtiraslarsoyudu.Üs-
təlikNəzakətinsəmimietirafıçoxqəlblərikövrəltdi:

–Vahiddənsonraçətinki,kiməsəisinişəbiləm.Onuçoxsevir-
dim.İstədimbiruşağımolsun.ÖmrümüVahidinyadigarınıbö-
yütməyəhəsredim.Qocalıqdatənhaqalmayım.Öləndədalımca
ağlayanımolsun.

Ürəyi yananlardaolduNəzakətə,qınayanlarda.Zaman
keçdikcəgəncqadınıbaşadüşənlərin,hərəkətinəqeyri-adi,qey-
ri-normalhalkimibaxmayanlarınsayıçoxalırdı.Körpəcəoğlan
isəbütünbunlardanxəbərsizböyüyürdü.Birilsonraeşitdikki,
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Nəzakət ikinciuşağıdünyayagətirib.–İstəyirdimqızımdaol-
sun,– deyəo, tənəvuranlara cavabverirdi.Özhərəkətində
zərrəqədərqəbahətgörmürdü.

Oğul-qızanasıolmaqarzusubəşəriistəkdir,müqəddəsduyğu-
dur.Buarzuhansıqadınqəlbininqapılarınıdöyməyib?!Lakinqoynə-
zakətlərməndəninciməsinlər,birazərbaycanlıqızıkimimənbuyolla
nəsilartırmağıntərəfdarıdeyiləm.Xalqımınadət-ənənəsinədərinhör-
mətimvar.NəzakətivəNəzakətkimilərinibaşadüşsəmdə,onların
hərəkətlərinəhaqqqazandırabilmirəm.Görəsənsabahbuuşaqların
“atamızkimdir?”sualınaonəcavabverəcək?Bironubilirəmki,doğ-
duğuuşağıxəstəxanadacaatanqadınlarlamüqayisədəNəzakətkimi
analarqat-qatyüksəkdədayanırlar.İnsanınsabahıüçünnarahatıqsa,
bugüntəkanalarada,onlarınövladlarınada,yetimlərəvəkimsəsiz-
lərədədiqqətvəqayğıylayanaşmalıyıq.Təkanalarınvarlığınımilli
qeyrətinəsığışdırabilməyənxalqonlarımeydanagətirənsosial-icti-
maisəbəbləriaradanqaldırmalıdır.

Hamımızaməlumdurki,təkanalarınhüququdövləttərəfindən
qorunur.Lakinhumanistbildiyimizbirsıraqanunlarbusahədətəzad-
lı,ziddiyyətlivəziyyətyaratmışdır.Beləki,dövləttərəfindənanalıq
məzuniyyətibitəndənsonrauşağıüçyaşacansaxlamaqüçünayda
35manatmüavinəttəyinolunub.Bununlaəlaqədarolaraquşaqbağ-
çalarınəzdindəkikörpələrevlərininsayıazaldılıb.Axı,hansıanaistə-
məz ki, övladını özü böyütsün, tərbiyəsinə özü nəzarət etsin. Bu
qanunərliqadınlarüçünçoxəlverişlidir.Təkanalarisə35manatdan
əlavəcəmi20manatmüavinətalırlar.Deməli,aydacəmi55manat.
Təbiiki,onlarbucüziməbləğlədolanabilmirlər.İşləməkvəkörpələ-
rinintərbiyəsinibaşqalarınahəvaləetməklazımgəlir.İki-üçnövbəliiş-
dəçalışanlar istər-istəməzsüdəmərkörpələrevinəmüraciətetməli
olurlar.Gözdənuzaq,könüldəniraq,–deyiblər.Bəzianalarbundan
sonrauşağındanbirdəfəliksoyuyurvəonuömürlükdövlətinhimayə-
sinəverir.Yaxşıolmazmıki,hökumətimizdiqqətinitəkanalaravəər-
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sizqadınlarayönəltsin, insanıninsankimiböyüməsinaminəmüəy-
yəngüzəştlərəgetsin?!Məsələn,körpəsinibağçayaşınaçatdırana-
dək belə qadınların əsas iş yerində orta aylıq maaşı 100 faiz
saxlanılsa,bundanyalnızqazanarıq.

El şə nin ana sı. AnasıElşənisüdəmərkörpələrevinəmüvəqqəti
saxlanmağavermişdi.Zamankeçdikcəanaövladındansoyuduvəonu
birdəfəlikunutdu.Uşağın3yaşıtamamolsada,anagəlibçıxmadı.Mi-
lisorqanlarınınaxtarışınəticəvermədi.Anatapılmadıki,tapılmadı.El-
şəniqaydaüzrəböyükyaşlılarüçünolanuşaqevinəköçürdülər.Anası
Elşənibirdəməhkəmədə,müttəhimlərkürsüsündəoturduğuzaman
xatırladı.Bunanəcibqadınhakimlərəbildirdiki,uşaqevindəazyaşlı
oğluvardır.Qanunüzrəcəzasıazaldıldı.Buqanunməqbuldurmu?

BirdəfəmərkəziteleviziyailəMoskvadakıuşaqevlərindənbi-
rinindirektorudanışırdı.Oqeydetdiki,ata-analarınınsağlığındaar-
tıq üçüncü nəslin yetimxanada böyüdüyü ailələr var. Bu, dəhşətli
faktdır.Direktorunbirfikriniunudabilmirəm:valideynnəvazişindən
məhrumolan,ailəqayğısıgörməyən,inkubatorcücələrikimiümumi
tavanaltındaböyüyənuşaqlardaincəduyğular,insanihisslərzəifin-
kişafedir.Həminoğlanvəqızlarçoxvaxtböyüyəndəacıqlı,hamıdan
qisasalmağahazırolanbədxahlaraçevrilirlər.

Həyatgöstərirki,ənmüasirtəchizatlı,ənalicənabtərbiyəçiləri
olanuşaqevləribelətərbiyəprosesindəheçvaxtailəocağınınyerini
verəbilmir.Həttaənpisininbelə.Görünür,eləbumülahizələrəəsa-
səndə,indiölkədəailətipliinternatlar,uşaqevləriyaratmaqprosesi
genişlənir.Respublikamızdadabusahədəilkaddımlaratılır.Bakıda
ailətipliuşaqevləritikməknəzərdətutulur.

...Bakışəhərindəkisüdəmərkörpələrevindənağırtəəssüratla
ayrılırdım.Bələkdəkikörpələrinsəsiharayzənginəçevrilibuğuldayır-
dıqulaqlarımda.Buyruğamüntəzirdayanmışkörpələrin(2-3yaşlıla-
rın)məsumbaxışlarınıunudabilmirdim.Yolgedə-gedədüşünürdüm
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ki,taleyintəzadınabax,birqadınillərləövladintizarındaqovrulur,
körpəsəsinə,körpənəfəsinəhəsrətqalır,digəriisədünyayagətirdi-
yiövladıartıqyükkimiatır.Bugünyalnızrespublikamızınpaytaxtın-
daövladlığauşaqgötürməküçün400ailənövbəyədayanıb.

Ömrünütəkyaşamağaməhkumolmuşqızlarımızın,övladlarını
təkböyütməyəməcburqalmışqadınlarınxoşbəxtailəqurabilməmə-
sikimingünahıdırgörəsən?Özlərininmi?İşsizliyinucbatındanvətən-
dənayrıdüşənoğlanlarımızınmı?Yoxsacəmiyyətin?Bəlkəzəmanənin
günahıdırbu?

RespublikaXalqTəhsiliNazirliyindəeşitdiyiməhvalatmənəda-
hadəhşətlitəsirbağışladı.

Əzi zə nin uşaq la rı. GünlərinbirindəhəminnazirliyəNaxçıvan
MSSR-inİliçrayonundan(indikiŞərurrayonu–M.S.)5uşaqlıbirqa-
dıngəlib.Məlumolubki,əriailəsiniatıb,Rusiyayagedib.Qayınanada
gəliniilənəvələrinievdənqovubki,oğlumgedəndənsonramənəbo-
ğazortağılazımdeyil.Nəuşaqlarıngözyaşları,nədəgəlininyalva-
rışları bu hikkəli qarının qəlbini yumşalda bilməyib. Beş körpəsilə
çöllərdəqalan26-27yaşlıgəlinBakıyaüztutub.Əzizəninkörpələri-
nimüvəqqətiolaraquşaqevlərinəyerləşdiriblər,özünəiş,yataqxana-
dayerveriblər.Əzizəninmaddivəziyyətiyaxşılaşdıqcakörpələrini
bir-biruşaqevlərindəngötürübözyanınagətirib,yenidənbirocağın
başınayığışıblar.

...Doğumevininpəncərələrindənbirkörpəsəsidalğalanıbya-
yılır: inqəəəəəə...Busəsdəqocadünyayameydanoxuyan,hamını
humanizməsəsləyənbirxəbərdarlıqvar:dünyayaİNSANgəlir!Dün-
yayaİNSANgəlir!!!

“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 9-10  1990-cı il, səh.32-33
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UŞAQLARIMIZ HARADA 
OYNASINLAR ?

DoğmaBakımızgündən-günəböyüyür.Şəhərdəyeniyaşayış
məhəllələri,qəsəbələrsalınır.Lakinnədənsəbuməhəllələrdəuşaqlar
üçünoyunmeydançaları,istirahətguşələriayırmaqvətikmək“yad-
dançıxır”.Binainşaolunarkənbuməqsədlərləboşqoyulmuşkiçicik
sahələrazkeçməmişbaxımsızlıqüzündənzibilliyəçevrilir,onagörədə
nəuşaqların,nədəböyüklərinistirahətvəəyləncəsiüçünyararlıol-
mur.Ənyaxşıhaldahəminsahələraşağımərtəbələrinsakinləritərə-
findənçəpərəalınaraqyerindəbağçasalınır.Yaxudbuyerdəşəxsi
tanışlarüçünqarajtikilir.Əlbəttə,yaşıllaşdırmadaxeyirxahişdir,qa-
rajdalazımdır.Birşərtləki,uşaqlarınoyun-əyləncəsahələrizəbtedil-
məsin.

Uşaqdünyası.Oyunsuz-əyləncəsizonunnəgözəlliyi?!Yadın-
danəsaxlasın,yaddaşındahansıxatirəniyaşatsınənadibəşərisəa-
dətdən – oynamaq sevincindənməhrum uşaq? Axı, OYUN yalnız
əyləncədeyil.Oyunkörpənininsankimiformalaşmaməqamıdır.Bu
prosesdəuşaqhəmyaşıdlarıiləünsiyyətvərdişləriqazanır,cəmiyyət-
dəyaşamağıvəöz“mən”iniqoruyubsaxlamağıöyrənir.Oğlan
vəqızlarcürbəcüroyunlarlaəylənərkənonlardahəmdəilkinpeşə
marağıoyanır,əməkvərdişləriformalaşır.
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Uşaqorqanizmidaimhərəkətdəolmağıtələbedir.Açıqhavada
“qaçdı-tutdu”,voleybol,basketbol,futbolvədigər idmanoyunları
uşaqlarınsağlamlığınamüsbəttəsirgöstərir,gümrahböyümələrinə
köməkedir.Onlardaidmanahəvəsoyadır.Dediklərimiziyekunlaşdıra-
raqbuqənaətəgəlirikki,uşağınhəməqli,həmdəfizikiinkişafında
oyunlarzəruridir.Lakinçoxtəəssüfki,bugünböyüməkdəolannəs-
lin,xüsusilədəşəhəruşaqlarınınoynamaqüçünşəraitləriyoxdur.Son
illərdə həyət anlayışı həyatımızdan,məişətimizdən ildırım sürətilə
uzaqlaşır.Vəhəyətsizçoxmərtəbələrinsayıartdıqcabirsıramənəvi
dəyərləriitiririk.Həyətlərinsayıazaldıqcaənənəviqonşuluqmünasi-
bətləridəsoyuyur,qapıbirqonşularget-gedəyadlaşırlar.Həyətsizbi-
nalarda,dörddivararasındaböyüyənuşaqlarsaevdənadinclik
edir,böyüklərizinharagətirirlər.Hərdəfəpilləkəndə,yaxudliftinqar-
şısındaoynayankörpələri,toplaşıbsöhbətedənyeniyetmələrigörən-
də ürəyim ağrıyır. Niyə bu gözəl oğlan və qızların oynaması,
əylənməsi,deyib-gülməsi,birsözlə,özuşaqömrünüyaşamasıüçün
həyətyoxdur?On-onikidoqquzmərtəbəlibinanınsalındığıərazidə
müxtəlifidmanqurğularıquraşdırmaq,meydançalarsalmaq,istirahət
guşələriayırmaq,ağacəkməkolmazdımı?60-cıillərdənüzübəriBa-
kıdatikilənbinalara,salınanyeniyaşayışməhəllələrinəbaxandaada-
mıheyrətbürüyür.Nəmikrorayonlarda,Əhmədlidə,Yasamalda,nə
dəşəhərinmərkəzhissəsindəyuxarıdasadaladıqlarımızarastgəlirik.
Halbukiölkənindigərböyükşəhərlərindəsalınanyaşayışməhəllələri
sakinlərəxidmətbaxımındanildən-ilətəkmilləşir.Moskva,Leninqrad
(indikiSankt-Peterburq–M.S.),Kiyev,Minskşəhərlərindəkiyeniqə-
səbələrərazigenişliyi,yaşıllığı,oyun-idmanmeydançaları,həyət-ba-
cası iləqibtəhissidoğurur.Bəsbizdəniyəbelədeyil?Şəhərsalma
sahəsindəkitəsərrüfatsızlığımız,nöqsanlarımıznəiləbağlıdır?Layi-
hələrinzəifliyiiləmi,yoxsatikintiişlərininkeyfiyyətsizliyiilə?Bəlkəiq-
tisadi imkansızlıqla?.. Bu düşüncələrlə Bakı Şəhər Dövlət Layihə
İnstitutunaüztutdum.İlköncəşəhərsalmaüzrəlayihəninbaşmemarıQə-
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zənfərQuliyevləgörüşdük.Odedi:
–Bizlayihədədediyinizobyektlərinhamısınınəzərdətuturuq.

Lakintikintimədəniyyətiaşağıolduğundansalınanyeniyaşayışmə-
həllələriningörkəmiürəkaçanolmur.Yaşıllaşdırmaidarəsiözöhdə-
sinə düşən vəzifəni yerinə yetirmir. Baxımsızlıq nəticəsində boş
sahələriayrı-ayrıadamlarzəbtedir,çəpərəalaraqəkir-becərir.Asfalt-
lanmışsahəyəkeyfiyyətsizasfaltdöşəndiyindənazsonrayağışdan-
qardan aşınmaya məruz qalır. Keyfiyyət olmayan yerdə hansı
gözəllikdəndanışmaqolar?!

NövbətimüsahibimlayihəinstitutununbaşmühəndisiTeodor
Şarinskioldu.

–Biziminstitutunhazırladığılayihələrdəistərqocalar,istərsə
dəuşaqlarüçünhərşərait–istirahətvəidmanguşələrinəzərdətutu-
lur.Bütünxərclərhesablanıblayihəsmetasınadaxilolunur.Lakinbu-
rada işlədiyim 40 il ərzində elə bir hadisə xatırlamıram ki, tikinti
təşkilatlarıbizimtələblərimizitamyerinəyetirsinlər.Dörddivarıhörüb,
qapı-pəncərəniqoyankimiqışqırırlarki,binanıtəhvilalın.Layihələri-
mizheçvaxttamşəkildəhəyatakeçirilmir.Çünkiinşaatprosesindəiş-
tirakedəntəşkilatlarməsuliyyəthissetmirlər.

Şəhərsalmaüzrəmütəxəssisləringöstərdikləribirsıralayihələr
onlarındediklərinitəsdiqedirdi.MemarQ.Quliyevinlayihəsiəsasında
Şıxçimərliyiyaxınlığındasalınacaqyeniyaşayışmassivi,Badamdarda
tikiləcəkmikrorayon...İdmanmeydançaları,hovuzlar,mədəni-məişət
obyektləri,ticarətşəbəkələri,klub-kitabxana,həttafunikulyor...Layi-
hələrəbaxdıqcaadamınürəyiaçılır.

MemarƏlibəyNovruzinin“Yaşayışparkı”layihəsişəhərsalma-
dayenikonsepsiyadır.O,beşqrupyaşayışbinasındanibarətdir.Bi-
nalarınbirinci və ikincimərtəbələrindəmağazalar,məişət xidməti
obyektləri,kinoteatr,uşaqbağçasıvəs.yerləşir.Ərazidəikiməktəb
olsada,buradahasaraalınmışməktəbyanıidman-oyunmeydançaları
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yoxdur.Yaşayışparkınınortasındaorijinalbircoğrafiparkvardır–bü-
tünokeanlarıvəaltıqitəsiiləbirgəYerkürəsi.Genişəraziüçünnə-
zərdətutulmuşbucoğrafiparkdaməktəblilərdünyasəyahətinəçıxa
bilərlər.Memarınfikrincə,hərqitəninfloravəfaunasıburadaözək-
sinitapmalıdır.“Qitə”lərdəkikafelərdəsəyahətçilərəməhzhəminöl-
kələrəməxsuskulinariyaməmulatlarıtəklifedilməli,səciyyəvimusiqi
səsləndirilməlidir.Birsözlə,coğrafiparkəslnağıllaraləmidir.Birdəfə
burayasəyahətəçıxanuşaqYerkürəsinincoğrafiyasıbarədəillərlə
məktəbdəöyrəndiklərindənqat-qatgüclütəəssüratalacaq.Görəsən,
əlaqədartəşkilatlaruşaqlarımızüçünəsltöhfəolabiləcəkbusayaqla-
yihələrihəyatakeçirməkhaqqındanəvaxtdüşünəcəklər?Ə.Novruzi-
ninuşaqlaraböyükməhəbbətindənqaynaqlananakademiyatipliuşaq
bağçasınınlayihəsidənovatormemarınuğurluəsərlərindəndir.

Memarlarımızınyaradıcılığıilətanışolduqcaneçə-neçəbelədə-
yərlilayihələrinkağızüzərindəqaldığınınşahidioluruq.Hərdəfədə
dərintəəssüfhissikeçirmişik.Axı,insankörpəlikdənmemarlıqabidə-
ləriilətanışolur.Memarlıquşağıntəfəkkürünə,hissiyyatınatəsiredir.
Şəhərvəkəndlərinmemarlıqabidələri,yaşayışvəistehsalatbinaları-
nınquruluşu,görkəmi,mebel,məişətəşyaları,yollarınvəhəyət-ba-
canınnecəliyiuşağıninkişafındasilinməzizlərburaxır.Ondagözəllik
duyğusuoyadır,zövqformalaşdırır.Uşaqlıqdanancaqeynitiplipanel
evlərgörənşəxsböyüyübvəzifəbaşınakeçəndədərastlaşdığıxara-
balıqlar,bərbadyollar,zibillihəyətləronunarahateləmir.Çünkiobu-
na adət etmişdir. Nəsihətçiliklə, quru təbliğatla insana gözəllik
duyğusuaşılamaqmümkündeyildir.Uşaqgözəlliyigözüyləgörüb,qəl-
biylə,bütünvarlığıyladuymalıdır.Uşaqdagözəlliyəheyranlıqhissi,
qayğıkeşlikhissitərbiyəetməkvacibdir.Həmağıla,həmqəlbətəsir
göstərənmemarlıqsənətibütündövrlərdəcəmiyyətingüzgüsüol-
muşdur.Bugündəo,cəmiyyətimizinictimai-siyasivəiqtisadiinki-
şafsəviyyəsiniözündəəksetdirir.

“Uşaqlargələcəyimizdir!”–deyiriksə,gərəkgələcəyimizolan
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balalarınhərtərəfliinkişafınınqayğısınaqalmağıdabacaraq.Yoxsa,
hərdənadamaeləgəlirki,buşüardakıhikmətiunutmamaqüçün
onubelə tez-tez təkraredirik.Şəxsiyyətin inkişafındamühüm
rolamalikoyunvəəyləncələri, şəraitivəətrafmühitinəzərdə
tutaraqbirdahaəlaqədartəşkilatlardansoruşmaqistəyirəm:–
Uşaqlarımızharadaoynasınlar??

“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 4  1991-сi il, səh.1 
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MÖCÜZƏLƏR REALLAŞIR
Mü a sir el min in di -in di qə bul et di yi rəm mal la rın, mü nəc -

cim lə rin, sehr baz la rın, ca du gər lə rin var lı ğı bi zə uşaq lıq dan
bəl li dir: sehr li na ğıl lar dün ya sın dan. Dö yü şün so nu nu irə li cə -
dən xə bər ve rən rəm mal la rın bə si rə ti nə, in san la rı til si mə sa -
lan ca du gər lə rin sehr baz lı ğı na, öz ira də si lə la zım gəl dik də
tə bii qüv və lə ri be lə hə rə kə tə gə ti rə rək mö cü zə gös tə rən qəh -
rə man la rın qüd rə ti nə dö nə- dö nə hey ran qal mı şıq. Hə lə uçan
xal ça lar, qeyb dən gə lən səs lər, öz -ö zü nə alov la nıb ya nan
ocaq lar, kə nar mü da xi lə ol ma dan öz ba şı na  ye ri ni də yi şən əş -
ya lar, nə ha yət, sə ma da uçan boş qab lar bi zi ne cə hey rə tə sa -
lıb?!  Kör pə qəl bi miz də qor xu qa rı şıq ma raq his si də baş
qal dı rıb o na ğıl lar dün ya sıy la ta nış lıq dan son ra. Oxu duq -
la rı mı zın, eşit dik lə ri  mi zin ox şa rı  na rast gəl mək ümi -
diy lə uşaq göz lə ri mi zi hə ya ta da ha ge niş aç mı şıq.
Mö cü zə ax tar mı şıq.

Ta qə dim lər dən özü nü dərk in sa nın ali ar zu su olub. Bi ru -
ni, İbn Si na, Şəms Təb ri zi, Əbu Sə id, Mes mer və baş qa gör -
kəm li şəx siy yət lər ba rə sin də ki xa ti rə lər, rə va yət lər, on la rın
al tın cı his sə ma lik ol ma la rı gös tə rir ki, bü tün dövr lər də ka mil -
li yə çat mış adam lar ya şa yıb. Əs rlər bo yu  özü nü dərk yo lun da
in san la rın top la dı ğı təc rü bə lər şa man lıq, tsi- qun, su fizm, yo -
qa və di gər mək təb lə ri mey da na gə ti rib. Ek stra sen so ri ya ter-
 mi ni son 20 il də po pul yar laş sa da, el min əsa sı e.ə. IV əs rdə
fi lo sof Ərəs tun (A ris to tel) tə rə fin dən qo yul muş dur. Bu sa hə də
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ilk el mi təc rü bə lə ri isə is veç rə li hə kim T.Pa rat sels apar mış dır.
Ekstrasensoriyalatınsözüolub,“eks tra” -yüksək,fitri,kənar,

xaric;“sen sus” -qavrama,hissetmə,duymademəkdir.Ekstrasens
dedikdə yüksəkhəssaslığamalik, uzaqdanhiss edən, fitri həssas
adamnəzərdətutulur.MüasirekstrasensoriyaelmihəmdəqədimMi-
sirkahinlərinin,Midiyamannlarının,hindyoqlarının,Çintərkidünya-
larının, şamanların ruhi və mənəvi inkişaf yolunda əldə etdikləri
möcüzvərdişləritədqiqetməkləməşğuldur.Xalqnağıllarınavəqə-
dimdastanlaradiqqətyetirsək,möcüzələrgöstərənqəhrəmanların
əslindəözbiosahələriniidarəedəbilmələrisayəsindəadiinsanlardan
fərqlinəticələrənailolduqlarınıgörərik.Onlarıngücübəsirətgözləri-
ninaçıqlığındadır.Müqəddəskitablardahaqqındabəhsolunanpey-
ğəmbərlərin qüdrətilə baş verən möcüzələr də kamilliyə çatmış
insanınözruhunu,yənibiosahəsinigücləndirməkhesabınaağlagəl-
məzişlərgörməkimkanındanxəbərverir.

Bütünbiolojivarlıqlarınətrafındaözünəməxsusbiosahəolduğu
yaşadığımızXXəsrinsononilliklərindətamtəsdiqinitapıb,müxtəlif
cihazlarvasitəsiləhəminsahəninfizikixassələriyoxlanılıb,şəkliçəki-
lib...ƏslindəSSRİ-dəbusahəyədairtədqiqatlarhələ1917-ciilOk-
tyabr inqilabından az sonra davam etdirilməyə başlamışdı, lakin
bolşevizminkommunist-ateistideologiyasınıntələbinəuyğunolaraq
nəprosesinözü,nədəəldəedilənnəticələrbarədəgenişxalqkütlə-
lərinəheçbirməlumat,açıqlamaverilmirdi.Uzun illərboyuSSRİ
ElmlərAkademiyasınınmüxtəifinstitutlarındaekstrasensoriyavəpa-
rapsixologiyayaaidmüxtəlifeksperimentləraparılmışdır.Alimlərinsa-
nın vədigər canlılarınətrafındakı biosahənin,maqnit dalğalarının
xüsusiyyətləriniöyrənirvəbusahələrininsanındaxiliorqanlarıvəxa-
siyyətiilə,ocümlədənətrafmühitləəlaqələriniizahetməyəçalışırdı-
lar.Ammatəcrübələrtamamilə“məxfi”saxlanılırdı.Sonillərinaşkarlığı
özişığınıbusahəninüzərinədəsaldı.Ekstrasenslərinmövcudluğu
rəsmişəkildəetirafolundu.Mətbuatdanaldığımızməlumatlaragörə,
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hazırdaSSRİ-dəyarımmilyonadəkpeşəkarekstrasens,rəmmal,tə-
bib,münəccimvəcadugərvardır.

İndiölkədəinsan-təbiət,insan-canlıaləm,insan-insan,insan-
kosmoskimiəlaqələristiqamətindətədqiqatlargünü-gündəngeniş-
ləndirilir. Digər kosmik sivilizasiyalarla əlaqə yaratmaqməqsədilə
ekstrasenslərinfövqəlimkanlarınamüraciətolunur,buvasitədəsı-
naqdançıxarılır.Gələcəkdənxəbərtutmaqüçünmünəccimlərdənis-
tifadəedilir.İnsanpsixikasınınənmüəmmalıtəzahürlərindənolan
hipnoz,hiromantiya(falçılıq),hirologiya(gələcəyigörmək),ekstra-
sensoriya,həmçininpolterqayst(yəniəşyalarınözbaşınayerdəyişmə-
ləri,öz-özünəalışıb-yanmalar,“qeyb”dəngələnsəslər,qeyri-adiişıq
parıltıları,qoloqrafiktəsvirlərinzühuru,borulartamsalamatolduğu
haldamənzilisubasmasıvəs.bukimihadisələr)bugüntədqiqatçı-
alimlərindiqqətmərkəzindədir.Lakingələcəyigörməkqabiliyyətiilə
bütündünyadaməşhurolanVanqa,Nostradamusfenomenlərihələki,
təbabətelmiüçün“sirr”olaraqqalır.

Azərbaycandadalapqədimdövrlərdənfitrətənqeyri-adiqabi-
liyyətəmalikolan,“bilici”,“baxıcı”,“falçı”adlandırılanadamlarolub.
Bəzənbuadamlarımistikayaçeviriblər,onlarınqüdrətiniilahiqüvvəy-
ləbağlayıblar.Lakinfaktbudurki,həminşəxslərolubvəadamlara
köməkediblər.Ciddiqadağanillərindəbelə“filankəsəvergiverilib,
dava-dərmansızfilandərdisağaldır”xəbərinidəfələrləeşitmişik.İna-
naninanıb,inanmayanözəqidəsindəqalıb.Bugünsəvəziyyətdəyi-
şib. Respublikamızda rəsmi qeydiyyata alınmış  Azərbaycan Xalq
BilicilərivəEkstrasensləriİttifaqıyaradılmışdır.İttifaqınprezidentieks-
trasensEtibarElkindir.TəşkilatBakıElmi-TədqiqatTravmatologiyavə
Ortopediyaİnstitutununbinasındayerləşir.Keçənildənfəaliyyətgös-
tərən“İnsan”elmimərkəzidəİttifaqıntərkibinədaxilolmuşdur.

AzərbaycanXalqBilicilərivəEkstrasensləriİttifaqıkönüllüicti-
maitəşkilatdır.Məqsədimənəvi inkişafəsasındafizikivəəxlaqicə-
hətdən hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirmək yolu ilə
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vətəndaşlarısağlamlaşdırmaqdır.O,xalqkütlələriiləvaxtaşırıgörüş-
lərkeçirəcək,müzakirəvədisputlar,müşavirəvəseminarlar,xüsusi
tədriskurslarıtəşkiledəcək,yerlərdəmaraqlarüzrəklublar,müxtəlif
birlikləryaradacaqdır.Bioenerji,enerjiinformasiyamübadiləsi,ekstra-
sensoriyavəparapsixologiyayaaidtədqiqatvətədbirlərdəAzərbay-
canınmənafeyiniqorumaqİttifaqınəsasvəzifələrindəndir.Adamların
cansağlığınınmöhkəmləndirilməsinə,işqabiliyyətininvəəməkməh-
suldarlığınınartırılmasınaköməketmək,onlardayüksəkmənəvikey-
fiyyətləri formalaşdırmaq, bir sözlə, fiziki-psixi-mənəvi cəhətdən
sağlamolanfəalictimainəslinyetişdirilməsiekstrasenslərimizinəsas
qayğılarındandır.İttifaqınəməkdaşlarıekstrasensoriyavəpsixotroni-
kasahəsindəqabiliyyətiolan,nəsildən-nəsləötürülənqeyri-ənənəvi
biliklərəvəvərdişlərəmalikadamlarınaşkaredilməsi,onlarınqabiliy-
yətlərininhimayəsi, inkişafetdirilməsi,həyatdatətbiqivəmükafat-
landırılması ilə də məşğul olacaqlar. Ekstrasensoriyanın ənənəvi
olmayanbiliksahələrinigenişxalqkütləsininxidmətinəyönəltmək,
canlı aləməqarşı yönəldilmiş cadugərlik, sehrbazlıq,eləcədə
psixotronikavəenerjiinformasiyamübadiləsiüzrəəzabverici,
antihumanist eksperimentləraparılmasınaqarşımübarizədəAzər-
baycanxalqbilicilərivəekstrasenslərininməramıdır.Ayrı-ayrışəxslər
tərəfindənbaşverəbiləcəkşarlatanlıqvəsui-istifadəfaktlarınınqar-
şısınıalmaqüçünAXBEİrespublikanınbütünekstrasens,parapsixo-
loqvəbilicilərininfəaliyyətinənəzarətedəcəkdir.

Hazırda ilk addımlarını atan Azərbaycan Xalq Biliciləri və
EkstrasensləriİttifaqınıntəşəbbüsüyləBakıdakurslartəşkiledilərək
özündəgüclübiosahəhissedənadamlaradərskeçilir.Üçaylıqkurs
müddətində həminmüdavimlərə alim və həkimlərin rəhbərliyi ilə
ekstrasensoriyanınhələliktəbabəthissəsi(gələcəkdəmagiyahissəsi-
nintədrisidənəzərdətutulur)tədrisedilmiş,anatomiyavəfiziologi-
ya dərsləri keçilmişdir. Kursu bitirənlər əsasən texniki və tibbi
ekstrasensoriyailəməşğulolurlar.

İttifaqınprezidentiEtibarElkinləgörüşdük.Odedi:
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-Bugünİttifaqımızın50-yəyaxınüzvüvar.Əsasməqsədimiz
adamlarınağrı-acılarınıazaltmaq,onlarıgülərüzvəxoşbəxtgörməkdir.
Ruhuazadolmayanşəxsazadolmaz.Ekstrasensoriyadeyəndəbəziləri
eləbaşadüşürki,söhbətancaqmüalicədəngedir.Əslindəisəbuçox
genişelmdir:geologiya,fiziologiya,biokimya,təbabət,fizika,psixolo-
giyavəs.elmlərdəburayadaxildir.Müsahibimizbildirdiki,yeniyara-
nanİttifaqhələlikdördəsasistiqamətdəfəaliyyətgöstərəcəkdir:

-bə si rət,yənigələcəyigörmək,proqnozlar;
-tib bi ek stra sen so ri ya (ancaqmüalicəviəhəmiyyətliüsulları

tətbiqetmək);
-tex ni ki ek stra sen so ri ya (faydalıqazıntılarıntapılması,yeraltı

sularınaşkaraçıxarılması,batmışgəmilərinvəitmişxəzinələrinyerinin
müəyyənləşdirilməsi,müəssisəvətəşkilatlardaişyerlərininağırmaq-
nitcərəyanlarından(energetikadan)təmizlənməsi,kəndtəsərrüfat ın-
daməhsuldarl ı ğ ınart ı r ı l mas ı , təbi i fəlakətlər inqabaqcadan
xəbərver i l məs i , şəhərsal madabinalar ınyer i n indəqiqləşdi -
r i l məs i vəs.; 

-nü cum və xi ro lo gi ya- fi zi o no mis ti ka (ovucuniçindəki
vəalındakıxətlərəgörəadamınxarakterinin,xəstəliyininmüəy-
yənləşdirilməsi).

HərgünAzərbaycanxalqbilicilərivəekstrasenslərininyanınane-
çə-neçəadamgəlir.Şəfatapanlardaolur,falınainananlarda,inanma-
yıbqayıdanlarda.Ammaqayğıdan,diqqətdənkənardaqalanolmur.Öz
qüvvələrinisınayanekstrasenslərmüraciətedənlərəköməküçünba-
carıqlarınıəsirgəmirlər....Kəskinağrıylamüraciəteləyənxəstəekstra-
sensdənbioenerjiqəbuledir.Anlarbir-biriniəvəzetdikcəxəstəninhalı
yaxşılaşır.Seansbaşaçatır.Pasiyentqəfildən“kəşf”edirki,heçbiryeri
ağrımır.Möcüzəreallaşır.

“Yurddaş” qəzeti,
27 mart 1991-ci il,  səh. 3
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KÖHNƏ HAMAM, KÖHNƏ TAS
20 YANVARDA VƏZİYYƏT NECƏDİR? 

“Ek ran -e fir” qə ze ti nin ön sö zü: 20Yanvarmeydanışəhəri-
mizinşimalqapısıdır.Hərəkətinənintensivolduğuyolqovşaqların-
danbiridirbumeydan.Saatdaminlərləmaşınınkeçdiyibeləbiryerdə
sondərəcədəqiqyolintizamıolmalıdır.

İnsafxatirinədeyəkki,meydandakıyöndəmsizköşkləryığışdı-
rılmış,küçəalverinəsonqoyulmuşdur.LakinadıAzərbaycanxalqının
qanlımübarizətarixinədüşmüş20Yanvarmeydanılayiqolduğudiq-
qətvəqayğınıhələdəgörmür.Səkkizküçəninqovuşduğubumeydan-
daeləbirhərəkəthərc-mərcliyihökmsürürki,ağırinsantələfatıilə
nəticələnəbiləcəkqəzalarınbaşvermədiyinəhəmsevinirsən,həmdə
təəccüblənirsən.

Maraqlıdır,gündəüç-beşmaşınınkeçdiyibəziyollardaişıqni-
zamlayıcısıquraşdırıldığıhalda,sondərəcəmürəkkəbliyi iləseçilən
beləbirqovşaqdaçoxsöz-söhbətdənsonranəhayət,dediyimizava-
danlıqquraşdırıldı.Görünür,budagözəkülüfürməkdənbaşqabir
şeydeyilmiş.Çünkibunizamlayıcıyahəftələrləişləmir,işləyəndədə
daim“Gözlə!”rejimindəolur.Nəticədəxüsusiləizdihamsaatlarında
böyüktıxaclaryaranır.

RespublikaDövlətYolPolisiİdarəsiişçilərininyoluhərgünbu-
radandüşür.Ancaqkoldibində,yoldöngələrindəpusqudadurmağa
adətetmişyolpolisinədənsəburadagözədəymir.
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Yolörtüyününbərbadolduğu,ümumibirsəliqəsizliyin,pintili-
yinbaşalıbgetdiyi20Yanvarmeydanıbəlkədəbuacıtaleyionagö-
rəyaşayırki,necədeyərlər,onunikisahibivardır.Yəniyolunbirtərəfi
Yasamal,digərtərəfiisəNəsimirayonununərazisisayılır.Buradade-
yiblər:ikidayəsiolanuşaqkorqalar.

Yuxarıdaqeydetdiyimizkimi,ənintensivhərəkətolanbukü-
çədəpiyadalarsankisehrbazlıqedir,sürətləşütüyənmaşınlarınara-
sı iləbir tərəfdəno tərəfəkeçirlər.Buhal isəheçkimi,həttayol
polisininarahatetmir.

Maraqüçünyoluhardangəldivurubkeçənbirneçəpiyadaya
–“Nəüçünyeraltıkeçiddənistifadəetmirsiniz?”–sualınıverdik.Ca-
vablarolduqcakəskinidi:“Qardaş,oyeraltıkeçiddediyinizcəhən-
nəməzabıdır,bizimoradanəişimizvar?!”

Doğrudanda,busözlərdəböyükhəqiqətvardır.20Yanvarmet-
rostansiyasınınüstüiləazdaolsatanışolduq.İndiisəgəlinaşağıdü-
şək,hərşeyiəməkdaşımız Mən zə rə  SA DI QO VA NIN gözü ilə
görək.

Xatırladırıqki,jurnalisthəmkarımızın20Yanvarmetrostansiya-
sındanhazırladığısüjetbirmüddətəvvəlAzərbaycanteleviziyasında
nümayişetdirilmişdi.Görəsən,bumüddətərzindəmüsbətbiraddım
atılıbmı?

Təəssüflər olsun ki, yox. Odur ki, həmin süjetin mətnini
“Ekran-Efir”insəhifələrinəçıxarmağıqəraraaldıq:

– “Met ro nun 20 Yan var stan si ya sı nın ke çid lə rin də şı dır -
ğı al ver ge dir di. Ər zaq mal la rı sa tan kim, mo bil te le fo nu na
da nış maq üçün müş tə ri ax ta ran kim. Müx tə lif tə yi nat lı mal -
la rın – pal- pal tar, ayaq qa bı, qab- qa caq, cür bə cür mə i şət əş -
ya la rı nın sa tıl dı ğı ti ca rət ob yekt lə ri, piş tax ta lar ayaq tu tub
ye ri yir di. Ye ral tı ke çid də yol ke çən və tən daş lar, met ro ya gə -
lən sər ni şin lər əsl la bi rin tə dü şür, bu ra nın tə yi na tı na uy ğun
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ol ma yan ba za ra rast gə lir di lər. 
Onu da qeyd edək ki, Ba kı met ro po li te ni nin di gər stan -

si ya la rın da ke çi din bir tə rə fi zəbt olun du ğu hal da, 20 Yan var
stan si ya sın da hər iki tə rəf al ver çi lə rin ix ti ya rı na ve ril miş dir.
Hü nər is tə yir bu ra dan ke çə sən. Adam la rın sıx lı ğın dan ya ra -
nan ağır ha va şə ra i ti və an ti sa ni ta ri ya ke çi di ke çil məz edir.  

Əl qə rəz, çə tin lik lə yo lu ba şa vu rub met ro stan si ya sı na
da xil ol duq. Məq sə di miz 20 Yan var stan si ya sın da fa ci ə nin
12-ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə gö rü lən ha zır lıq iş lə ri ni len tə
al maq idi. Stan si ya ya keç mə yə ica zə is tə yir dik ki, qə fil təz yi -
qə mə ruz qal dıq. Ko bud söz lər, na la yiq rəf tar, əsəb gər gin li -
yi so vu şan da bəl li ol du ki, stan si ya nın rə i si Sey ful la Və li yev
ka me ra mı zı gö rüb bərk na ra hat olub. Tə əc cüb lən dik ki, gö rə -
sən, rə is nə dən qor xur? Əgər stan si ya da  hər şey qay da sın -
da dır sa, bu ra da kı ti ca rət ob yekt lə ri ha mı sı qa nu ni fə a liy yət
gös tə rir sə, rə is çə ki li şə ni yə ma ne olur? Nə ha yət, ra zı lıq alıb
çə ki liş apa ran da gör dük ki, 20 Yan var stan si ya sın da hə lə lik
20 Yan var  ab -ha va sı yox dur. Elə bu ra da ca bir “19 mart ter-
 ro rizm qur ban la rı nın xa ti rə löv hə si” nə, hə lak olan la rın si ya -
hı sı na bax dıq, bir al ver əlin dən tər pən mək müm kün ol ma yan
gi riş- çı xı şa, ke çi də... Dü şün dük ki, iraq ol sun, bir dən təh lü kə
baş ver sə, ca ma at ne cə tərk edər  stan si ya nı? 

Çox say lı in san tə lə fa tı ilə nə ti cə lən miş met ro da part la -
yış ki mi ağır ha di sə ni ya şa mış 20 Yan var stan si ya sı nın rə i si,
de yə sən, bu və ziy yə ti qay da ya sal maq da aciz dir. Ümid qa lır
Ba kı met ro po li te ni nin rəh bər li yi nə.” 

“Ekran-Efir” qəzeti
23 mart 2002-ci il, səh.11
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II Bölmə

SƏNƏT ... 
SƏNƏTKARLAR
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MİLLİ  İNCƏSƏNƏTİMİZİN 
TƏDRİSİ

RƏSSAMLIQ

Mil li özü nə qa yı dış, mil li dir çə liş bu gün ümum dün yə vi
pro ses dir. Bü tün xalq lar öz kö kü nə qa yı dır, ta ri xin do lay la -
rın da uzaq düş dü yü ulu ənə nə lə ri nə ye ni hə yat ve rir, qə dim
sə nət lə ri ni dir çəl dir. Ha mı ça lı şır ki, uzun ta ri xi tə ka mül pro -
se sin də mil lə ti nin qa zan dı ğı na i liy yət lə rin, mad di və mə nə vi
sər vət lə rin bir cə si də unu dul ma sın, yad dan çıx ma sın.

Bəs be lə bir oyan ma, dir çə liş döv rün də biz də və ziy yət
ne cə dir? Or ta və ali mək təb lə ri miz də, sə nət mək təb lə rin də
mil li in cə sə nə ti miz ne cə təd ris olu nur? Onil lik lər bo yu
Ə.Ə zim  za də adı na Rəs sam lıq mək tə bin də, M.A .Ə li yev
adı na Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin də, Azər bay can
İn şa at Mü hən dis lə ri İn sti tu tun da oxu yan tə lə bə lə rə qə dim
Azər bay can xal ça çı lı ğı, dün ya şöh rət li mi ni a tü rü müz, zə rif
nəq qaş lıq sə nə ti miz, Əcə mi me mar lı ğı, Sul tan Mə həm məd,
Əb dül Mö min, Ağa Mi rək, Əf şar, Bəh ruz Kən gər li, Sət tar Bəh -
lul za də ya ra dı cı lı ğı la yi qin cə mi öy rə di lib?  

Busuallarıaraşdırmaqüçünsahəmüəllimlərinəmüraciətetdik.
İlkhəmsöhbətimizsənətşünaslıqdoktoru,professorNurəddinHəbi-
bovoldu.
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–Nurəddinmüəllim,sizuzunillərpedaqojifəaliyyətgöstərmi-
siniz.İncəsənəttarixivətəsvirisənətfənlərindəndərsdemisi-
niz.Gəncistedadları,necədeyərlər,sənətmeydanındakıdöyüşə
hazırlamısınız.Milli incəsənətimizin tədrisininhazırki səviyyəsi
siziqaneedirmi?

–Xalqımızınzənginmilliincəsənəttarixiniöyrənməkvəincəsə-
nətimizi təbliğ etmək, onu tədris vasitəsilə gənc nəslə çatdırmaq
alimlərimizin,alivəortaməktəbmüəllimlərininənşərəflivəzifələrin-
dəndir.Sonillərbusahədəmüəyyənişgörülüb.V.İ.LeninadınaAPİ-
də rəssamlığın tədrisi üzrə kadrlar, Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq
məktəbindərəsmmüəllimlərihazırlanır.Bununlayanaşıqeydedəkki,
təsvirisənətintədrisilazımisəviyyədəqurulmayıb,busahədəbirsı-
ranöqsanlargözəçarpır.Əvvəla,təsvirisənətimizintarixini,xalqımı-
zınzənginbədiimədəniyyətiniöyrənməküçünAzərbaycandilində
dərslikləryoxdur.Hazırlanankitablarınçapıisənəşriyyatlarımızdaay-
larlaləngidilir,nəticədəməktəblərimizdərsvəsaitlərindənkorluqçə-
kir.Digərtərəfdən,tədrisprosesindəəsasyüküdaşıyanmüəllimlərin
səviyyəsivəonlarınbuişəmünasibətidəbiziqaneetmir.Çoxhallar-
daortaməktəblərdətəsvirisənətfənninəayrılansaatlarbaşqafənn
müəllimlərinindərsyükünütamamlamaqməqsədiləonlarahəva-
ləolunur.Bununnəticəsindəhəminsaatlarsəmərəlikeçmir.Buda
şagirdlərdərəsmmədəniyyətinininkişafınamənfitəsirgöstərir.İstər-
dikki,məktəblərimizdərəsmtədrisinədiqqətartırılsınvəbuişəpe-
şəkarlıqbaxımındanhazırlıqlı,istedadlı,əslpedaqojiqabiliyyətəmalik
rəssamlarcəlbolunsun.Milliincəsənətimizintədrisinəuşaqyaşların-
danbaşlamaqçoxfaydalıolar.Çünkiuşaqlarınincəsənətəmarağı,qa-
biliyyəti  erkən aşkara çıxır. Buna görə də rəsm tədrisinə, milli
incəsənətimizinöyrədilməsinəailədəvəuşaqbağçalarındabaşlansa,
dahayaxşıolar.Tədrisprosesiardıcılolmalıdır.Əgərənkiçikyaşların-
danuşaqlarhərhansısənətəbəslədiklərimarağı inkişafetdirsələr,
gələcəkdəbuçoxböyükfaydaverəbilər.



200

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

–BakıdakıRəssamlıqməktəbinin,ocümlədənİncəsənətUni-
versitetininməzunlarındantez-tezeşidirikki,təhsilprosesindətələ-
bələrəAzərbaycantəsvirisənətizəiftədrisolunur.Avropasənətiisə
dərindənöyrədilir.Odaqüdrətlisənətolduğuüçüngəncləriöztəsiri
altınaalır.Sənətdəbelədirki,özkökünü,milliənənələrini,qədimmə-
dəniyyətini bilmədən yaxşı sənətkar olmaq, məhz milli simasıyla
ümumbəşəri ideyalartəlqinedənəsərləryaratmaqmümkünolmur.
Nəticədəsənətimizdəitirir,sənətkarlarımızda.Bumənadahəmin
məktəblərintədrisproqramınamünasibətiniz?

–İstərƏzimzadəadınaRəssamlıqməktəbində,istərsədəİncə-
sənətUniversitetindədərsprosesiÜmumittifaqmiqyasında(Sovetlər
İttifaqınəzərdətutulur–M.S.)tutulmuşvahidproqramlaraəsasən
aparılır.Həminproqramlardatəsvirisənətinbirfənnkimitədrisində
dünyasənətinin,Avropaincəsənətinin,Şərqvəsovetxalqlarıincəsə-
nətlərininöyrənilməsinəzərdətutulub.“SSRİxalqlarıincəsənəti”fən-
nikeçilirki,budaayrı-ayrırespublikalarınmilli incəsənəttarixinin
hərtərəfli,dərindənöyrənilməsininəzərdətutmur.Bunagörədəyax-
şıolardıki,AzərbaycanİncəsənətUniversitetində,Rəssamlıqməktə-
bində Şərq incəsənəti tarixinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilsinvəbufənnəayrılansaatlarınmiqdarıartırılsın.Arzuedərdim
ki,nəinkialiməktəblərimizdə,həttaortaməktəbdədəAzərbaycan
incəsənətitarixinəxüsusisaatayrılsınvəbudərsmüstəqilfənnkimi
öyrənilsin.

–Birhaldaki,bizdövlətmüstəqilliyinielanetmişsuverenres-
publikayıq,deməli,elmimizininkişafı,mədəniyyətimizintəbliğiylədə
özümüzməşğulolmalıyıq.Tədrisproqramlarınıözümüztərtibetsək,
yəqinki,çatışmazlıqlararadanqalxar.

–Şübhəsiz,respublikanınsuverenliyihəyatımızınbütünsahə-
lərində,ocümlədən,alivəortatəhsilprosesindəözəksinitapacaq.
Bubaxımdanbizimdərsproqramlarımızınyenidənnəzərdənkeçiril-
məsinəehtiyacvardır.Əminikki,yaxıngələcəkdəAzərbaycanxalqı-
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nınbədiimədəniyyətini,zənginmədəniirsiniöyrənməkproblemləri-
nədiqqətxeyliartacaq,dərsprosesindəmillimədəniyyətimizinöyrə-
nilməsinədahagenişyerveriləcək.Bubaxımdanbizimalimlərimiz,
müəllimlərimizmüəyyənhazırlıqişlərigörməli,dərsliklərin,proqram-
ların,tədrisvasitələrininhazırlanmasındayaxındaniştiraketməlidir-
lər. Məlumdur ki, “SSRİ tarixi” fənni kontekstində ayrı-ayrı
respublikalarıntarixinəolduqcaazyerverilirdi.Eynivəziyyətincəsə-
nəttarixininöyrənilməsinəaiddir.“SSRİxalqlarıincəsənətitarixi”nin
proqramındaAzərbaycan,yaxudOrtaAsiyarespublikalarınaayrılan
saatlarınmiqdarıolduqcaazdır.Buyaxınlardabiz,akademiyanınbir
qrupişçisi“Azərbaycanincəsənəti”dərsvəsaitini“İşıq”nəşriyyatına
təqdimetmişik.Hal-hazırdaçapdadır.

–Kitabınmüəlliflərikimlərdir?
–“Azərbaycanincəsənəti”dərsvəsaitinirespublikaEA-nınmüx-

birüzvləriKərimKərimovlaRasimƏfəndiyev,sənətşünaslıqdoktoru
NəsirRzayevvəmənhazırlamışıq.Həminkitabdaxalqımızınçoxəsr-
likincəsənətininzəngintarixiəksinitapmışdır.

–Şübhəsiz,incəsənətimizinmüxtəlifsahələrinədairdərsvəsa-
itlərininhazırlanmasıçoxvacibişdir.Ümidedirikki,nəşriyyatdahə-
minkitablarınçapınıtezləşdirəcək.Ammarespublikadamillitəsviri
sənətimizininkişafındamühümroloynayabiləcəkmüstəqilRəssam-
lıqAkademiyasınınyaradılmasınədənsələngidilir.

–BuyaxınlardaBakıdaRəssamlıqAkademiyasıyaradılacaq.
Hal-hazırdayaradıcı ictimaiyyətimizhəminakademiyanınaçılmasını
böyükmaraqlagözləyir.

“Dədəm Qorqud” qəzeti 
30 oktyabr-5 noyabr 1991-ci il, səh.7 
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MİLLİ  İNCƏSƏNƏTİMİZİN 
TƏDRİSİ

MEMARLIQ

Böyüklüyümüzəşübhəedirsənsə,ucaltdığımızbinalarabax,–
deyirikyadlara.Qədimtikililərə,millimemarlıqabidələrimizəbaxıb
fəxredirik.Bəs,özümüzsabahanəqoyubgedirik?Gələcəknəsillərbi-
zihansıabidələrləyadedəcək?Ulumemarlıqsənətimizinbugünüvə
sabahıetibarlıəllərdədirmi?SuallarbiziAzərbaycanİnşaatMühən-
disləriİnstitutununmemarlıqfakültəsinəapardı.Müsahibimmemar-
lıqnamizədi,yaradıcımemarƏlibəyNovruzidir.

–Hərbirsənətkarınyetişməsiüçünonunmühitiolmalıdır.Mü-
hityetişdirirsənətkarları.Əgərbizmemarlıqfakültəsinintədrisproq-
ramınıgötürsək,görərikki,buradamemaryetişdirməküçünçoxcüzi
mühitvardır.Tədrisprosesindəmemarlığalazımolmayan,ümumiy-
yətləincəsənətədəxliolmayanoqədərdərskeçirilirki...Həminfən-
ləri öyrənib imtahan vermək tələbələrin bütün vaxtını alır, daha
memarlığıöyrənməyəvaxtqalmır.Gəlin,bizimənböyükustadımız
olanMikayılHüseynovunyaradıcılıqyolunanəzərsalaq,görəkbucür
gözələsərləryarada-yaradaofənlərdənistifadəedibdirmi?Əgərbu
dərəcədəgörkəmlimemarözyaradıcılığındahəminfənlərdənistifadə
etməyibdirsə,nəyə lazımdıronlarınkeçilməsi?Busiyasi fənlərdən
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başqaelətexnikifənlərvarki,onlardamemaragərəkdeyil.Məsə-
lən,konstruksiyadərsi,metalokonstruksiyanınhesablanması.İndiki
dövrdəhəttakonstruktorlardabuhesablamanıEHM(ElektronHe-
sablamaMaşını–M.S.)vasitəsiləaparırlar.Bizisəhələdətələbələrə
ibtidaiüsullaişləməyiöyrədirik.

–Əlibəymüəllim,sizgələcəyinmemarlarınaəsasənhansıfən-
lərinöyrədilməsinivacibsayırsınız?

–Buradaəsasfənnmemarlıqdır,memarlığıntarixidir,Azərbay-
canmədəniyyətidir.Memarlıqincəsənətinbütünsahələriyləvəhdət
təşkiledir.Əgərtələbəözmusiqisini,ədəbiyyatını,tarixini,mədəniy-
yətinibilmirsə,o,necəmillimemarlıqəsəriyaradabilər?Bumənə
heçcüraydındeyil.Deməli,yaxşımemaryetişdirməküçünAzərbay-
canədəbiyyatını,Azərbaycanmusiqisini,mədəniyyətini,ümumiyyət-
lə incəsənətədəxliolanbütünfənləriöyrətmək lazımdır.Memarın
bütünelmlərdən–istərtibbelmindən,istərsəfizikadan,kimyadan
xəbəriolmalıdır.Əgərmemarxəstəxanalayihələndirirsəbilməlidirki,
hansıxəstəliküçünhansışəraitlazımdır,nəşəkildəotaqlazımdır.Əsl
memarbütünelmlərdənagaholmalıdır.

–FakültənizdətələbələrəƏcəmisənəti,qədimAzərbaycanme-
marlığınınsirləriöyrədilirmi?

–TəkƏcəmisənətiyox,AzərbaycanınƏcəmikimigörkəmlisə-
nətkarlarıçoxolubdur,onlarınhamısınınöyrənilməsiməndediyim
memarlıqtarixielminintərkibhissəsidir.Hal-hazırdamemarlıqfakül-
təsindəbudərsiətraflıkeçirlər.Birdəbərpaçılıqdərsikeçirlərki,onu
dagözəlsənətkarNiyazimüəllimtədrisedir.Tədrisproqramınadaxil
edilmişbərpaçılıqfənnihəmindediyimizelmlərinöyrənilməsivəqə-
dimabidələrinbərpasıylaəlaqədardır.

–Bərpaçılıqdansöhbətaçdınız,yerigəlmişkəndeyəkki,müa-
sirdövrdəaparılanbərpaişləriçoxvaxtgözlənilənnəticənivermir,
tarixiabidənigözəlləşdirmir,ömrünüuzatmır,əksinəkorlayır.Bax,bu
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qüsuruaradanqaldırmaqüçünsabahınbərpaçısıeləbugün,partaar-
xasındaikənhansıdərsvəməşğələlərikeçməlidir?

–Şəxsənmənməsələnibeləqoymaqistəməzdim.Çünkiinsti-
tutdabərpaçılıqdərsidoğrudandayaxşıöyrədilir.Respublikamızda
çoxgözəlbərpaçılarvar.Əfsuslarolsunki,bərpaişinigörməküçün
vəsaityoxdur,çünkibərpaoqədərböyükvəsaittələbedirki,hazır-
dadövlətinbunaimkanıyoxdur.

– Sizcə, bu günmilli memar yetişdirmək üçün nə lazımdır
bizə?

–Həminbuinstitutkivar–İnşaatMühəndisləriİnstitutunun
memarlıqfakültəsi,buradagörkəmlimemaryetişəbilməyəcək.Çün-
kiinstitutuntədrisproqramıeləqurulubki,ümumiyyətləmühəndis
yetişməlidirburda,inşaatmühəndisi.Memarlığlıdagətiribinşaatmü-
həndisliyinəyaxınlaşdırıblar.Yaxşımemaryetişdirməküçünbugün
bizimyeganəbiryolumuzvarki,respublikadaayrıcamemarlıqinsti-
tututəşkilolunsun.Əgərmüstəqilmemarlıqinstitutuolmasa,İnşaat
Mühəndisləriİnstitutundabizistədiyimizproqramıhəyatakeçirəbil-
məyəcəyik.

–Milli incəsənətimizinsabahkıtaleyibugünkütədrisproqra-
mıylaüzvisurətdəbağlıdır.Atalardemiş:”Nətökərsənaşına,odaçı-
xarqaşığına”.

–Məntədrisproqramınıntərtibiniortaməktəbdən,lapuşaq
bağçasındanbaşlardım.Çünkiinsankörpəlikdənyetişməyəbaşlayır.
Eləistedadlıuşaqlarvarki,onlarözistedadlarınıbüruzəverəbilmir-
lər.Necəki,şəkilçəkəndəaşkarlayırsan,eləcədəonlarıaşkarlamaq,
inkişafetdiməklazımdır.Bizimtədrisproqramlarınəorta,nədəali
məktəbdəistedadlarıaşkarlamaqimkanıvermir.

Yenədədeyirəm:ayrıcamemarlıqinstitutuaçmaqlazımdır.Və
imkanyaratmaqlazımdırki,tələbələrhamısıxariciölkələrdəolsun-
lar,oradakıməktəblərdətəcrübəmübadiləsikeçsinlər,gedibonların
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memarlığını,texnikasınıöyrənsinlər.İllərləoxuduğudərsdənsə,bir
dəfəgördüyütələbəninyaddaşınadahamöhkəmhəkkolunur,əbədi
yazılır.Təcridolunmuşmühitdəyaxşısənətkaryetişdirməkmümkün
deyil.Bizmillimədəniyyətimizizənginləşdirməküçüngərəkdünya
miqyaslıəsərlərlətanışolaq.

TÜRK  SƏ NƏ Tİ  KON TEKS TİN DƏ 

İnşaatMühəndisləriİnstitutunundosentiSəyavuşDadaşov20
ildirki,tələbələrəmemarlıqnəzəriyyəsindəndərsdeyir.

–Ümumiyyətlə,bizbusualıaraşdırandaonunüstlaylarından
danışırıq.Tutalımki,bizimfakültəhansısa2fənnitədrisproqramına
saldı,2fənnidəİncəsənətUniversitetiproqramasaldı.Axı,gərək
bunlarhamısınəyəsəbağlansın,birözülünüstündəolsun,birağacın
budaqları kimi həmahəng inkişaf eləsin. Buməsələlərə vahid
kontekstdəbaxmaqlazımdır.Məneləbaşadüşürəmki,millisənət
millidilləbirlikdə,ümumiyyətlə,bizimtəfəkkürümüzüifadəedənva-
sitələrdir.Memarlıq,ümumiyyətləbirmühitkimibiziözümüzəqayta-
rabilərvəbiziözümüzəyadedəbilər.Çünkihəminmühitdəşəhərin
yaşayışevlərindəntutmuşmeydanaqədərvəyaxudmüxtəlifməra-
simləriəhatəeləyənməscidhəyətindənqəbristanadəkhamısıbizə
məxsusoladabilər,olmayadabilər.Qədimşəhərlərinqalmışhissə-
lərindəənənəvimühitinbizimolduğunuhissedirik,ammayenisalı-
nan şəhərlərdə onu görməyib əsəbiləşirik. Bizim hissiyyatımız,
münasibətlərimizdəyadolur.Beləliklə,millətzəifləyir,ondamanqurt-
laşmaəmələgəlir.Mənəeləgəlirki,bu,özülproblemlərdənbiridir.

–Sizbilən,nədənbaşlamaqlazımdır,Səyavuşmüəllim?
–Mənbilən,müxtəlifocaqlardatədqiqvətədrisolunanbütün

millisənətlərininkişafproqramınıhansısabiryerdəcəmeləməkdən
başlamalıyıq.Məsəlçün,TürkiyədəikidənəTürkDünyasınınAraşdır-
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maMərkəzivar.Omərkəzlərmüxtəlifsənətsahələrindəçalışırvəəl-
dəolunmuşnailiyyətləricəmləşdirir.Busayaqmərkəzolanyerdəhə-
minişdaimgedəcək.

–Söhbətimizmaraqlıolsada,çoxçözələndi.Budatəbiidir.Milli
incəsənətimizinağrılıproblemləriçoxdur.İtkilərimizdəböyükdür.Ma-
raqlıdır,görən20illikmüəllimlikfəaliyyətinizdəsizhəmkarlarınızdan
nəyləfərqlənmisiniz?Tədrisprosesindəkiboşxanalarınecədoldurmu-
sunuz?

–Mənbu20ilin10ilinihamıgedənyollagetmişəm.Müəllim-
liyinikinciyarısındabutəzəyolutapmışam.Buişdəmənəböyükkö-
mək və işıq Xudu müəllimdən (böyük vətəndaş, alim Xudu
Məmmədovnəzərdətutulur–M.S.)gəldi.Omənimçünməsələninqo-
yuluşunumüəyyənləşdirdivəyollargöstərdi.Yenitədrisproqramı
tərtibetmişik.Oproqramdabizbütünnəzəriyyəniözmillisənətimiz
üzərindəöyrənirik.Neçəillərdirmənmüəllimişləyirəm.Heçgörmə-
mişdimki,sənətitələbəyəöyrədəsənvətələbəsəndənyaxşıişhazır-
laya.Ammaözsənətdilimizitələbəyəöyrədənkimi,eləbirqeyri-adi
vəziyyətəmələgəldiki,heyrətetdik.Deməli,bizdəbirilnəzəriyyəni
öyrədirik,ikinciilkompozisiyalartərtibetməyəbaşlayırıq.Həminbir
ilinərzindəmillisənətiöyrənəntələbələrinbirhissəsi ikinci ilmən-
dəngüclü,əsərsəviyyəsindəişlərhazırladılar.Buməqamdamənila-
hi hikməti başa düşdüm ki, deməli, adam  öz dilində danışanda,
minilliklərləbiryerdədanışır.Buçoxvacibməsələdir.İndikihaldaau-
ditoriyadaadamözünüxoşbəxthissedir,çünkibuyoldanailiyyətlər
çoxdur,perspektivümidvericidir.

QədimGüntəkinabidəsindədeyilir:“Eytürk,özünəqayıt,sən
özünədönəndəböyükolursan”.Buəzəmətlifikirözfəciliyi,dramatik-
liyiiləinsanısarsıdır.Gərəkneçədəfətarixindolaylarındaözünüta-
pıb-itirəsən ki, bu qənaətə gələsən. Əziz oxucular, milli
incəsənətimizintədrisindənonagörəsöhbətaçdıqki,köklərimizəya-
dırğamağımızdatədrisindüzgünqurulmamasımühümroloynayıb.
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Uluvəqüdrətlisənətənənələrimizdənuzaqdüşmüşük.Cənuba-şima-
laparçalanmışıq.Sözsüzki,milliincəsənətimizintədrisiyləbağlıbü-
tünproblemləribiryazıdaaraşdırıb,bütünsuallaracavabtapmaq
mümkündeyil.Təbiiki,probleminhəlliyləbağlımüxtəlifnöqteyi-nə-
zərlərvar:dərsliklərinolmaması,müvafiqfənlərintədrisedilməməsi,
müstəqilalitəhsilocaqlarınaolanehtiyac,mədəniyyətimizinyabançı
təsirləraltınadüşməsi,ənənəvisənətlərimizinzəiftəbliği,dünyatəc-
rübəsindənistifadəetməməyimizvəs.Ammabaşlıcaməsələqanımı-
za hopmuş, təfəkkürümüzdən süzülüb gələn milli xüsusiyyətləri
yaşatmaqdır.Birçoxgörkəmlimüasirsənətkarlarımızınyaradıcılığın-
daolduğukimi,dünyabiziözdonumuzdadahayaxşıqəbuledib,öz
simamızdadahadərindərkedər.

“Dədəm Qorqud” qəzeti
20-27 noyabr 1991-ci il, səh. 6
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“MOZALAN”A   SƏYAHƏT
Respublikasatirikkinojurnalıömününənqaynarçağınaqədəm

qoyub.21illikömründəsaysız-hesabsızağrılıproblemlərimizitənqid
hədəfinəçevirmiş, tamaşaçılarımızaürəkdolusugülüşbəxşetmiş
“Mozalan”get-gedəneştərinidahadaitiləyir.Axı,yenidənqurmadöv-
ründəcəmiyyətimizdəkinaqislikləraradanqalxmaqəvəzinədahada
dərinləşib,mənəvieybəcərliklərinsayıartıb...

Bubaşdandeyək ki, həmişə düzü-düz, əyrini-əyri göstərən
“Mozalan”bugünsayı-hesabıbilinməyənproblemlərləmübarizəcəb-
həsindətəkbətəkqalıb.Çünkitənqidəgenişmeydanverildiyisonil-
lərdətənqidözükəsərdəndüşüb.Qəribəziddiyyətdir,eləmi?Satirik
kinojurnalınyaradıcıheyətiləsöhbətlərimizdəkollektivüzvləribumə-
sələyədönə-dönətoxundular.

“Mozalan”ınbaşredaktoruZiyafətAbbasovdedi:
– Dur ğun luq döv rü ad lan dır dı ğı mız il lər də in di ki sər -

bəst lik yox idi, “Mo za lan” tən qid hə də fi ni yüz də fə gö tür- qoy
et mə li olur du. Am ma elə ki, nöm rə ek ra na çıx dı, vay tən qid
olu na nın ha lı na, sü jet lər dər hal “yu xa rı lar da” mü za ki rə olu -
nur və öl çü gö tü rü lür dü. Bə zən tən qid dən ya yın ma, söz də
vəd edib iş də bo yun qa çır ma hal la rı olur du sa da, bu hal in di -
ki ki mi küt lə vi xa rak ter da şı mır dı. 1979-cu il dən Azər bay can
KP MK “Mo za lan” sa ti rik jur na lı nın tən qi di çı xış la rı na res pub -
li ka nın bə zi na zir lik lə ri nin və baş ida rə lə ri nin yan lış mü na si -
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bə ti haq qın da hət ta qə rar qə bul et miş di. İn di isə be lə diq qət -
dən məh ru muq. 21 il lik fə a liy yə ti bo yun ca az qa la çək di yi hər
sü jet də la qeyd li yə qar şı mü ba ri zə apa ran “Mo za lan” yə qin ki,
özü nə qar şı la qeyd li yi də ca vab sız qoy ma ya caq. 

Düz dür, tən qi di miz dən nə ti cə çı xa ran lar da var: har da -
sa yol lar abad laş dı rı lır, qaz kə mə ri çə ki lir. Am ma kök lü mə -
sə lə lər də də yi şik lik se zil mir, gö rü nür bu, bü töv lük də öl kə nin
ha zır ki ic ti ma i- si ya si və ziy yə ti lə bağ lı dır. 

Da ha bir çə tin li yi miz öl kə nin ba zar iq ti sa diy ya tı na keç -
mə si lə əla qə dar dır. De mə li, in di yə cən hər nöm rə nin  is teh -
sa lı üçün döv lət “Mo za lan ”a 26 min ma nat pul bu ra xır dı. İn di
isə xid mət qiy mət lə ri nin ba ha laş ma sı na bax ma ya raq, bi zə
ay rı lan mad di və sa it elə “qal oğ lu qal dır” ki, var. Tə zə sme ta
tut mu şuq, ye ni qiy mət lər şə ra i tin də bir nöm rə nin is teh sa lı 40
min ma na ta ba şa gə lə cək. Yə qin ki, res pub li ka nın əla qə dar
təş ki lat la rı “Mo za lan ”ın bu prob le mi ni həll edə cək lər. Am ma
yax şı olar dı ki, ki no te atr lar da “Mo za lan” ki no jur na lı nın gös -
tə ril mə si nə qiy mət qo yul sun. Be lə də biz mü əy yən qə dər gə -
lir gö tü rə bi lə rik ki, bu da mad di prob lem lə ri mi zin həl li nə
qis mən də ol sa kö mək edər. 

“Mozalan”ınbədiirəhbərirejissorCeyhunMirzəyevindediklə-
rindən:

– Hət ta bir ara  biz də be lə fi kir ya ran dı ki, gö rü nür sa -
ti ra ya da ha eh ti yac yox dur, ke çək yu mo res ka ya, yu mo ris tik
sü jet lər çə kək. La kin hə yat gös tər di ki, sa ti ra hə lə xey li ya -
şa ya caq, hə mi şə la zım ola caq! 

“Mozalan”ınəməkdaşlarındaduyduğumuzyaradıcılıqəzmibizi
sevindirdi.Sonyarımilinməhsuluolan150,151,152,153-cünöm-
rələrinsüjetləriqənaətimizidahadamöhkəmləndirdi.Cəsarətlivə
kəskinçıxışlarıylahəyatımızdakıçatışmazlıqlarıtənqidatəşinətutan
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“Mozalan”“Qonşuyaümidolan...”sənədlisüjetindəötənilinpayızın-
daşüşəbalonlarınçatışmazlığıucbatındanrespublikameyvə-tərəvəz
emalızavodlarınındüşdüyüçətinvəziyyətilentəalıb.Minbirzəhmət
bahasınahasiləgətirilmişsüfrənemətlərininanbarlardaqalıbxarab
olmasına,konservləşdiriləbilməməsinəsəbəbisəşüşətaralarınqon-
şurespublikalardanalınmasıdır.Doğrudanda,görəsənxalqtəsərrü-
fatıüçünbuqədərgərəkliolanşüşəbalonlarıniyəözümüzistehsal
etmirik?

Dövlətincibiniözcibiylədəyişiksalan,müdirfondundanşəxsi
mənafeyiüçünistifadəedənmüdirlər.“Gedərsənbizə...”bədiisüje-
tindəbuyaramazlarınqanunsuzəməllərisatiraqamçısıylaqamçılanır.

“Vəssalam-şüttamam”,“Subaylarınızdangörəsiniz”süjetlərin-
dəisəticarətmallarınınqıtlığı,çoxçeşidliməişətəşyalarınınpiştaxta-
lardan qəhətə çəkilməsi nəticəsində həyatımızda təzahür edən
xoşagəlməzhallarduzlu-yumorlukadrlarlagöstərilir.

“Mozalan”yalnızhəyatımızdakıneqativhallarıüzəçıxarıbqam-
çılamaqlakifayətlənmir,ohəmdəbuhallarınsosial-ictimaiköklərini
araşdırıbüzəçıxarır.Eləbugünlərdəekranaçıxacaq153-cünömrə-
ninsüjetləribubaxımdançoxxarakterikdir.Respublikadaətməhsul-
ları qıtlığı hamını narahat edir. Gileylənəndə də heyvandarları
qınayırıq.Bəs,əslindəvəziyyətnecədir?Respublikadaheyvandarlığın
inkişafınamaneolanamillərhansılardır?“Oyox,buyox,tələbçox”
sənədlisüjetindəyaradıcıheyətbusahədəkinaqisliklərinkökünüaçıb
göstərir.Heyvandarlaraheçbirqayğınınolmadığı,sahənin inkişafı
üçünbirsırazəruriamillərinçatışmadığışəraitdəhansıtərəqqidən
sözaçmaqolar?Yaxuddədə-babadanbalıqçılıqlaməşğulolmuşXə-
zərətrafıyaşayışməskənlərininbalıqçılarıbugünniyəbrakonyerad-
lanır? Nömrənin “Brakonyer, yoxsa balıqçı?” süjetində balıqçılıq
sahəsindəvaxtıötmüşrəsmiyyətçiliktənqidolunur.Bütünbubəlala-
rınköküisəillərləsosialisttəsərrüfatınındüzgünplanlaşdırılmama-
sındanirəligəlir.
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“Birməktubuniziilə”.V.Hümbətoğlununqələməaldığıbusüjet-
dəMasallırayonununbirçoxkəndlərindəqazlaşdırmaişininləngapa-
rılmasıtənqidolunur.BudərddəolantəkcəMasallıkəndliləridirmi?
RejissorC.MirzəyevinQutqaşen,QaxvəZaqatalarayonlarındaçəkdi-
yi“Məsuliyyətsizlik”sənədlisüjetindəisəhəminrayonlardabirsıra
mühümsosialobyektlərintikintisininillərdənbəriyubadılmasından
söhbət açılır.Məncə, buproblemdə respublikanın əksər rayonları
üçünxarakterikdir.

Mövqeyininobyektivliyivəhədəfisərrastnişanalmasıylaözsi-
masınıqoruyubsaxlamaqəzmindədir“Mozalan”.O,Azərbaycandaya-
ranmış ağır ekoloji vəziyyəti də diqqət mərkəzində saxlayır.
Vaxtaşırıçəkdiyisanballıtənqidisüjetləriləhəyəcantəbiliçalır.
Vaxtilə lentəaldığıSumqayıtınekoloji faciəsinəhəsrolunmuş
“SOS”adlıxüsusiburaxılış,Abşerontorpağınıntaleyindənda-
nışan “İnsanvə torpaq” filmi “Mozalan”ınuğurlarındandır.Bu
güno,“Dəyirmanözişindədir”sənədlisüjetiniçəkməkləbirda-
haqaraqızılınqara izlərindən–neft sənayesininAzərbaycan
torpağına,ekologiyasınavurduğuziyandansöhbətaçır.Rejissor
N.FeyzullayevləoperatorR.Quliyevinsənətkarlıqlalentəaldıqla-
rıkadrlarsüjetinbədii-estetikdəyəriniqat-qatartırır.

“Mozalan”ınhərnömrəsicəmiyyətimizdəkiyamanşişlərətuş-
lanmışcərrahbıçağıdır.Satirikkinojurnalıncəsarətli,kəskinçıxışları
tamaşaçılarınürəyindənxəbərverir.Həqiqətinvəobyektivtənqidin
yollarındainamlairəliləyən“Mozalan”ancaqfaktlarılentəalıbhəya-
tımızdakınaqislikləritamaşaçıyaçatdırmaqlakifayətlənmir.O,fəaliy-
yətinin real nəticəsini öyrənmək üçün “Mozalan”ın izi ilə” gedir.
Tənqidiçıxışısəmərəsizqalandaikinci,bəzənüçüncüdəfəeynimə-
sələyəqayıdır.“Müalicə”başaçatmamışneştəriniqınınaçəkmir.Şir-
niyyat məhsullarının keyfiyyətsizliyindən bəhs edən “Növbənöv”,
şəhərlərimizdəsalınanyeniyaşayışməhəllələrindəuşaqmeydançaları
vəqocalarüçünistirahətguşələriningöbələkkimiartanqarajlartə-
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rəfindənzəbtolunmasınadairçəkilmiş“Üstübəzək”,yollarımızınbər-
badvəziyyətinitənqidedən“Qızarankimolmalıdır”,Bakıdaəhaliyə
telefonxidmətinindözülməzvəziyyətinisatirikgülüşlətəqdimedən
“Telefonmacəraları”vədigərsüjetlərdəolduğukimi.Gününhadisə-
lərinəfəalmüdaxiləedən“Mozalan”vaxtiləQobustandaaçılmışdaş
karxanasınınbağlanmasınanailolub.Bununladaxalqımızıntarixində
ənböyük,xeyirxahişinigörüb.

Birməsələnidəoxucularımızınnəzərinəçatdırmaqistərdik:ye-
niişqaydasıylaəlaqədarolaraqindi“Mozalan”sifarişlədəfilmçəkir.
“Qaraqızılınqaraüzü”.Dənizneftçilərininağırişşəraitivəsosialqay-
ğılarındanbəhsedənbufilmiyaradıcıheyətNeftvəQazSənayesi
HəmkarlarTəşkilatınınsifarişiləçəkmişdir.Beləki,ehtiyacolanda“Mo-
zalan”ınköməyinəmüraciətedəbilərsiniz.

Millikinopublisistikamızınmaraqlıformasıolan“Mozalan”ilk
öncəyaradıcılıqocağıdır.Onunhərbirnömrəsisənətəsəridir.Bəsbu
sənətocağınınodunu-alovunuguryandıranlar,cəmisioncadəqiqə
ərzindətamaşaçınıbirdünyamətləbdənhaliedənlərkimlərdir?Gəlin
onlarlatanışolaq,əzizyurddaşlarımız.“Mozalan”eləbirkinojurnal-
dırki,onunsüjetləriadibirlətifədən,bəzənbircəkəlməlikatmaca-
danbeləyaranabilir.Ssenariyazandanböyük,ciddiproblemləridə
yığcamvəlakonikşəkildəqələməalmaqməharətitələbolunur.Bu
günqulağısəsdə,qəlbisoraqdaolanməharətliqələmsahibləriara-
sındahamımızınyaxşıtanıdığımızAbbasAbdulla,RamizRövşən,Si-
rus,Eldəniz,AkifMəhərrəmov,AsimCəlilovvəbaşqaları“Mozalan”ın
fəalmüəllifləridir.Onlarınqələməaldıqlarısənədlivəbədiisüjetləri
rejissorlarRasimOcaqov,OqtayMirqasımov,CəmilQuliyev,Vaqif
MustafayevvəCeyhunMirzəyevlentəalır.Süjetlərinbədiicəhətdən
kamilsənətəsəriolmasındasevimliaktyorlarımızNəsibəZeynalova-
nın,YaşarNuriyevin,SəyavuşAslanın,İlhamƏhmədovun,AfaqBə-
şirqızının,MuxtarMəmmədovun,İsmayılHacıyevin,ArifQuliyevin,
gəncaktrisalarNuriyyəƏhmədovanınvəKübraDadaşovanınzəhməti
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çoxdur.21illikfəaliyyətiboyunca“Mozalan”ınyetirdiyirejissorlarara-
sındaistedadlıgəncrejissorumuzVaqifMustafayevdəvardır.Tanın-
mış sənətkarlarımız Şahmar Ələkbərovla Rasim Balayev vaxtilə
“Mozalan”ınaparıcıdiktorlarıolublar.HəsənağaTurabov,HəsənMəm-
mədov,mərhumsənətkarımızHamletXanızadəkimidramatikaktyor-
larbelə“Mozalan”dahəvəsləçəkilib,yaddaqalanobrazlaryaradıblar.
“Mozalan”ınhərnömrəsininaraya-ərsəyəgəlməsindəoperatorlarVa-
qifMuradovlaAminNovruzovun,səsoperatoruƏsədƏsədovun,rəs-
samlar FikrətƏləkbərovla XanhəsənMirzəyevin, çəkiliş qrupunun
direktoruŞamilSüleymanovun,başredaktorunmüaviniƏlfiŞüküro-
vun,kadrarxasındaqalanonlarcaadamınzəhmətiböyükdür.İldə10
dəfəekranaçıxankinojurnalbuildənaydabirnömrəistehsalolunur.
İstərdik,busayartımıylayanaşı“Mozalan”ınsiqlətidəartsın,qaldır-
dığıproblemlərdahasanballıolsun.“Mozalan”a,onunyaradıcıheyə-
tinə arzumuz budur: tapıntılarınız maraqlı, çıxışlarınız kəsərli,
neştərinizdahaitiolsun.

“Yurddaş” qəzeti
1 may 1991-ci il, səh.7 
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LENTLƏRDƏ  YAŞAYAN  TARİX
Ə də biy yat və in cə sə nət döv rün ən mü hüm ha di sə lə ri ni,

za ma nın ru hu nu özün də eh ti va edir. Xal qın keç di yi in ki şaf
yo lu nu iz lə mək, öl kə nin tə rəq qi və tə nəz zü lü nü gös tər mək
ba xı mın dan xü su si lə sə nəd li ki no çox qiy mət li dir. Bir şərt lə
ki, film lər xal qın ta le yi ba xı mın dan len tə alı na. Ürək yan ğı sıy -
la ya ra dı la. Hə yat hə qi qə ti nə sa diq qa la. 

Tə əs süf ki, onil lik lər bo yu mil li ki ne ma toq ra fi ya mız sə -
nəd li film ya ra dı cı lı ğı na “so vet me ya rı” ilə ya na şıb. Bu ad al -
tın da an caq qu rul tay lar, ses si ya lar, rəs mi şəxs lə rin sə fər lə ri,
yu bi ley təd bir lə ri və bir də məh sul bay ram la rı len tə alı nıb.
Xal qın re al hə yat tər zi, bu gü nü isə unu du lub. Nə ti cə də dü -
nə nin dən bi xə bər nə sil lər ye ti şib. Ne çə- ne çə xalq yad daş sız
olub. .. 

Üç il dir ki, doğ ma Azər bay ca nı mız ta ri xi sı naq gün lə ri
ya şa yır. Qə ləm sa hib lə ri miz, in cə sə nət us ta la rı mız bu gün lə -
rin ha di sə lə rin dən də yan keç sə lər, ta rix bi zi ba ğış la maz.
Çün ki yad daş sız xal qın gə lə cə yi yox dur. Bi zi C.Cab bar lı adı -
na “A zər bay can film” ki nos tu di ya sı na apa ran da bu ni ga ran -
çı lıq, bu dü şün cə lər ol du. Sə nəd li-x ro ni kal film lər
is teh sa lat- ya ra dı cı lıq bir li yin də ol duq. 38 il dən bə ri bu bir li -
yə rəh bər lik edən Fə ra məz Sə fi yev lə gö rüş dük. O de di:

–Azərbaycandasənədlikino20-ciillərdənfəaliyyətgöstərir.İl-
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kindövrlərdərespublikamızdasənədlikinoustalarınaböyükehtiyac
olmuşdur.BujanrdafilmçəkməküçünhəttaMoskvadan,Leninqrad-
danmütəxəssislərdəvətedirmişlər.20-30-40-cıillərdəxronikaşöbə-
si(1965-ciilədəkbirlikbeləadlanmışdır–M.S.)ancaqkinojurnallar
çəkmişdir.Birqaydaolaraqildə40kinojurnalistehsaledilmişdir:“So-
vetAzərbaycanı”,“İdman”,“Gəncnəsil”xronikaları.50-ciillərinikin-
ciyarısındanbusıraya“İncəsənət”adlanankinojurnallardaəlavə
edildi.

Həyatinkişafetdikcə,zamandəyişdikcəkinostudiyanınrəhbər-
liyidə,yaradıcıkollektivdəhissetdiki,bujurnallaraehtiyacyoxdur.
Çünki telestudiya fəaliyyətgöstərəndənsonrabizbirnövhəyatla
ayaqlaşabilmirdik.Beləki,televiziyadabugüngöstərilənhadisələri
biz2-3aydansonraekranlaraburaxırdıq.Budatamaşaçıüçünma-
raqsızolurdu.Onagörədəişimizinyönümünüdəyişdik.Həminxro-
nikaljurnallarısənədlifilmlərlə,kinooçerklərləəvəzetdik.1965-ciildə
“Azərbaycanfilm”inrəhbərliyidəyişdi.Tanınmışsənətkarımız,mər-
humAdilİsgəndərovkinostudiyayadirektortəyinolundu.A.İsgəndə-
rovuntəşəbbüsüiləxronikanınadıdadəyişdirilərəksənədli-xronikal,
elmi-kütləvivətədrisfilmləriyaradıcılıqbirliyioldu.Məsələtəkcəad-
dadeyil,əslindəişimizinmahiyyətidəyişdi.Fəaliyyətdairəmizgeniş-
ləndi.Əgərbayaqdanildəcəmisi5-6sənədlifilmçəkirdiksə,bundan
sonraonlarınsayı20-25-əçatdı.

1988-ciildəbütünölkədəkinosahəsindəböyükbirdəyişiklik
başverdi.Şübhəsiz,bu,“Azərbaycanfilm”ətəsirsizqalabilməzdi.Biz
sənədli filmlərbirliyinəzdindəüçyaradıcılıqbirliyi–“Rakurs”,
“Salnamə”və“Yaddaş”birliklərinitəşkiletdik.“Rakurs”unbədiirəh-
bəri istedadlırejissorTeymurBəkirzadədir.“Salnamə”yərespublika
Dövlətmükafatılaureatı,rejissorXamisMuradov,“Yaddaş”yaradıcı-
lıqbirliyinəisəəməkdarincəsənətxadimi,tanınmışoperator-rejissor
ZaurMəhərrəmovrəhbərlikedir.Buüçyaradıcılıqbirliyifəaliyyətə
başladıqdansonraişimizdəəsaslıirəliləyişbaşvermişdir.
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– Fə ra məz mü əl lim, son üç il də res pub li ka mız və xal qı -
mız ağır gün lər ya şa yır. Bu gün lə rin hər bi ri ta rix dir. Er mə ni
qul dur la rı nın əli ilə tor pa ğı mız da az qa la hər gün qan tö kü lür,
mil lə ti mi zin qey rət li oğul və qız la rı, gü nah sız kör pə lə ri, qo ca -
la rı qur ban ge dir. Bu gün lə rin ha di sə lə ri len tə alı nır mı? Axı,
biz ta ri xin mə ha rət lə sax ta laş dı rıl dı ğı bir öl kə də ya şa yı rıq
(bu nu öl kə pre zi den ti də açıq eti raf edir, özü də ən yük sək
tri bu na lar dan). Çox ola bil sin ki, bir ne çə il dən son ra qon şu -
la rı mı zın bi zə qar şı tə ca vüz kar lı ğı nı qə ti su rət də da na lar. Və
biz bu nu heç vəch lə sü but edə bil mə yək. Çün ki bu gü nün
özün də be lə dün ya ic ti ma iy yə ti bu ha di sə lər dən la zı mi sə viy -
yə də xə bər dar de yil dir. 

–Sonüçilinhadisələridoğrudanda,unudulmaztarixdir.Er-
məniquldurlarınınbasqınlarını,onlarıntörətdiklərivəhşiliklərinnəti-
cələrini biz əsasən lentə almışıq. Respublikanın Ermənistanla
həmsərhədrayonlarındabaşverənhadisələrineləbirqaynarnöqtə-
siolmayıbki,bizimkollektivinəməkdaşlarıorayagetməsinlər.Xamis
Muradovunrəhbərliyialtındabizimkinoişçiləriopertaivsurətdəha-
disəyerlərindəçəkilişəbaşlayırlar.Budəhşətlihadisələriəksetdirən
lentlərdəntəsirlibirsalnaməyaratmışıq.Vaxtgələcəkki,budəyərli
materiallardaneləfilmləryaradacağıqki,ofilmlərəyanivasitəkimiəsl
cinayətkarlarıittihamedəcəkdir.Hələlikolentlərkinostudiyamızınar-
xivində,filmotekalardasaxlanılır.

– Döv rün sal na mə si öz ək si ni sə nəd li film lər də ta pır.
Am ma bu gün biz ki nos tu di ya nın ar xiv lə ri nə,  fil mo te ka la ra
üz tu tan da son 70 il də keç di yi miz yo lu bü tün ça lar la rı ilə, ol -
du ğu ki mi, re al işıq lan dı ran çox az sə nəd li fil mə rast gə li rik.
Bax, elə bu mə na da de yi rik ki, si zin ya ra dı cı lıq bir li yi əmək -
daş la rı nın bor cu xal qın sə si nə səs ver mək dir. Yal nız sər həd -
bo yu ra yon lar da baş ve rən ha di sə lə ri yox, res pub li ka da üç
il dən bə ri di dər gin və ziy yə tin də ya şa yan qaç qın la rın ta le yi ni,
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eko lo ji ta raz lı ğın po zul ma sı nə ti cə sin də cür bə cür bə la la ra
dü çar ol muş in san la rın və tə bi ə tin fa ci ə si ni, 70 il də öl kə də
yü rü dü lən yan lış so si al -iq ti sa di si ya sət nə ti cə sin də kim sə siz
qal mış kənd lə ri mi zin dər di ni, dün ya nı neft lə tə min et miş Xə -
zə rin fa ci ə si ni, Ab şe ron tor pa ğı nın ha ra yı nı çə kib bü tün dün -
ya ya gös tər mək la zım dır.  

–Bilirsiniz, istədiyimizləimkanlarımızarasındahəmişəkəskin
fərqolub.Ürəyimizistəyəniçəkəbilməmişik.Sondövrlərəqədərsal-
naməfilmləriyalnızhadisəxarakterlimateriallarladoldurulurdu.İn-
di-indiimkanlarımızgenişlənib,birazəl-qolaçmağaimkanyaranıb.
Sonillər“Salnamə”yaradıcılıqbirliyindəekolojigərginliyəhəsrolun-
muşikigözəlfilmçəkilibdir–“Ölüzona”və“Uşaqlartəqsirləndirirlər”.
HərikifilminrejissoruRaufNağıyevdir.Tamaşaçılarınəksəriyyətinə
bufilmləryaxşıtanışdır.“Rakurs”unyaradıcıkollektivi“Xəzərindərdi”
adlıbeşhissəlikinofilmçəkib,keçənildənÜmumittifaqmiqyasında
(Sovetlərİttifaqınəzərdətutulur–M.S.)ekranlaraburaxmışdır.Siz
deyənağrılareləbulentdəözəksinitapmışdır.Filmsözünəslməna-
sındaittihamaktıkimisəslənir.“Talışmeşələri-yurdumuzunzümrüd
tacı”filmidəekolojitarazlığınpozulmasınahəsrolunmuşdur.

İctimai-siyasihəyatımızlabağlımaraqlıfilmlərimizvardır.Rejis-
sorlarX.MuradovlaR.ƏliyevinoperatorK.Məmmədovlabirgəçək-
dikləri “Şəhidlərdən-şəhidlərə” filmi yanvar faciəsini yaşamış
Azərbaycanoğul-qızlarınıngürcüqardaşlarıylahəmrəyliyiniqabarıq
şəkildənəzərəçarpdırır.

Rejissor–operatorNizamiAbbasov1989-cuilindekabrındaNax-
çıvan–İran sərhədindəbaş verənhadisələri əks etdirənbir hissəli
“Sərhəd”filminiçəkibdir.Bufilmdəözqanqardaşlarınaqovuşmaqis-
təyənNaxçıvancamaatınınsərhəddərdlərindənbəhsolunur.

– Bu il ta ma şa çı la ra han sı film lə ri təq dim edə cək si niz? 
–Sənədli kinoustalarımızhazırdabirneçə filmin çəkilişiylə
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məşğuldurlar.“70yaşlıaliməktəb”adlıtammetrajlıfilmV.İ.Leninadı-
naAPİ-dənbəhsedir(rejissorlarX.MuradovvəT.Məmmədov,opera-
torlar T.Sultanov və E.Ağayevdir). Beş hissəli “Ziyarət” filmi,
zənnimcə,tamaşaçılarımızınürəyincəolacaqdır.SSRİKinematoqraf-
çılarİttifaqınınsifarişiylərejissorumuzYavərRzayevtammetrajlıbir
filmçəkir.“Fövqəldünya”adlandırdığımızbufilminçoxmaraqlısse-
narisivardır.AzərbaycanDemokratikRespublikasınınyaranmasına
həsrolunmuş“İstiqlalyolunda”filmidəistehsalatdadır.Adlarınısa-
daladığımızbufilmlərinçəkilişitəxminən6-7ayçəkəcəkdir.Hazırda
Ağdamrayonuaqrar-sənayebirliyininişindənsöhbətaçan“Birliyin
nemətləri”filmiüzərindəişbaşaçatmaqdadır.Filmiyaxınvaxtlarda
ekranaburaxacağıq.

Yaxşıki,dövrünmühümhadisələrinəhayətki,lentəalınır.Am-
mabuhələişinyarısıdır.İndibütündünyaictimaiyyətinindiqqətmər-
kəzindəolanAzərbaycanhəminsənədli filmləridünyamiqyasında
nümayişetdirməlidir.Halbukiadlarınısadaladığımızfilmləriheçözü-
müzünkülərinçoxugörməyibdir.1988-ciilintarixinoyabr-dekabrha-
disələrinəhəsrolunmuş“Meydan”filmiçoxyerlərdəgöstərilsədə,
indiyədəkekranüzügörməyibdir.Azərbaycanhaqqındahəqiqətiaş-
karlayan“Azadlığagedənyollar”ın(rejissoruXamisMuradovdur)ek-
rantaleyibugünədəkhəlledilməyibdir.1990-cıilinyanvarhadisələrini
əksetdirəndəhşətlikinokadrlardaeləcə.

Görəsən,Bakıdakıqanlıqırğınıifşaedənvideolentlərolmasay-
dı,bizəkiminanardı?!Onagörəmüdrikbabalardeyibki,yüzdəfə
eşitməkdənsə,birdəfəgörməkyaxşıdır.

“Yurddaş” qəzeti
22 yanvar 1991-ci il, səh.7
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SƏHNƏMİZİN ƏRƏBZƏNGİSİ
Hərtamaşaaxşamıoperateatrındakılojasındaoturubsəhnə-

dəkihadisələridərinhəyəcanlaizləyir.Ürəkdöyüntüsüiləgəncifaçı-
ların yaratdığı Leyli, Məcnun, Əsli, Kərəm, Şahsənəm, Qərib,
Ərəbzəngi,Şahİsmayıl...rollarınatamaşaedir.Yetirmələrininuğuru-
naşadlanır.Tamaşadansonrasərvqamətinibirazdaşaxtutaraq
evəqayıdır.Yaradıcılığıoperamüğənniləriüçünməktəbəçevrilmişbu
sənətfədaisirespublikanınxalqartistiGülxarHəsənovadır.O,bugün
dəM.F.AxundovadınaAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrınınhəyatındayaxındaniştirakedir.Bu,hərsənətkaranəsibolan
xoşbəxtlikdeyil.Keşməkeşlihəyatyoluminbirtelləsəhnəyəbağlı
olanGülxarxanımHəsənovaoperateatrındakimlərigörməyib?Tale
onubusənətocağındakimlərlərastlaşdırmayıb?Qocamansənətkar
danışdıqcayaddaşınaheyranqalıram.Xoşavazı,şirinsəsixəyalımı
qanadınaalıbillərinotayınaaparır.Müsahibiminmaraqlısöhbətləri
mənixalqımızınsənətkorifeyləriiləgörüşdürür.

ÖM RÜM BO YU ÜZE Yİ RƏ BORC LU YAM 
Müharibəninbirinci ili idi.Üzeyirbəyoperaüçüngəncqadın

ifaçıaxtarırdı.Həqiqətxanımartıqyaşadolmuşdu.FilarmoniyadaÜze-
yirbəy,MirzəİbrahimovvəAğasəlimManaflısəsiməqulaqasdılar.
Mənə“Bayatı-Şiraz”oxutdular.Üzeyirbəysəsimibəyəndi.Dediki,qı-
zım,səningözəlsəsinvar,özündəgəncsən.İstəyirəmsənioperaya
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aparım.Beləliklə,mənioperateatrınagöndərdilər.İlkrolum“Əslivə
Kərəm”tamaşasındaƏsliobrazıoldu.Tərəf-müqabilimƏlövsətSadı-
qovidi.İlktamaşamaÜzeyirbəydəgəlmişdi.Fasilədəməniyanına
çağırtdırdı.Həyəcanlandımki,yəqinsəhvoxumuşam.Ürəyimdöyü-
nə-döyünəyuxarılojayagetdim.Üzeyirbəyəvvəlmənitəriflədi:

–Sağol,qızım,yaxşıoxudun.–Sonraisəəlinibaşımaçə-
kibdediki,ayİsmayıl,yaxşı,buxəzinədarkişininxəzinəsində
yəniheçnəyoxidiki,onunqızıbugörkəmdəçıxıbsəhnəyə?..
Xordaoxuyanlarınhamısınınyaxasıbər-bəzəklədoludur.Bəs,
Əsliniyəbeləyoxsulgeyinib?..

OzamanİsmayılHidayətzadəoperateatrınındirektoruvəbaş
rejissoruidi.Üzeyirbəybelədeyəndəosankiyuxudaydı,ayıldı.Mə-
lumolduki,Əslininbər-bəzəyiHəqiqətxanımdadır.Odaİrandaoldu-
ğu üçün yeşik bağlıdır. Həmin vaxtHəqiqət Rzayeva Hüseynağa
HacıbababəyovvəQurbanPirimovlabirgəİrandakısovetəsgərləri
üçünkonsertverməyəgetmişdilər.BuhadisədənsonraİsmayılHida-
yətzadəevdənözünəməxsusbəzəkəşyalarınıgətiribmənəbağışla-
dı. O, vaxtilə gözəl aktyor olmuşdu. Yaqo rolunu (“Otello”da)
oynayarkəntaxdığıgöyqaşlıgözəlgümüşyaxalığımənəhədiyyəetdi.
ÜzeyirbəyinarvadıMəleykəxanımdamənəbircütqolbaqbağışladı.

Ha şi yə: Gülxarxanımınsimasındaoperateatrıgəncvəgözəl
istedadtapdı.Gülxarözüdəbusənətocağınısevdi,səhnəyəqəlbən
bağlandı.Vəteatrınşərəfinihərşeydənüstüntutdu.Günlərinbirin-
dətamaşanıxilasetməküçüngözüyaşlısəhnəyəçıxıbLeylinioyna-
malıoldu.Həmingüno,müharibəninəjdahakimiudduğuqardaşı
Naziminqarakağızınıalmışdı.

–OgünLeyliniHəqiqətxanımoynamalıydı.Tamaşabaşlanha-
başlandainzibatçıHüseynquluRzayev(Həqiqətxanımınqaynı idi)
gəldiki,bəsHəqiqətxəstələnib,Leylinisənoynamalısan.Biletlərtam
satılıb,tamaşanısaxlayabilmərik.Evimizdəağlaşmaolsadabaldızım
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dediki,özünüələal,durget.Yoxsa,operadandaəlinüzülsə,bufa-
miliyailə(bizSultanovlarnəslindənik,atam37-dəxalqdüşmənikimi
həbsolunmuşHəmidSultanovlaəminəvəsiidi,familiyamagörəhəmin
ilmənitibbinstitutundanxaricetmişdilər,sonralartəqibdənyaxaqur-
tarmaqçünbabamınadınıözüməfamiliyagötürdüm)haragedəcək-
sən?!Naçardurubteatragetdim.

Həmingün rolumuoynayarkən səhnədəözümü sondərəcə
bədbəxt,kimsəsiz,talesizhissedirdim.Leylininölümsəhnəsinielə
fəryadlaoxudumki,bütünsalonhıçqırıbağladı.Sonraqəşşelədim.
Bu,roldadavar,ammamənhəqiqətənhuşumuitirmişdim.Yenəfa-
silədəməniyuxarılojayaçağırdılar.Üzeyirbəydedi:–Qızım,çoxgö-
zəl oynadın.Ancaqbelə olmaz.Ağlaya-ağlaya, hönkürə- hönkürə
oxusan,səsintezbirzamandakorlanar.

O,hadisədənxəbərsiz idi. İsmayılmüəlliməhvalatıdanışdı.
Üzeyirbəyçoxkədərlənsədə,dərhalmənəürək-dirəkverdi:

–Qızım,səninanma,eləqarakağızlarçoxolur.İnşallah,qar-
daşınqayıdıbgələr!..

...MənömrümboyuÜzeyirbəyəborcluyam.O,xeyirxahinsan
dargünlərimdəmənədə,tanıdığımbaşqasənətkarlaradadəfələrlə
əltutub,maddiyardımedib.HamıÜzeyirbəyolabilməz.O,təkidi,
gəldi-getdi.

BÜL BÜ LƏ HA MI MIZ QİB TƏ EDİR DİK 
Bülbüleləbirsənətkaridiki,onahamımızqibtəedirdik.Birdə-

fəMoskvadakonsertverirdik.Bülbüloxuyandansonrabirrustama-
şaçısıgəldi,onunqarşısındabaşəydi,dizçökübdedi:“Bojeupasi!
Bojeupasi!..”Bizhamımızheyrətdəndonubqalmışdıq.Sonradanöy-
rəndikki,BülbülünsənətinəpərəstişedənbuadamSSRİxalqartisti
İ.S.Kozlovskidir.O,Bülbülünsəsininsehrinə,nəfəsininuzunluğuna
heyranqalmışdı.
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MüharibəninağırgünlərindəBülbülcəbhəyəgetməküçünkon-
sertbriqadasıdüzəltdi,mənidəgötürdü.OğlumHamletkörpəydi.
OnuBuzovnadakıuşaqevinəqoymalıoldum.DəstəmizdəFatmaMeh-
rəliyeva,SəltənətQuliyeva,VeraŞirye,AşıqMirzə,TeyyubDəmirov,
pianoçuFeldmankimitanınmışsənətkarlarvaridi.BizMoskvayaget-
dik.OrdandəstəmiziBryanskvəOryolcəbhələrinəgöndərdilər.Me-
şələrdəkonsertlərverirdik.Bülbülhəmazərbaycanca,həmrusca,
həmdəitalyancaoxuyurdu.Bütünkonsertlərimizioyekunlaşdırırdı.
ƏsgərlərBülbülünçıxışlarınıçoxböyükrəğbətləqarşılayırdılar.

PƏ RƏS TİŞ ET Dİ YİM AK TRİ SA 
Birnəfərəömrümboyupərəstişetmişəm:teatrımızınrusşö-

bəsindəişləyənFatmaMuxtarovaya.OnungözəlKarmeni(“Karmen”-
də), Qaraçı qızı (“Çereviçka”da) məni valeh etmişdi. Fatma
Muxtarovanınböyüksənətinəoqədərvuruldumki,rusdilindəolan
tamaşalaramüntəzəmgetməyəbaşladım.MənFatmadanöyrənirdim,
onaəlçatmazzirvəkimibaxırdım.OnunKarmenrolundanöyrəndik-
lərimsonralarƏrəbzəngiobrazınıyaratmaqdamənəçoxköməketdi.
BiraraFatmaMuxtarovamənivokalakeçirməkistədi.Əvvəla,özüm
razılaşmadımki,ruscaoxuyabilmərəm.İsmayılHidayətzadədərazı-
lıqvermədi.

“Çereviçka”tamaşasındamənisehrləyənbirsəhnəvaridi.Qa-
raçıqızıtumçırtlaya-çırtlayaoxuyurdu.Fatmabusəhnənieləusta-
lıqla oynayırdı ki!.. Tumun qabığını ağzından atmaqla ariyanı
başlamağıbirolurdu.Mənheyrətlənirdimki,görəsənonecəedirki,
tumboğazındaqalmır,təcrübəmdənbilirdimki,bu,çoxçətindir.

Neçəki,səhnəmizdəFatmaMuxtarovavardı,MoskvaBöyükte-
atrınınənadlı-sanlıartistləribeləBakıdaKarmenoynamağagəlmir-
dilər,cəsarətetmirdilər.Deyirdilərki,sizinFatmanızvar,oolanyerdə
bizartığıq.
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ON LAR BÖ YÜK SƏ NƏT KAR LAR İDİ LƏR 
İsmayılHidayətzadəçoxgözəlbədiirəhbər,istedadlıbaşrejis-

soridi.Tamaşadanəzərdənqaçmışənkiçikdetallarıbeləsərrafdə-
qiqliyi ilə görür, düzəldirdi. Gənc kadrlara qarşı olduqca diqqətli,
qayğıkeşidi.Mənböyüksənətkarlarıngənclərəbeləxoşmünasibəti-
niilkdəfəoperateatrındagörmüşəm.

SoltanDadaşovdabizim rejissorumuz idi.Yadımdadır,Səid
Rüstəmovun“Durna”operettasınıhazırlayandabəzimizan-səhnələri
İsmayılbəyənmirdi.Soltanlamübahisəedirdilər.İkiböyüksənətkarın
sənətmübahisəsihəmişəaxırdatamaşanınxeyrinəümumirazılıqla
başaçatırdı.Mənsəgəncaktrisakimionlarınmübahisəsindənözüm-
çünmüəyyənnəticələrçıxarırdım,təsəvvürümdərolumdahadaay-
dınlaşır,obrazımtamamlanırdı,başadüşürdümki,necəoynamalıyam.
Mənimsənətkarkimiyetişməyimdəhərikigörkəmlirejissorumuzmü-
hümroloynayıblar.

ŞəmsivəƏfrasiyabBədəlbəylilərdəyaddaşımdasilinməzizlər
buraxmışlar.Bugünoperateatrımızınbeləkamilrejissorvədirijorla-
raçoxböyükehtiyacıvar.EləbililahidənrejissordoğulmuşduŞəm-
si,özüobrazınecədərindənduyubyaşayırdısa,aktyorudaeləcə
oynadırdı.

MənoperayagələndəsəhnəmizdəSürəyyaQacar,YavərvəMü-
nəvvərKələntərlilər,HəqiqətRzayevakimigörkəmlisənətkarlarımız
varidi.Onlarınhamısınıdinləmişdim.Ancaqheçbirinitəqlidetmədim,
sənətdəözyolumututdum.

...YarıməsrliksəhnəhəyatındaGülxarHəsənovabugünadları
tarixəçevrilmişneçə-neçəgörkəmlisənətkarlarımızlabirgəyanaraq
yaşayıb-yaradıb.Tamaşalardatərəf-müqabiliolduğuƏlövsətSadıqov,
HüseynağaHacıbababəyov,ŞirzadHüseynov,XanlarHaqverdiyev,
Qulamİsgəndərov,CanəliƏkbərov...kimigözəlmüğənnilərinhərbiri
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Gülxarxanımınqəlbindəözsəsi,özobrazıylaqalıb.Muğamoperala-
rındaG.Həsənovanı adlı-sanlı tarzənlərQurban Pirimovla Bəhram
Mansurovmüşayiətediblər.

ONA ƏRƏB ZƏN Gİ DE YİR LƏR 
Oynadığıobrazlarınhamısınısevə-sevəyaradan,yana-yanaoy-

nayanGülxarHəsənovaƏrəbzəngirolundasənətinzirvəsinifəthet-
di.Buroldaoqədərməşhurlaşdıki,aktrisanınobrazlarqalereyasında
Ərəbzəngişahrololdu.Əbəsdeyilki,xalqarasındaonuçoxvaxtöz
adıilədeyil,“Ərəbzəngi”deyəçağırırlar.

Ha şi yə: GülxarHəsənovailkdəfəƏrəbzənginioynayandata-
maşadansonraHəqiqətRzayevarejissorayaxınlaşaraqdeyibki,mən
birdahaƏrəbzəngioynamayacağam.QoyburoluhəmişəGülxaroy-
nasın.

...İllər keçəcək,nəsillərbir-birini əvəzedəcək.Təbii ki,
millioperalarımızın dayeni,qüdrətliifaçılarımeydanaçıxacaq.Kim
bilir,bəlkətarixbirdahatəkrarolunacaqvəistedadlıbirazərbaycanlı
qızıƏrəbzəngirolundabugündəsənətyolundagənclikhəvəsiyləkü-
lüngvuranqocamansənətkarınözüqədərməşhurlaşacaq...Ancaq
GülxarHəsənovanınƏrəbzəngisiheçvaxtunudulmayacaq.Sənətiki-
miyaratdığıobrazlardasonrakınəsillərüçünbirörnəkolacaq.Gör-
kəmlisənətkarlarımızlabağlıxatirələriisəmillimədəniyyəttariximizin
təkrarsızsəhifələrinəçevriləcək.

“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 6  1991-ci il, səh.16-17
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SƏNƏT YANĞISI
Qapıdaniçərigirənkimiecazkarvəmöcüzəlisənətdünyasıy-

laqarşılaşdım.Yaşayışmənzilinindəhlizindəntutmuşotaqlarınadək
həryerbədiikeramikanümunələri,pannolar,qobelenlərləbəzədil-
mişdi.GəncrəssamNailəSultanovanınqeyri-adiemalatxanasıylail-
kintanışlığımızbeləbaşlandı.Gözümüqədimdulusçuluqsənətimizin
bumüasirnümunələrindənçəkəbilmirdim.Əsərlərəbaxdıqcarəng-
lərinəlvanlığı,naxışlarınzərifliyiməniovsunlayırdı.Bilirdimki,gördü-
yümboşqabların,vazaların,şamdanların,çayvənaharservizlərinin,
müxtəlifqab-qacaqdəstlərininformasıdaNailəSultanovanınözünə
məxsusdur,ölçüsüdə.İstedadlırəssamınəsərlərindəmillikolorito
qədərgüclüdürki,müəllifitanımadanbeləinamlademəkolarki,bu
əsərləriyaradanazərbaycanlıdır.

QədimAzərbaycandulusçuluğu,keramikasənəti.Tarixineo-
litdövrünəçatan,bitkinnümunələriTuncvəDəmirdövrünətəsadüf
edənbumillisənətimizinəsasınıqoyanşəxslərbizəməlumolmasa
da,onlarınyaratdıqlarıbugünmuzeylərimizibəzəyir.Minilliklərsənət
əsərləriningözəlliyinəxələlgətirəbilməmiş,dəyərinidahadaartır-
mışdır.Nəsillərinqanyaddaşıbuqədimmillisənətimizinsirləriniəs-
rlərdən-əsrlərə ötürmüşdür. Və hər yüzillikdə meydana çıxan
sənətkarlardulusçuluğuyeniinkişafmərhələsinəqaldırmış,bədiike-
ramikasənətiniistedadlarınınqüdrətiləzənginləşdirmişlər.NailəSul-
tanovadabusənətinqismətinəçıxanistedadlardanbiridir.
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Hələgəlincikoynatdığıvaxtlarda,rəfiqələrivəyaşıdlarıylaev-
cik-evcikoynadığıillərdəNailəqab-qacağıngözəlliyinəhəssaslıqgös-
tərərmiş.EvdəkibahalıqablarıoyuncağaçevirməsiyləanasıŞükufə
xanımıhövsələdənçıxararmış.Boşqabların,nəlbəkivəfincanlarınbər-
bəzəyinə,naxışlarınatamaşaetməkdəndoymazmış.UşaqlıqdaNailə-
ninbirqəşəngçiniservizivarmış.Qızservizinəşyalarınakağızdan
bəzəkyapışdırar,naxışvurar,özaləmindəqablarıgözəlləşdirərmiş.
Səndemə,Nailəninmarağıəbəsdeyilmiş.Qəlbindəbaşqaldıranhə-
vəs,rənglərdünyasınamaraqonuƏ.ƏzimzadəadınaRəssamlıqmək-
təbinə apardı. Daha sonra N.Sultanova təhsilini M.Əliyev adına
AzərbaycanDövlətİncəsənətİnstitutundadavametdirdi.Görkəmli
xalçaçırəssamımızLətifKərimovun,sənətşünasKərimKərimovunNa-
iləyəböyüktəsirlərioldu.N.Sultanovadeyirki,əgərLətifmüəlliman-
caqbirincikursdayox,dahaçoxdərsdesəydi,yaxşıolardı.Ustad
sənətkarlardanöyrənə-öyrənəNailəilləriillərəqovuşdurdu.Fikrində
oqədərəsərineskiziniçəkmişdiki...Diplomişinəbaşlayandaqəlbin-
dəbəslədiyiarzulardanbirinihəyatakeçirdi:“Miniatür”serviziniya-
ratdı. İlk müstəqil işi yüksək qiymətləndirildi. O, şüşə-keramika
fakültəsini bitirdi. Sərgilərdə iştiraketdi.Özünəməxsus yaradıcılıq
dəst-xəttiləseçildi.Yoluuğurlu,yaradıcılığıməhsuldaroldu.Hazırda
AzərbaycanRəssamlarİttifaqınınbədiifondundaişləyir.Bugünədək
Nailəninüçmüəllif işi istehsalataburaxılıbdır.“Armudu”çayservizi
onunşərəfinə“Nailə”adlanır.

“Yeddiməhəbbətinpoeması”kompozisiyası49əsərdəniba-
rətdir.SilsilədəkiəsərlərinhamısındaqədimAzərbaycanminiatürünə
xasxüsusiyyətlərvardır.Obrazlarrəssamınhissvəduyğularını,dü-
şüncələriniəksetdirir.Hərbirboşqabayrılıqdabitkinsüjetliəsərdir.

“Yeddihiss”servizinədaxilolanfincan,nəlbəkivəboşqablar-
dakınaxışlarınheçbiridigərinitəkraretmir.Nailəninzənginfantazi-
yası hər əşyanı yeni, maraqlı cizgilərlə bəzəyir. “Yeddi ay gözəli”
kompozisiyasındarəssamadı“ay”sözüiləbaşlayanAytən,Aygün,
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Aytac,Ayyan,Aysel,Aypara,AynuradlıAzərbaycangözəllərinitəsvir-
tərənnümetmişdir.“Ürəyinyeddidöyüntüsü”adlıpannolardanhəs-
rətlisevgililərboylanır.

“Minarə”və“Balıqlı”portretservizlərdir.Çoxpredmetli“Mini-
atür”servizində,“Kainatınyaşılplaneti”kompozisiyasındarəssamma-
vi və  füruzəyi rənglərdən məharətlə istifadə etmişdir. Nailənin
əsərlərindətez-tezişlətdiyimavirəngpaklıq,ülvilikrəmzidir.

“Zümrüd”,“Yaqut”,“Gecə”,“Piyaləbənd”,“İslimi”servizləridə
onunuğurluişlərindəndir.“İslimi”sözütətbiqisənətdəornamentadı-
dır.Maraqlıdırki,servizdəkiqablarınqulplarıdaislimiformasındadır,
naxışlarıda.Məhzbudüşünülmüşkompozisiyayagörədəmüəllifəsə-
rinə“İslimi”adıvermişdir.Rəssamınqırmızı-qızılırənglərləişlədiyi“Ya-
nan günəş” silsiləsindəki əsərlərə baxarkən günəşin hərarətini
duyursan.Şərqənənələri ruhunda işlədiyi “Məhəbbətin əbədiliyi”,
“Mavigecə”,“Şuşa”ornamentalvazalarıbir-birindəngözəldir.

NailəSultanovanınəsərlərində fiqurlar,obrazlar zamanvə
məkançərçivəsinəsığmır.Zamansızlığatapınır,əbədiyyətəqovuşur-
lar.Oözyaradıcılığındamillixalçaornamentlərindən,qədimminiatür
sənətindənməharətləbəhrələnir.İşlədiyikeramikmaterialı–istər
boşqabolsun,istərvaza,istərsədəçaydəsti,fərqiyoxdur,bütöv-
lükdəbəzəməkN.Sultanovanınyaradıcılığıüçünsəciyyəvixüsusiyyət-
dir.O,boşluqdanqaçır.Parlaq,əlvanrənglərəçoxmeyledir.Məsələn,
göyrəng–kobaltNailəninyaradıcılığındainsanrəmzidir.Əsərlərin-
dəkigülvəağacşəkilləridəşərtiobrazlardır.Süsəngülüisəmüəllifin
özobrazıdır.Dahabirorijinalxüsusiyyət:əsərlərininadındandagör-
düyümüzkimi,o,“7”rəqəmindəngenişistifadəedir.Həttaçay,yaxud
nahardəstləriişlərkənbeləənənədənkənaraçıxaraqyeddiəşyalıser-
vizlərhazırlayır.Mifologiyamızdadərinfəlsəfimənatutumu,özünə-
məxsusanlamıvəyozumuolan“7”rəqəmiNailəyəçoxdoğmadır.
Söhbətlərimizdənbirindəburəqəmləbağlısualımızasənətkarbelə
cavabverdiki,axı,həftəningünləridəyeddidir,musiqininnotlarıda,
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göyqurşağınınrəngləridə.
NailəSultanovanınyaradıcılığındaQarabağmövzusuxüsusi

yertutur.Vətəntaleyininsənətkarqəlbindəkiağrılarıözəksiniyara-
nanəsərlərdətapmışdır.HərdəfəNailəninişlərinəbaxarkənqeyri-ix-
tiyari “Qarabağın gözəlləri” adlanan silsilə pannolar önündə ayaq
saxlayıram.Kafelüzərindəişlənmişobrazlaroqədərhəyati,realdır
ki...DağlıqQarabağınson3ildəkiağırgünlərinindumanıçökübsan-
kibuqız-gəlinlərinüstünə.“Qarabağgözəlininkədəri”,“Mənimdər-
dim – Azərbaycanın dərdidir”, “Azərbaycan madonnasının göz
yaşları”...Əsərlərinözlərikimiadlarıdakövrək,təsirlidir.Mənsubol-
duğuxalqınsevinciyləşadlanıb,dərdiyləkədərlənənsənətkarAzər-
baycanüçünağırolangünlərdəkiyaşantılarını,narahatlığını,ürək
yanğısınıəsərlərinəköçürmüşdür.

NailəSultanovaorijinalsənətkardır.Əslyaradıcılığabaşladığı
6-7ilərzindətəkrarsız-bənzərsizəsərləriyləsənətbilicilərinin,sənət-
sevərlərindiqqətinicəlbetmişdir.Hələlikrespublikamızınmuzeylərin-
dəonunəsərlərinə rastgəlməsəkdə,TürkiyəninməşhurTopqapı
muzeyində,Moskvanınbirsıramuzeylərindəəsərlərivardır.Gəncke-
ramikaçının“Mavigün”ornamentalvazası, “Armudu”serviziSSRİ
xalqlarımuzeyini,“Qırmızı”serviziisəŞərqxalqlarımuzeyinibəzəyir.
Sənətinəvurğunolanbugəncqızhərgün,həranyaradıcılıqlaməş-
ğuldur.Fikrəndaimsənətaləmilətəmasdadır.Nailəçoxzamanhətta
turistgəzintilərindənbeləimtinaedirki,vaxtitirməsin,yeniəsərlər
yaratsın.O,eynizamandabirneçəişüzərindəçalışır.Fikrindəyenibir
ideyadoğankimidərhalonuneskiziniçəkir,relyefedir,sonravaxtı
olankimiişəbaşlayır.Onunqobelenləridəsənətkarlıqbaxımından
maraqlıdır.Ümumiyyətlə,NailəSultanovadekorativ-tətbiqisənətinbü-
tün növlərinibirləşdirməkarzusundadır.Şüşə,keramika,metal
vəqobelendənvahidkompozisiyalıəsərləryaratmaqistəyir.Ma-
raqlıeskizlərivardır.RelyeflikeramikadaNailəninsənətkargö-
zündənyayınmayıbdır.
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BuyayAzərbaycanmədəniyyətfondununsərgisalonundaaçıl-
mışkeramika-xalçasatış-sərgisindəN.Sultanovanınyüzdənçoxəsəri
nümayişetdirilirdi.Xaricituristlər,yerlicamaatgəncrəssamınürəyə-
yatanəsərlərinəaludəlikləbaxırdılar.Ünsiyyətdəolduğumuztamaşa-
çıların, sənətsevərlərin rəyi beləydi ki, Nailə Sultanovanın həmin
satış-sərgidənümayişetdirilənəsərləriarasındamuzeylərimizibəzə-
məyəlayiq,evlərimizinyaraşığıolabiləcəkəsərlərçoxdur.

Sağollaşıbayrılmaqvaxtıçatmışdı.Ancaqsənətlə,yaradıcılıqla
bağlısöhbətimizqurtarmaqbilmirdi.Mənonungözlərininqayğılıifa-
dəsinə,zərifbarmaqlarınabaxa-baxaqeyri-ixtiyariəsərlərininadları
barədədüşünürdüm.Qəlbimindərinliklərindəbirdahainanırdımki,
ancaqməhəbbətdəndoğan,məhəbbətləyarananəsərlərbeləgözəl
olabilər!

“Azərbaycan qadını” jurnalı  
№ 11-12  1990-cı il, səh. 36-37 
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AVSTRİYAYA  ATILAN KÖRPÜ 
Hansıxalqınbədiitəfəkkürünəməxsusluğundanasılıolmaya-

raq,əslsənətəsəriümumbəşərisərvətdir.O,dünyanınbütünxalqları
üçünanlaşıqlıvəcazibədardır.

TanınmışfırçaustalarımızdanolanİlhamSəfərlininötənilinma-
yındanetibarənAvstriyanınQratsşəhərindənümayişetdirilənfərdi
sərgisinətükənməyənmaraqbufikribirdahatəsdiqedir.Doqquzay-
dırki,İ.Səfərlininkosmosmövzulubatikləri,miniatürüslubdaişlən-
miş pannoları və  Azərbaycan torpağının əsrarəngiz təbiətini əks
etdirənmənzərətablolarıAvropasənətsevərlərininmühakiməsinəve-
rilmişdir.BugünAvstriyaictimaiyyətiməşhur“A.H.M.”və“Rodika”
firmalarınıntəşəbbüsüyləaçılmışhəminsərgivasitəsiləmüasirAzər-
baycantəsvirisənətindənxəbərtutmaqimkanıəldəetmişdir.Sərgi-
nin təşkilatçısı Engin Çakmanın vaxtaşırı Bakıya göndərdiyi
xəbərlərdənbizəbəllidirki,azərbaycanlırəssamınkosmosmövzulu
silsiləəsərləriavropalısənətsevərlərdəxüsusimaraqdoğurmuşdur.
EləsərgiyəilkbaxışdandərhalsonraAvstriyanınməşhurmenecerlə-
rindənolanHersoqvəMahmud,professorVolkinqervəbirsıradigər
sənətbiliciləriİlhamSəfərlininyaradıcılığınayüksəkqiymətvermiş,
əsərləriniürəkdənbəyənmişlər.İstərsərgininaçılışında,istərsədə
sonrakıgünlərdəçəkilmişvideolentlərəbaxarkənbizözümüzdəsər-
giyəgələntamaşaçılarınazərbaycanlırəssamınyaradıcılığınanecə
maraqgöstərdiyinincanlışahidioluruq.
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Rəssamın uğurları, nailiyyətləri bizi sevindirir. İstər-istəməz
İ.Səfərlininkeçdiyisənətyolunafikrən“səyahət”edirik.Axıbusəviy-
yəyəo,birdən-birəyüksəlməyib.İlhamınbugünküuğurlarıaxtarış-
lardakeçənsənətkarömrününnarahatyaşantılarınınbəhrəsidir.

RəssamlığarəngkarlıqlabaşlayanİlhamSəfərlibirsənətkarki-
miözünüdekorativjanrdadahaqətiyyətlətəsdiqetmişdir.O,yaradı-
cılıqobyektinəçevirdiyikosmoskimimüasirmövzunuqədimbatik
texnikasıiləişləmişdir.HələqədimdövrlərdənŞərqölkələrindəgeniş
yayılmışbatikdekorativ-tətbiqisənətinnövlərindənolubhəminüsul-
laişləyənrəssamdankimyanı,rənghazırlamaqtexnologiyasınıyaxşı
bilməyitələbedir.Buçətinprosesinöhdəsindənuğurlagələnİ.Sə-
fərlininkosmosmövzulubatikləriyozumtərzietibariləorijinaldır.

İ.Səfərlinin60tablodanibarət“Dinckosmosuğrunda”silsilə-
sisənətsevərlərəyaxşıtanışdır.“Panspermiya”(“Kainatınyaranma-
sı”),“Elm”,“GünəşsistemindəXplanet”,“Kvazarlarvəkvazaqlar”,
“Uzaqnağılvariqalaktika”,“Tənhaplanet”,“Yeniqalaktika”,“Nüvəqı-
şındansonrabaharolmur”,“Yerkürəsinüvəkosmosuarasında”,“Ul-
duz müharibələrindən sonra ancaq ulduzlar qalacaq”, “Təhlükəli
kosmosstalaktidləri”,“Yenidünyaduyumu”,“İkiqalaktikanınyaxın-
laşması”, “Kometaların yaxınlaşması – insanların yaxınlaşmasıdır”,
“Durnaqalaktikası”,“Kassiopeyabürcü”əsərləridəfələrləmüxtəlifsər-
gilərdənümayişetdirilmiş,sənətbiliciləritərəfindənyüksəkqiymət-
ləndirilmişdir.Tablolardaşərtilikçoxdur.Batiklərmaraqlıforma-biçimi,
məntiqlibədiiyozumuiləyaddaqalır.

İlhamınyağlıboyailəişlədiyi“Yerintöhfəsi”,“Yeniulduzunpar-
laması”, “Y.Qlazkovunportreti”adlı əsərləridəkosmonavtlara
həsrolunmuşdur.Böyükformatdaişlənmiş“Yerintöhfəsi”tablosun-
dasənətkarkosmosauçuşzamanıhəlakolmuşsovetvəAmerikakos-
monavtlarınınyaddaqalanobrazınıyaratmışdır.Hərbirkosmonavtı
vətəndaşıolduğudövlətinbayrağıgeyimindətəsviretməsirəssamın
uğurlutapıntısıdır.Əbədiyyətəqovuşmuşkosmonavtlarınüz-gözlərin-



232

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

dəkidərinmənabaxanıdüşündürür.ƏsərsovetvəAmerikarəssam-
larınınMoskvadakeçirilmiş“Bəşəriyyətinulduzyolu”adlısərgisində
böyükmaraqdoğurmuşdur.

Bugünbiztaminamladeyəbilərikki,dünyakosmosrəssam-
lığınınR.Makkol,A.Leonov,Y.Poqodayev,V.Canıbəyov,V.Loktyevkimi
tanınmışnümayəndələriarasındaAzərbaycanxalqınındanümayən-
dəsivardır:İlhamSəfərli.Əsərləridünyanınbirsıraölkələrindəuğur-
la nümayiş etdirilmiş azərbaycanlı rəssamın yaradıcılığı öz bəşəri
siqləti,humanistqayəsiiləhəryerdədiqqəticəlbetmişdir.Avstriya-
daaçılmışsərgi isəavropalılarınzövqünüoxşamaqlayanaşı,orada
yaşayanazərbaycanlılarüçündəgözəltöhfəolmuşdur.Qratsşəhərin-
dətəşkilolunmuşbumədənitədbiryurddaşlarımızarasındaəlaqəya-
ratmaq sahəsində, həmçinin Azərbaycan və Avstriya xalqlarının
mənəviyaxınlaşmasıprosesindəilkkörpüdür.Xalqımızındünyayavə
dünyaxalqlarınadöğru-dürüsttanıtdırılmasınaböyükehtiyacduyul-
duğubizimgünlərdəbusayaqmədənitədbirlərdən,mənəvikörpülər-
dənimkandaxilindəçoxistifadəetməliyik.Təkİlhamınyox,bütün
istedadlısənətkarlarımızınnarahatyaşantılarınınbəhrəsiolandəyərli
sənətəsərləridünyaxalqlarınaAzərbaycanımızvəmillətimizbarəsin-
dəəslhəqiqətisöyləyəbilər.

“Həyat” qəzeti 
23 fevral 1991-сi il, səh.4 
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VAQİfİN SƏNƏT DÜNYASI
Bakıdakıminiatürmərkəzindəbuyaxınlardamaraqlıbirsərgi

açılmışdı–heykəltəraşVaqifRəhmanovunfərdisərgisi.Sərgidə-
kieksponatlaraheyranlıqlabaxantamaşaçılarıbirsualdüşündürür-
dü:–KimdirVaqifRəhmanov?Əgərazərbaycanlıdırsa,bəsniyəindiyə
qədəronutanımamışıq?Axısərgidənümayişetdiriləntunc,daş,ağac
heykəllərdəngöründüyükimi,onlarıyaradanyetkinsənətkardır...

HeykəltəraşVaqifYusifoğluBakıdadünyayagözaçıb.O,Rəh-
manzadələrailəsindəndir.TanınmışxalqrəssamıMaralRəhmanzadə-
ninqardaşıdır.Vaqifbahardadoğulduğundanuşaqlıqdanbahartək
qaynartəbiətliolub.Yaradıcılığameyli,istedadıonuƏ.Əzimzadəadı-
naRəssamlıqMəktəbinəaparıb.SonraSurikovadınaMoskvaDövlət
Rəssamlıqİnstitutundatəhsilinidavametdirib.Buradao,heykəltə-
raşlıqsənətininsirlərinəmükəmməlyiyələnib.Hələtələbəikənçalış-
qanlığı və qabiliyyəti ilə fərqlənən Vaqif elə o vaxtdan maraqlı
heykəlləryapır,diqqəticəlbedənəsərləryaradırdı.Azərbaycanlı
balasıözistedadıiləmüəllimlərinin,birçoxadlı-sanlıheykəltəraşla-
rındiqqətinicəlbetmişdi.AliməktəbibitirənkimiVaqifRəhmanovun
təyinatınıbirbaşaAlma-Ataşəhərindəki incəsənətinstitutunaverdi-
lər.Eləhəminvaxtdan–1965-ciildənetibarənVaqifRəhmanovQa-
zaxıstandaməskunlaşdı.

OzamanAlma-Atadaheykəltəraşlıqsahəsindətürkdillikadrlar
çatışmırdı.V.Rəhmanovungəlişiyləqazaxheykəltəraşlarıailəsinəper-
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spektivlibirsənətkardaxiloldu.Pedaqojifəaliyyətləyanaşıgənchey-
kəltəraşyaradıcılıqladaciddiməşğulolmağabaşladı.Sərgilərdəişti-
rak etdi, rəngarəng sifarişlər yerinə yetirdi. İldən-ilə püxtələşdi,
sənətkarkimitanındı,şöhrəttapdı.Yaşadığırespublikanınyuxarıtəş-
kilatlarınınsifarişiyləAlma-Atadavəbaşqaşəhərlərdəucaltmaqüçün
monumentalheykəllər,heykəl-kompozisiyalaryaratmağabaşladı.

BugünQazaxıstanDövlətİncəsənətmuzeyindəV.Rəhmano-
vun“Şərqmotivi”,“Xatirə”,“Nərgizinportreti”,“Xocalı”,“Anaevi”,
“Anarınportreti”vəbaşqaəsərlərivardır.

İstedadlıtişəustasınıntədqiqatobyektiinsanvəonundünyay-
larəngarəngəlaqələridir.Sosial,psixolojivəəxlaqiproblemlərivəh-
dətdəgötürən sənətkar daimmüasir obrazlar vəplastik formalar
axtarır.O,plastikhüdudsuzluqməsələlərinicəsarətləhəlledənhey-
kəltəraşdır.Vaqifistənilənmaterialda–istərdaşolsun,istərağac,is-
tərtuncuğurlaişləyir.BakısərgisindəbizəsasənRəhmanovundəzgah
heykəllərinigörsəkdə,sənətkarışəxsəntanıyanlarbilirlərki,park
heykəltəraşlığındaonungörkəmlinailiyyətlərivardır.Vaqifxüsusilə
Abşerondaşındahəvəsləişləyir.HərilBakıyagələnyurddaşımızdoğ-
malarınınMərdəkandakıbağlarında,dost-tanışlarınınemalatxanala-
rındaişləyir,qohum-qardaşlarınınobrazındanyaradıcılıqlaistifadəedir.

Miniatürmərkəzindənümayişetdirilənəsərləriarasında“Bakı.
20Yanvar1990-cıil”adlıtuncheykəliilkbaxışdantamaşaçınısarsı-
dırdı.Kəsikbədən,yarımqol,güllədəndeşik-deşikolmuşbaş...Arxası
üstəyıxılmışgəncingözləridə,ağzıdaheyrətdənaçıqqalıb.Heykə-
linqərartutduğuoraqşəkilliaydatamaşaçınıdüşündürür.Həminde-
talıhəmgecəninrəmzikimi,həmdəyanvarfaciəsinitörədənordunun
dövlətgerbinəişarətəkbaşadüşməkolar.Kiçicikbirdetalbumüd-
hişfaciəningecəykən,özüdəkimlərtərəfindəntörədildiyinigöstərir.
VaqifRəhmanovheykəlieləməharətləişləyibki,soyuqtuncmateri-
aldilaçıbdanışır,tamaşaçınıdərindənhəyəcanlandırır.Yüksəksənət
məziyyətlərinəmalik“Bakı.20Yanvar1990-cı il”əsərivətənpərvər
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yurddaşımızınşəhidlərimizəqoşduğuheykəl-elegiyasıdır.
Sərgidəki“Əbədi”heykəlindəanaikiqızıylatəsvirolunub.Ana-

sınındiziüstündəoturmuşqızcığazeləməsud,elərahatdırki...Kü-
rəyini böyük qızına söykəmiş ana da sabahından arxayındır. Ağ
daşdanyonulmuş“Sabir”inməhzungörkəmibaxanıqüssələndirir.
Tuncdantökülmüş“Anarınportreti”oqədərcanlıdırki,sankigörkəmli
yazıçıylaüz-üzədayanmısan.“Naməlumqadın”heykəlininestetikgö-
zəlliyibaxanazövqverir.“Kommunizminyolu”kompozisiyasındakəl-
lə-mayallaqolmuşadamlar,qollarıqayalardaqandallanmışəzabkeş
insansurətidiqqətiçəkir.“Mərdəkanmotivi”adlananəsərdəkonkret
sima,üz-gözyoxdur.Ammaheykəltəraşböyükustalıqlaəllərinisinə-
sindəçarpazlamışkəlağayılıqadınınsimasındamərdəkanlıanaların
ümumiləşmişobrazınıverəbilib.Həminəsərlərinfonundaasılmışfo-
toreproduksiyalarisətəəssüratıtamamlayır.V.Rəhmanovunyaradıcı-
lığıiləətraflıtanışolmaqdabakılısənətsevərlərəköməkedirdi.

Onildirki,AzərbaycanövladıVaqifRəhmanovaQazaxıstanın
əməkdarincəsənətxadimiadıverilib.Qürbətdəməskunlaşdığı illər
ərzindəo,dəfələrləQırğızıstanın,digərOrtaAsiyarespublikalarının
fəxrifərmanları,diplomvəmedallarıylatəltifolunubdur.İki iləvvəl
Xəzəryanırespublikalarınsənətkarlarınınsərgisindəazərbaycanlıhey-
kəltəraşVaqifRəhmanovqızılmedalalayiqgörülübdür.ƏsərləriQa-
zaxıstan,OrtaAsiya,Azərbaycan,Litva,Danimarka,Avstraliya,Polşa,
Macarıstan,Bolqarıstanmuzeylərini,birçoxsənətsevərlərinşəxsikol-
leksiyalarınıbəzəyir.

V.RəhmanovuzunmüddətQazaxıstanRəssamlarİttifaqınınBə-
diifondununsədriolub,idarəheyətindəkatibişləyib.Çoxillikpeda-
qoji fəaliyyəti vardır. Hazırda Alma-Ata Dövlət Teatr – Rəssamlıq
İnstitutunundosentidir.

VaqifRəhmanovunBakıdaaçılmışfərdisərgisiçoxfaydalıvə
səmərəlioldu.SərgisayəsindəAzərbaycandankənardayaşayanyurd-
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daşlarımızladoğmarespublikaarasındaəlaqələrimöhkəmlətməksa-
həsindədahabiraddımatıldı.GörkəmliheykəltəraşımızVaqifinsənət
dünyasıylatanışolduq.Sözsüzki,VətəndənuzaqlardaAzərbaycan
adınıuca tutan,Azərbaycan təsviri sənətini ləyaqətlə təmsiledən
eloğlumuzheykəltəraşVaqifRəhmanovunadıvəsənətiyləfəxretmə-
yəbizimmənəvihaqqımızvardır.

“Yurddaş” qəzeti
9 oktyabr 1991-ci il, səh. 4. 
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İLLARİYƏNİN DÜNYASI
Uşaqaləminingözəlliyi,uşaqtəxəyyülününzənginliyi,uşaqfan-

taziyasınıntükənməzliyikiməməlumdeyil?Sirli-sehrlialəmli,cazibə-
dar dünyalı uşaqlıq dövründən adətən şirin- şirin xatirələr qalır
doğmaların,yaxınlarınxatirində.Bəzənisə...bütövbirdünya–İlla-
riyənindünyasıkimi...

ErmənistanUşaqYaradıcılığıMuzeyininsərgisalonundaaçılmış
“İllariyəHüseynova–UŞAQ,İNSAN,YARADICI”sərgisitamaşaçıları
budünyayaqovuşdurur–İllariyənindünyasına.Dənizkimicilvəlidir,
saysız-hesabsız günəşlidir, analı-atalıdır, güllü-çiçəklidir İllariyənin
dünyası.Budünyada“Pitafseya”adlıgülvar–İllariyəningülü.Bu
dünyadaanasimasındatəcəssümetmişgünəşvar–İllariyəningünə-
şi.İllariyədünyasınınsakinləriolan“nağıl–rəsmlər”,“təəssürat–rəsm-
lər”,“zarafat”,“sirk”,“kompozisiya”,“ornament”vəbaşqaqəbildən
olansənətnümunələribalacarəssamınböyüklərsayağıduymağından,
düşünməyindənxəbərverir.Rənglərinəlvanlığı,mövzularınrənga-
rəngliyi,rəsmlərinbitkinliyi,aydınlığıbaxanıheyranqoyur.İnanabil-
mirsən ki, bütün bunları – sərgi-tamaşada nümayiş etdirilən
250-yəyaxınəsəribalacabiruşaqyaradıb,hələməktəbyaşına
çatmamışbiruşaq.

İllariyə Hüseynova 1977-ci ilin payızındaMoskvada anadan
olub.Atasıhəkim,anasıbiokimyaçıdır.Fitriistedadamalikqızcığaziki
yaşyarımındailkəsərini–“Quşlar”rəsminiyaradıb.Şəkildəkörpə
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qəlbikimipərvazlananquşlartəsviredilib.Paytaxthəyatınınqaynar-
lığı,əlvanlığıİllariyənin“Atəşfəşanlıq”,“Bayram”,“Kafedəikinəfər”,
“Maqazindəkiqadın”vəbaşqarəsmlərindəözəksinitapıb.

Karandaşla,kömürlə,suluvəyağlıboyalarlaişləyənbalacarəs-
samöznağıldünyasınıçəkdiyisüjetlinağıl-rəsmlərəköçürüb.“Qoğal
dovşanıdilətuturki,meşəyəgetməsin,oradaonuyeyərlər,yaxşısı
budurbabasıilənənəsininyanınagetsin.Dovşansatərəddüdedir...”,
“Keçimaralaərəgetməkistəyir,onagörədəbaşındamaralbuynu-
zubitirib”,“Rəssamqızcığazınçəkdiyişəkildədovşanmahnıoxu-
maqistəyir”,“Artistlərtamaşaçılarlavidalaşır”,“Kirpigünəşəduaedir”
vəs.rəsmlərtamaşaçınınağıllaraləminəaparır.

Sirkmövzusurəssamİllariyəninyaradıcılıqpalitrasındageniş
yertutur.“Sirkdə”,“Təlxək”,“Ağıratlet”,“Sirkdəqız”,“Petruşkininsir-
ki”,“Sirkdəyeniilyolkası”,“İkitəlxək”,“Sirk.Artistkaçıxışedir.Hamı
bəyənir,biriisəşübhəedir”vəbaşqarəsmlərözəlvanlığı,bir-birinə
bənzərsizliyiilədiqqəticəlbedir,tamaşaçıdaşənəhval-ruhiyyəyaradır.

Əfsanəvi“Simurqquşu”,“Tovuzquşları”,“Fırtınanındoğulma-
sı”,“Gəmi”,“Günəşqırıldı”,“QocaBuratino”,“Qulliver”,“Karluşa-film”
rəsmləriİllariyəninrəssamtəxəyyülününhüdudsuzluğunu,fantaziya-
sınınzənginliyinibirdahagöstərir.Ana–Günəş.Buvarlıqistedadlırəs-
samın fikrini çox məşğul etmişdir. Günəşi qollu-budaqlıdır, əlvan
rənglidir,parlaqşüalıdırİllariyənin.Hazırdaİllariyənin“Günəş”ivax-
tiləməşğulolduğustudiyanınembleminəvərəmzinəçevrilmişdir.

Anasımehribandır,sevimlidir.Çəkdiyi“Ana”rəsmləribalacaqı-
zınanasınaolanböyükməhəbbətinintəcəssümüdür.Anasınındanə
vaxtsauşaqolduğunudərkedənİllariyətəxəyyülününgücüilə“Ba-
lacaTanya(Ana)”rəsminiyaratmışdır.Bütünuşaqlarkimiodaatası
Arifidünyadahamıdanyüksəkbilirdi.Onagörədəçəkdiyirəsmlərdə
atasını“uçanquş,eynizamandaşir”kimitəsviredirdi.Rəsmlərində
tez-tezhəkimobrazınamüraciətetməsidə,şübhəsiz,atasıiləbağlıdır.
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İllariyəninçəkdiyibütünşəkillərdənikbin,oynaquşaqtəbiəti
özünübüruzəverir.Şəkillərdənsevinc,səadətyağır.Dünyanıuşaq
gözüiləseyredib,yetkinağlıilədərkedənazərbaycanlıqızıİllariyə
həyatınənmüxtəlifhadisələrinitəsviredib.Sərgi-tamaşanınbələdçi
ssenarisindəatasıArifMikayıloğlununoçerki,anasınınxatirələrimü-
hümpedaqoji-tərbiyəviəhəmiyyətəmalikdir.Düşünülmüştərtibatsər-
gininestetikdəyərinidahadaartırır.Sərgiböyükmüvəffəqiyyətlə
nümayişetdirilir,salonaramsızolaraqdolub-boşalır.Yerevanictima-
iyyəti,şəhərimizinxariciqonaqlarıİllariyəHüseynovanınsərgisinibö-
yükrəğbətləqarşılayırlar.Rəykitabındayazılanqeydlərfərəhhissi
doğurur:

– “Min heyf ki, bu gö zəl uşa ğın hə ya tı be lə er kən so lub.
Yax şı sər gi dir. Həm es te tik, həm də mə nə vi ba xım dan ib rə -
ta miz dir. Çox ol sun be lə uşaq lar və müm kün qə dər az ol sun
in san fa ci ə lə ri. İl la ri yə nin va li deyn lə ri nə ən xoş ar zu la rı mı
bil di ri rəm. Dü şü nü rəm ki, o, qoy du ğu tə miz, in cə və gö zəl iz -
lə bi zim ara mız da, öz ya şıd la rı ara sın da ya şa yır”. 

Rəs sam Kar len Mar ti ros yan.  
– “Mə ni bu is te dad lı kör pə nin rəsm lə ri va leh et di. Çox

heyf ki, gə lə cək də bi zə se vim li İl la ri yə nin ye ni rəsm lə ri nə
bax maq qis mət ol ma ya caq”.  

M.Ha rut yun yan, mü hən dis. 
1984-cüilinyayındahəyatıfaciəiləsonayetənİllariyəömrü

boyusevdiyi,inandığı,etibaretdiyi...sudaboğulmuşdur.Cəmi6il9
ayömürsürənrəssamİllariyəözündənsonracazibədarbirdünya–
400-əyaxınrəsməsəriqoyubgetmişdir.Salonunmüxtəlifguşələrin-
dənboylananrəssamqızınfotoşəkillərisankitamaşaçılaradeyir:

–Mənsizinləyəm...Mənyaşayıram!



240

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

***
SSRİ Rəssamlar İtt i faqı nın qərar ı  i lə təşk i l  o lunmuş

İl lar i yəHüseynovanınfərdisərgis i nincoğraf i yas ı genişdir.
O,MoskvadanstartgötürərəkBakı–Orconikidze–Yerevan–
Tbilisi–Xerson–Kişinyov–Minsk–Kaunas–Tallin–Leninqrad
–Moskvamarşrutuiləirəliləyir.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
4 fevral 1986-cı il, səh.4
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“MİN İL SONRA SORSAN 
ŞAİR HARDADIR”

Zə ka sı nın qüd rə tiy lə dün ya ya nur sa çan Ni za mi. Po e -
zi ya alə mi nin ən gin lik lə ri ni fəth edən şəx siy yət. Gən cə tor -
pa ğın da uyu yan Azər bay can oğ lu. Əs rlə rin sərt yel lə ri
ne çə- ne çə möh tə şəm sa ra yı yer lə- yek san et sə də, el mə həb -
bə ti, bə şər eh ti ra mı da hi şa i rin mə za rı nı itib- bat ma ğa qoy -
ma yıb. Za man- za man qəd ri ni bi lən lər Ni za mi Gən cə vi nin
tür bə si ni bər pa elə yib. Bu dur, dün ya ya gə li şi nin 850 il li yi ni
bay ram et di yi miz gün lər də  Ni za mi məq bə rə si ye ni bi çim də
zi ya rət çi lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 

DahişairimizinməzarıGəncəyaxınlığında,Şıxdüzündə-
dir.Əsrlərcəbu yerpoeziyaxiridarlarınınziyarətgahıolub.Dünyanın
uzaq-uzaqölkələrindəngələnsəyyahlar,ədiblər,alimlərNizamiGən-
cəvininməzarıönündədizçöküb,onundühasıqarşısındabaşəyib-
lər.GəncətorpağıNizamiadıyladünyaşöhrətitapıb.Lakinheçdə
bütündövrlərdətürbəbəşərşairininadınalayiqsəviyyədəolmayıb.
SankiNizamibunuduyubmuş...

Bu yer də mən ki mi ya tan lar çox dur, 
On la rı xa ti rə sa lan ki, yox dur. 
Ey tə zə kək lik, an mə ni ürək dən 
Mə za rım ya nın dan ötüb ke çər kən, 
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Üs tüm də gö rər sən gö yər miş ot lar, 
Baş da şım uçul muş, çök müş dür mə zar. 
Qəb ri min to zu nu so vur muş yel lər, 
Dost lar dan anan yox mə ni bir nə fər. 
Qəb rim şü şə si nə əl qo yan za man 
O pak göv hə ri mi heç ol ma sa an! 
Uzaq dan sən mə nə göz ya şı tök sən, 
Mən sə nə par laq nur sa ça ram göy dən. 
Sa lam ver, hör mət lə mən dən sa lam al, 
Gəl qəb rim üs tü nə, edim is tiq bal. 
Hər za man di ri yəm sə nin ki mi mən, 
Mən ca na gə lə rəm, sən ca na gəl sən. 

BusətirlərioxuduqcaNizamidühasınınuzaqgörənliyinəheyran
qalırsan.Qeyri-ixtiyari:–Ruhunamin rəhmət,ŞeyxNizami!–
sözləriqəlbindənqopur.Ürəyindəşairlədialoqagirərək:–Sənə-
tinləölməzliyəqovuşduğunubəşərövladınaSənin“Xəmsə”nanla-
dıb,incəruhluqəzəllərinpıçıldayıb,–deyirsən.

Gəncətorpağınıgəzib-dolaşdıqca,gəncəlilərləgörüşdükcəNi-
zaminindünyaşöhrətinədairsöhbətlərqəlbimiiftixarhissiilədoldu-
rurdu. 42 il sərasər Gəncə şəhərinin baş memarı olan Fərman
İmanquliyevmaraqlıbirəhvalatdanışdı:

– Bir gün Bağ dad dan bir qo naq gəl di. Məq bə rə yə 15-20
ad dım qal mış bu şəxs di zi üs tə düş dü. Biz də məq bə rə nin ət -
ra fı nı ye ni cə yu muş duq, yer pal çıq idi, as falt hə lə qu ru ma -
mış dı. Qo naq pal çıq lı as fal tın üs tü nə diz üs tə çök dü və öz
di lin də da nış ma ğa baş la dı. Bu adam ərəb cə Ni za mi şəx siy yə -
ti nə mü ra ci ət edə rək,  əv və la  üzr is tə yir di ki,  Ni za mi nin hü -
zu ru na çox gec gə lib dir. İkin ci si də, o de yir di ki, mən sə nin
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hü zu ru na ad dım la yox, di zi üs tə, sü rü nə- sü rü nə gəl mə yi özü -
mə bö yük şə ra fət,  fəxr bi li rəm.

BizimXXəsrdəNizamiadınaikidəfəməqbərəucaldılıb.Hələ
1939-cuildəşairinqəbriüstəucaldılanmöhtəşəmtikintiniamansız
müharibəyarımçıqqoydu.Məqbərəmüharibədənsonra,1947-ciildə
tikilibbaşaçatdı.Lakinömrüazoldu.Görən,həminməqbərənin50
ilkeçməmiştarixsəhnəsindənçıxmasınasəbəbnəydi?SualaF.İman-
quliyevbeləcavabverdi:

– 1947-ci il də ti kil miş məq bə rə zə yəm da şın dan idi. Zə -
yəm da şı çox yum şaq daş ol du ğu na gö rə hə min qur ğu nun nə
ya ğı şa, nə gü nə şə da va mı ol ma dı. Ələl xü sus, alü mi ni um za-
 vo du nun məq bə rə yə bö yük zi ya nı dəy di. Bu za vo dun ha va ya
bu rax dı ğı tur şu lar məq bə rə nin üs tü nə qon duq dan son ra, üs -
tün dən də ya ğış yağ dıq ca daş lar da ha sü rət lə ov xa la nıb tö -
kül dü. Nə ti cə də, təd ri cən məq bə rə öz gör kə mi ni itir mə yə
baş la dı. Də fə lər lə mə sə lə qal dır dıq ki, bəl kə məq bə rə nin ye -
ri ni də yiş di rək? Nə ha yət, mö tə bər bir ko mis si ya bu işə bax -
dı və qə ra ra gəl di ki, məq bə rə nin ye ri ni də yiş mək ağ la sı ğan
iş  de yil. Qət olun du ki, məq bə rə öz ye rin də qal maq şər ti lə
bu ra da ye ni dən qur ma iş lə ri apa rıl sın. 1981-ci il də, şa i rin 840
il li yi ərə fə sin də Azər bay can KP MK qə rar qə bul et di ki, 1991-
ci ilə cən məq bə rə ye ni dən qu rul sun və ət raf sa hə si abad laş -
dı rıl sın. 1989-cu ilin ap re lin də ha zır ki la yi hə mü za ki rə və
qə bul olun du. Bö yük çə tin lik lər lə qra ni tin və mər mə rin əl də
edil mə si nə na il ol duq. Dnep ro pet rovs kdan 300 kub metr qra -
nit alıb, Sank t-Pe ter burq mü əs si sə lə rin də ha zır lat dır dıq. Ağ
mər mə ri isə Çel ya bins kdən gə tirt dir dik. İn şa at ma te ri al la rı -
nı əl də et dik dən son ra cə sa rət lə köh nə məq bə rə ni sök mə yə
baş la dıq. Biz məq bə rə ni 8 aya sök dük, am ma 5 ay 10 gü nə
tik dik. Bu iş də Gən cə şə hər So ve ti nin və ic ra iy yə ko mi tə si -
nin, 3 nöm rə li ti kin ti tres ti nin,  sank t-pe ter burq lu qra nit qu -



245

IV Fəsil.  əDəBİ QEYDlər

raş dı ran mü tə xəs sis lə rin, Ba kı baş ti kin ti ida rə si ilə Ba kı met -
ro ti kin ti si ida rə si in şa at çı la rı nın, əmək çi gən cə li lə rin əvəz siz
ro lu, bö yük xid mə ti ol du. Ca ma a tın məq bə rə də iş lə mə sin dən
adam həzz alır dı...

–Bəşərsivilizasiyasında,dünyamədəniyyətindəözünəməxsus
yeriolanNizamiGəncəvininməqbərəsinibeləqısamüddətdətikib
başaçatdırmaqşücaətdir.Lakintikilənhərbirabidəyalnızbugün
üçün,sabahüçündeyil,o,nəsillərəyadigarqalır.Xüsusilə,Nizamiki-
mibirşəxsiyyətinməqbərəsigərəkminilliklərüçünnəzərdətutula.
Budəfəkiməqbərəmöhkəmmaterialdanqurulub,qranitində,mər-
mərindəkeyfiyyətiyerindədir.Ammabizibirsualdüşündürür:5ay
10günəinşaolunanməqbərəkeyfiyyətləmitikilib?Müəyyənmüddət
sonratikintiprosesindəyolverilmiştələskənlikdənirəligələnqüsur-
larüzəçıxmayacaqki?Axı,canyanğısıözyerində,hərdaşın,hərti-
kintimaterialınındaözxassəsivar...

– Mən bö yük inam la de yə rəm ki, məq bə rə yük sək key -
fiy yət sə viy yə sin də ti ki lib. O, qra nit blok lar la hö rü lüb. Be to-
 nun tö kül mə si nə, onun qu ru ma sı na ve ri lən vaxt
nor  ma tiv lə ri nə də də qiq əməl et mi şik. Məq bə rə o qə dər möh -
kəm, o qə dər də qiq , sə li qə li in şa olu nub ki... 5 ay 10 gü nə
ba şa çat ma sı na bax ma ya raq ol duq ca möh kəm ti ki lib. Biz bu -
na çox əmi nik.  

Səkkizyüzildirki,dahişairimizinuyuduğuvətəntorpağımü-
qəddəsməkanaçevrilib.Eləmüqəddəsolduğuüçündürki,Nizami
türbəsinintaleyihərbirazərbaycanlınımaraqlandırır.Hazırkiməqbə-
rəqırmızıqranitləağmərmərdəntikilib.Üsthissəsilayihəquruluşu-
nagörəzahirənəvvəlkindənfərqlənmir.Lakindaxiliquruluşu,giriş
vəçıxışqapılarıyerləşənhissəbaşqasəpkidəhəllolunub.Sərdabə
aşağıdayerləşdiyindənziyarətedənşəxsdətəbiibaşəymə,təzimvə-
ziyyətiəmələgəlir.Görənlərdeyirki,NapoleonBonapartınməqbərə-
sidəbuşəkildəqurulub.
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Məqbərəninpəncərəşəbəkələrivəməhəccərilatundandır.Pa-
lıddanhazırlanmışornamentliqapılarqədimŞərqüslubundadır.
Girişdə yazılmış“1141”və“1209”rəqəmləriNizamiGəncəvinintəvəl-
lüdtarixinibildirir.Günbəzinaltındaaltıguşəlihəndəsifiquriçindəərəb
əlifbasıyla“NizamiGəncəvi”,birqədəraşağıdaisə“Bismillah-ir-rəh-
manir-rəhim”sözləriyazılıb.Mintəəssüfki,beləzərifnəqqaşlıqişin-
dənsonraqapılarınüstündəçoxirihərflərlə,özüdəkiriləlifbasıyla
“Nizami”sözüyazılıb.Yamaqkimigörünənbuyazıqranitməqbərənin
fasaddaşındayonulub.

Məqbərəninərazisi6,5hektardır.Girişdətikilmişikiağbi-
nasüvenirmağazasıvəburadayaradılacaqNizamişünaslıqmər-
kəzi üçün nəzərdə tutulub. Ağ bazaltla qırmızı kərpicdən
salınmışdöşəmə5çiçəkliyi əhatəedir.Buradakı5 fəvvarədə
“Xəmsə”nin rəmzidir.Məqbərəninarxahissəsindəgöl,5buta,
yənidaşsəhnələr,həmçininburadatamaşagöstərəcəkaktyor-
larçüngeyimotaqlarıvar.18kilometrliksukəməriyləGöygölün
təmizsuyuməqbərəyəçəkilib.Gələcəkdəburadameyvəbağla-
rı salınmas ı  nəzərdə tutulub. Tut və ənc irdən başqa yerl i
iql i məməxsusənmüxtəl i f meyvəağaclar ı  əki ləcək.Məq-
bərəninsağında,açıqsəmaal t ındadahabir tamaşasalo-
nu var.  Bu h is sədək i  heykə l - kompoz i s i ya (müə l l i f i
heykəl təraş Qorxmaz Sucəddi novdur) ol duqca baxıml ı d ır.
Tunc heykəl lər in estet ik gözəl l i y i   baxanı  valeh edir.  Bü-
tünkompoz i s i yanınuzunluğu22metr, ənhündürnöqtəs i
7metrdir.  “Xəmsə”dəki  qəhrəmanlar ı n ın əhatəs indəotur-
muşNizami  ə l ində “Divan” ı nı  tutub.. . Heyf k i ,  fondagö-
rünən a lümin i um zavodu heykəl- kompoz i s i yan ın oyatd ı ğ ı
xoş duyğular ı  qanadlanmağa qoymur. Yaxş ı  o lar k i ,  gələ-
cəkdəürəkaçantəbi i fonal ınması üçünburadasərvağac-
la r ı  ək i l s in.  Ümumiyyət lə ,  b i r  cüt  sərv, bir cüt meyvə
ağacınınnövbələnməsiməqbərəərazisindəŞərqab-havasıyara-
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dar,şimaltəbiətinəməxsusküknarağaclarınaehtiyacqalmaz.
LayihəninmüəllifiFərmanİmanquliyevdəbufikrimizəşərikoldu.

Nizamiməzarıönündəsükutadalarkənfikrimdəonunşeiri-sö-
züdolaşırdı:

Ey tan rı, ümi dim bu na dır an caq,  
Bu köh nə dər gah dan dü şər səm uzaq. 
Elə ki, po zu lar tər ki bim mə nim, 
Də yi şər qur du ğun tər ti bim mə nim, 
Əs dik cə to zu mu da ğı dar yel lər, 
Pak olan ca nı mı gör məz bir nə fər, 
Ha lı mı ara yıb, edən də hey rət,  
Va rı ma yox de yə, vu rar kən töh mət. 
Sən yox dan əli nə ver öy lə açar,  
Bil sin ki, bu ya tan öl mə miş ya şar! 
Ölür səm, bu nu sən ha mı ya bil dir: 
“Bə də ni yat mış sa, ca nı di ri dir”. 

Düşünürəmki,Nizamidühasınınobrazlıtəfəkküründənsüzü-
lübgələnbumisralardanəqədərdərinfəlsəfəvar!Olumvəölüm,in-
san və təbiət,materiyanın öz formasını dəyişmək xassəsi, bir də
ruhunölməzliyinəinam,tanrıyatapınmaqhissi.Yenəfikrimdəşairlə
dialoqagirmişdim:–Bəli,ŞeyxNizami,Səncanlısan,yaşayırsan.Zi-
yarətinəgələnlərdəəvvəl-əvvəlSəninhəmişəyaşarsənətincilərinlə,
hikmətlikəlamlarınla,elmi-fəlsəfi-bədii-estetikfikirlərinlətanışolur,
sonrasahüzurunagəlməyivacibbilir.

Nizamiadınaucaldılmışhərikiabidə–istərməqbərə,istərsədə
heykəl-kompozisiyabarədəəslqiyməti,əlbəttə,xalqözüverəcək.Na-
haqdeməyiblərki,elgözütərəzidir.Məncə,hərikisənətəsərininəsl
imtahanıisəzamanqarşısındaolacaq.Görəsən,Nizamiadınaucaldı-
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lanbuabidələrillərinsınağındannecəçıxacaq?Bunuindidəndemək
çətindir.İstərdikki,Nizamininsözü,sənətikimi,məqbərəsidəəsrlə-
rinqovğasındanqalibçıxsın.Azərbaycanxalqınınmillisimvolunaçev-
rilsin.Şairəbəsyerədeməyibki...

Nə qə dər şa ir var, söz var, şe ir var, 
Dün ya da on lar dan mə nəm ya di gar. 
Mə nim lə can lan dı,  söz tap dı qüv vət, 
Ye nə də mə nim lə edər qi ya mət. 
Mən söz gül şə ni nin sərv ağa cı yam, 
Sərv ağa cı ki mi xid mət də va ram. 
Gü nə şəm, ön, ar xam bir dir, fər qi yox, 
Az dır al dat ma ğım, işı ğım sa çox. 

Bəli,AzərbaycanoğluNizamiGəncəviözsənətiyləölməzliyə
qovuşduğunubilib.Bildiyiüçündəhələ8əsröncəpeyğəmbərcəsinə
uzaqgörənliklə,inamlayazıb:

Min il son ra sor san şa ir har da dır, 
Hər bey ti söy lə yər bur da, bur da dır. 

Xoşbəxtikki,dahişairinminlərləbeytiiləyanaşı,cismininuyu-
duğu torpaq da bizə onun yerini nişan verir. Qəbrin nurla dolsun,
ŞeyxNizami!..

Gəncə-Bakı
“Yurddaş” qəzeti

11 dekabr 1991-ci il, səh.6
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CƏfƏR CABBARLI – 90
AzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmliklassikiCəfərCabbarlısovet

dramaturgiyasıxəzinəsinəölməzəsərlərbəxşetmişdir.Dahidrama-
turqunadıbütövlükdəsovetdramaturgiyasıvəteatrınıninkişaftarixi
iləsıxbağlıdır.C.CabbarlıAzərbaycansəhnəsindəeləbirməşəlyan-
dırmışdırki,onunişığıqardaşxalqlarınhəyatvəməişətinidəişıqlan-
dırmış,millisədləriaşıbkeçmişdir.

Ölməzdramaturqumuzun90yaşı1989-cuildətamamoldu.La-
kinrespublikamızdakıgərginictimai-siyasivəziyyəthəminildahiədi-
binyubileyinikeçirməyəimkanvermədi.Kütləvitədbirlərin,Cabbarlı
qiraətlərinin,elmikonfranslarıntəşkili,ocümlədənədibinkülliyyatı-
nınnəşri,yaradıcılığınahəsrolunmuşbirsıraədəbi-tənqidiməqalə-
lərtoplusununçapıtəxirəsalındı.

Məlumdurki,yubileyyalnıztəntənəliaktdeyil,eynizamanda
klassikinirsinətəzəbaxışdır.Xüsusilə,“sosializmrealizmi”metoduilə
öyrənilmiş,“sosializminqurucusu”kimimüsbətvə“kapitalizminqa-
lıqları–burjuaünsürü”kimimənfiqəhrəmanlarsırasınabölün-
müş sovet meyarı ilə möhürlənmiş Cabbarlı qəhrəmanlarının
yeniədəbi-estetikbaxışaehtiyacıvardır.Yubileyhaqqındaqəra-
rınolmamasıhələ1989-cuildəişəbaşlamışrəsmitəşkilatların
–NizamiadınaƏdəbiyyatİnstitutunun,birsıranəşriyyatların,o
cümlədən respublikaYazıçılar İttifaqınınöz tədbirlərinidayan-
dırması ilənəticələndi.Qədirbilənxalqımız isə rəsmiqərarol-
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madan belə öz böyük oğlunun 90 illiyini müxtəlif tədbirlərlə
qeydetdi.

BuilNovruzunilkgünlərində–martın22-dəgenişxalqkütlə-
lərindənxəbərsizdahiədibinanadanolmasının90illikyubileyiqeyd
olundu.M.F.AxundovadınaOperavəBaletTeatrındakeçirilənədəbi-
bədiigecənigirişsözüiləAzərbaycanYazıçılarİttifaqınınsədriAnar
açdı.C.CabbarlınınhəyatvəyaradıcılığıbarədəxalqşairiNəbiXəzri
məruzəetdi.Yubileygecəsindəcabbarlışünasalimlərimizdənprofes-
sorYaşarQarayev,şairCabirNovruzböyükdramaturqunyaradıcılığı-
nınməziyyətlərindənsöhbətaçdılar.Yubileyəqonaqgəlmişyazıçıvə
şairlərdəntürkHəyatiƏslyazıçı,CənubiAzərbaycandakı“Varlıq”dər-
gisininnaşiriCavadHeyət,TəbrizradiosununəməkdaşıƏsgərFərzi,
başqırdAhiyarHəkimov,latışUldisBerznışvəbaşqalarıürəksözləri-
nibildirdilər.RəsmihissəniC.CabbarlınınqızıGülarəxanımCabbarlı
yekunlaşdırdı.

YubileygecəsininbədiihissəsindəC.Cabbarlınınsözlərinəya-
zılmışmahnılarınifası,ölməzpyeslərindənsəhnələrgöstərilməsibö-
yükdramaturqunxatirəsinətoplaşmıştamaşaçılarınürəyindənxəbər
verdi.

C.Cabbarlının90illikyubileyiniqeydedəntəntənəligecəkeçi-
rilsədə,məncə,ədibinadınavəirsinəlayiqyubileytədbirlərinintəş-
kilidavametdirilməli,kitablarınnəşribaşaçatdırılmalıdır.Azərbaycan
dramaturgiyasınıdünyaüfüqlərinəçıxaranölməzCabbarlısənətinə
ehtiraməlamətikimikeçirilənildönümlərihəmgörkəmliədibin,həm
dəxalqımızınadınalayiqolmalıdır.

“Yurddaş” qəzeti
4 aprel 1991-ci il, səh.7
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ATA OCAĞI
Gülarəxanımlahamıyatanışolanbirünvandagörüşmüşük:Cə-

fərCabbarlınınev-muzeyində.Şərqliqadınlaraməxsussadəliyi,təva-
zökarlığıilkgündənbiziovsunladı.Ondainzibatçılıqdanəsər-əlamət
yoxidi.Direktoramirliyininyeriniövladcanıyananlığıtutmuşdu.Qar-
şımızdaxarakterininəlvanlığıilədiqqətçəkənbirİNSANdayanmış-
dı. Atası Cəfərdən, anası Sona xanımdan danışanda kövrəlir,
uşaqlaşırdı.HəyatyoldaşıSeyfəddinDağlıdansöhbətaçandaiftixar-
labaşınıqaldırır,məğrurgörkəmalırdı.Yəqinhəminandaunudulmaz
ömür-günyoldaşınıntövsiyəsiyadınadüşürdü.Rəhmətlikdeyirmişki,
Gülarə,həmişəbaşınıdiktut,çünkiheçkəsinyanındamənimdilimqı-
sadeyil.ÖvladlarındanqürurladanışırdıGülarəxanım.Muzeyindərd-
sərinə gəlincə  gözləri də, çöhrəsi də qayğılanır, bütün görkəmi
işgüzarbirifadəalırdı.

–Atamınbirarzusuvardı:yaşadığıevinyanındateatrbinasıti-
kilsin,Dağlıməhəlləsidəteatrüzügörsün.Ancaqbuarzusudeyə-
sənyerinəyetirilmədi.Bəlkəgələcəkdəolsun...

Vaxtaşırımuzeyəyoludüşənjurnalistlərəbeləcəişindən-
gücündən,atasınınxatirəsiyləbağlıarzularındandanışırGülarə
xanım.

Respublikamızdatarixiniziniyaşadan,tarixişəxsiyyətlərinya-
digarlarınıqoruyub-saxlayanmuzeylərçoxdur.OnlarınarasındaCə-
fərCabbarlınınBakıdakıev-muzeyiözabadlığı,səliqə-sahmanı ilə
ürəkaçır.Buişdədahiədibinqızı,ev-muzeyindirektoruGülarəCab-



252

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

barlınınəməyiböyükdür.Axı,obütünvarlığıylabuocağabağlıdır!..
HərsəhərVaqifküçəsiilə(indikiHəsənSeyidbəyli)qıvraq

yerişli,zirəkbirqadınüzüyuxarı–Dağlıməhəlləsinətərəfqalxır.O,
HəmidSultanovküçəsindəki44saylıünvana,işətələsir.BuqadınGü-
larəCabbarlıdır.O,analıq-nənəlikqayğılarınıevdəqoyaraqAzərbay-
can  xalqının iftixarı olan  atası Cəfərin ruhu qarşısında övladlıq
borcunuyerinəyetirməyətələsir.Ataocağınanəqədərsığalçəksə
dəyorulmur,rahatlıqtapmır.

Otaqlardakı,eyvandakıtəmizlik,yaraşıqgözoxşayır.Muzeyin
əməkdaşlarınınzövqünə-səliqəsinədəsözolabilməz.Təbiiki,onla-
rınəksəriyyətiqadınlardır.EləGülarəxanımınqızıQəmərdəburada
çalışır.Muzeyinelmiişçisidir.İkioğulanasıdır.Əməkfəaliyyəti-
nibabayurdunahəsreləyib.Ataocağı,babayurdu.Buyurdun
işığısönməsingərək.Qonağı-qarasıəskikolmasın.Qapısıaçıq,
həyət-bacası şen gərək ata ocağının. Belə düşünür  Cabbarlı
nəslininnümayəndələri.

–Muzeydənayrılabilmirəm.Eləolurki,lapaxşamacanoturu-
ramburada.Baxıram,ürəyimaçılır.Məndəbuocağadərinbağlılıq
var.Çünkiburadaanadanolmuşam,buradaböyümüşəm.Həyət-ba-
cadaoqədəroynamışam,bututağacınaoqədərçıxmışamki...Atam
özüəkibbuağacı,baxandaeləbilirəmki,atamözüsağdır.Ağacda
qocaldı,əldəndüşdü...Onabaxandaürəyimağrıyır.

Havaxoşolduğundanhəyətdə,vaxtiləCəfərCabbarlınınözəl-
ləriiləəkdiyihəmintutağacınınaltındadurubsöhbətləşirdik.Sözye-
nədəkeçmişdən–Gülarəxanımınatalı-analıgünlərindəndüşdü:

–Anamdeyirdiki,Cəfərçoxqayğıkeşolub.Düzdür,teatraçox
bağlıidi,ancaqailəsinidəyaddançıxarmırdı.Uşaqlarınaqarşıçoxsə-
mimiidi.Hərdəneləolurduki,evəgələndədeyirdi:-Sonası,nəgə-
tirmişəmGülarəüçün,nəgətirmişəmuşağımüçün,gətirverdə...
Əslindəheçnəgətirməyibmişey,elədeyirmişki,anamovcunakon-



253

IV Fəsil.  əDəBİ QEYDlər

fetdən-zaddanqoysun,atamdaversinmənəsevindirsinki,məngə-
tirmişəm.

XatirələrGülarəxanımıqanadlarınaalıbaparır.Sonaxanım-
daneşitdikləribir-biryadınadüşür:

–Anamdanışırdıki,Cəfərqayğanağıçoxsevərdi.Bişirərdim,
sənidəoturdardıdizininüstündə,birqabdayeyərdiniz.Birməqam
vardıki,deyərmiş:-Sonasıqulaqas,görindinədeyəcək...Demə-
li,qayğanaqqurtarhaqurtardamənçoxunuçəkibqoyurmuşamözqa-
bağıma,azınıonaverirmişəmki,papani,busənin,budamənim.O
yerdəatamşaqqanaqçəkibgülərmişki,bax,Sonası,dediha...Bu
sözümçoxləzzətedərmişatama.

UşaqlıqdaərköyünvədəcəlqızolanGülarəatasıCəfərinbaşı-
naçoxoyunlaraçarmış.Günlərinbirindəatasını işəyolasalarkən
onunbaşınıdarayır,darağıdaCəfərCabbarlınınsaçındaqoyur.(Ədi-
binsaçlarıoqədərgurimişki...)Bundanxəbəriolmayandramaturq
teatrayollanır.Papağınıbaşındançıxarankimiaktyorlarbaşlayırlar
gülüşməyəki,ayCəfər,bunəarvaddarağıdırbaşında?Əlinigur,qıv-
rımsaçlarınaçəkənCabbarlıgörürki,doğrudandaraqilişibqalıbsa-
çında,deyir:–Ürəyinizəbaşqaşeygətirməyin,şeytanGülarənin
əməlidir...

Beləcə,atalıgünlərindəndanışdıqcadaxilibirhissintəsiriylə
çöhrəsiişıqlanırdıGülarəxanımın.Buano,deyəsən,artıqyaşadol-
duğunu,oğul-qızanası,nəvəsahibiolduğunudaunutmuşdu.Danı-
şa-danışa baxışlarını həyət-bacada gəzdirirdi. Nəzərləri
ekspozisiyalarınyerləşdiyibinadaqərartutuncasöhbətibirdən
dəyişdi:

–Bax,bubinanıtikəndəonundaşını-torpağınıfəhlələrləbirgə
daşıyıb.Evinlayihəsinidəözüverib.Elətikdiribki,ailəsiüçünrahat
olsun.Mənovaxtbalacaolmuşam.Anamdanışırdıki,atamınçoxlu
dostları varmış.AbbasMirzəŞərifzadə,MərziyəxanımDavudova,
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ÜlviRəcəb,SonaxanımHacıyeva,ŞəmsiBədəlbəyli,ƏfrasiyabBədəl-
bəylivəbaşqalarıonunəzizqonaqlarıimişlər.Həmişəyığışar,söhbət-
ləşər,teatrlabağlımübahisələredərmişlər.Yaxşıyadımdadır,atam
rəhmətəgedəndənsonradaMərziyəxanımlaSonaxanımtez-tezbi-
zəgəlirdilər,oturubanamladərdləşir,söhbətedirdilər.

Sözünbuyerindəyenəkövrəkxatirələryadadüşdü.Gülarəxa-
nımınatalıgünlərininadidən-adihadisələriyaddaşınındərinqatların-
dannisgilləboylandı.

–Birdəfəatamxəstələnmişdi.Mənoturmuşdumotaqda,yazıq-
yazıqonabaxırdım.Həkimlərdəyığılmışdıdövrəsinə.Onagörəbelə
yazıqlaşmışdımki,həmişəbukişininbaşınaçıxardım,indi isəməni
yaxınaqoymurdular.Həkimlərgedəndənsonraməniçağırdıyanına,
başımısığalladı,üzünüçevirdioyana.Deyəsən,gözləriyaşarmışdı.O
dedi:-Kaşxəstəolmayaydım,siziböyüdəydim,biryanaçıxaraydım.

Xəyalənogünlərəqayıdan,mənimləsöhbətedə-edəoanları
təkraryaşayanGülarəxanımköksötürdü:

–Mənimyaddaşımdaelə35yaşlıcavankimiqalıbatam...
MüasirlərimizüçünCabbarlıyadigarlarınınikiqanadıvar:sənəti

vəövladları.Millidramaturgiyamızıninkişafındamüstəsnaroluolan
CəfərCabbarlıAzərbaycanədəbiyyatıxəzinəsinəmisilsizincilərbəxş
edib.Zamankeçir,dövrandəyişir, ictimai-siyasiquruluşlarbir-birini
əvəzedir,ammaCabbarlınınyaratdığıobrazlarözdiriliyi,xarakterinin
bütövlüyüiləədəbi-estetikfikrinmeyarlarınımüəyyənləşdirməkdəda-
vamedir.Böyüksənətkarınövladları-oğluAydınlaqızıGülarəisəonu
şəxsiyyətkimiyaxındantanımaqdabizəyardımçıolurlar.Məhzbu
dəyərli insanlarınxatirələrindənboylananepizodlargələcəknəsillər
üçünCəfərCabbarlınınözününobrazınıcızır.

UşaqlıqdaAydınınədəbiyyataböyükhəvəsivarmış,şeiryazar-
mış.Gülarəisəhəkimolmaqistəyirmiş.Taleyinqəribəişləriçoxdur.
ƏdəbiyyatçıolmağahazırlaşanAydınCabbarlıhəkimoldu,həkimlik
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arzusuylayaşayanGülarəCabbarlıisəədəbiyyatçı.Nədənsə,yerləri
aldəyişikdüşdü.İndidəbacı-qardaşsöhbətedəndəsözdüşdükcəAy-
dındeyirki,ayGülarə,gərəksənhəkimolaydın,mənədəbiyyatçı.Ali
təhsillifiloloqolanGülarəxanımuzunmüddətCəfərCabbarlıadına
AzərbaycanDövlətTeatrmuzeyindəişləyib.Atasınınev-muzeyiaçılan-
daköçürməyoluiləbusənətməbədinədirektortəyinolunub.Hazır-
damuzeyinkollektivinərəhbərlikedir.

...CəfərCabbarlınınqızıdünyayagələndəövladınaanasıŞah-
bikəxanımınadınıqoymuşdu.Ammakörpənihərdəfəbuadlaçağı-
randaanasınaminbirtelləbağlıolanCəfərçoxkövrəlirmiş.Axırıdözə
bilməyibgünlərinbirindəvəfalıhəyatyoldaşınadeyibki,Sonası,be-
ləolmaz,ürəyimtabgətirmir,uşağınadınıdəyişməliyəm.Bundan
sonraCəfərqızbalasınaikincidəfəadverir:Gülarə.Uşaqlıqdaşıltaq,
dəcəlqızimiş.Atasınınqucağınaatılmaqdanusanmazmış.Cəfərqızı-
nınhərşıltağınadözür,nazınıçəkirmiş.Atalıgünlərininömrüazolsa
daGülarəCabbarlıömrüboyuatasınınhimayəsinihissedibdir.Qey-
rətliSonaxanımCəfərinyadigarlarınıfiravanböyüdüb,korluqçək-
məyəqoymayıbdır.GülarəxanımsevimliyazıçımızSeyfəddinDağlının
ömür-günyoldaşıolub.İkioğul,birqızböyüdüblər.BöyükoğluBəh-
lulatasınınyolunututub.Qələməhlidir.KiçiyiAltayhüquqşünasdır.

–Seyfəddinçoxqayğıkeş,ailəcanlıidi,–deyəmüsahibimsöh-
bətidavametdirir.–Uşaqlıqdanbalalarınıaparıbhəryerigəzdirirdiki,
qoyuşaqlargəzsinlər-görsünlər.Gecədənoturardıişləməyə.Ohəmi-
şəyazırdı,yazandansonraverirdimənəki,Gülarəaloxu,görnecə-
dir. Mən də oxuyub fikrimi deyərdim. Tənqidi qeydlərimi mütləq
nəzərəalırdı.MənimüçünyaxşıhəyatyoldaşıolubSeyfəddin,uşaq-
larıüçünçoxyaxşıataolub...Səmimiolub,qayğıkeşolub.Həmişə
mənədeyərdiki,Gülarə,yolgedəndəbaşınıdiktut,çünkimənheç
kəsinyanındaxəcalətlideyiləm.

Qayğıkeşana,istiqanlınənədirGülarəxanım.Nəvələrininilki
anasıSonaxanımınadınıyaşadır.Elgünün,Dilarənin,Ülvinin,Orxa-
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nınadlarıdilindəndüşmür.Gəlinlərinidəözünədoğmaövladbilir.Xoş-
xasiyyət,mehriban,istiqanlıailəbaşçısıdır.ÖzömründəCabbarlıöm-
rünüyaşadırGülarə xanım.Nüfuzlugözləri, sirayətedici baxışları,
ürəkdəngələndanışığı,birçoxhərəkətləriatasınıxatırladırdeyirlər.
Qəlbihəyateşqiylədoludur.DramaturgiyamızındühasıCəfərCabbar-
lı,tanınmışyazıçımızSeyfəddinDağlı,birsıragörkəmliədəbiyyat,in-
cəsənətvəteatrxadimlərimizləbağlıxatirələrindəndoymaqolmur.
Şirinhəmsöhbətliyivar.Onunlagörüşməyətələsin.Şərqliqadınlara
məxsussadəliyi,təvazökarlığıqəlbiniziriqqətəgətirəcək.

“Yurddaş” qəzeti
4 aprel 1991-ci il, səh. 7-8
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“ÖMÜR  BİR  XALIDIR,  
NAXIŞI  ƏLVAN”… 

Kişi kimi, sağlam və şux yaşamağı uzun ömürdən üstün
tu tan xalq şairi Qabil 40 gündür ki, aramızda yoxdur. 81
yaşında sıralarımızı tərk edən sənətkardan bizə qalan zəngin
yaradıcılığıdır, bir də ocağının çırağını yandıran yeganə
övladı Mahir.

Mən Qabili  şair kimi bəyənirdim, amma bu şəxsiyyəti
məhz ata kimi sevdim.  Oğlu Mahirlə birgə işləyəndən sonra.
Hər dəfə ata Qabil oğluna zəng edib onu arayanda, görmək
istəyəndə, “tez gəl, çörək yeyək, səni gözləyirəm” –
deyəndə bu insan gözlərimdə bir az da böyüyürdü. 

Arabir AzTV-yə çəkilişə, ya da birbaşa verilişə  – canlı
yayıma gələndə Qabil müəllim mütləq yolunu “Xəbərlər”dən
salırdı. Redaksiyamıza baş çəkib hamıyla hal-əhval tutur,
axırda da “Mahiri sizə tapşırıram, ondan muğayat olun” –
deyirdi. Həmin anlarda “Xəbərlər”in foyesində necə gülüşmə,
qəhqəhə qopurdu, indi də yadımdadır. Baməzə Mahirin
atmacalarına tuş gələn həmkarlarım “Qabil müəllim, bizi ona
tapşır” – deyirdilər, –  “Mahir buralarda at oynadır…”.
Oğlunun bacarığına, qoçaqlığına, ağlına- fərasətinə bələd
olsa da, hər halda şairin ata qəlbi bu tapşırığı verməyincə
rahatlıq tapmırdı.
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Müasir Azərbaycan poeziyasının sayılıb-seçilən nümayəndə-
lərindənolanQabilİmamverdiyev60ildənçoxmillipoeziyamızınin-
kişafıyolundakülüngçalıb.Xarakterindəkiçılğınlıq,sözübirbaşaüzə
deməyi, ötkəmliyi şeirlərində də öz əksini tapıb. Ruhunun
tərcümanınaçevrilənşeir-sənət incilərindəQabilhəmgözəllərivə
gözəllikləri tərənnümedib, həmdə yaşadığı dövrün ictimai-siyasi
hadisələrinə münasibətini bildirib. Hələ 1993-cü ildə “Çadırlara
alışmayın”–deyəhayqıranelağsaqqalıyazırdı:

Tayfa deyil, millətik Biz,
Bir evik, bir külfətik Biz,
Saraylara şöhrətik Biz,
Çadırlara alışmayın!

El-elatıcərgələnmişçadırlardagördükcəgözüqanağlayanşair
didərginbalalarınımübarizəyəsəsləyirdi:

Vurun, deşin dolu kimi,

Qırın tikan kolu kimi,

Uzaqlaşın dəli kim…

Çadırlara alışmayın!

1988-ciildənbuyanayüksələnmilli-azadlıqmübarizəsiQabil
İmamverdiyevin yaradıcılığında geniş əksini tapmışdır.  Vətənin
azadlığı və  suverenliyi uğrunda canlarını fəda edən Azərbaycan
övladları Qabilin  həm dərdinə, həm iftixarına çevrilmişdi. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, işğal altında qalan Azərbaycan torpaqları,
qaçqın-köçkünproblemi,şəhidailələrininitkisişairərahatlıqver-
mirdi.“Günogünolmayacaq,nəqədərki…”,“Şəhidanası”,“Mən
göz yaşlarına dözə bilmirəm…”, “Çadırlar”, “Axı niyə”, “Xəcalət”,
“Çıxmaqabağıma”,“Şəhidsayılmayır”,“Çalma,qaboy”,“Beləolmaz”,
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“Qeyrət,avətəndaşlar”,“…Lazımgəlsə…Lazımsandə!”,“Havanecə
olacaq”,“Haray,tələsin,gəlin!”,“Qərənfillərdənuzaq”,“Sağalmadı
yaran,balam”vəs.şeirlərində xalqınşairiQabilhəmvətənlərini
düşündürənməsələlərədairduyğuvədüşüncələrininəzməçəkərək
ictimai-siyasilirikanınorijinalnümunələriniyaratmışdır.

MüstəqillikyollarındaağırsınaqlardankeçənAzərbaycandabaş
verəneləbirictimai-siyasihadisəyoxdurki,Qabilpoeziyasındaona
münasibət bildirilməsin.  Şair Şəhidlər xiyabanına yağan göz
yaşlarındanodtutur,lirikanınqüdrətiinsanruhunundərinqatlarına
nüfuzedir:

Mən göz yaşlarına dözə bilmirəm,
İnsan ürəyində pünhan ağlasa.
Gözə görünməyən göz yaşlarıyla
Sonu görünməyən hicran ağlasa.

1990-cıilin20YanvarfaciəsinəmərsiyəhəsredənQabilklas-
sik Azərbaycan ədəbiyyatının bu lirik  janrına  müraciət edərək,
müasirpoeziyanınmaraqlıbirnümunəsiniyaratmışdır:

Tutulub vahimədən nitq bu gün, dil bu səhər,
Bəzəyib Abşeronu qanlı qərənfil bu səhər,
Bakı fəryad eyləyir, gözdən axır sel bu səhər.
Gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır zil bu səhər, 
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi güllə-baran eylədilər! 

Yaradıcılığınatopluhaldanəzərsalandagörürükki,yaşüstünə
yaş artdıqca  müdrikləşən Qabilin həyat və hadisələr barədə
qənaətləribir-ikimisralıqşeirlərdə,bəzəndəsərbəstvəzndəoxucuya
təqdimolunur:
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Adamı –  birinci gözündən tanı!
İkinci –  qulaq as, sözündən tanı!
Üçüncü  –  özündən hap-gop eləsə, 
Özgədən soruşma, özündən tanı! 

Şairinibrətamizmüqayisələri(“Məhəbbətdeyil”,“Qarışdırma”,
“Yaxşıadamlarınhəsrətindəyik”vəs.şeirlərində),aforizmsəviyyəsinə
yüksələndeyimləripoeziyadandahaçoxfəlsəfəninmaterialınaçevrilir.
BuməqamdaQabilinhəyatfəlsəfəsionunpoeziyasındaəksinitapır.
Şairinqənaətinəgörə,“kinqəlbinxərçəngidir”,“inammüqəddəsdir”,
“fırıldaqdarəngdir”,“səxavətsərvətdəndoğar”,“qorxaqqorxusundan
xəyanətelər”,“acadamıngözündəhərşeyyeməkdir”,“dazadamda
daraqolmaz,süstadamdamaraqolmaz”,“taletilsiminiaçanolmayıb”,
“həradamöldürənqatildeyildir”,“buzdasürüşməkxətadır,sözdə
sürüşməkbəladır!”.

Bəziməqamlardaatalarsözüilərazılaşmayanşair“puləlçirki
deyil,əlqabarıdır,diluzunluğudur,üzağlığıdır”–deyəpulamüasir
dövrünprizmasındandəyərverir.“Qədirbilməyənlərinqulluğunda
dayanma”öyüdüdə,şəhidanalarınamüraciətlədediyi–“Sənəbaş
əyincəbuel,budiyar,Sənkimətəşəkküredirsən,kimə?!”–tövsiyəsi
dəşairqəlbininçırpıntılarıdır.

Qabilin şeirlərindəki fikir yükü, sanbal, dərin məna, sadə
həqiqətlərdiqqətiçəkir.Milliədəbi irsimizdən, Azərbaycandilinin
bədiiimkanlarındangenişbəhrələnənQabilanadilimizinşəhdi-şirəsini
poeziyayagətirib.Onuntəbirəvan,diliaxıcıdır.İstərlirikşeirlərində
olsun,istərpoemalarında,istərsədəictimai-siyasimotivliəsərlərində
–Qabilindili xalqdilinə yaxındır.Onunəsərlərinimütaliə edəndə
özünüevindəki-elindəki-obandakıağsaqqallasöhbətləşirmişkimihiss
edirsən.

Ömrü boyu fəal həyat mövqeyi və  hadisələrə obyektiv



261

IV Fəsil.  əDəBİ QEYDlər

münasibətiiləseçilənQabilİmamverdiyevAzərbaycanpoeziyasının
tanınmış simaları Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm,
Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə,  Xəlil RzaUlutürk, Məmməd
Rahim,NəbiXəzri,CabirNovruzkimisənətkarlarlaeynidövrdəyaşayıb-
yaratmışdır.Vəbuşeir-sənətbolluğunda,Azərbaycandaədəbiprosesin
qaynarçağındagenişoxucuauditoriyasıqazanmış,özünəməxsusdəst-
xəttiləseçilib-sevilmiş,tanınıb-məşhurlaşmışdır.Yüzlərləəsərinmüəllifi
olanQabilindillərəzbəriolmuş“Səhvdüşəndəyerimiz”şeirivə“Nəsimi”
poemasıisəsənətkarınvizitkartıdır,–desəkyanılmarıq,məncə.

CəmiyyətdəkihaqsızlıqlaragözyummurduQabil.Nəsovet
dövründə,nədəmüstəqillikillərində.Böyükhəqiqətlərilakonik,
obrazlıdeyimləçatdırırdı:

Müsibət oluruq biz

Səhv düşəndə yerimiz.

Küt bıçaq parıldayıb,

Xırçıltı salıb.

Qılınc qında pas atıb,

Qında korşalıb…

Heyf…korşalırıq biz

Səhv düşəndə yerimiz. 

Onun“müsibətoluruqbiz,səhvdüşəndəyerimiz”kəlamıxalq
arasındazərb-məsələçevrilmişdir.

“NizamidirsözAllahı”deyənxalqşairisənətəmünasibətin
ucuzlaşmasınadözəbilmirdi.Cızma-qaranışeir adıylacəmiyyətə
təqdim edənləri  tənqid atəşinə tutur, onları “söz tüfeyliləri, söz
həşəratı”adlandırırdı:
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Mən daha heç bir şey yaza bilmirəm,

Daha çimçəşirəm qələmdən, sözdən.

Bu hərc-mərcliyə dözə bilmirəm – 

Sənət və sənətkar düşübdü gözdən.

(“Yaza bilmirəm”)
Mövzu əlvanlığı, vətəndaş mövqeyi və mübarizlik, milli

mentalitetəsədaqət,həyathəqiqətlərinəobyektivbaxış,humanizm
vəədalətprinsiplərinintəbliği,xalqdangələnsadəlik,xəlqilik,real-
izmQabilyaradıcılığınınsəciyyəvicəhətləridir.

Gözüm qaldı gözlərinin qarasında,
Ürəyimə bir od düşdü
İki suyun arasında,
Nə Araz söndürdü, nə də Kür məni
Qoyma külə dönüm, gəl söndür məni
Suqovuşanda.  

(“Suqovuşanda”) 
AnaVətəniAzərbaycanıqarış-qarışgəzənşairQızqalasının

əzəmətini də, Yanardağ möcüzəsini də, Lənkəranın gül bağını,
Naxçıvanınduzmədənlərini,Qobustanındaşsəltənətini,Göygölün
mənzərəsini,Pirşağınınşanısını,Göyçayınnarını,İsmayıllılövhələrini,
Xəzərinşıltaqlıqlarını…eyniməhəbbətlətərənnümedirdi.Hələötən
əsrin60-cı illərindəqələməaldığı “Gedənyerimolaydı” şeirində
sıldırımlıdağlarasığınmışbirkəndinhəsrətişairinqəlbindətüğyan
edir:

Başımda sevdalı fikirlər,
Harasa gedən yerim olaydı.
Çətin bir ünvan axtaraydım,
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Gəlişimə inanmayan,
Gəlişimi gözləməyən

İnsan axtaraydım… – deyən Qabil bu yolda hər əzaba
qatlaşmağahazırolduğunubəyanedir.

Təki
Gedən yerim olaydı…
Axşam düşəndə
Çataydım
Sıldırımlı dağlara sığınmış bir kəndə,
Döyəydim bir qapını
Əllərim əsə-əsə,
İt zəncir gəmirəndə,
Adam çıxaydı səsə.
Bir cüt pərişan gözlə
Göz-gözə,
Bir xoş, mehriban üzlə
Üz-üzə
Dayanaydım.
O, heyrət elədikcə,
Mən alışıb yanaydım.
Qucaqlayıb boynunu, 
Sığallayıb telini,
Qupquru dodağımla
Yandıraydım əlini.

Uşaq kimi ağlayaydım,
Bulaq kimi çağlayaydım!
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– Şair beləcə xalq həyatının paklığına qovuşmaq
arzusuylaalışıb-yanırdı.

Qabilin şəxsiyyəti ilə tanış olmaq üçün “Avtoportret”,
“OğlumMahirləsöhbət”,ömür-günyoldaşıBəyimxanımahəsr
etdiyi“Onsəkkizyaşında…”şeirləridəsəciyyəvidir.

Çatır son mənzilə ömrün karvanı
Əlli il yol gəldik bu səhrada biz.
Baxtımıza düşən əhdi-vəfanı
Əmanət saxladıq bu dünyada biz.  

Ailəqurandan50ilsonrabeləhəyatyoldaşını18yaşındakıkimi
görən  xalq şairinin, el ağsaqqalının  bu sayaq əsərləri həm də
tərbiyəvimahiyyətdaşıyır.OğluMahirəöyüdverənataQabilağı-
qaradanseçməyi,səylətükü-tükdənayırmağıtövsiyəedir.

Kobudluqla cəsarəti qarışdırma.
Yaltaqlıqla nəzakəti qarışdırma.
Mütiliklə sədaqəti qarışdırma.
Lovğalıqla ləyaqəti qarışdırma. 

(“Qarışdırma” )
Əlbəttə, Qabil müəllimin xatirəsinə bəslədiyimiz ehtiramın

ifadəsiolanbuyazıdaonunbütünyaradıcılığınıəhatəetməkfikrindən
uzağıq. Əminik ki, yaxın gələcəkdə ədəbiyyatşünaslarımız Qabil
yaradıcılığını geniş tədqiqata cəlb edəcək,  müasir Azərbaycan
poeziyasıkontekstindəonunyerivərolubarədəəsərləryazılacaqdır.

Xalq şairi Qabil sağlığında ikən  qiymətini almışdır. O,
AzərbaycanınDövlətmükafatlarılaureatıolmuşdu,əməkdarincəsənət
xadimi, xalq şairi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdçüsüidi.SənətivəVətənqarşısındaxidmətləriölkərəhbərliyi
tərəfindən yüksək dəyərləndirilən Qabil İmamverdiyev müstəqil
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Azərbaycanınalidövlətmükafatları–“Şöhrət”və“İstiqlal”ordenləri
ilətəltifedilmişdir.

Müasiriolduğum,həmustadsənətkar,həmdəşəxsiyyətkimi
tanıdığımxalqşairiQabil2005-ci ilinpayızındaağırxəstəyatırdı.
Səhhətiqəflətənpisləşmişdi.Ozamanşairinşəfatapmasındaüçamil
əsas rol oynadı: həkimlərin səyi, dövlət qayğısı, bir də övlad
canıyananlığı.Bu,Qabilmüəlliminözündəneşitdiyimsözlərəəsasən
gəldiyimqənaətdir.Günaşırıxəstəxanayazəngvurubhal-əhvaltu-
tandaMahirçoxvaxttelefonuatasınaverirdi,şairləsöhbətləşirdik.
Mənəvidayaqolanlarınçoxluğu,xalqınsevgisi,ölkərəhbərinindiqqəti
şairiruhlandırırdı.Xəstəxanaçarpayısındahəyatuğrundamübarizə
aparanQabilölümüngözünəmərdi-mərdanə,dikbaxdığınagörə,
bəlkə,ozamanölümşairəqıymadı.

2005-ciilindekabrında,xəstəxanadaikənqələməaldığı“Ölüm
hicrandeyil”şeirininəlyazmasıqarşımdadır.

Ölüm hicran deyil,
Hicranın vüsalı var.
Ölüm tufan deyil,
Aləmi dağıtsa da
Yatmaq ehtimalı var.

Ölüm kişi sözüdür,
Bütöv, qəti.
Ölümün insafına qalıb
Həkimin xilaskar zəhməti.
Yox, qardaş, ölümün insafı varmış,
Yoxsa Qabil bu saata qalarmış?
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ÖmrününsonillərindəyazdığışeirlərdəQabildahaçoxhəyat
və ölüm haqqında düşüncələrini bölüşmüşdür. Oğlu Mahirdən
götürdüyüməlyazmalarıbuqənaətitəsdiqləyir.Sağlığındaikənçap
üzügörməyən“Yaşınnəfərqi”,“Nəyazımki…”,“İlıq…qılıq…həsrət”,
“Qayıtmaqistəyirsən?”,“Deyil”adlışeirlərindəqocalanşairinhəyat
eşqioxucunukövrəldir.80yaşınastanasında“ömürbirxalıdır,naxışı
əlvan”–deyənQabilkişikimiyaşadı,kişikimidədünyadanköçdü.

Başında sevda havası,
Qəlbin qaranquş yuvası,
Kötük deyil, çinarsansa,
Yaraşıqsan, vüqarsansa
Yaşın nə fərqi, nə fərqi.

Bilirsənsə siqlətini,
Dəyərini-qiymətini
Yaşın nə fərqi, nə fərqi.

Can evindən çıxınca can,
Qorxmursansa Əzrayıldan.
Dünyanı dərk edə-edə
Gedirsənsə,
Adam kimi gedə-gedə
Gedirsənsə,
Yaşın nə fərqi, nə fərqi.

MüasirAzərbaycanpoeziyasındayerigörünənQabilmüəllim,
əbədiyyətünvanındarahatuyuyun!Qədirbilənxalqımız,sənətəvə
sənətkaradəyərverəndövlətimizSizinxatirəniziyaşadacaqdır.Ən
böyükabidənizisəəsərlərinizdir!

“Xalq qəzeti”  13 may 2007-ci il, səh.5,
“Qabilli, Qabilsiz günlər”   Bakı – 2008, səh.124-132
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AŞIQ, BAĞRINA BAS 
SƏDƏfLİ SAZI 

Söz nən bəh rə lə nən qo ca dün ya nın 
Eş qi nin ha va sı tel li saz da dı. 
Sə fa lı bağ la rın, uca dağ la rın 
Təs vi ri, bo ya sı tel li saz da dı. 

Dünyayaərənlərgəldi.Sazçaldılar,sözqoşdular.Ürəklərəod
salmaqüçün“YanıqKərəmi”eşqatəşindəyandırdılar,ruhumuzudi-
ləgətirsinlərdeyə“Ruhani”niharayladılar.“BaşSarıtel”lə“AyaqSarı-
tel” göynəyən qəlbimizə məlhəm oldu. Sazın təranələri altında
uyuduq.Dünyadanərənlərköçdü.Sazıtürkövladınamirasqoyubget-
dilər.“Kərəmgözəlləməsi”,“Koroğlubozuğu”,“Cəlili”,“Qaraçı”varis-
lərəyadigarqaldı.Uluozansənətiəsrlərdən-əsrlərə,nəsillərdən-
nəsillərəyetişdi.YaşadığımızXXyüzillikdəbusənətinzirvəsiqlətini
çiyinlərindədaşıyanlardanbiridəBorçalıaşığıUstadKamandaroldu.

Zənginelədəbiyyatımızın,xalqmusiqimizinmahirbilicisiolan
UstadKamandarsinkretikaşıqsənətininhərüçqolunuözündəmə-
harətləcəmləşdirənistedadsahibidir.Məharətləçaldığısazınfonun-
dayüksələnqüdrətlisəsini,xoşavazınıdinləyənkəsheyranqalmaya
bilmir.Sinəsindəneçə-neçəeldastanı,söyləmə,havacatvar.40illik
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yaradıcılığıdövründəaşıqonlarcaqoşma,gəraylı,dodaqdəyməz,təc-
nis,divani,müxəmməs,müstəzadvətaziyanəqoşubdur.Sazınmüşa-
yiətiləşeirsöyləyəndəKamandarsəsininməlahəti,ecazkargözəlliyi
tamaşaçınıda,dinləyicinidəovsunlayır.Borçalımahalındanucalanbu
səsAzərbaycanelləriboyuncayayıldıqcaürəyimiztoxtaqlıqtapır;ulu
ozansənətidünyadurduqcabizimlədir!..

ÖmrüboyuAzərbaycantorpağındayaşasada,tarixinüzüdö-
nüklüyü  nəticəsində Gürcüstan vətəndaşı olan Aşıq  Kamandar
“Azərbaycanım”,“Çıraqqala”,“Kəlbəcərxatirələri”,“İstisudadüşüncə-
lər”,“Borçalı”,“Dağlar”,“Damcılıbulağında”vəs.şeirlərindəVətən
torpağınısevə-sevətərənnümedir.“Ceyhun”təxəllüsüiləyazdığışe-
irlərdədəoxucuKamandarqəlbinindöyüntülərini,Kamandarsözü-
nünhərarətiniaydıncaduyur.Aşığınşeir-sənətdünyasıylatəmasda
olankəsgörürki,“mərdoğulabadeyləsinözyurdunu,yuvasını”ar-
zusuylayaşayanşairKamandarvurğunuolduğudağların“kövrək”
ozanıdır.Bəlkəbukövrəklikondahəsrətdənyaranıb?Axı,doğ-
marespublikadankənardüşməközühəsrətdoğurur.

Ka man dar tək  həs rə ti ni 
Var mı çə kən, Çı raq qa la? –deyənşaireləbunaişarəvur-

murmu?!
Xoşhaldırki,sonillərAzərbaycandankənardayaşayanyurd-

daşlarımızadiqqət,qayğıartıbdır.EləçiçəklimaygünlərindəBakıda
keçirilənAşıqKamandarhəftəsibunabarizsübutdur.Böyükelsə-
nətkarının60illiyinəhəsrolunmuşyubileytədbirlərinirespublikaMə-
dəniyyətNazirliyininmədəniyyətüzrəelmi-metodikimərkəzi“Varis”
yaradıcılıqbirliyiilə“Borçalı”teatr-kinostudiyasıbirgətəşkiletmişdi-
lər.Maraqlı,məzmunluyubileytədbirləripaytaxtımızınmədənihəya-
tınıdahadarövnəqləndirdi.Əslsaz-sözbayramınaçevrildi.
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“ÖM RÜN DƏ DƏ LİK ÇA ĞI” 
M.F.AxundovadınaAzərbaycanDövlətOperavəBaletTeatrın-

dakeçirilənədəbi-bədiigecəbeləadlanırdı.Salondaiynəatsaydınye-
rə düşməzdi. Ulu  ozan sənətinin pərəstişkarları, saz-söz həsrətli
paytaxtsakinləri,Borçalıdan,Qarayazıdan,Qaraçöpdənpərvazlanmış
ədəbiyyatvəincəsənətxadimləri,alimlər,müxtəlifpeşəsahibləriUs-
tadınməclisinəyığışmışdılar.Kamandarsənətinəgöstərilənbuehti-
ram,buməhəbbətyubileytədbirlərinibaşlanğıcdansonadəkmüşayiət
etdi.“Ömründədəlikçağı”adlananədəbi-bədiigecənişairVilayət
Rüstəmzadəaparırdı.

–Əzizhəmvətənlərimiz,hörmətliqonaqlar!Adıeldən-elə,bəm-
dən-ziləyüksələnaşığımızınməclisinəxoşgəlmişsiniz!–deyəo,Ka-
mandarsənətininişığınayığışanlarısalamladı.SonraV.Rüstəmzadə
aşıqsənətininxalqımızınmədəniyyəttarixindənecəböyükrolamalik
olduğundandanışdı,buişdəaşıqlarınəvəzsizxidmətiniqeydetdi.

Sazlı-sözlügecədəçıxışedənlərçoxoldu.TədqiqatçıHüseyn-
quluMəmmədov,professorQaraNamazov,şairlərHüseynArif,Məm-
məd Aslan, Zəlimxan Yaqub və Abbas Abdulla, müğənni Mayis
SalmanovvəbaşqalarıUstadın60yaşınıtəbrikedərək,özürəksöz-
lərinisöylədilər.ProfessorCamalMustafayevdedi:

–Sazhəsrətliürəklərimizi intizardaqoymaqistəmirəm,belə
məclislərdəsözüuzatmaqgünahdır.Kamandarbizimbuəzəli-əbədi
sənətimiziözümüzəqovuşduranustadsənətkardır.Bizibuansazelə
sehrləyib,eləbirləşdiribki,sankiqəriblərbir-birindənayrılmazdır.Ka-
mandarsəsiningözəlliyi,sehri,qüdrətiheçkəsdəyoxdur.AşıqMə-
həmmədSadaxlıyaxşıdediki,hamıKamandarıtəqlidetməkistəyir.
ÇünkiKamandarböyüksənətkardır.Düzdür,öyrənməkyaxşıdır,am-
mahərsənətkarözünəbənzəməlidir.Ənəfzəliisəbudurki,istedad
olmasa,təqlidheçnəverməz.Kamandardanyeganətəmənnamızbu-
durki,o,kamandarlaryetişdirsin,aşıqməktəbimizyaşasın.
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Beləcəarzular,istəklərbir-birinəcalandıogecə.Sazlasözün
ünsiyyətindənUstadaşöhrətçələngihörüldü.Borçalıaşıqlarından
MəhəmmədSadaxlıvəƏhmədSadaxlı,ElmanKosalı,İlhamƏsgəroğ-
lu,“Göyçə”aşıqlaransamblınınüzvlərindənPəhləvanNəsiboğlu,Kə-
rəmBəkiroğluözustalıqlarınıdönə-dönənümayişetdirdilər.

–BorçalıtorpağıgöydəAllaha,babalarınruhuuyuyantorpaq-
da–yerdəsazatapınıb.Çoxşeyidəyişdilər,sazımızıdəyişəbilmədi-
lər, –  deyə Aşıq Osman Əhmədoğlu doğma eldə saza bağlılığın
köklərindəndanışdı.

YubileymərasimindəşairMəcnunGöyçəliustadsənətkaraAzər-
baycanAşıqlarBirliyinin“FəxriFərman”ınıtəqdimetdi.O,AşıqKa-
mandarıtəbrikedərəkyubilyaradedi:–Günogünolsunki,növbəti
yubileyinizGöyçədəkeçirilsin.Qaralanocaqları,sönmüşçıraqlarıyan-
dırasınız,ustad!

AzərbaycanMədəniyyətFondununidarəheyətiadındangön-
dəriləntəbriknaməninümayəndəZahidQuliyevoxudu.Hərhansırəs-
miyyətdənkənarolanyubileytəntənəsihərarətli,səmimiab-havada
keçdi.Ədəbi-bədiigecədənevədönərkənqulaqlarımdaxalqədəbiy-
yatınıngözəlbilicisivəyorulmaztəbliğatçısı,şairMəmmədAslanın
dərinmənalısözlərisəslənirdi:

–BugünAzərbaycanaşıqsənətibirkövrəklikyaşayır,yıxılan
dağlarınyerindəbirzirvəmizqalıb–Kamandar.DədəƏləsgərin,Dədə
Şəmkirin,DədəƏmrahın,HüseynSaraclınınyerindəbirKamandar.Bir-
dirsə,onulapmöhkəmqorumalıyıq,qədrinibilməliyik.Axı,sənətkarru-
hi qidanı, ilhamı elin məhəbbətindən-sayğısından alır... İkinci, üçüncü,
dördüncüzirvələriisəzamanözüyetişdirəcək,inşallah!

DAS TAN GE CƏ Sİ  
MöhtəşəmQızQalasınınyaxınlığındakıŞirvanşahlarsarayının

qədimKarvansarayındakeçirilənbugecəyaddaşlaraəbədilikhəkk



271

IV Fəsil.  əDəBİ QEYDlər

olundudesəm,mübaliğəsaymayın.Açıqhavada,çaysüfrəsibaşında
təşkil edilən məclis romantik əhval-ruhiyyə yaratmışdı. Səmadan
məclisəboylananAyda,ulduzlardasankiAşıqKamandarıdinləmə-
yəgəlmişdilər.Gecəmusiqi,şeir-sənətovqatınabürünmüşdü.Aşıq
oxuduqcaqəlblərəodsalır,düşüncəlibaşlarahəstə-ahəstəyırğalanır-
dı.Aşıqbəmdənziləqalxdıqcaçarhovuzunbaşındakıtənhaağacın
yarpaqlarıdamusiqininritminəuyğunşəkildətitrəşir,özyarpaqdil-
lərindəzümzüməedirdilər.Ogecəayrıgecəydi.Ogecəninhikmətini
şahidiolmayanduymaz.

Gecəninaparıcısı AzərbaycanDövlət “Muğam”Teatrının
aktyoruvərejissoruİshaqOzanoğluidi.Gəncİshaqınbəlağətlinit-
qi,məzmunlusöhbətləri,mənalıreplikalarıayrı-ayrıçıxışlararasında
gözəgörünməzrabitəyaradır,gecənibütöv,süjetlitamaşaşəklində
birləşdirirdi.Beləistedadlıcavanlarımızaəhsən!İshaqOzanoğluza-
hirənmüasirolduğuqədərdə,daxilənkökə-soyabağlıAzərbaycan
oğludur,türkövladıdır.

ProqramüzrəUstadKamandarhəmingecənintamaşaçılarına
AşıqŞenliyin“Lətifşah”dastanınısöyləməliydi.Lakinhavanınkülək-
li,aşığınbirqədərnasazolmasıbizidastandinləməksəadətindən
məhrumetdi.Buyerdəməhzgecənintəşkilatçılarının,xüsusilədə
məclisinaparıcısıİshaqOzanoğlununməharətisayəsindəməclisöz
yaraşığınıitirmədi.Artıqbizəoperateatrındakıaçılışgecəsindənyax-
şıtanışolansənətkarlar,aşıqlarməclisirövnəqləndirdilər.

Həminaxşamyenəsazsənətişəninətəriflərsöyləndi,qoşma-
larqoşuldu.Buulusənətiyaşatmaqvəinkişafetdirməkzərurətindən
söhbətaçıldı.AkademikMirəliSeyidovqeydetdiki,bizaşıqlarımızın
simasındaözilkinfilosoflarımızı,ilkinalimlərimizigörmüşük.“Aşıq”–
qədimtürkdillərində“günəş”deməkdir.

MəclisəhlininxahişiləAşıqKamandarmillətinyolundaqurban
gedənşəhidlərinşərəfinəqoşduğuuluağınıbirdahaoxudu.Sözün-
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mü,sazınmı,səsinmibilmirəm,təsirindən–yanğısındanürəklərə
oddüşdü.

Şə hid lə rin önün də 
Dön müş düm mə zar da şı na, ay aman. 
Gör düm bir qız ya man ağ lar. 
Rəhm edən yox göz ya şı na, 
Bir qaş la rı ka man ağ lar, ay aman. 
De dim: gö zəl, nə dir dər din? 
De di: ne çin su al ver din? 
De dim: sə ni ağ lar gör düm,  
De di: bu gün za man ağ lar. 
De dim: çox tök mə göz ya şın, 
De di: get di bir qar da şım. 
De dim: bə la lı dır ba şın,  
De di: ca nı ya nan ağ lar. 
De dim: gəl sən bö lək dər din? 
De di: dağ gö tür məz qə mim. 
De dim: dərd li tək cə sən mi? 
De di: bir də anam ağ lar. 
De dim: o nə şə kil lər dir? 
De di: cə mi şə hid lər dir. 
De dim: qı zım, sə nin lə bil 
Azər bay can ta mam ağ lar. 

Böyüksənətkarınodpüskürənnəfəsi20Yanvarfaciəsininşa-
hidləriolanbizləriyandırıb-yaxdı.Məclisəqəm-kədər,kövrəklikələn-
dibuağıdansonra.Respublikakomsomolumükafatı laureatıAydın
Çobanoğluözçalğısıylahamınısükutaqərqelədi.AşıqUlduzxanımın
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vurduğuzəngulələrŞəhidlərinqanınınharayınaçevrilibşəhərüstə
yayıldı.İncəruhluşairəTərlanGöyçəlininvətənhəsrətliçıxışıkövrək-
liküstünənisgilyağdırdı.MüğənniSəmayəİsmayılovailəaşıqAydın
Çobanoğlununbirgəçıxışıqəlbləriehtizazagətirdi.Yurditkisinəmə-
ruzqalmışyurdnisgilliürəkləridə,bubəlanıdadmayanxoşbəxtləri
dəkövrəltdi.Yurdyanğılımüqəddəsgözyaşlarıyanaqlarayuvarlan-
dı.İrəvanxanlığı,Göyçə,Ağbaba,Zəngəzur,Vedibasar,Zəngibasar,
Qəmərlimahallarıbirdahayadadüşdü.Düşməntapdağındaqalan
torpaqlarımızaağladıqogecə.Ata-babayurdlarımızınitkisibirdaha
göynətdibizi.DədəƏləsgərinruhuqarşısındaborcumuzudüşündük.
Sazın-sözünsehrindən,Aydınifasının,Səmayəistedadınıntəsirindən
hamıeləsusmuşduki,məclisdəkilərinürəkdöyüntülərieşidilirdi.İla-
hi,sənətinqüdrətinəbaxki,düşünən-daşınanbeyinlərinecəsehrlə-
yib öz cazibəsində saxlayır... O gecə ayrı gecəydi. Əsl seir-sənət
gecəsiydi.

RejissorZaurMəhərrəmovoperateatrındakıçıxışındayana-ya-
nademişdiki,bugünəcənkinomuzçoxşeyitirib.Böyüksənətkarla-
rımızı sağlıqlarında lentlərin yaddaşına köçürməmişik. İndi o,
sonradanpeşimanolmamaqçünAşıqKamandarınyubileytəntənəsi-
ni lentinyaddaşınaköçürürdü.Rəhbərliketdiyi“Yaddaş”yaradıcılıq
birliyindəustadahəsrolunmuşfilmhazırlanır.Həminaxşamoperator
NizamiAbbasovgecənilentəalırdı.AşıqKamandargərdişeləyə-elə-
yəmeydansulayırdı:

– Bi və fa san, ta nı mır san 
Nə bə yi, nə xa nı, dün ya... 

“BOR ÇA LI  LAY LA SI”  
RespublikanınəməkdarincəsənətişçisiAşıqKamandarın60il-

liyinəhəsrolunmuşyubileytəntənələri“Borçalılaylası”xeyriyyəkon-
sertilə yekunlaşdı. V.İ.Lenin adına sarayda  keçirilən konsertdən
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toplananvəsaitinbirhissəsiGürcüstandazəlzələdənzərərçəkənlərin
hesabınaköçürüldü.Xeyriyyəkonsertindərespublikanınxalqartisti
ArifBabayev,müğənniMələkxanımƏyyubova,YaqutAbdullayeva,La-
ləzarMustafayeva,“Muğam”teatrınınsolistləri,“İstedad”rəqsan-
samblı,əvvəlkiməclislərindəyaraşığıolmuşaşıqlar,müğənniləriştirak
edirdilər.Böyüktəntənəyləkeçirilənkonsertustadınçıxışıylabaşa
çatdı.AşıqKamandarsənətininqüdrətindənvəcdəgəlmişsalonaya-
ğaqalxaraqsənətkarıalqışlayırdı.Aşığın“Borçalılaylası”ürəklərifəth
etmişdi.Susmaqbilməyənalqışlartəkidedirdi:–Aşıq,bağrınabas
sədəflisazı!..

“Yurddaş” qəzeti
13 iyun 1991-ci il, səh.7
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QÜRBƏT CƏNNƏT OLSA DA... 
Ta le yin hök mü mü de yək bu na, ta ri xin səh vi mi?.. Qo ca

dün ya öm rü nün XIX yü zil li yi nə qə dəm qo yan da Azər bay can
türk lə ri de yi lən ulu bir xalq si ya si çə kiş mə lə rin qur ba nı ol du,
iki yə bö lün dü. Am ma qəsb kar la rın ürə yi so yu ma dı. Za man-
 za man bö lün müş xal qın şi mal lı- cə nub lu öv lad la rı nı öz yur-
 dun da qə rib lə rə çe vir di lər, et nik tor paq la rın dan di dər gin
sal dı lar. Azər bay can lı mü ha cir lər dün ya nın hər ye ri ni bü rü -
dü. Və tən də sə ana Azər bay ca nın bu bi nə sib öv lad la rıy la
ma raq la nan ta pıl ma dı. Nə yax şı ki, gec də ol sa, res pub -
li ka mız da “Və tən” cə miy yə ti ya ran dı. Və xa ri ci öl kə lər də
məs kun laş mış həm və tən lə ri miz lə Şi ma li Azər bay can ara -
sın da kör pü yə çev ril di.

İsveçlihəmvətənimizƏlirzaƏrdəbilli.Buqədd-qamətli,şümal
cavanredaksiyamızasankicənubətri,cənubnəfəsigətirmişdi.Şirin
cənubləhcəsindədanışdıqcaxəyalənbirdahaodoğmayerlərəsəya-
hətedir,VətəndəVətəninindərdlərindənsöhbətaçırdı.Bakıyagəlişin-
dən o qədərməmnun idi ki!.. İki illik çarpışmadan sonra nəhayət
istəyinənailolmuşdu.Bakınıqarış-qarışgəzmək,illərcəhəsrətindəol-
duğuşimallıbacı-qardaşlarıyladoyuncasöhbətləşməkarzusundaydı.

Təəssüf,vaxtazidi.BunabaxmayaraqƏlirzabəyİttifaqda(So-
vetlərİttifaqınəzərdətutulur–M.S.)yaşayanazərbaycanlılarladoğ-
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marespublikaarasındaəlaqəyaratmaqməramındaolan“Yurddaş”
qəzetininadınıeşidənkimiredaksiyamızagəlmişdi.Həmcəmiyyətin,
həmdəqəzetinişilədərindənmaraqlandı.Qəzetimizinyanvarnöm-
rələriniİsveçdəyaşayanazərbaycanlılaraərməğanapardı.Busadə,
səmimicənubluqardaşımızınVətənnisgiliuzunmüddətəməkdaşla-
rımızınsözünə-söhbətinəçevrildi.Qürbətinnədeməkolduğunubir
dahayadasaldı.

O,İsveçinpaytaxtıStokholmşəhərindəyaşayır.“Azərbaycan
səsi”radiosundaredaktorişləyir.Bildirdiki,İsveçdə20minhəmvətə-
nimizyaşayır.HamısıCənubdanmühacirətedib,bircənəfəriisəGən-
cədəndir.ƏlirzaƏrdəbillininçalışdığı“Azərbaycansəsi”ninonbeş
nəfərəməkdaşıvardır.Redaksiyahəftədəbirdəfəefirəçıxaraq120
dəqiqəazərbaycancaverilişverir.İlkyarımsaatAzərbaycanhaqqın-
dagündəlikməlumatlar,xəbərlərvəşərhlərdənibarətolur.Ve-
rilişinikincivəüçüncü30dəqiqəsiadətənAzərbaycanədəbiyyatına,
incəsənətinəvətarixinəhəsredilir.Buhissədədinləyicilərəçoxma-
raqlıverilişlərtəqdimolunur.

Azərbaycanıngörkəmliədəbisimalarındanbəhsedən“Güzgü”,
“Azərbaycandili,tarixivəbugünküvəziyyətihaqqında”,“Azərbaycan
tarixinkeçidlərində”rubrikalarıylaefirəçıxansilsiləverilişlərdəhəmin
qəbildəndir.“Azərbaycansəsi”radiosununənçoxmaraqdoğuranvə
güclüpolemikaşəraitindəkeçənverilişi“Açıqtribuna”adlanansonun-
cu30dəqiqədir.Həminverilişvasitəsiləözevindəoturmuşazərbay-
canlılarsankiböyükbirdiskussiyasalonunatoplaşırlar.Adicətelefon
zəngiyləbirbaşaefirəçıxanhəmvətənlərimizözürəksözlərinideyir,
fikirlərinibölüşür,dünyadakıictimai-siyasihadisələrəmünasibətlərini
bildirirlər.“Açıqtribuna”zamanı“Azərbaycansəsi”radiosunuhətta
şiddətlitənqidətutançıxışlarbeləsərbəstşəkildəbirbaşaefirəbura-
xılır.Əlirzabəyonudaqeydetdiki,İsveçhökuməti“Azərbaycansə-
si”nəheçbirsenzuraqoymur,maneçiliktörətmir,vaxtıartırmaqdaöz
əlimizdədir. Əgər Bakıdan gələn məlumatların miqdarı çox olsa,
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“Azərbaycansəsi”ninefirömrünüuzadabilərik.Buişdəisəhərbir
azərbaycanlıbizəköməkedəbilər.Telefonumuzbelədir:08-760-44-48.

Söhbətzamanıöyrəndikki,İsveçdəmüxtəlifadlarla,müxtəlif
təmayüllərlə10-ayaxınAzərbaycancəmiyyətifəaliyyətgöstərir.Hə-
ləlikhamısıyaranışınınilkinmərhələsindədir,cəmiyyətlərinbir-birilə
əlaqələrizəifdir.OnlardanbiridəƏlirzaƏrdəbillininfəaliyyətgöstər-
diyiAzərbaycanMədəniyyətMərkəzidir.Mərkəzintəşəbbüsüyləkeçi-
rilən kültür axşamları, musiqi məclisləri, konsertlər Stokholmda
yaşayanazərbaycanlılarıbirocağınbaşınatoplamaqdaböyükişgö-
rür.Heyfki,AzərbaycanMədəniyyətMərkəzininixtiyarındakifayətqə-
dərlazımiədəbiyyat,millimusiqiəsərləri,videolentləryoxdur.Elə
ƏlirzabəyinBakıyagəlişindənbirməqsəddəbusahədəkiboşluğu
qisməndəolsadoldurmaq,gərəklimateriallarıəldəetməkidi.

Bakıyailksəfəriniyalnızturistgəzintisinədeyil,həmdəişgüzar
görüşlərəhəsredənƏ.Ərdəbillirespublikamızdaolduğumüddətdə
birsıraelm,ədəbiyyatvəincəsənətxadimləri,dövlətrəhbərlərivə
dinxadimləriyləgörüşmüş,“Azərbaycansəsi”radiosunundinləyiciləri
üçünonlarımaraqlandıranmüsahibələryazmışdı.AzərbaycanRes-
publikasınınbaşnaziriHəsənHəsənov,ŞeyxülislamAllahşükürPaşa-
zadə, Azərbaycanın xalq deputatı, görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyev,xalqşairiBəxtiyarVahabzadə,“Vətən”cəmiyyətininsədriEl-
çinvəbaşqalarıylaolangörüşlərondadərintəəssüratoyatmışdı.Hər
yandaməhəbbətlə,hörmətlə,gülərüzləqarşılanmasıqəlbiniriqqətə
gətirmişdi.Ürəyinidağadöndərmişdi.KeçənilinyanvarındaAzərbay-
candabaşvermişqanlıcinayətinqurbanlarıolanşəhidlərimizinilində
iştirakedəbilməsiürəyindəkinisgiliqismənyüngülləşdirmişdi.Anala-
rımızıngözyaşınıgörüb,bacılarımızınfəryadınıeşitməsixalqımızaedi-
lənbusiyasiqəsdəfərmanverənlərəonunnifrətinidahadaartırmışdı.
Yanvarfaciəsiiləbağlıtəzadlıhisslərkeçirirdi.

Sevincli-qayğılısöhbətimizinbirməqamındaİsveçdəməskun-
laşmışhəmvətənlərimizinqürbəthəyatıyla,onlarınVətənhəsrətiylə
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maraqlandım.Əlirzabəydedi:
–CənubiAzərbaycandanİsveçəkütləvimühacirətedənlərəsa-

sənziyalılardır.Bilirsizki,İsveçdünyakapitalizmininvitriniadlanır.
Oradabütünvətəndaşlar,bütünmühacirləreynivəziyyətdəyaşayır,
bərabərhüquqamalikdirlər.Mənsevinclədeyərdimki,azərbaycanlı
mühacirlərdəbuimkandansəmərəliistifadəedirlər.Həmvətənlərimi-
zinəksəriyyətiİsveçdəözbiliklərinivəixtisaslarınıartırmaqməqsədi-
ləuniversitetlərdə,aliməktəblərdəoxuyurlar.Təhsilalanlarlayanaşı,
işləyənlərdəvar.Yaşayışlarıtamamiləyaxşıdır.Evimiz,işimiz,təhsil
imkanımız,birsözlə,həyatüçünzəruriolanhərşeyimizvar.Məsəl
vardeyir,Allahistəsədüşməninpisliyidəinsanınxeyrinətamamlanar.
İndibizidoğmaocağımızdanqoparıbdünyayasəpələmişolansiyasi
rejimindənəticəsibumənadaxeyrimizəolub.

Düşünməlibirhaldırki,bizimata-babalarımızınminillərləya-
şadığı,abadetdiyiölkədəbizimözanadilimizdəməktəblərimiz,uni-
versitet yoxdur, milli tariximizi, milli musiqimizi, milli teatrımızı
qoruyub-yaşatmaq,inkişafetdirməkimkanımızyoxdur.Ammayadbir
ölkədə,qonağıolduğumuzəcnəbibirxalqıntorpağındahərcürşəra-
itimizvardır.İsveçhökumətiqanunəsasındahərxalqa,hərmillətə
rəsmisaatdərslərindəözanadilinitədrisetməyəşəraityaradır.İm-
kanverirki,hərxalqözradiosunu,teatrını,musiqikollektivləriniya-
ratsın. Əgər İranda Cənubi Azərbaycan xalqına münasibət yaxın
gələcəkdədəyişməsə,birneçəonillikdənsonraotorpaqdakıAzər-
baycanxalqınınadıancaqkitablarda,tarixdəqalacaq.Budüşüncəbi-
zidaimmənənəzir,ağrıdır.

ŞimaliAzərbaycanadaistədiyimizvaxtgəlib-gedəbilmirik.Tə-
səvvüredin,Bakıyagəlməküçünmənikiilçalışmışam.Çoxlarıillərlə
çalışır,heçistəyinənailolabilmir.Çoxdəhşətlihaldırki,bizazərbay-
canlımühacirlərmövcudsənədlərimizləvizasız-pasportsuzdünyanın
hərbirölkəsinəgedəbilirik,ancaqAzərbaycana–Bakıyagələbilmi-
rik.Siztəsəvvüredinki,bunəböyükdərddir.Bizistərdikki,bumə-
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sələŞimaliAzərbaycandahəllolunsun.BizəAzərbaycanRespublika-
sındavətəndaşlıqhəqqiversinlərki,heçolmazsaturistkimiVətəni-
mizəgələbilək.

İsveçdəmaddibaxımdanyaşayışımızyerindəolsada,mənəvi
baxımdanhamımızqürbətiçindəyaşayırıq,birnövsürgünhəyatısü-
rürük.Qürbəthəyatındamaraqlıbirşeyyoxdur.Bizməcburiyyətqar-
şısındaxaricəgetmişik,onagörədəhamımızdadoğmatorpaqnisgili
var,bizdəVətənhəsrətihissiçoxgüclüdür.Oxucularımızıkədərlən-
dirməkistəməzdim,ammagecədə,gündüzdəVətənçoxqəmli,çox
kədərlisəhnələrlədaimgözümüzönündəcanlanır.Orayadönəcəyimiz
günügözləyirik.Necədeyərlər:

Əzi zim, Və tən yax şı, 
Gey mə yə kə tan yax şı. 
Qür bət cən nət ol sa da,  
Ye nə də Və tən yax şı. 

MÜRACİƏT: Ye ni Azər bay can par la men tin dən xa hi şi miz
bu dur ki, xa ric də ya şa yan yurd daş la rı mız la əla qə lə ri yax şı -
laş dır maq məq sə di lə on la ra Azər bay can Res pub li ka sı nın və -
tən da şı hü qu qu nun ve ril mə si ni qa nun əsa sın da re al laş dır sın.
Qeyd et mək ye ri nə dü şər di ki, qon şu res pub li ka lar da be lə bir
qa nun çox dan qüv və də dir.  

“Yurddaş” qəzeti
6 mart 1991-ci il, səh.2
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AZƏRBAYCANA BAĞLI ÜRƏKLƏR
Leninqradasəfərimisəbirsizlikləgözləyirdim.Adınıeşidibüzü-

nügörmədiyimleninqradlıhəmvətənlərimləgörüşətələsirdim.İllərcə
haqqındayazmaqhəvəsindəolduğumpolkovnikRahibAbbasovla,
qeyrətlivətənqızlarımızZemfiraRüstəmzadəvəElmiraMəmmədova
ilə,nüfuzlueloğlumuzYuriSultanovla,rusziyalılarıarasındaxalqımı-
zı ləyaqətlətəmsiledənyüksəksəviyyəliziyalılarımızMirzəƏliyev,
professorlarımızFəhəmKəsəmənli,NazimQarayevvəŞəmsiİsmayı-
lovla,Azərbaycandanuzaqlardavətəninvəmillətinqeyrətiniçəkən
“Azəri”və“Dayaq”Azərbaycancəmiyyətlərininfəalları ilə,xüsusilə
aspirantXeyransaxanımlagörüşlərimixəyalımdacanlandırır,ogünü
gözləyirdim.

MUR MANS KLI  YURD DAŞ LA RI MIZ
Təyyarəlimanındagəncbirailəninanadilimizdədanışdığınıeşi-

dibonlarayaxınlaşdım.Tanışolduq.Məlumolduki,həmsöhbətlərim
əslənXaçmazınHəsənqalakəndindənolanAğababavəTahirəKamilov-
lardır.Neçəillərdirki,Murmanskdayaşayırlar.İkioğulböyüdürlər–İl-
kinlə Elgünü. Söhbət əsnasında öyrəndim ki, Murmanskda xeyli
həmvətənimizyaşayır.Lakinbuqütbşəhərindəazərbaycanlılarıözətrafınatop-
layabiləcəkheçbirAzərbaycancəmiyyətiolmadığındanyurddaş-
larımızbir-birilə təsadüfdən-təsadüfəgörüşürlər.Respublika ilə
əlaqələriyalnızqohumlarvasitəsilədir.Məskunlaşdıqlarıqürbəteldə
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sakitvədinchəyatsürürlər.BakıyaqayıdandaTahirəxanımlaAğaba-
baya“Yurddaş”qəzetigöndərəcəyimivədedib,bizimləəlaqəsaxla-
malarınıxahişetdim.Kimbilir,bəlkənövbətisəfərlərimdənbirində
Murmanskaüztutdum?..

NE VA  SA HİL LƏ RİN DƏ  GÖ RÜŞ LƏR
TəyyarəPulkovoaeroportundayerəenəndəLeninqraddasə-

həryenicəaçılmışdı.Gecəkiyağışdayuyunmuşyamyaşılçəmənlər,
sərvqamətliağaclargözoxşayır,günəşinzərrinşüalarıaltındabərq
vururdu.Otlarınarasındanboylanansarıçölçiçəkləri,ağləçəkliço-
banyastığıgünəşisalamaçıxmışdılar.Masmavisəmadaaxışanpənbə
buludlarinsanapaklıq,rahatlıqduyğusuaşılayırdı.Nevasahilindəki
şəhərinfüsunkargörkəmivardı.

Yurddaşlarımızınsorağıylayollandığımsəfərdəilkintanışlığım
istefadaolantibbxidmətipolkovnikiRahibAbbasovlaoldu.O,“Azə-
ri”cəmiyyətininAğsaqqallarŞurasınınüzvüdür.Yerigəlmişkənqeyd
edimki,yayaylarındaKirovadınaMədəniyyətEvibağlandığınagörə
“Azəri”AzərbaycanMədəniyyətCəmiyyətininüzvlərilətopluhaldagö-
rüşəbilmədim.Həmvətənlərimizibir-biraxtarıb,onlarlatəkbətəkgö-
rüşməli oldum – kimisiylə iş başında, kimisiylə evində-ocağında,
kimisiyləmehmanxanada–mənimnömrəmdə.Müxtəlifxarakterli,
müxtəlifpeşə-sənətsahibiolanmüsahiblərimibirləşdirənbirümumi
cəhətvardı:Azərbaycansevgisi,vətəntəəssübü.Hamısıdamillətimi-
zinşərəfiniucatutmaq,xalqımızınadınıböhtanlardan-iftiralardanqo-
rumaq,yaxılmışləkələrdəntəmizləməknaminəəlindəngələniedib
vəedir.Həmsöhbətlərimidinləyə-dinləyədüşünürdümki,əgərAzər-
baycandayaşayanbizlərdənhərbirimizmillətinvəvətəninşərəfini
qorumaqyolundarespublikadankənardakıqeyrətliyurddaşlarımızın
yarıpayıncafəaliyyətgöstərsək,bizəheçkimbatabilməz.Təəssüfki,
çoxlarımızancaq“ölüm,yaolum”məqamındaayılırıq!..



283

V Fəsil.  YUrDDAşlArIMIZ

AZƏR BAY CA NIN  ŞƏ RƏ Fİ Nİ  QO RU YU RUQ
Ra hib AB BA SOV İrə van şə hə rin də dün ya ya gə lib. Or ta

mək tə bi qı zıl me dal la bi tir dik dən son ra Azər bay can Döv lət
Tibb İn sti tu tu na da xil olub. Hə kim lik pe şə si nə yi yə lə nən ki -
mi or du sı ra la rın da xid mə tə ça ğı rı lıb. Uzun il lər is te da dı nı və
qa bi liy yə ti ni əs gər lə rin, za bit lər he yə ti nin sağ lam lı ğı nı qo ru -
ma ğa sərf edib. 1967-ci il də S.M.Ki rov adı na Hər bi Tibb Aka -
de mi ya sı nın kli nik or di na tu ra sı na da xil olan azər bay can lı
ba la sı R.Ab ba sov 24 ilə ya xın hə min aka de mi ya da müx tə lif
və zi fə lər tu tub, yüz lər lə gənc hərb çi yə dərs de yib.  

Tibb el mlə ri na mi zə di Ra hib Yu sif oğ lu ha zır da Le nin -
q rad da kı Də niz Nəq liy ya tı Gi gi ye na sı El mi- Təd qi qat İn sti tu-
 tu nun kli nik şö bə si nin mü di ri dir. Yüz dən çox el mi mə qa lə si,
təd qi qat la rı var dır. Dok tor luq dis ser ta si ya sı üzə rin də iş lə yir.
Baş el mi iş çi dir. Dörd öv lad ata sı dır. Hə yat yol da şı Zül fiy yə
xa nım Le ninq rad Döv lət Uni ver si te ti nin mü əl li mə si dir. 

Ra hib Ab ba so vun de dik lə rin dən:
–Hazırdaleninqradlıazərbaycanlılarınsiyasişüuruget-gedəar-

tır.Yenidənqurmavəsonillərinhadisələribizlərədərintəsirgöstərib.
Elə“Dayaq”və“Azəri”cəmiyyətləridəölkədəbaşverənictimai-siya-
sihadisələrindalğasındanyaranıb.HərikicəmiyyətLeninqradşəhər
sovetindəqeydiyyatdankeçib.HərikisininəsasməqsədiAzərbaycan
xalqınınşərəfiniqorumaq,onulayiqolmadığıləkələrdənhifzetmək-
dir.Ermənimillətçilərininözçirkinməqsədlərinihəyatakeçirməküçün
xalqımızəleyhinəbütündünyadatəbliğatapardıqlarıhamıyaməlum-
dur.Xüsusilə,Sumqayıthadisəsindənsonrahəministiqamətdəböyük
tədbirlərgörüldü.Leninqraddakıbəziüzdəniraq“demokratikmətbu-
at”(“Smena”və“Çaspik”qəzetləri,“Pyatoekoleso”televiziyaverili-
şivəs.)daaçıq-aşkarermənipərəstmövqetutdu.Onlarıntendensiyalı
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mövqeyindənaydıngörünürki,ümumirejissorlarıvardır.İşoyerə
çatıbki,AzərbaycanvəAzərbaycanxalqıbarədəümumiyyətlətəsəv-
vürüolmayanjurnalistlərbeləbuhaqdayazırlar.BəzihallardaAzər-
baycana dair informasiya  Leninqrad televiziyasına birbaşa
Yerevandançatır...LeninqradteleviziyasınınproqramlarınabütünRu-
siya,Moskva,ölkəninşimal-qərbvilayətləribaxır.Görün,həmindezin-
formasiyanın gücü, ziyanı nə qədər olur. Belə hallar  Azərbaycan
mətbuatıvəteleviziyasınınpassivliyi ilədəəlaqədardır.Respublika-
mızınmətbuatorqanlarınınvəişçilərininhəmÜmumittifaq,həmLe-
ninqradmətbuatıylayaradıcılıqəlaqələrigenişolsa,beləhadisələrin
qarşısıalınar.

SonillərLeninqraddaAzərbaycanxalqınınhərhansınümayən-
dəsitərəfindəntörədiləncinayəthadisəsi(təəssüfki,bütünxalqlar-
da olduğu kimi, bizdə də oğrular, alverçi və möhtəkirlər vardır)
ictimaiyyətəşəxsiyyətinözfərdinaqisliyikimiyox,birbaşamillimən-
subiyyətləəlaqədarhalkimitəqdimolunur.Təbiiki,budabaşqaxalq-
larınnümayəndələrindəbizəqarşıolduqcamənfireaksiyadoğurur.
Onlarınşüurunda“azərbaycanlı”sözü“cinayətkar”,“vicdansız”,“al-
verçi”sözlərininsinonimikimiformalaşır.Beləimiciolanazərbaycanlı
təbiiki,buradayaxşınəyəsəümidbəsləyəbilməz.

LeninqradparlamentindədəfələrləQarabağməsələsimüzakirə
olunub.ErmənilərinvəLensovetinQarabağdaolmuşdeputatlarının
(Azərbaycanhökumətinindəvətivəxəbəriolmadan)təqdimatındabu
məsələətrafındaçoxsaylıkütləvidinləmələrolub.Hansıhüquqla?..

HA Şİ YƏ: Res pub li ka mı zın əra zi bü töv lü yü nə qar şı və
xal qı mı zın əley hi nə yö nəl dil miş bu sa yaq ha di sə lə rin qar şı -
sı nı al maq məq sə di lə le ninq rad lı yurd daş la rı mız çox şa xə li fə -
a liy yət gös tər miş lər. “A zə ri” cə miy yə ti adın dan pol kov nik
R.Y.Ab ba so vun, pro fes sor N.Ə. Qa ra ye vin im za sıy la par la -
men tə və Le ninq rad te le vi zi ya sı na eti raz mək tub la rı gön də -
ri lib. Mək tub la ra Len so vet ida rə he yə ti nin in san hü quq la rı
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ko mis si ya sın da ba xı lıb və mü va fiq təd bir lər gö rü lüb. Cə miy -
yə tin səd ri Məc nun Şü kü ro vun, mə sul ka ti bi Xey ran sa Mir zə -
ye va nın, sədr mü a vi ni Vü qar Qur ba no vun, fə al la rı Zem fi ra
Rüs təm za də, El mi ra Məm mə do va, Zül fiy yə Ab ba so va və baş -
qa la rı nın müx tə lif in stan si ya la ra gön dər dik lə ri çox say lı mək -
tub lar söz süz ki, iz siz qal ma yıb, müs bət nə ti cə lər ve rib.
“A zə ri” və “Da yaq” cə miy yət lə ri bir gə Le ninq rad te le vi zi ya -
sın da ve ri liş təş kil edə rək, qis mən də ol sa, hə qi qə ti ta ma şa -
çı la ra çat dır ma ğa na il ol muş lar.  

–“Azəri”cəmiyyətininəsasməqsədlərindənbiridəölkəxalqları
arasındadostluğunmöhkəmləndirilməsivəəlaqələringenişləndiril-
məsidir,–deyəRahibYusifoğlusöhbətinədavametdi.–Bizimcəmiy-
yətinnümayəndələriTbilisihadisələrininildönümünəhəsrolunmuş
tədbirlərdədəfəaliştiraketdilər.ProfessorŞəmsiİsmayılovunürək-
dəngələnçıxışıistərgürcülər,istərsədəildönümündəiştirakedəndi-
gərxalqlarınnümayəndələritərəfindənhərarətləqarşılandı.“Dayaq”
cəmiyyətininsədriPaşaRəcəbov20YanvarBakıhadisələrinədairvi-
deolentlərnümayişetdirdi.BütünbunlarhəmLensovetindeputatla-
rı, həm Baltikyanı respublikaların nümayəndələri arasında ciddi
əks-sədadoğurdu.

Ümumiyyətlə,“Azəri”cəmiyyətininsədri,müavinivəmə-
sulkatibi–M.Şükürov,V.QurbanovvəX.Mirzəyevamillətlərarasımə-
sələlərlə məşğul olan dairələrdə, Lensovetin milli məsələlər üzrə
işləyənnümayəndələriarasındayaxşıtanınırlar,cəmiyyətimizivəxal-
qımızıləyaqətlətəmsiledirlər.

Fəaliyyətimizinəsasistiqamətlərindənbiridəxalqımızınadət-
ənənələrininvəmədəniyyətininLeninqraddayaşayanazərbaycanlılar
arasındadirçəldilməsivəbərpasıdır.BuistiqamətdəsonbirildəAzər-
baycanMədəniyyətNazirliyinin,İncəsənətUniversitetinin,Konserva-
toriyasının və Mədəniyyət Fondunun yaxından köməyi ilə “Azəri”
cəmiyyətikütləvibayramlartəşkiledibdir.Novruzbayramındailkdə-
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fəolaraqleninqradlıazərbaycanlılarailəlikcəbirocağınbaşınayığış-
mışdılar.Böyüklərin,uşaqlarınsevinciyerə-göyəsığmırdı.

Bİ ZƏ  SPON SOR LAR  LA ZIM DIR 
Rahibmüəllimsöhbətzamanı“Azəri”cəmiyyətininperspektiv

planlarından,qayğıvəproblemlərindəndəətraflıdanışdı.Bubarədə
yerigəldikcəsöhbətaçacağam.İndiisəikincihəmsöhbətimisizətəq-
dim edim:XeyransaMİRZƏYEVA.Budilli-dilavərbakılı qızının
odlu-alovluçıxışları,genişictimai-siyasifəaliyyətibarədəçoxeşit-
mişdim.Özünügörəndəqəlbənçoxsevinsəmdə,zahiritəmkinimi
saxladım.O,elətanışlığımızınilkdəqiqələrindəcəhaqqındabildikləri-
mitəsdiqlədi.Yana-yanason4ildəxalqımızınbaşınagətirilənfaciə-
lərdən,ermənimillətçilərininhüdudsuz fəaliyyətindənvəbunların
müqabilindəleninqradlıyurddaşlarımızıngördüyüişlərdəndanışırdı.
Çoxmübarizəhval-ruhiyyədə,həmdəçoxsürətlədanışanbugənc
xanım1-2saatərzindəoqədərməlumatverdiki,informasiyabollu-
ğunadüşdüm.Xeyransadakımilliqeyrəthissinə,fədakarlığavəener-
jiyəqibtəetməkolar.Həmyaşıdımolanbuazərbaycanlıqızıözünü
bütövlükdəcəmiyyətinişlərinəhəsredib(bunuyurddaşlarımızın
çoxuözsöhbətlərindəqeydelədilər).Halbukibizimhamımızki-
mionundaözişi-gücü,şəxsiqayğılarıvardır.Axı,XeyransaMir-
zəyeva Leninqrad Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsinin
aspirantıdır.OnuevindəoğluŞəmsi iləbağlı analıqqayğıları,
universitetdəisədissertasiyasınınmüdafiəsigözləyir.

Xey ran sa Mir zə ye va nın de dik lə rin dən:
–Bizəsponsorlarlazımdırki,cəmiyyətimaliyyələşdirsinlər.Mad-

divəsaitolmadanistədiyimiztədbirlərinhamısınıhəyatakeçirəbil-
mərik.Planlarımızçoxdur,indikizəmanədəisəhərşeypulaarxalanır.
“Bazargünü”məktəbiaçmaqistəyirik,Leninqradətrafındakıhərbi
hissələrdəqulluqedənəsgərlərimizə“Rusdili”dərslikləri,“Rusca-
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azərbaycancalüğət”lərgöndərməklazımdırki,rusdilinəyiyələnsin-
lər,milliansamblyaratmaqarzusundayıq,vaxtaşırıLeninqradictima-
iyyəti üçün Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini nümayiş etdirən
sərgilərtəşkiletməkfikrindəyikki,təsvirisənətimizlə,mədəniyyəti-
mizlətanışolsunlar.

HA Şİ YƏ: Le ninq rad lı azər bay can lı lar ara sın da “Vos tok”
ka fe si nin mü di ri İs ma yıl Rə hi mov, ko o pe ra tiv mü di ri Ey vaz
Hə sə nov ki mi yurd daş la rı mız var ki, Azər bay can cə miy yət lə -
ri nin fə a liy yə ti nə dö nə- dö nə mad di kö mək lik gös tə rib lər. Be -
lə qey rət li eloğ lu la rı mı za əh sən! La kin hər iki cə miy yə tin
nor mal fə a liy yə ti ni tə min et mək üçün on la rın he sa bın da ki -
fa yət qə dər məb ləğ ol ma lı dır. Bu ba xım dan yurd daş la rı mız
doğ ma res pub li ka dan kö mək göz lə yir lər.  

Onu da qeyd edim ki, hə lə lik hər iki cə miy yət üz vlə ri -
nin fə a liy yə ti en tu zi az ma əsas la nır. Mad di tə mi na tı ol du ğu
hal da cə miy yət lə rin hə rə si 3-4 nə fər ştat lı iş çi sax la maq im -
ka nı na ma lik olar ki, bu da on la rın da ha sə mə rə li və məq səd -
yön lü, ha di sə dən- ha di sə yə yox, mün tə zəm iş lə mə lə ri nə
şə ra it ya ra dar.  

“Ba zar gü nü” mək tə bi nin açıl ma sı yurd daş la rı mı zın rus
mü hi tin də bö yü yən öv lad la rı na ana di li ni öy rən mək, mil li mə -
də niy yət lə, mən sub ol du ğu xal qın qə dim ta ri xi və zən gin
ədə biy ya tı ilə ta nış ol maq im ka nı ya ra da caq dır. İn di ki dövr -
də bu, su və ha va ki mi va cib dir. Bi zə elə gə lir ki, Le ninq rad
şə hə rin də azər bay can lı lar üçün be lə bir mək tə bin açıl ma sın -
da res pub li ka Xalq Təh si li Na zir li yi də ya xın dan iş ti rak edə -
cək, həm və tən lə ri mi zə dərs lik lə rin və dərs və sa it lə ri nin
gön də ril mə sin də ya xın dan kö mək lik gös tə rə cək dir.  
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“MƏN  NA ZİR  OL SAY DIM” 
Yük sək da i rə lər də ki zi ya lı lar ara sın da xal qı mı zı lə ya -

qət lə təm sil edən eloğ lu muz Mir zə ƏLİ YEV 30 il dir ki, Le nin-
 q rad da ya şa yır. O, Ba kı şə hə rin də dün ya ya göz açıb. Əmək
fə a liy yə ti nə er kən yaş da, özü də fo toq raf ki mi baş la yıb. Or ta
təh si li ni ba şa vur duq dan son ra Le ninq rad Ki no Mü hən dis lə ri
İn sti tu tu na da xil olub. Elə o vaxt dan da bu gö zəl şə hə rin –
Sank t-Pe ter bur qun da i mi sa ki ni nə çev ri lib. Uzun il lər ki no
tex ni ku mun da və in sti tut da pe da qo ji fə a liy yət gös tə rib. Ha -
zır da Le ninq rad vi la yə ti ic ra iy yə ko mi tə si nin “Len ki no vi de o”
Bir li yin də ça lı şır. Ne çə il lər dir ki, Bir lik də baş di rek to run bi -
rin ci mü a vi ni və baş mü hən dis və zi fə lə ri ni  pa ra lel apa rır.
Rəh bər lik et di yi sa hə çox ge niş dir – bö yük ki no te atr lar dan,
ki no qur ğu la rı və vi de o zal lar dan iba rət 1500 ob yek ti əha tə
edir. Bü tün şü ur lu öm rü nü Le ninq rad da ya şa yıb, gənc lik
ener ji si ni, in tel lek ti ni və sə nət kar du yu mu nu ya şa yıb -iş lə di yi
tor paq da ki no sə nə ti nin in ki şa fı na həsr edib. İki öv lad ata sı -
dır. Xa nı mı Za hi rə Əmi ro va “Len film” ki nos tu di ya sın da la bo-
 ra to ri ya mü di ri dir. Ər -ar vad sə nət cə həm kar dır lar.  

Ge niş eru di si ya lı, dün ya gör müş Mir zə Əli a ğa oğ lu öz
də yər li məs lə hət lə ri ilə hər iki Azər bay can cə miy yə ti nin fə a -
liy yə ti ni is ti qa mət lən dir mə yə kö mək edir. O, is tər “A zə ri” nin,
is tər sə də “Da yağ ”ın təş kil et di yi küt lə vi təd bir lə rin iş ti rak çı -
sı dır. 

Mir zə Əli ye vin de dik lə rin dən: 
–“Azəri”ninikitədbirindəböyükhəmrəylikvardı:20Yanvarda

(Şəhidlərimizinilində)və28Mayda(AzərbaycanDemokratikRespub-
likasınınildönümündə).Çoxtəəssüfki,20Yanvardakıtədbirədoğma
Azərbaycandanheçkəsgəlməmişdi–nədemokratikqüvvələrinnü-
mayəndələri,nədinxadimləri...Bilirsiz,dinböyükbirləşdiriciqüvvə-
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dir.Dindənmillişüurdakeçir.Bumənadarespublikadankənardaya-
şayanyurddaşlarıdavaxtaşırıyadetməklazımdır.

Millişüurdaxilisferadanbaşlayır,ailədaxilimünasibətlərdənya-
ranır. Hər dəfə Bakıya gedəndə övladlarımla, bacı-qardaşlarımızın
uşaqlarıylabirgəqəbirüstəgedir,atamınməzarınabaşçəkirik.Ata-
yaehtiramın,nəsliyadetməyinbuyolunu,buformasınıbircədəfəgö-
rənuşaqsəhərdən-axşamaeşitdiyinəsihətamizöyüdlərdənonqat
artıqtərbiyəalır.BumənadamənErmənistandanqovulmuşhəmvə-
tənləriminböyükdərdinəürəkdənşərikəm:doğmaların,qohumların
məzarınabaşçəkməkimkanındanömürlükməhrumolmaqçoxağır,
dözülməzdərddir.Məncə,qaçqınlarımızınənböyükitkisibudur.

Minbirəziyyətədüçarolmuşqaçqınlaracürbəcüradlarqoyub
xalqarasındaikitirəliksalanlar,millətişüurlusurətdəparçalanmaya
aparanlardabirbəladırbizə.Bugünbizəmillihəmrəylikhərşeydən
vacibdir.Respublikadaintellektualkonsolidasiyaqüvvələriyaratmaq
lazımdır.AzərbaycanElmlərAkademiyasında,yadaNazirlərSovetin-
dəhəminqüvvələrinpotensialgücünüistiqamətləndirənvahidmər-
kəz yaradılmalıdır. Bugünkü vəziyyətdən çıxış yolunu mən belə
görürəm.Həminmərkəzbirnöv,beyinmərkəzirolunuoynamalıdır.
Oradabaşqamühitdəyetişmişyurddaşlarındaintellektualpotensia-
lındanistifadəetməklazımdır.Bizimeləgörkəmliriyaziyyatçılarımız,
iqtisadçılarımız,hüquqşünaslarımızvəb.varki,Azərbaycandaheç
onlarınfamiliyalarınıdabilənyoxdur.

Yadınızdadırmı,birvaxtqəzetlərdəbeləbirrubrikavaridi:“Mən
nazirolsaydım”.ƏgərmənnazirolsaydımAzərbaycandakıbütünmad-
di-texnikibazanı2əsasistiqamətəyönəldərdim–təhsiləvəsəhiyyə
sahəsinə.Birdəölkəninmüxtəlifregionlarındaözünəməskənsal-
mışalverçilərimizinəl-ayağınıbirqədəryığışdırardım.Belələriyad
xalqlararasındaAzərbaycanınimicinəböyükziyanvururlar.Mətbuat
həryerdəazərbaycanlımöhtəkirlərigöstərir,pisləyir.Yaxşıolardıki,
Azərbaycandankənaraaxankəndtəsərrüfatımallarıayrı-ayrıfərdlə-
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rinşəxsimalıkimiyox,respublikalararasındabağlananiqtisadimü-
qavilələrəsasındagətirilibsatılsın.Hərşəhərdə“Azərbaycan”adlıko-
operativticarətməntəqələriaçmaqolar.Yeni iqtisadimünasibətlər,
bazariqtisadiyyatışəraitindəbumümkündür.Lapqoysatıcılardaelə
həminadamlarolsunlar.Təmizxalatda,üzüqırxılmış,qanunimüəs-
sisədəoturubticarətedənsatıcıyaheçkəskəmbaxmaz.Həminər-
zaq malları müqabilində nəhəng iqtisadi potensiala malik
Leninqraddandarespublikamızüçüngərəkliolançoxşeyalıbapar-
maqolar.

RES PUB Lİ KA NIN  QAY ĞI LA RIY LA  YA ŞA YI RIQ
Yu ri SUL TA NOV əs lən Bey lə qan ra yo nun dan dır. Ba kı da

po li tex nik təh si li alan dan son ra gənc lik hə və si onu Le nin-
q ra da apa rıb. Mi lis sis te min də işə da xil olub. 20 il dən çox dur
ki, le ninq rad lı dır. Ha zır da Pet roq rad ra yo nu da xi li iş lər ida rə -
sin də müs tən tiq dir.  Elə hə min ra yon So ve ti nin de pu ta tı dır.
Nü fuz lu yol daş dır. Dörd uşaq ata sı dır. Hə yat yol da şı Ni na xa -
nım la hə lə Bey lə qan da mək təb li ikən bir si nif də oxu yub lar.
İn di Ni na Sul ta no va hə kim- te ra pevt dir.  

Yu ri To fiq oğ lu nun de dik lə rin dən: 
–LeninqradlılarrusvəAvropamədəniyyətinəbələddirlər.Azər-

baycanmədəniyyətinəisəyox.“Azəri”cəmiyyətizənginmədəniyyə-
timizi burada təbliğ etməyə başlayıb. Bu, çox böyük işdir. Siyasi
əhəmiyyətəmalikdir.Əgərrusictimaiyyətimədəniyyətimizəbələdol-
sa,xalqımızıyaxındantanısa,deyilənhərböhtanainanmazlar.Eləcə-
miyyətdətoplaşıbdoğmaAzərbaycandilindədanışmağınözüadama
böyükzövqverir.Mənimövladlarımhamısıanadilinibilir.Həryayon-
larıevimizə–Beyləqanagöndərirəm.Ammaişburasındadırki,5-10
ilyadxalqınarasındayaşayandansonraistər-istəməzadamdoğmadi-
liyadırğayır.Okiqaldıburadadoğulub-böyümüşuşaqlarola.Onagö-
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rədə“Bazargünü”məktəbimütləqaçılmalıdır.Dərsdeməyəyaxşı
müəllimlərimizvar.Ancaqyervədərslikməsələsinihəlletməkqalır.

Leninqradlıazərbaycanlılargetdikcəcəmiyyətinətrafındadaha
sıxbirləşir,onunişinəqoşulurlar.Rahibmüəllimin(yəniR.Abbasovun
–M.S.)gəlişindənsonrabizimcəmiyyətdahamütəşəkkilolub.İndi
Leninqradınmədəni-ictimai-siyasihəyatındadahafəaliştirakedirik.
Buyaxınlarda“Dostluqevi”ndəinsanhüquqlarıüzrəBeynəlxalqkon-
franskeçirilirdi,dəvətolunmasaqdagedibiştiraketdik.Məclisdəin-
gilislər,danimarkalılar,amerikalılar,birsözlə,əksərxariciölkələrin
nümayəndələriiştirakedirdilər.Konfransaermənilərinçoxsaylınüma-
yəndələri,ocümlədən,deputatStaravoytovadagəlmişdilər.Onlaröz-
lərinin qeyri-obyektiv təbliğatları ilə insan hüquqları problemilə
məşğulolanxaricialimləridəmövcudavantürayacəlbetməkistəyir-
dilər.ZülfiyyəAbbasovanınvəXeyransaMirzəyevanınçoxfəaliştira-
kı,tutarlıçıxışlarısayəsindəermənilərtərəfinqərəzliməruzələri,yalan
faktlarıtəkzibedildi.DağlıqQarabağməsələsinəmünasibətdəAme-
rikavəDanimarkaalimləriAzərbaycannümayəndələrininmövqeyini
müdafiəetdilər.Bizözkiçikqələbəmizihissetdikvəməmnunolduq.

“Dayaq” cəmiyyəti daha çox siyasiməsələlərləməşğulolur.
NaxçıvandasərhədmünaqişəsibaşverəndəcəmiyyətinsədriP.Rəcə-
bovLensovetindeputatlarındanbirqrupunuyığıbapardıki,vəziyyəti
yerindəcə,özgözləriləgörsünlər.DeputatlarN.M.Girenko,V.Q.Ramm
(o,həmdəLeninqradXalqCəbhəsininüzvüdür),L.X.Quliş,V.T.Loqi-
nov,L.SokoletskivəbaşqalarıAzərbaycandançoxyaxşımateriallarla
qayıtdılar.Mətbuatdaçıxışedərəkgördüklərinidanışdılar.Kərkikən-
dindəermənidöyüşçülərindeputatQ.A.Boqomolovugirovgötürmə-
sirusları lapdəhşətəsalmışdı.Belətədbirlərdaşnaklarıniçüzünün
açılmasındaböyükroloynayır.

– Yu ri To fiq oğ lu,  hü quq or qan la rı nın iş çi si ki mi Le nin-
q rad da ci na yət tö rə dən, qa nu nu po zan yurd daş la rı mız ba rə -
də nə de yə bi lər siz?  
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–Leninqraddacinayətkarlıqçoxgenişyayılıb.Azyaşlıqızlarızor-
lamaqüstündə10-12rustutulanda,1nəfərazərbaycanlıtutulur.La-
kinfaiznisbətindəbeləböyükfərqolmasınabaxmayaraq,obirnəfər
vicdansızazərbaycanlınınəməliictimaiyyətə12rusunəməlindənda-
hapistəsiredir.

HA Şİ YƏ: Bu ya xın lar da be lə çir kin əməl sa hib lə rin dən
bi ri nin  ci na yə ti te le vi zi ya va si tə si lə “rek lam” edi lər kən, onun
mil li mən su biy yə ti xü su si nə zə rə çarp dı rı lıb. Üs tə lik də müx -
bir qeyd edib ki, bu ci na yət ka rın özü nün 10 yaş lı qı zı var. Bu -
na bax ma ya raq, öz öv la dı na qə tiy yən rə va bil mə di yi ha di sə ni
bi zim 6 yaş lı kör pə mi zin ba şı na gə ti rən də heç tə rəd düd də
et mə yib! .. 

Tə səv vür et, oxu cu, be lə ha di sə dən və şərh dən son ra
“a zər bay can lı” məf hu mu na mü na si bət ne cə olar? .. Gö rə sən
ni yə,   in san lıq lə ya qə ti ni itir miş be lə na ki şi lər bu ba rə də dü -
şün mür lər? ..  

–Şamxordabirkəndvar,–deyəmüsahibimsöhbətinədavam
edir,–Şiştəpəkəndi.Son10-15ildəhəminkəndinsakinlərindənazı
500nəfərLeninqradınbazarlarındaözünəlövbərsalıb,alverləməş-
ğulolur.Pasportunabaxırsan,hərəsinin4-5-6uşağıvar.Onlarlasöh-
bəteləyəndədeyirəmki,buboydauşaqlarıqoyubharagəlirsən?
Evində-eşiyindəotursana.Deyir:neyləyək,burdameyvəsatırıqda...
İşoyerəçatıbki,ŞiştəpəniayrıcarespublikakimitanıyırlarLe-
ninqradda. Bax,aylarlaev-eşik,rahatyorğan-döşəküzügörməyən
üzütüklü,yorğun,kobudalverçilərdəstəsimillətimizindəadınıbiabır
edir.Özlərinindəgünü-güzəranıbirşeydeyil.

Respublikadanbiristəyimvar,–deyəo,söhbətiyekunlaşdırdı,
–qoybizimləmüntəzəməlaqəsaxlasınlar.Ohaldaqarşıyaçıxanprob-
lemləribirləşmişqüvvələrlədərhalhəlledərik.Birdəhəmvətənlərim
bilsinlərki,Leninqraddaminlərləazərbaycanlıvarki,respublikanın
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qayğıları iləyaşayırvəxalqımızındargünlərindəəlindəngələnkö-
məkliyigöstərir.

ZA Kİ RO VA ZƏNG VU RUN! 
Mehmanxanadabuqeydialankimi,dərhalgöstərilənnömrəyə

zəngvurdum.“Azəri”cəmiyyətininmühasibiVidadiZakirovlabeləcə
tanışolduq.

VidadiZAKİROVaxar-baxarlıŞəkidəndir.DanışığındaşirinŞəki
ləhcəsidərhalhissolunur.Ailəlidir.İkiuşağıvar.Ürəyikimibirotaqlı
mənzilidəgenişdir.Bütünqohum-əqrəbasıobirotağasığır.Cavandır.
Zirəkdir.Yaxşıtəşkilatçılıqqabiliyyətivar.“Azəri”ninbütüntədbirləri-
nintəşkilindəcanla-başlaiştirakedir.

Cəmiyyətinişlərindən,üzvlərindəngenişsöhbətaçanVidadi
respublikaqəzetlərininünvanınabirgileyelədi.Odediki,Leninqrad-
dakıAzərbaycancəmiyyətlərihaqqındayazılmışməqalələrdənbirin-
dəməni rəssam, ikisində isə “Azəri”nin sədrmüavini  kimi təqdim
ediblər.Oradafərqinəvarmadanyazırlar,eləki,qəzetgəlibçatırbura,
qalmaqaldüşürki,balam,sənnəvaxtdansədrmüaviniolmusan?..

HA Şİ YƏ: Haq lı gi ley idi. Fakt la rı yox la dım. Bu qə na ə tə
gəl dim ki, həm söh bə ti min kim li yi ni də qiq ləş dir mə dən onu
“rəs sam” ki mi qə lə mə ve rən mü əl li fin səh vi na şı lı ğın dan irə li
gəl miş dir. La kin ay rı -ay rı vaxt lar da dərc olun muş iki müx tə -
lif qə ze tin ey ni cür “səhv et mə si” mə ni inan dır ma dı. Qə zet lər
müx tə lif, mən bə isə bir dir. Bəl kə səhv mən bə dən gə lir?! Be -
lə xo şa gəl məz hal la rın qar şı sı nı al maq üçün yax şı olar ki, re-
s pub li ka da qo naq olan yurd daş la rı mı zın təm sil et dik lə ri
cə miy yət də kim li yi ni bil di rən və si qə lə ri ol sun. Həm kar la rım
da on lar haq qın da ya zar kən hə min rəs mi sə nə də əsas lan sın -
lar. Vi da di Za ki ro va gə lin cə isə, elə mü ha sib ola -o la da iş lə -
di yi cə miy yət də ki fa yət qə dər ta nı nır, hör mə ti var. Be lə ki,
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sü ni şi şirt mə yə, fakt la rı sax ta laş dır ma ğa eh ti yac yox dur.  

VƏ TƏN  SEV Gİ Sİ
Azərbaycanövladlarınınsorağındaaxtarışlarımbəhrəverdikcə

günlərötür,yağmurluLeninqradyayınıgünəşligünlərəvəzedirdi.
Başdan-başatarixolan,gözəlmemarlıqabidələriiləzənginSankt-Pe-
terburqda–hələuşaqlıqdansevdiyimbuşəhərdətanışlarımınsayı
saatbasaatartırdı.Şəhəryavaş-yavaşdoğmalaşırdı.Eləbircəonları
yadetməyimizəgörəminnətdarolanneçə-neçəyurddaşımızınsevin-
cinəşərikolmuşdum.Azərbaycannəfəsiniözündəyaşadanneçə-ne-
çəmüasirevdəqonaqolarkənyerədöşənmişxalça-palaz,aftafa,milli
məişətəşyaları,tar,Azərbaycantəbiətiniəksetdirənşəkillər,“Bakı”
foto-albomuvəs.görübqəlbənsevinmişdim.Vətəndənuzaqlardaya-
şayanlarınvətənhəsrətidə,vətənməhəbbətidəçoxgüclüolur.Da-
im yad xalqın nümayəndələriylə təmasda olan insan öz milli
“mən”iniqorumağadahaçoxehtiyacduyur.Eləburdandavə-
tənsevgisiyaranır!

LE NİNQ RAD DA  AZƏR BAY CA NIN  DAİ Mİ 
NÜ MA YƏN DƏ LİYİ  YA RA DIL MA LI DIR 
“Azəri”və“Dayaq”cəmiyyətlərininsədrləriMəcnunŞükürovvə

PaşaRəcəbovlaşəxsəntanışolanadəkyurddaşlarımmənəhərikicə-
miyyətinişlərindənoqədərdanışmışdılarki,soruşmağabirşeyqal-
mamışdı.Ürəkaçancəhətisəoidiki,hamıM.ŞükürovuvəP.Rəcəbovu
tanıyırvəonlarhaqqındarəğbətlədanışırdı.Deməli,hərikicəmiyyə-
tinsədridüzgünseçilibdir.Budüşüncələrqəlbimifərəhhissilədoldu-
rurdu.Nəyaxşıki, işindəkimüəyyənçatışmazlıqlarabaxmayaraq,
Azərbaycanadınıdaşıyanbucəmiyyətləryaranıbvəinkişafedir.
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Məc nun ŞÜ KÜ ROV Le ninq rad Aq ro fi zi ka El mi- Təd qi qat
İn sti tu tu nun dok to ran tı dır. Tex ni ka el mlə ri na mi zə di dir. Şə -
ki li dir.  

Məc nun Şü kür oğ lu nun de dik lə rin dən:
–Hələlikcəmiyyətinrəsmiüzvləriyoxdur.Çoxhörmətliağsaq-

qallarımızdanibarətAğsaqqallarŞurasıvardır.Onuntərkibindəredak-
siya, təşkilat, mədəni-maarif, digər təşkilatlarla əlaqələr və
maliyyə-təftişkomissiyalarıfəaliyyətgöstərir.

Paşagilləəməkdaşlıqedirik.Nədənsə,respublikamızdabuhalı
çoxnarazılıqlaqarşılayırlarki,niyəMoskvada10cəmiyyətvar,niyə
Leninqraddabircəmiyyətətrafındabirləşmirlərvəs.Ammamənbu-
nutəbiiqəbuledirəm.Cəmiyyətlərinçoxluğu,əksinə,yaxşıhaldır.Di-
alektikanınqanunlarıvar,axı.Qoyfikirplüralizmiolsun.Məneşidəndə
ki,Paşagilbirtədbirkeçirib,gecəyatmıramki,gərəkbizdəbirişgö-
rək.Səmərəlirəqabətyaranır.Nəticədə,ümumiişimizqazanır.Amma
busayaqrəqabətiqarşıdurma,antaqonizmsəviyyəsinəçatdırmaqla-
zımdeyil.Ondauduzarıq.

Respublikagərəkbizimarxamızdamöhkəmdayana.Müttəfiq
respublikalarlabağlıqərarlarqəbuledəndəkənardayaşayanazərbay-
canlılarınmövcudluğunumütləqnəzərəalmaqlazımdır.Məsələn,Le-
ninqrad şəhərinin adının dəyişdirilməsiylə əlaqədar Azərbaycan
parlamentininmüraciətiburadakıyerliəhalinibizəqarşıqaldırır,axı!..
(Keçirilmişsorğudaleninqradlıların70faizdənçoxuşəhərinSankt-Pe-
terburqadlanmasınatərəfdarolublar).

SonvaxtlarLeninqradbazarlarındaOMONtərəfindənazərbay-
canlılaraqarşıqanunsuzluqlartörədilmişdir.Bu,yolverilməzhaldır.
Əgərhərhansıbirşəxsmöhtəkirlikləməşğulolursa,kiməsəsataşır-
sa,qanunupozursabununüçünhəminşəxsifərdişəkildətutubqa-
nunlacəzalandırmaqlazımdır.Eynibirxalqınbütünnümayəndələrinə
kütləvihücumetməyəheçkəsinhaqqıyoxdur.Bizimmövqeyimizqəti
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vəkəskinolmalıdır.Xalqınhərbirnümayəndəsinimüdafiəetməliyik.
Düzdür,bazaralverçilərixalqımızınhörmətiniaşağısaldığıüçünbu-
radakıziyalılarımızındaçoxubuməsələyəyaxındurmaqistəmir.Am-
maindikihaldasöhbəthəminalverçilərinyox,millətinmənafeyindən
gedir.Bilirsiz,buməsələlərinköküçoxdərinlərəgedir.Respublikahö-
kumətidə,məncə,özetirazınıbildirməlidir.Şəhərinküçələrindəhər
addımbaşıçiyələksatanruslararastgəlirsən.İkicəaddımlıqdayetişən
buməhsulunkilosunu20manatasatırlar.Heçkəsdemirki,niyəbu
qiymətədir?AmmabizimkilərAzərbaycandanburayagətirdikləripami-
doru6manatadeyəndə,narazılıqbaşdanaşır.Bütünbunlarhaqqın-
dadüşünməklazımdır.

HA Şİ YƏ: Doğ ru dan da, ey ni vaxt da öl kə nin iki bö -
yük şə hə rin də – Mosk va da kı Çer yo muş kin ba za rın da və
Le ninq rad da kı Mos kovs ki ba za rın da azər bay can lı la ra
qar şı edil miş hü cum la rın və qa nun suz luq la rın ca va bı nı
ve rən ta pı la caq mı?!

–“Alverçi”deyibçoxqarayaxırlarxalqımıza,–deyəMəcnunsöh-
bətinədavametdi,–ammamənəminəmki,əgərunivermaqlardasa-
tılanxaricimallarLeninqradvəBakıarasındaəhalininsayınisbətində
düzgünbölünsə,heçkəsgəlibburdanalmaz.Bax,səbəbbudur.

CəmiyyətimizinqüvvəsiləburadaimkandaxilindəAzərbaycanın
mənafeyiniqoruyuruq.Lakinbizimfikrimizcə,Leninqradda,obirire-
spublikalardaAzərbaycanındaiminümayəndəliyiyaradılmalıdır.An-
caqdövlət səviyyəsindəyaradılmışbeləbirnümayəndəlikqarşıya
çıxanbütünproblemlərirespublikailəəlaqəlişəkildəhəlledəbilər.

GƏZ MƏ YƏ  QƏ RİB  ÖL KƏ...
LeninqradlıprofessorlarımızƏfrasiyabVəkilovun,NazimQara-

yevin,FəhəmKəsəmənlinin,ElmiraRəhmanovanın,Şəmsiİsmayılo-
vunvəbaşqalarınıngörüşünənəqədərcanatsamda,onlardanancaq
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biriilə–Fəhəmmüəllimləgörüşəbildim.Qədd-qamətli,ağsaçlıeloğ-
lumuzugörcəkyadımavüqarlıdağlarımızdüşdü.Əvvəlkimüsahiblə-
riminhamısındanfərqliolaraq,onuntorpağımıza“respublika”yox,
“vətən”,“ev”deyədanışmağısöhbətimizəbirkövrəklik,hərarətgə-
tirmişdi.Doğmayurddanuzaqlardayaşasada,bütünvarlığıylavətə-
nəbağlıidi.Bunuhərsözü,hərkəlməsibüruzəverirdi.Birağsaqqal
kimio,“Azəri”ninproblemlərindən,qarşıdadurantəxirəsalınmaziş-
lərdəndanışırdı.

Le ninq rad Döv lət Tex ni ka Uni ver si te ti nin pro fes so ru
KƏ SƏ MƏN Lİ Fə həm Pa şa oğ lu Qa za xın nə ca bət li nə sil lə rin -
dən dir. Otuz iki il dir ki, Le ninq rad da ya şa yır. Fi zi ka- ri ya ziy yat
el mlə ri dok to ru dur. Də fə lər lə res pub li ka mət bu a tın da Fə həm
mü əl li min hə yat yo lun dan söh bət açan mə qa lə lər dərc olun -
du ğun dan bu fi kir də yəm ki, oxu cu la rı mız çox hör mət li pro-
 fes so ru mu zu yax şı ta nı yır lar. Le ninq ra dın el mi da i rə lə rin də
onun bö yük hör mə ti və nü fu zu var dır. “A zə ri” cə miy yə ti Ağ -
saq qal lar Şu ra sı nın sədr mü a vi ni dir.  

Pro fes sor Fə həm mü əl li min de dik lə rin dən: 
–Mənvətənpərvərəm,ammamillətçideyiləm.Cəmiyyətəget-

məkmənimborcumdur.Bufikirdəyəmki,cəmiyyətbizdəhələyaran-
ma mərhələsindədir. Ayrıca yerimiz olmayınca, ürəyimiz istəyən
səviyyədəcəmiyyətdəolmayacaq.“Azəri”eləbirictimaitəşkilatol-
malıdırki,doğmadilini,mədəniyyətiniqiymətləndirənhərbirazər-
baycanlıbizimcəmiyyətinsimasındaözünəhimayədartapabilsin.
Azərbaycandiliniöyrənməkarzusundaolanruslardabizədəfələrlə
müraciətediblər.Təəssüfki,hələlikheçbir köməklikgöstərə
bilməmişik.Dilkurslarıaçmaqüçünyer,dərsvəsaiti,maddivə-
saitlazımdır.

Vətənləəlaqələrimizçoxzəifdir.Onagörədəgücümüzazdır.
Xaricdənermənivəyəhudilobbiləri,İttifaqdakıermənitəşkilatalrıona
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görəgüclüdürlərki,vətənləbağlıdırlar,ordangücalırlar,bizisəyox.
BizAzərbaycanxalqınınbirhissəsiyik,onagörəbizdəAzərbaycan
rəhbərliyinintöhfələrindənbəhrələnməliyik.Hökumətbizədiqqəti,
qayğınıartırmalıdır.

Biz,buradayaşayanazərbaycanlıziyalılarhamımızdemokratıq.
Millətsevərik.Azərbaycanabağlıyıq,borcluyuq.İstəyirikki,cəmiyyət-
dədoğmavətənab-havasıolsun,içərigirəndəözünüevdəhissedə-
sən, mənəvi rahatlıq duyasan. Burada Azərbaycan tarixinə,
mədəniyyətinədairkitablar,əşyalarolsun.Azərbaycanədəbiyyatınü-
munələrindənibarətkitabxanatəşkiledilsin.YeganəsiyasətimizAzər-
baycanmədəniyyətini,maarifiniyaymaqolsun.

Bizhələlikfövqəladəbirhadisəolandayığışırıq.İşieləqurmaq
lazımdırki,daimifəaliyyətdəolaq.Leninqradda20min,Leninqradət-
rafında80minazərbaycanlıyaşayır.Buyüzminlikxalqadayaqolma-
lıyıq.Kronştadtdaxidmətedənazərbaycanlıbalalarınıcəmiyyətdaimi
hamiliyəgötürsədahayaxşıolar,nəinkihadisədən-hadisəyəyığışıb
orayayollanmağımız.

Sonrao,söhbəti“Dayaq”cəmiyyətininüstünəgətirərək,P.Rə-
cəbovunseçdiyimövqedən,ağılla,hay-küysüzişgörməyindənrazı
qaldığınıbildirdi.

Söhbətimizəyekunvurandaağsaçlıprofessordedi:
–Vətəndənuzaqlardayaşasaqda,qəlbimizvətənləbirgədöyü-

nür!Şəxsənmənəvvəl-axırAzərbaycanaqayıdacağam.Atalaryaxşı
deyib:“Gəzməyəqəribölkə,ölməyəvətənyaxşı”.

“DA YAQ” DA  GÖ RÜŞ
PaşaRəcəbovlazəngləşməyimuğurlubirvaxtatəsadüfetmiş-

di:səhərigüncəmiyyətdəfəallarınyığıncağıvaridi.Onlarlatopluhal-
dagörüşməkmənimçünçoxmaraqlıidi.



299

V Fəsil.  YUrDDAşlArIMIZ

HA Şİ YƏ: Pa şa RƏ CƏ BOV Nax çı van dan dır. Cər rah dır.
10 il dən çox dur ki, Le ninq rad da ya şa yır. Üç uşaq ata sı dır.

Cəmiyyətinmüvəqqətiyerləşdiyiotağatoplaşmışhəmvətən-
lərimizRizvanMuxtarov,RasimQuliyev,NamiqQədimov,BəkirƏhmə-
dov, Şair Yusubov və başqaları yaxın vaxtlarda görəcəkləri işləri
müzakirəedirdilər.Leninqraddakırayonkomsomolkomitələrindənbi-
rindəməsulvəzifətutanXaqaniƏliyevdəordaydı.O,hələliközünü
cəmiyyətinüzvühesabetməsədə,“Dayağ”ınişlərinəfəalköməkedir.

HəmingünmənimləyanaşıBDU-nuncoğrafiyakafedrasının
müdiri,professorMüseyibMüseyibov,bakılıGennadiSeroçenkovə
RamizMuradovda“Dayağ”ınqonağıidilər.Bizimhamımızı“Dayağ”ın
fəaliyyəti,çətinliklərivərespublikadannəkimiköməklikumduğuma-
raqlandırırdı.DivardakıAzərbaycanxəritəsivəmillibayrağımızsöhbə-
təxüsusiahəngverirdi.

–İndiLeninqraddakıvəziyyət1-2iləvvəlkindənxeylifərqlənir,
–deyəP.Rəcəbovsöhbətəbaşladı.Ozamanşəhərimitinqlərdalğası
bürümüşdü.Bizdəözetirazlarımızımitinqlərvasitəsiləbildirirdik.Təd-
ricənşəhərinəhval-ruhiyyəsinəuyğunolaraqbizdəözişüslubumu-
zudəyişmişik.DəfələrləLensovetindeputatlarıylagörüşlərkeçirmişik.
Güclüermənitəbliğatınəticəsində“Ermənistanınblokadası”məfhumu
yaranandahəmindeputatlarınnümayəndələrindən ibarətdəstələri
Azərbaycanaaparmışıq.Onlarışəxsənözümmüşayiətetmişəm.De-
putatqrupunu,“VeçerniyLeninqrad”qəzetininmüxbiriPyotrKotovu,
“İzvestiya”nınvə“Çaspik”qəzetininfotomüxbiriAndreyÇerakini,
“Memorial”təşkilatınınüzvüYuliyaKondratyevavəbaşqalarınıNaxçı-
vana,Qazaxa,Ağstafaya,Culfayaaparmışam.FaciəliQazaxhadisə-
ləribaşverəndəAşağıƏskiparakəndinədəgetdik.Onlarhərşeyiöz
gözləriyləgördülər.Azərbaycandanqayıdandansonradeputat
VladimirRamm“Çaspik”qəzetindətutarlıbirməqaləiləçıxışet-
di.Məqaləişıqüzügörəndənsonraməniredaksiyayaçağırdılar.
Səndemə,həyasızermənilərüsyanqaldırıbmışlarki,məqalədəki
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faktlarguyadüzgündeyil.LeninqradXalqCəbhəsininidarəheyətinin
üzvü,jurnalistArakelyandaöznövbəsindəmənəyaxınlaşaraqbildir-
diki,“məsləhətgörmürəmbirdəbeləişlərgörəsiniz”.Əlbəttə,o,ca-
vabını aldı... Biz Azərbaycanın informasiya blokadasını yarmaq
məqsədilə4-5dəfəbeləsəfərlərtəşkiletdik.Azərbaycanaqarşıyö-
nəldilmişbəzitədbirlərəgörəpiketlərtəşkiletmiş,etirazmitinqlərike-
çirmişik.İrankörfəzindəmüharibəninbaşlanmasınaetirazəlaməti
olaraq“Dayaq”cəmiyyətiadındanABŞsəfirliyiqarşısındapiket
keçirdik.

Azərbaycandaçoxlarınarahatdırki,niyəLeninqradda2cəmiy-
yətfəaliyyətgöstərir.Bilirsiniz,2cəmiyyətolmaqhələparçalanmaq
deməkdeyil,bircəmiyyətdəhələbirlikdeməkdeyil.Ammaməsələ
burasındadırki,2hüquqietirazdır,yaxudhəmrəylikdir.Burdaermə-
nilərinəliiləAzərbaycanaqarşıyönəldilmiştədbirlərəbirivarki,1cə-
miyyətetirazedə,biridəvar2cəmiyyətetirazsəsiucalda.Fərqi
böyükdür.

Xalqımızınxeyirxahlığınıvəhumanizminitəbliğetməkməqsə-
dilə“Qırmızıxaç”cəmiyyətiləəməkdaşlıqedirik.İkidəfəcəmiyyətin
hesabına(2minvə3minmanatməbləğində)qocalaravəəlillərə
köməküçünpulkeçirmişik.Bazardapamidorunkilosu12-13manat
olduğuvaxtlardaneçədəfəev-evgəzibkimsəsizqocalaraOrdubad-
dangöndərilmişpamidor,konserv,konfetvəs.ərzaqməhsullarıpay-
lamışıq. Yeni il ərəfəsində Krasin adına xəstəxanada yatan
kimsəsizlərə(oradabeləşöbəvar)bayramhədiyyəsiaparmışdıq.52
xəstənibir-birtəbrikedərək,Azərbaycantöhfəsinitəqdimetdik.Qo-
calarıngözlərindənsevincyaşlarıaxırdı.Həttatibbbacılarıdabusa-
yaq diqqətdən riqqətə gəlmişdilər. “Nevskoye vremya”
radioproqramındabubarədəverilişdəoldu.

HA Şİ YƏ:  “Da yaq” cə miy yə ti an caq Le ninq rad əra zi sin -
də xey riy yə təd bir lə ri lə ki fa yət lən mir. 20 Yan var da şə hid lə -
ri mi zin il dö nü mü ke çi ri lən də 1500 ma nat pul top la ya raq bir
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sı ra şə hid ai lə lə ri nə 50 ma nat dan yar dım gön dər miş dir. 
Le ninq rad da təh sil alan azər bay can lı nü mu nə vi tə lə bə

üçün ay da 150 ma nat məb lə ğin də Ta ğı yev adı na tə qa üd tə -
sis et miş lər. Hə min tə qa ü dü yax şı oxu yan, nü mu nə vi dav ra -
nı şa ma lik olan və Azər bay ca nın dir çə li şi uğ run da mü ba ri zə
apa ran tə lə bə ala caq dır.  

Ha zır da cə miy yə tin nəz din də “A zər bay can” ad lı ki çik
mü əs si sə təş kil edil miş dir. Cə miy yə tin üz vlə ri kom pü ter
oyun la rı ki çik mü əs si sə sin dən əl də olu nan gə lir lə “Da yağ ”ın
ma liy yə və ziy yə ti ni qay da ya sal maq və da ha bö yük iş lər gör -
mək əz min də dir lər. Res pub li ka dan is tək lə ri bu dur: bi zə kö -
mək də gös tə rin, nə za rət də edin!  

Yığıncaqdansonragörüşübsağollaşarkənyurddaşlarımız:-Si-
zinbizəolandiqqətinizbizimburadakınüfuzumuzudaqaldırır.Tez-tez
gəlin!-dedilər.

BİR AİLƏ DƏ
Yurddaşlarımızınsorağıylaqədəmbasdığımqəribşəhərdədoğ-

maAzərbaycanab-havasınıözündəyaşadanailələrdənbiridərəssam
SərhədRzayevinailəocağıdır.Otaqlarınbəzədilməsiüslubundan,ye-
rədöşənmişxalça-palazdan,divardakı“Novruz”tablosundanAzər-
baycan hərarəti yağırdı. Hətta dibçəkdə bəslənən güllər də bizim
torpağaməxsusgülləridi.EvinxanımıKəmalənindəmlədiyipürrən-
giçay,şirinanadilimizdədanışıb-gülənkörpələrinsözü-söhbətimə-
nəqəribeldəolduğumutamamunutdurmuşdu.

Leninqraddaqonağıolduğumbütünevlərdəxalqımızaxasolan
qonaqpərvərliklərastlaşmışdım.Hamısındadaadətimizləsüfrəyəön-
cəətirliçaygətirirdilər.Uzunillərqürbətdəyaşayanyurddaşlarımızla
dasöhbətimizəsasənAzərbaycandilindəolurdu.LakinRzayevlərai-
ləsindəmilliruhdahagüclüydü.Bəlkədərəssamınemalatxanasını
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bəzəyən,otaqlarındivarlarındanboylananAzərbaycanmövzulutab-
lolaridibuhissi,buruhuyaradan?!

Sər həd RZA YEV İmiş li də dün ya ya göz açıb. Kön lü nü sə -
nə tə ve rən dən son ra Ba kı da kı Ə.Ə zim za də adı na Rəs sam lıq
Mək tə bin də oxu yub. “Əc dad la rı mı zın yur dun da” ad lan dır dı -
ğı dip lom işi ni Qo bus tan möv zu su na həsr edib. Son ra SSRİ
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pre zi den ti B.S.U qa ro vun ema lat -
xa na sın da ça lı şıb. İ. Re pin adı na Rəs sam lıq, Hey kəl tə raş lıq və
Me mar lıq İn sti tu tu nun rəng kar lıq fa kül tə si ni bi ti rib. “Nov -
ruz” ad lı dip lom işi yük sək sə nət kar lıq nü mu nə si ki mi əla qiy -
mət lən di ri lib. Ha zır da eniş li- yo xuş lu ya ra dı cı lıq yol la rın da
inam la irə li lə yir. 

“A zə ri” cə miy yə ti nin fə al la rın dan dır. Ba ha rın ilıq nə fə -
si tor pa ğı isi dən də le ninq rad lı həm və tən lə ri miz də bi zim lə
bir gə Nov ruz bay ra mı nı qeyd et miş di lər. Bay ram şən li yi nin
ən ma raq lı təd bir lə rin dən bi ri də ba la ca rəs sam la rı mı zın - Le -
ninq rad da bö yü yən azər bay can lı ba la la rın əsər lə rin dən iba -
rət sər gi ol muş du. Hə min sər gi nin təş ki lin də rəs sam Sər həd
Rza ye vin də bö yük əmə yi var idi.

“QAF QAZ LI  GÖR SƏN  BİL  Kİ, 
HA MI SI  ÖZÜ MÜ ZÜN KÜ LƏR DİR” 
15yaşlıElmiraMəmmədovanımüalicəolunmaqüçünLeninqra-

dagətirəndəqardaşıonabelədemişdi.Bacısınatapşırmışdıki,“bu
qürbətdiyardarastlaşacağınbütünazərbaycanlılarözdoğmalarımız-
dır.Qafqazlıgörsən-erməni,gürcüfərqiyoxdur,bilki,hamısıözümü-
zünkülərdir.Onlarlayaxınlıqet”.

Elə o vaxt dan - 1955-ci il dən eti ba rən gən cə li qı zı El mi -
ra MƏM MƏ DO VA Le ninq rad da məs kun laş dı. Əv vəl cə mü a li -
cə olun du. Or ta mək tə bi bi ti rən də hə kim lik sə nə ti ni seç di. II
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Tibb İn sti tu tu nu bi tir di. Ta le yin qis mə ti lə mil liy yət cə rus olan
Vla di mir Pet ro viç İva nov la ai lə hə ya tı qur du. Ni gah kə si lər -
kən El mi ra xa nı ma olan mə həb bə ti ni bir da ha sü bu ta ye tir -
mək məq sə di lə hə yat yol da şı onun fa mi li ya sı nı qə bul et di.
Sa də və meh ri ban ai lə lə rin də iki öv lad bö yü dür lər.
Qız la rı Gül na rə Tibb İn sti tu tu nun VI kurs tə lə bə si dir. Oğul la rı
Rus lan isə XI si nif də oxu yur.  

Qür bət də ke çən öm rü nün 30 ili ar xa da qal mış dı. Dinc
və ra hat ya şa yır dı lar. Bir dən dün ya nı lər zə yə sa lan 1988-ci
il Dağ lıq Qa ra bağ ha di sə lə ri baş lan dı. Və tən dən çox- çox
uzaq  lar da ya şa yan el qı zı mız doğ ma xal qa atı lan böh tan la ra
dö zə bil mə di. Res pub li ka dan kə nar da ya şa yan min lər lə
yurd da şı mız ki mi, o da qə lə mə sa rı la raq müx tə lif in stan si ya -
la ra mək tub lar, te leq ram lar gön dər mə yə baş la dı. Azər bay ca -
nın və azər bay can lı la rın qəs di nə dur muş si ya si ak si ya la ra
qar şı öz eti raz sə si ni ucalt dı. Qor ba ço va, Li qa ço va, Yelt si nə,
Med ved ye və, “Prav da”, “İz ves ti ya”, “Ba kins kiy ra bo çiy” qə -
zet lə ri nə, Le ninq rad te le vi zi ya sı na və di gər ün van la ra gön -
dər di yi mək tub və te leq ram la rın qəbz lə ri nə bax dıq ca mə ni
hey rət bü rü yür dü. Dörd il də tək bir azər bay can lı qa dın bu qə -
dər eti raz sə si ucal dıb sa, gö rə sən  bü töv Azər bay can xal qı nın
eti raz la rı sa ya- he sa ba gə lər mi? Bəs ni yə bü tün bun la rı eşi -
dən yox dur?! Kim bi lir, bəl kə bu mü ra ci ət lər ol ma say dı, ha -
lı mız da ha pis olar dı?..  

El mi ra xa nı mın de dik lə rin dən:  
-Dördildirki,gecəmiz-gündüzümüzyoxdur.Hərgünişdən

sonragecəyarısınadəkoturubbugördüyünüzməktublarıyazmaqla
məşğulolmuşam.Yaxşıki,cəmiyyətyarandı.Cəmiyyətyarananadək
bizburadabir-birimizdənxəbərsizyaşayırdıq.Cəmiyyətyurddaşları-
mızıbiryerətopladıvəhamımızıbir-birimizətanıtdı.Oradaçoxqey-
rətli, mübariz cavanlarımız var. Ancaq onlara ağıllı yolgöstərən,
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məsləhətçi lazımdır.İndi işlərimizxeylisahmanadüşüb.Lakinhələ
çoxişgörməliyik.

Bizdəqadınlardahafəaldırlar.XüsusiləXeyransabütünvaxtını,
enerjisinitəmənnasızolaraqbuişəverir.Xeyransayaafərin!Çoxcan
yandırır.

Yanvarhadisələribaşverəndədərddənazqalırdıki,ürəyimiz
partlasın...Getsinogünlər,gəlməsin.Ürəklərimizqanağlayırdı.Özü-
müzisəmütləqişgörməliydik-mitinqlər,etiraznümayişlərivəs.va-
sitəsiləBakıfaciəsiniictimaiyyətəçatdırmalıydıq.Əndəhşətlisiisəo
idiki,respublikailəheçbirəlaqəmizyoxuydu.Qalmışdıq“Vremya”-
nınümidinə...

HA Şİ YƏ: Bə li! Və tən də fa ciə baş ve rən də kə nar da ya -
şa yan bü tün Azər bay can öv lad la rı bir nə fər ki mi aya ğa
qalx dı. Xal qın bö yük fa ci ə si mil li bir lik ya rat dı. (Kaş, hə -
min gün lər də ki mil li həm rəy li yi mi zi il lər uzu nu qo ru yub
sax la ya bi ləy dik! ..) Yurd daş la rı mız Yan var fa ci ə si ni dün -
ya ya bə yan et mək yo lun da, sə si mi zi dün ya xalq la rı na
çat dır maq üçün əl lə rin dən gə lə ni et di lər. Əgər o za man
yurd daş la rı mı zın res pub li ka ilə əla qə lə ri heç ol maz sa in-
 di ki sə viy yə də ol say dı, da ha bö yük iş lər gö rər, da ha san -
bal lı nə ti cə lə rə na il olar dı lar. ..

Bunagörədəyurddaşlarımızlaəlaqələritəkcə“Yurddaş”cəmiy-
yətivə“Yurddaş”qəzeti,AzərbaycanMədəniyyətNazirliyivəMədə-
niyyətFonduvəs.çərçivəsindəyox,respublikanınbütünidarəvə
təşkilatları,bütünmətbuatorqanlarıçərçivəsindəmöhkəmləndirmək
vacibdir.

ES TA FE Tİ  HƏM KA RI MIZ  DA VAM  ET Dİ RƏ CƏK
Ezamiyyətdəolduğumgünlərdəleninqradlıhəmvətənlərimləre-

daksiyamızarasındadaimiəlaqələryaratmağaçalışırdım.İstəyirdim
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ki,onlardanhərbiri“Yurddaş”ınoxucularıvədaimimüəlliflərisırası-
nadaxilolsun.Görürdümki,doğmaxalqademəyəsözləriçoxdur.Və-
təndənuzaqlardavətəninqayğılarıylayaşayanyurddaşlarımızın həyat ı ,
fəaliyyəti,arzuvəistəkləri,qayğıvəproblemləribarədəbizəmüntə-
zəmyazılaryazabiləcəkbirşəxsarayırdım.Leninqradda“Yurddaş”ınbir
növmüxbirpostunuyaratmaqistəyirdim.AzərbaycanmətbuatıylaLe-
ninqradarasındakörpürolunuoynayabiləcəkbeləbirşəxsŞə ki yə
Bün yad qı zı ol du. O hə lə tə lə bə dir. Le ninq rad Döv lət Uni ver-
 si te ti nin jur na lis ti ka fa kül tə si nin II kur sun da oxu yur. Ey ni
za man da Şə ki yə Ab dul la ye va həm də “Sme na” qə ze ti nin
ştat dan kə nar müx bi ri dir. Be lə ki, res pub li ka ilə möh kəm əla -
qə ya ra da bi lə cə yi təq dir də gənc jur na list vax ta şı rı “Sme na”
qə ze tin də də çı xış edə rək Azər bay can haq qın da hə qi qət lə ri
Le ninq rad oxu cu su na çat dı ra bi lər. Redaksiyamızınyaradıcıkol-
lektiviadındanxahiş,tapşırıqvətövsiyələrimidinləyərəkgənchəm-
karımvədetdiki,bizimləəməkdaşlıqedəcək.Leninqraddanyenicə
qayıtmışdımki,redaksiyamızazəngçaldı.Əməkdaşlarımızınbirqismi-
ləelətelefondacatanışoldu.İndiŞəkiyəninbizəgöndərəcəyiilkya-
zılarıgözləyirik.

HƏ LƏ LİK,  NE VA! 
Nevasahillərindəkigörüşlərxatirəmdədərinizlərburaxıb.Ali

dərəcədəvətənsevgisi,milliqeyrəthissi...Torpağabağlılıq,xalqa
bağlılıq...Vəbütünbunlarlayanaşıvətəndənuzaqlardayaşayabil-
məkhünəri.

Sanmayınki,yurddaşlarımlızüçünasandır.Qürbətdəyaşamaq
həroğulunhünərideyil.Onlarisəməskunlaşıblar.Yaşayırlar,işləyir-
lər.Yerigəlmişkənqeydedimki,leninqradlıyurddaşlarımızınəksəriy-
yəti ayaqlarını bu yerə möhkəm dirəmiş adamlardır. Yaşadıqları
cəmiyyətdəözmövqeləri,nüfuzlarıolan,sayılan-seçiləninsanlardır.
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Aralarındayüksəksəviyyəliziyalılar,yaxşımütəxəssislərçox-çoxdur.
Təəssüfki,indiyədəkrespublikamızdaonlarılayiqincətanıdabilməmi-
şik.Çünkiəlaqələrimizzəifolubdur.Eləbuyazıdadaəsasməqsədi-
mizyurddaşlarımızıqisməndəolsa,oxucularatəqdimedərək,onların
ürəksözlərini,düşüncələrini,fəaliyyətlərinixalqımızaçatdırmaqdır.

EzamiyyətdəolduğumsonuncugünləriKronştadtdaəsgəroğul-
larımızınyanındakeçirdik.Azərbaycanünvanlıəsgərməktublarıyla
vətənəqayıtdım.

-Hələlik,Neva.Səninsahillərindəbirdahayurddaşlarımızla
görüşənəcən!..

“Yurddaş” qəzeti 
21 avqust 1991-ci il, səh. 1, 4-5, 

4 sentyabr 1991-ci il, səh. 2, 6
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KRONŞTADTDA BİR GÜN
Son il lər əs gər ana la rı nın ni ga ran çı lı ğı ar tıb. Or du sı ra -

la rın da baş ve rən qa nun suz luq lar, Azər bay can öv lad la rı na
qar şı ya ran mış ögey mü na si bət ana la rın yu xu su nu ər şə çə -
kib. Əs gər lik dən cə na zə si qa yı dan oğul la rı mı zın dər di ha mı -
mı zı göy nə dir, na ra hat edir. Elə bu na gö rə də
Sank t-Pe ter burq da kı “A zə ri” və “Da yaq” Azər bay can cə miy -
yət lə ri vax ta şı rı vi la yət də ki hər bi his sə lər də olur, azər bay -
can lı əs gər lə rə baş çə kir lər. On lar əs gər lə ri miz lə möh kəm
əla qə ya rat maq niy yə tin də dir lər. Be lə ol sun ki, dar ayaq da
azər bay can lı ba la lar öz lə ri ni tən ha hiss et mə sin lər, uzaq
res pub li ka dan ata -a na la rı nı ça ğı rın ca, ya xın cə miy yət dən
eloğ lu la rı nı ça ğır sın lar, on la ra gü vən sin lər. İn di vi la yət də ki
hər bi his sə lər də azər bay can lı əs gər lər lə mü na qi şə baş ve rən -
də ko man dan lıq da bir ba şa Sank t-Pe ter burq da kı Azər bay can
cə miy yət lə ri nə mü ra ci ət edir.  

YurddaşlarımızınsorağıylaSankt-Peterburqdaolduğumgünlər-
də“Azəri”cəmiyyətiKronştadtdakıdonanmanınmatroslarıyla,“Da-
yaq”cəmiyyəti isəşəhərətrafı inşaatbatalyonundakıəsgərlərimizlə
görüşəgetməyəhazırlaşırdılar.Mən“Dayağ”ınsədriPaşaRəcəbova
deyəndəki,sabah“Azəri”ninüzvləriyləbirgəKronştadtayoladüşürük,
ogülümsünərəkqayıtdıki,biziqabaqlayıblarha...Dərhalcəmiyyət
üzvlərinəmüraciətetdiki,komandanlıqlabirdahaəlaqəsaxlayıbgö-
rüşütezləşdirməliyik.
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“Azəri”ylə  “Dayaq” arasındakı bu sayaq səmərəli rəqabətin
mövcudluğumənisevindirdi.Birşəhərdəfəaliyyətgöstərənikicəmiy-
yətindahaçoxişgörəbiləcəyiniəyanisurətdəgördüm,inandım.İs-
tərdik,İttifaqınmüxtəlifregionlarındakıAzərbaycancəmiyyətlərinin
saycaçoxluğuyurddaşlarımızarasındaparçalanmayayox,məhzfəa-
liyyətdairəsiningenişlənməsinəxidmətetsin. Günəşli bir gündə
Sankt-PeterburqdanKronştadtayoladüşdük.“Azəri”cəmiyyətininfə-
allarıhəkimElmiraMəmmədova,idmançıSəidHacıyev,rəssamSər-
hədRzayev,heykəltəraşTarıverdiQuliyev,tələbəRasimƏliyev,Ramiz
İbrahimov,RəsulƏzizov,RafiqKəlbiyev,tələbə-jurnalistŞəkiyəAb-
dullayeva,VidadiZakirovvəbaşqalarınümayəndəheyətininarasın-
daydı.KronştadtdakıgörüşlərəBakıdan“Sunay”folklorrəqsansamblı
da gəlmişdi.Onları“Azəri”cəmiyyətiadındanXeyransaMirzə-
yevadəvətetmişdi.Ümumiyyətlə,2gündavamedənhəmingö-
rüşlərbuqeyrətlielqızımızınciddisəyi,böyükzəhmətibahasına
təşkilolunmuşdu.

QOS Pİ TAL DA  GÖ RÜŞ
KronştadtaçatankimiəvvəlcəN.A.Semaşkoadınahərbi-dəniz

qospitalındakı əsgərlərə baş çəkdik. Burada bizim gəlişimizi
gözləyirdilər.

“Sunay”ınkonsertidahiÜ.Hacıbəyovun“Koroğlu”üvertü-
rasınınəzəmətlisədalarıaltındabaşlandı.Sonillərdemokratik
Azərbaycanınhimnikimiqəbuletdiyimizbuüvertüranıbütünsa-
lonayaqüstədinlədi .

“Sunay”gəncansambldır,eləüzvləridəgənclərdir.“Azərbay-
can”assosiasiyasının“Dalğa”firmasınəzdindəfəaliyyətgöstərir.An-
samblınbədiirəhbəriZakirvəLeyliAğayevlərdir.“Sunay”unudulmuş
qədimAzərbaycanrəqsləriniaxtarıb-tapır,onubərpaedərəközre-
pertuarınadaxiledir.Peşəkarmusiqiçivərəqqaslardan ibarətan-
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samblınifasında“Sevgililərqayası”,“Papaqoyunu”,“Qobustanyallı-
sı”,“Qızlarrəqsi”əsgərlərinböyükmarağınasəbəboldu,alqışlarla
qarşılandı.Konsertvaxtıhərdənrəqslərarasındabayatılardeyilir,qə-
dimmeyxanajanrındanistifadəedilirdi.Xüsusilə,“Məzəlihadisə”və
“Nazeləmə”rəqslərisalonahərarətgətirdi.AnsamblınsolistiRəna
İbrahimovanınməharətləifaetdiyi“Qaval”rəqsigənchərbçilərivaleh
etdi.Sonraxalqrəqsi“Tərəkəmə”ninsədalarısalonayayıldı.Azərbay-
cangözəllərininplastikhərəkətləri,zərifyerişləri,əlvangeyimlərigöz
oxşayırdı.Ümumiyyətlə,istərçalğıçıların,istərsədərəqqasvərəqqa-
sələrinsəhnəgeyimlərimilligeyimlərimizinəlvanlığınıvəzənginliyini
gözələksetdirirdi.Müxtəlifmillətlərinnümayəndələrinintamaşaet-
diyikonsertdə“Sunay”ınbeləgözəlkostyumlardaçıxışetməsisözsüz
ki,xalqımızınqədimmillimədəniyyətininümayişetdirməkbaxımından
daçoxəhəmiyyətliidi.HeydərƏliyevin(qarmon),NamiqAbbasovun
(nağara),ƏbülfəzHəsənovun(nəfəsalətləri)vəb.ifasındaAzərbay-
canmusiqisiürəklərifəthedir,solistlərBəxtiyarYaqubovun,AfaqAl-
məmmədovanın, Namiq Qafarovun, İradə Həsənovanın, Əjdər
İsayevin,LaləRzayevanınvədigəristedadlıgənclərimizinifasındamil-
lirəqslərimiztamaşaçılarıheyranqoyurdu.

Bizimləbirgəəsgərlərimizingörüşünəgetmişsankt-peterburq-
luyurddaşımızElmiraxanımMəmmədovadoğmamusiqinintəsirindən
eləkövrəlmişdiki,gözyaşlarınısaxlayabilmirdi.

– Bi zim mu si qi ni hə yə can sız din lə mək müm kün de yil.
O qə dər zən gin, o qə dər də rin, o qə dər mə na lı dır ki... Mu si qi -
mi zin sə da sı gə lin cə bü tün ru hum bə də nim dən oy na yır. Qür -
bət də ya şa dı ğım bu il lər ər zin də mə nim Və tən həs rə ti mi
az -çox ovun du ran Azər bay can mu si qi si olub dur, – de yir di El -
mi ra xa nım. 

Konsertzamanımənhərdənsəhnəyəyox,tamaşaçısalonuna
baxır,istərəsgərbalaların,istərsədəsankt-peterburqluazərbaycan-
lılarınreaksiyasınadiqqətyetirirdim.Yurddaşlarımızıngözlərindəo
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qədərböyükhəsrət,təşnəvardıki...Bütünvarlıqlarıyladiqqətkəsil-
mişdilər.Düşündümki,bizBakıdahərgünteleviziyadamüxtəlifkon-
sertlərəbaxır,musiqiverilişlərininçoxluğundanbəzənhəttatəngə
gəlirik.Vətəninbuağırgünündənəqədərçalıb-oxumaqolar?!Yurd-
daşlarımızisəadicəbirkonsertəbeləhəsrətdirlər.Yaxşıolarki,res-
publika Mədəniyyət Nazirliyi vaxtaşırı yurddaşlarımız yaşayan
regionlarakonsertbriqadaları,müxtəlifrəqsvəmahnıansamblları
göndərsin,həmvətənlərimizidöğmamədəniyyətüçünbudərəcədə
qəribsəməyəqoymasın.

KonsertinsonundaN.A.Semaşkoadınahərbi-dənizqospitalının
rəhbərliyiadından“Sunay”folkloransamblınayüksəkifaçılığavəqos-
pitalınxəstələrinəgöstərdikləriqayğıya,mənəvihimayəyəgörəfəxri
mükafattəqdimedildi.

HİS SƏ DƏ GÖ RÜŞ
Qospitaldakonsertbaşaçatdıqdansonrahərbihissələrdəkiəs-

gəroğullarımızlagörüşəyoladüşdük.09990nömrəlihərbihissəyə
çatıncavətənbalalarıbizidövrəyəaldılar.Azərbaycanınənmüxtəlif
guşələrindənhərbixidmətəyollanmışbucavanuşaqlarəsgərihəyat-
larındandanışır,çətinliklərindənsözaçır,ənçoxdadoğmarespubli-
kadakı vəziyyətlə maraqlanırdılar. Şərurlu Qabil Qasımov, Kamal
Camalov,AğəddinMəhərrəmov,NurəddinRüstəmov,MehmanMəm-
mədov,BabəkrayonundanolanŞəhriyarNuriyev,ƏliMəmmədov,
QəmbərNüseynov,SəbuhiMəmmədov,QəzənfərSalmanov,İsmayıllı
yetirməsiMübarizBabayev,sabirabadlıİlkinKərimov,zaqatalalıİs-
lamMehdiyev,FüzulirayonundangəlmişValehƏhmədovlaİmranZül-
füqarovvəbaşqalarıbizimləşirin-şirinsöhbətedirdilər.

Təbiiki,istər“Azəri”cəmiyyətininüzvləri,istərsədəbizbakılı-
larəsgəroğullarımızınizam-intizamlaxidmətetməyə,bunadir im-
kandanistifadəedərək(Kronştadtdayüksəksəviyyəlihərbitexnika
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vardır)hərbitexnikanınsirlərinəyiyələnməyə,yüksəkhazırlıqlıhərbi
mütəxəssislərolmağacanatmağaçağırırdıq.Birşərtləki,övladları-
mızözvəzifələriləyanaşıhüquqlarınıdabilsinlərvəlazımgəldikdəöz
hüquqlarınıqorumağıbacarsınlar.Ordusıralarındaqul itaətiləyox,
şüurluintizamlaxidmətetsinlər.

Əsgəroğullarımızgileyləndilərki,bəzənAzərbaycandanbura
gələnnümayəndəheyətiyalnızkomandanlıqlagörüşübgeriqayıdır,
bizimlə heç söhbət də etmir. Halbuki, bu uzaqlıqdaməsafəni qət
edənlərbirincinövbədəbunacanatmalıdırlar.Bəzəndəkomandan-
lıqlasöhbətedəndənsonraəsgərləribirzalatoplayıbsəhnədənon-
laraöyüd-nəsihətverir,komandirlərininsözünəqulaqasmağı,itaətli
olmağıtapşırırlar.Hərdənbutapşırıqlarhədə-qorxutonundadeyilir.
İnzibati-amirlikdövrününyetirməsiolannümayəndələrhəttakoman-
danlıqdanxahişedirlərki,“bunlarıhərcürəsıxışdırın,ipləriniboşbu-
raxmayın”. Bundan sonra həmin  hərbi hissədəki əsgərlərimizin
vəziyyətilapağırlaşır.Necədeyərlər,qaşqayırdıqlarıyerdəvurubgöz
çıxarırlar.Məsələn,bizdənəvvəlhəminhərbihissədəkiəsgərlərimizə
başçəkməkçünrespublikadanKronştadtagedənbirdeputatımızlabir
polkovnikingedişi(təəssüfki,əsgərlərhəminşəxslərinad-familiyala-
rınıdəqiqxatırlamadıqlarıüçünadlarıqeydedəbilmirik)təxminənbu
cürnəticələnib.Azərbaycanlıəsgərlərqeydetdilərki,hə min pol -
kov ni kin tə lə biy lə bi zə mü na si bət da ha da sərt ləş di. Ara mız -
da rus di li ni bi lən və ha mı mı zın fik ri ni, na ra zı lı ğı nı
ko man dan lı ğa çat dı ran iki cə nə fə rin iki si ni də Ba kı dan gə lən -
lər ge dən ki mi qa ub vax ta sal dı lar. Özü mü zü də ayı rıb I və II
mək təb lə rə pay la dı lar (əv vəl ko man dan lıq azər bay can lı
uşaq la rın ha mı sı nı I mək tə bə təh kim edib miş). Be lə lik lə, biz
həm və tən lə ri mi zin gə li şin dən bir xe yir duy ma dıq, am ma
zərb -dəst lə ri ni gör dük. ..  

Bizimnümayəndəheyətihərbihissəninkomandiri,Iranqkapi-
tanıValeriViktoroviçKatyuxinlə,IIIranqkapitanıVladimirMixaylo-
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viçKartaşovlavəbaşqazabitlərləgörüşdü.Məlumolduki,əsgəroğul-
larımızınəsasçətinliyirusdilinibilməməkləridir.Bizkomandanlıqdan
xahişetdikki,azərbaycanlımatroslarüçünayrıcadilkurslarıtəşkil
etsinlər.

İkinciçətinlikailətərbiyəsindəngələnbəlalardanibarətdir.“Ki-
şievişigörməz”prinsipiilətərbiyəalmışcavanlarımızbirdən-birəəs-
gərihəyatauyğunlaşammır, lazımgəldikdədöşəməsilməyi,kartof
soymağıözünəarbilirvəbuişləriöyrənənədəkxeyliəzabçəkir.

Üçüncü,dahaciddisəbəbisəazərbaycanlıçağırışçılarınsağ-
lamlıqməsələsidir.İstefadaolantibbxidmətipolkovnikiRahibAbba-
sovbildirdiki,Azərbaycandanhərbiqulluğagöndərilənlərarasında
xəstəgənclərətez-teztəsadüfolunur.Əslindəbelələrinihərbi-tibbi
komissiyaəsgərixidmətəgöndərməməlidir.Lakinrespublikamızdan
səhhətizəifolangənclərinordusıralarınagöndərilməsikütləvixarak-
terdaşıyır.Əvvəla,onlarınsağlamlıqdərəcəsilayiqincəqulluqetmə-
yəimkanvermir,ciddihərbirejimşəraitindəzəifsəhhətləridahada
pozulur,xəstəliksürətləinkişafetməyəbaşlayır.İkincisidə,digərxalq-
larınsağlamnümayəndələriarasındaxəstəazərbaycanlıgənclərtez-
tezxoşagəlməzobyektəçevrilirvəmənsubolduğumillətbarədədə
qeyri-məqbulrəydoğurur.

Kronştadtdakımüxtəlifhərbihissələrdəəsgəroğullarımızlagö-
rüşlərimizbirqaydaolaraqkonsertləyekunlaşırdı.Həryerdədə“Su-
nay”ınbir-birindəngözəlrəqslərirus,qırğız,yəhudi,türkmən,qazax
əsgərlərəböyükestetikzövqverirdi.Buyerdəhərbihissələrdəkon-
sertlərimizintəşkilinəvəkeçirilməsinəböyükköməklikgöstərmiş,Ba-
kıdangələnansamblüçünKronştadtagirişicazəsialmış(Kronştadt
bağlıhərbişəhərdir)KronştadtMatrosKlubununbədiirəhbəriVya-
çeslavGeorgiyeviçSmirnovun,25059nömrəlihərbihissəninəməkda-
şı, kapitan-leytenant İqor Zamaşnyukun adlarını da qeyd etmək
istərdim.
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HərbihissələrdəkigörüşlərinrəsmihissəsiLeninqradcəbhəsi-
nindöyüşçüsü,müharibəveteranıSəidHacıyevinçıxışıylabaşlandı.
“Sunay”ınbədiirəhbəriZakirAğayevəsgəroğullarımızaAzərbaycan
torpağınınsalamlarınıyetirdi.Millihimnimizinsədalarıaltındaayağa
qalxansalonuhimnbitənkimigurultulualqışlarbürüdü.“İvanka”rəq-
sininifasınasalondakırusəsgərlərdəqoşuldu,buonlardaruhyük-
səkliyi yaratdı. “Gənclik rəqsi”, “Sevgililər qayası”, “Cigit rəqsi”...
bir-birindənşuxoyunhavalarımız.MatrosMehdiHəsənovunoxudu-
ğumuğamxüsusimaraqlaqarşılandı.

Görüş“Azəri”cəmiyyətininsədriMəcnunŞükürovunçıxışıyla
başa çatdı.Komandanlıq adından İqor Zamaşnyuk “Sunay” an-
samblınınüzvlərinəmaraqlıkonsertüçüntəşəkküredərək,onlara
donanmasüvenirinitəqdimetdi.Gəlişimizdənürəkləridağadönmüş
əsgəroğullarımızlagörüşübayrıldıq.TezlikləBakıyaqayıdacağımıbil-
diklərindənayrılıqməqamındaoqədərməktubgətirdilərki...–Bura-
dangöndərəndəbirayaçatır,Bakıdanpoçtasalın,tezçatsın,–deyə
xahişetdilər.Sevincləgötürdüyümməktublarınüstündəkiünvanlara
diqqətyetirdim:Bakı,Gəncə,Daşkəsən,Mingəçevir,Goranboy,Naf-
talan,Şəmkir,Bolnisi(GürcüstanRespublikası),Ağdaş...Saymaqla
qurtarandeyil.Kronştadtdanözümlə50ünvanaxoşsoraqgətirirdim.
BuxoşsoraqməniVətənəqanadlandırırdı...

MÜ ƏL LİF DƏN. YurddaşlarımızınsorağıylaKronştadtasəfərim
Azərbaycanparlamentininmilliorduyaratmağıqəraraaldığısessiya-
danbirqədərəvvəlolmuşdu.Qərarlaəlaqədar,məsələlərinqoyuluşu
müəyyənqədərdəyişir.Lakinneçəkisovetordususıralarındaxidmət
edənoğullarımızvar,buməsələlərözaktuallığınıitirməyəcəkdir.Ar-
zumuzsabudurki,əsgəroğullarımızlanövbətigörüşümüzrespublika-
dankənardayox,Azərbaycanda,özmilliordumuzsıralarındaolsun!

“Yurddaş” qəzeti  
4 dekabr 1991-ci il, səh.6
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f.fƏRƏCOV:  “...HƏR  
DİPLOMLU  ZİYALI  DEYİL”

FüzuliAğsurayonununƏrəbuşağıkəndindədünyayagözaçıb.
Axar-baxarlıAzərbaycantəbiətiuşaqlıqdanyaddaşınahopub.Xalça-
larımızınəlvannaxışları,musiqimizinoynaqtəranələri,Ərəbuşağıca-
maatınıneladətlərihafizəsinəəbədilikhəkkolunub.Kənduşaqlarıilə
cürbəcüroyunlaroynadığıgünlərinbircəanınıqaytarmaqçündünya-
nıverərdi.Ammazamanözsözünüdeyib.Uşaqlıqilləriçoxdanarxa-
daqalıb.Erkənayrıldığıyaşıdlarınındahərbiri indiailəsahibidir,
iş-gücadamıdır.

Dəqiqelmlərəolanmarağı,riyaziyyatsahəsindəkiqabiliyyəti
FüzuliFərəcovudoğmakənddənşagirdkənayırıb.O,Bakışəhərində-
kifizika-riyaziyyattəmayüllü1nömrəliortaməktəbdətəhsilinibaşa
vurub.AzərbaycanPolitexnikİnstitutundaqəbulimtahanlarınımüvəf-
fəqiyyətləverərəkalitəhsilalmaqçünMoskvayayoladüşüb.Ərəbu-
şağı kəndindən başlanan yol Bakıdan Moskvayadək uzanıb.
TələbəliyinilkaylarındaMoskvamühitinənabələdolangəncFüzuli
doğmayerlərüçünazqəribsəməyib.Lakintəhsiləolanböyükmara-
ğıdoğmatorpaq,doğmaadamlarhəsrətinəüstüngəlib.O,müasir
təyyarələrinlayihələndirilməsivəkonstruksiyasıixtisasıüzrəalitəh-
silalaraqtəyinatlaBakıyaqayıdıb.
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–Doğmaşəhərimizədöndüyüməçoxsevinirdim.Lakinbura-
damənəbildirdilərki,Bakıdaixtisasımüzrəişyoxdur.Məniyenidən
Moskvaya–SSRİAviasiyaNazirliyininsərəncamınaqaytardılar.Eləo
vaxtdanda(1982-ciildən)Moskvahəyatımınikinci,dahaməsuldöv-
rübaşlandı,–deyəFüzuliillərinotayındaqalmışxatirələriçözələyir.
–Paytaxtdakıaviasiyazavodlarındatexnoloq,konstruktor,usta,baş
usta,sonraisəsexrəisininmüaviniişlədim.Yaşadığımmühitdəözü-
məyenidostlar-tanışlartapdım.Qaynadım,qarışdım.AncaqAzərbay-
canhəsrətiniheçvaxtqəlbimdənçıxarabilmədim.Ənçoxtorpaq
üçün,azərbaycanlıqanı(yənimənəviyyatı)üçün,birdədoğmadil
üçündarıxıram.

Bəli,Füzulikimineçə-neçəcavanlarımızişləməküçünAzər-
baycandankənaragöndərilib?!Məgəronlarırespublikadayerləşdir-
məkolmazdımı?Doğrudanmı,Azərbaycandabuhazırmütəxəssislərə
ehtiyacyoxidi?Birvaxttəyinatlaölkəninənmüxtəlifguşələrinəgön-
dərilmiş yurddaşlarımız ömürlük o yerlərdə qalası olublar. Hələ
ÜmumittifaqəməkbölgüsünəəsasənArxangelskə,Krasnoyarska,Xa-
barovska,BAM-agöndərilənləridemirik.Görəsən,onlarınsayınəqə-
dərdir? Yad ellərdə qurduqları ailə Azərbaycan ruhunu, türk
mənəviyyatınınədərəcədəyaşadır?Övladlarıazərbaycancabilirmi
özüdoğmadilinəhəsrətqalanyurddaşlarımızın?..Görəsənnəvaxta-
dəközgəçırağıyandıracağıq?..

–Moskvada50minəyaxınazərbaycanlıyaşasada,sonillərə-
dəkəlaqələrimizyoxdərəcəsindəydi.Onagörədəazərbaycanlıqızı
tapıbonunlaevlənməkmüşkülməsələydi.Yadmühitdəyaşaya-yaşa-
yatədricənözmədəniyyətimiziunudurduq.Dilimiziyadırğayırdıq.Milli
bayramımızNovruzukeçirəbilmirdik,–deyəmoskvalımüsahibimsöh-
bətinədavamedir.–1988-ci ildənbaşlananQarabağhərəkatıbizi
dəayıltdı.Birləşməyin,sıxəlaqəsaxlamağınzərurətinidərindəndərk
etdik.Bir-birininardınca“Birlik”,“Dayaq”və“Ocaq”cəmiyyətləriniya-
ratdıq.Paytaxtəhalisiarasındaxalqımızınqədimmədəniyyətini,tari-
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xinitəbliğetməyəbaşladıq.Ermənilərinxalqımızəleyhinətəşkilet-
diklərigüclükampaniyalarıbacardığımızqədərifşaetdik.

FüzuliFərəcovMoskvadakı“Ocaq”Azərbaycanmədəniyyəti
cəmiyyətininsədrmüavinidir.Vətənpərvər,qeyrətli,təəssübkeşca-
vanlarımızdandır.Millimədəniyyətimizinçoxmillətlipaytaxtəhalisinə
təbliğindəxüsusi fəallıqgöstərir.Cəmiyyətinkeçirdiyibirsıraelmi
konfranslarıntəşkilatçılarındandır.Füzuliyaxşıictimaiyyətçiolduğuki-
mi,yaxşıdamütəxəssisdir.Hazırda“Buran”adlanankosmiktəyyarə-
ninyığıldığısexinrəisidir.Aviasiyazavodlarında işlədiyimüddətdə
təhsilinidərinləşdirib, ikinci ixtisasadayiyələnib:istehsalatıntəşki-
latçısıpeşəsinə.Buixtisasonahəmidarəetmənin,həmdəinsanmü-
nasibətlərininpsixologiyasınadərindənbələdolmaqdaköməkedib.
Xariciölkələrdəidarəetməninsirləriniöyrədib.Yüksəktəhsilçətinişi-
ninöhdəsindənuğurlagəlməkdəFüzuliAtaşoğlununəlindəntutur.
Əbəsdeyildirki,bugünFüzulihəmkarlarıarasındasayılan-seçılən
yoldaşdır.Kollektivdənüfuzuvar.Onunlabirgəhəminsexdədahabir
neçənəfərazərbaycanlıişləyir.BacarıqlıustaİzzətəliAğayev,mühən-
dis-texnoloqFirdusKərimov(indiBakıyaköçüb),adlı-sanlıfəhləRə-
şidQarayevdə“Buran”ınyığılmasındaiştirakedib,səygöstəriblər.
AzərbaycandanuzaqlardaxalqımızınbaşınıucaedənFüzuli,İzzətəli,
Firdus,Rəşidkimioğullarlaiftixaretməkolar.

KiçikqardaşlarıdaFüzulininardıncaMoskvayayollanıb,ora-
daməskunlaşıblar.Ağsudanpərvazlanandurnaqatarınabənzəyirbu
beşqardaş.İndibir-birinəarxa,dayaqdırlar.QardaşlarvaxtaşırıAzər-
baycanagəlir,kənddəyaşayanvalideynlərinəbaşçəkir,Bakıdayurd
salmışqardaşlarınaqonaqolurlar.GəlişlərinbirindəFüzuliredaksiya-
mızındaqonağıoldu.Moskvadan,Bakıdan,Qarabağdan,dünyanın
qəribə-qəribəişlərindənsöhbətetdik.Maraqlımülahizələrindən,ori-
jinalfikirlərindənməmnunolduq.Moskvalıazərbaycanlılararasında
ziyalılarçoxdurmu?–sualıma“hərçadralıhəyalıdeyil,hərdiplomlu
ziyalı”,–deyəcavabverdi.Bildirdiki,əksəriyyətitələbələrləfəhlələr
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təşkiletsədə,moskvalıhəmvətənlərimizarasındaelmiişçilər,gör-
kəmlialimlərdəçoxdur.Sevindiricifaktsabudurki,fəhlələrarasında
ziyalılarımızçoxdur.Sözünəslmənasındaziyalı.

DağlıqQarabağmünaqişəsininnəticəsiolaraqBakıdabaşver-
miş20Yanvarfaciəsiyləbağlımoskvalılarınfikriyləmaraqlandıq.Yə-
niki,Moskvadanbaxandahadisələrnecətəsirbağışlayır?Odediki,
ruslarhamısıbuhadisədəQorbaçovugünahlandırır.Birdəki,Azər-
baycandademokratikhərəkatıninkişafımilliözünüdərkiqabaqlamış-
dı.Bunlarhökmənsinxrongetməlidir.

Hamımızıdüşündürən,ürəyimiziağrıdanhadisələrəmüsahibi-
minözünəməxsusmünasibətivarıydı.Yanvarfaciəsindəndanışanda
sarsıldığınıaçıqcagördüm.Düşüncəlibaxışları,ağıllımühakimələri
paytaxtsakinlərininəhval-ruhiyyəsiniaşkarlayırdımənimçün.20Yan-
varcinayətindəmüqəssirolanlarınnəvaxtsacəzalanacağınaümidimi
artırırdı...

“Yurddaş” qəzeti
27 mart 1991-ci il,  səh. 2



318

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

41-in  YENİYETMƏLƏRİ
Çİ ÇƏK LƏR, ÇƏ LƏNG LƏR 
Yuxudanoyanmıştorpaqsankiözqüdrətininümayişetdirirdi.

Gülçiçəyə,çiçəkgüləqarışmışdı.Yeniyetmələrdeyə-güləçiçəkdərir-
dilər.Onlarsabahayarıştəyinetmişdilər.Qaliblərəçiçəkdəstələritəq-
dimolunacaq,çələngveriləcəkdi.

MeşədənqayıdanUlduzunkefikökidi.Sabahkıyarışdaqaliblər
cərgəsindəolacağınamöhkəminanırdı.OgecəUlduzşirinxəyallarla
yuxuyadaldı.Səhərtezdənisə...müharibəbaşlandı.Gənclərinhamı-
sıbuxəbərdənsarsıldı.Vədləşdiklərivaxtdaməktəbhəyətinətoplaş-
dılar.Lakinyarışkeçirilmədi.Qaliblərnaməlum,çələnglərünvansız
qaldı...

VƏ TƏN ÇA ĞI RAN DA 
Yerevandakı S.M.Kirov adına (sonralar M.F.Axundov adına–

M.S.)ortaməktəb.1941-ciilinsentyabrı.Busentyabrobirilərəbən-
zəmirdi.Builkionunculardaəvvəlkionunculardanfərqlənirdi.Getmiş-
dilər:yaşıçatanlarcəbhəyə,yaşıçatmayanlarhərbiməktəblərə.

UlduzKəngərlinskidəsentyabrıonuncudadeyil,hərbiməktəb-
dəqarşıladı.O,səygöstərir,hərbelminicidd-cəhdləmənimsəməyə
çalışırdı.Yerevandakıikiillikhərbiməktəbibitirdikdənsonra1943-cü
ildəUlduzuTbilisiartilleriyaməktəbinəgöndərdilər.Birilsonrakiçik
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leytenantrütbəliUlduzKəngərlinskicəbhəyəyoladüşdü...
O,3-cüUkraynacəbhəsində,9-cutankəleyhinəxüsusiatıcıar-

tilleriyabriqadasındafaşistlərəqarşımübarizəyəbaşladı.Kəşfiyyat,
rabitə sahəsindəməharət göstərdi.Döyüşən diviziyanınmərkəzlə
müntəzəm radioəlaqə saxlamasında Ulduzun xidməti böyük idi.
U.Kəngərlinski“İgidliyəgörə”,“Döyüşxidmətlərinəgörə”vəbaşqa
medallarlatəltifolunur.Artilleriyavzvodunun(taqımının–M.S.)ko-
mandiri,vzvodqərargahınınrəisitəyinedilir.

Faşistlərdəngerialınanşəhərvəkəndlərinsayı-hesabıyoxidi.
Ulduzundöyüşyollarıuzanırdı–Ukrayna,Rumıniya,Macarıstan,Yu-
qoslaviya,Avstriya...1944-cüildəMacarıstantorpağındaikənU.Kən-
gərlinskiKommunist Partiyası sıralarınanamizədliyəqəbul olunur.
Şücaətlədöyüşəngənckommunistlərləbircərgədəolmağındanruh-
lanaraqdahainadlavuruşur.Balatongölüətrafındakıdöyüşlərgənc
Ulduzunyaddaşınaəbədilikhəkkolundu.Zamolkəndiuğrundaəsl
ölüm-dirimmübarizəsigedirdi.Kənddəfələrləəldən-ələkeçdi.Budö-
yüşdə göstərdiyi rəşadətə görə vzvod komandiri U.Kəngərlinski
QırmızıUlduzordeniilətəltifedildi.

ÜFÜQ LƏR GE NİŞ LƏ NİR 
1946-cı ildəordudanburaxıldıqdansonraUlduzKəngərlinski

doğmaYerevanaqayıtdı.Ataocağınınhərarəti,qayğılarıonuözqoy-
nunaaldı.1418günBülbülanasovetəsgərlərininsağlamlığı,həyatı
keşiyindədayanmışdı.Səttarataarxacəbhədəhünərgöstərmişdi.
MüharibəninilkgünlərindənLeninqradcəbhəsindədöyüşənböyük
qardaşıNurəddinözqorxmazlığı,vətənpərvərliyiiləUlduzanümunə
olmuşdu.İndio,ağıryaralıidi,qospitaldayatırdı.Ulduzungəlişindən
təsəllitapananada,atada,qanadlanıbuçmağahazırolanbalacaİl-
dırımdaonuailənindayağıhesabedirdilər.Ulduzəməkmeydanına
atıldı.Lakinoxumaq,alitəhsilalmaqarzusudaonurahatburaxmır-
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dı.1947-ciildəK.MarksadınaYerevanPolitexnikİnstitutununelek-
tronikafakültəsinədaxilolanU.Kəngərlinskininönündəelminüfüqləri
açılır.Birilsonrao,M.ƏzizbəyovadınaAzərbaycanSənayeİnstitutu-
nadəyişilərəktəhsilinidavametdirir.Eləhəminilikincialiməktəbə–
MoskvadakıÜmumittifaqEnergetikaİnstitutununradiotexnikafakül-
təsinə(qiyabişöbəyə)qəbulolunur.Kəngərlinskihərikiinstitutdamü-
vəffəqiyyətlətəhsilalır.AzSİ-nibitirdikdənsonraAzərbaycanElmlər
AkademiyasınınEnergetikaİnstitutundaaspiranturayadaxilolur.Öz
elmiişiüçünradiotexnikasahəsiniseçənaspirantKəngərlinski1958-
ciildə“Neftqazıntısındaelektronavtomatikqurğu”mövzusundamü-
vəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, texnika
elmlərinamizədialimlikdərəcəsialır.1961-ciilinmartayındaKəngər-
linskininrəhbərliyiiləAzərbaycanPolitexnikİnstitutundaradiotexni-
ka,elektronikavərabitəkafedrasıtəşkiledilir.

1969-cuildədoktorluqdissertasiyasımüdafiəedənU.Kəngər-
linski1971-ciildəprofessoradıalmışdır.O,yüzdənartıqelmiəsərin
müəllifidir.Rəhbərliketdiyikafedranınəməkdaşlarıiləbirlikdə10-dan
çoxtədris-metodikvəsaityaratmışdır.1974-cüildəADR-ə(indikiAl-
maniyaFederativRespublikasına–M.S.)ezamolunanprofessorKən-
gərlinski bir il Drezden Texniki Universitetində mühazirələr
oxumuşdur.

Aliminyaradıcılıqüfüqlərigenişdir,axtarışlarıgözəlbəhrəverir.

İL LƏ RİN O TA YIN DA
Bugünlərdəfərəhləbayrametdiyimiz9Mayı–Qələbəgününü

bizəbəxşedənlərinsırasındaUlduzKəngərlinskidəvardır.İllərinota-
yındaqalanbirəzizxatirəUlduzmüəllimihəmişəkövrəldir.Ozaman,
QələbədənsonraYerevanözqollarınıgenişaçaraqmüharibədənqa-
yıdanoğullarını,ocümlədənKirovməktəbininyetirmələrinibağrına
basdı.Həryandaehtiram,həryandabayramtəntənəsi.S.M.Kirovadı-
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naməktəbdəBöyükVətənmüharibəsininiştirakçılarıiləgörüşkeçir-
ilirdi.MustafaSadıqov,ƏkbərƏkbərov,MəmmədSüleymanov,Adil
Cəfərov,Ulduzözü...Vətəniqorumağagetmişdahaneçə-neçəmərd
oğullarburadaidilər.Vətənuğrundadöyüşlərdəqəhrəmancasınahə-
lakolmuşSəttarAbbasov,ƏqilMəmmədovvəMəhərrəmAllahverdi
oğlununxatirəsinəisərəyasətheyətindəboşkürsülərqoyulmuşdu.
Görüşünsonundaməktəblilərdünənkicəbhəçilərinhamısınatərçi-
çəklərbağışladılar.Buanqızlardanüçüirəligələrəkəllərindəkiçiçək-
ləriqurumuşçələngləriqayıtmayanüçigidinboşqalmışstullarıüstünə
qoydular.

Buçələnglər41-ciilin22iyunundaünvansızqalmışçələngləridi.

“Sovet Ermənistanı” qəzeti
25 may 1985-ci il, səh. 4
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DÖRD BACI

“Hör mət li Ra i fə mü əl lim! Sa lam. 
Biz, Ye re van da kı M.F.A xun dov adı na or ta mək tə bin kom so mol çu la rı

mək tə bi mi zin “Şə rəf sal na mə si” ni  yaz maq fik rin də yik. Məq sə di miz mək -
tə bi mi zin ye tir mə lə ri haq qın da söh bət aç maq dır. Xa hiş edi rik ki, öz haq qı -
nız da ət raf lı mə lu mat ve rə si niz. Şək li ni zi gön dər mə yi də unut ma yın.  

Hör mət lə: mək təb kom so mol təş ki la tı”. 

R.H. –“Əzizuşaqlar!Çoxşadamki,vaxtiləqoynundatəhsilal-
dığımdoğmaməktəbmənimləmaraqlanır.Bizimnəsilgəncliyi-
ni müharibənin odu-alovu içərisində keçirmişdir. Neçə-neçə
dostun,yoldaşınhəyatlavidalaşmasınınşahidiolmuşam.Hadi-
sələrinbəzitəəssüratısarsıdıbməni,balalarım.Ancaqheçoağır
günlərdədəbeləkövrəldiyimyadımagəlmir.Bugünsizdənal-
dığım məktubməni həyəcanlandırdı, xəyalımı çəkib çox-çox
uzaqlara–uşaqlıqillərinəapardı...”

***
1923-cüilinqarlıbirdekabrgünündəfəhləYusifinailəsindəilk

övladdünyayagəldi.AdınıRaifəqoydular.İlkinioğulistəyənataların
əksinəolaraqYusifkişiqaşqabaqtökmədi.Sonradanailədədahaüç
qızdoğuldu.SonbeşiyiRozadünyayagözaçandaYusifömür-gün
yoldaşıZüleyxaya,–görünürqismətimizbeləimiş,–deyərəkköksü-
nüötürdü.



323

V Fəsil.  YUrDDAşlArIMIZ

Nənənəvələrinəhavadarçıxdı,oğlunudilətutdu:–Aslanıner-
kəyi-dişisiolmaz,aybala!Sağlıqolsun,böyüyərlər,hərəsininəlibir
sənətəçatar.

Nənəhəraxşamnəvələrinibaşınayığaraqnağılsöyləyər,das-
tanlardansöhbətaçar,düşmənönündəəyilməyənBurlaxatından,qoç
KoroğlununNigarından,QaçaqNəbininHəcərindəndanışardı.Balaca
Raifənağıllarınsehrliqanadındayuxuyagedərdi.

M.F.AxundovadınaməktəbdəoxuduğuillərRaifəninyaddaşın-
dasilinməzizburaxıb.O,əlaçıidi.Zehinliliyi,çalışqanlığı,diribaşlığı
iləhamınındiqqətinicəlbetmiş,müəllimlərininsevimlisinəçevrilmiş-
di.Hələdördüncüsinifdəoxuduğuzamanonunhaqqında“Pioner
qanç”(“Pionerçağırışı”–M.S.)qəzetində“YaşasınRaifə!”başlıqlımə-
qalədərcolunur.Məqalədəməktəbliqızıntəhsildəkiuğurlarından,ic-
timaiişlərdəkifəallığındanbəhsedilirdi.

1940-cıil.RaifəHəsənovakamalattestatıalır.ArzusuonuADU-
nun(indikiBakıDövlətUniversiteti-M.S.)filologiyafakültəsinəapa-
rır. Məqsədi dil-ədəbiyyat müəllimi olmaq, uşaqlıqdan sevdiyi
ədəbiyyatımızıtədrisetməkidi.Lakinalman-faşistişğalçılarınınbaş-
ladıqlarımənfurmüharibəonunarzularınıyarımçıqqoyur.

Leninqradmühasirəsininağırgünləriidi.Universitettələbələri
hərgüncəbhədəngələnxəbərlərihəyəcanlaqarşılayırdılar.Gündən-
günəkurslardakıoğlanlarıncərgəsiseyrəkləşirdi.Beləgünlərdənbi-
rindəRaifədahadözmədi:

–BizHəcərnəslindənik,qızlar.Vətəninbuağırgünlərindəya-
xamızıkənaraçəkməkbizəyaraşmaz.Atavəqardaşlarımızlabirgəbiz
dəvuruşmalı,sondamlaqanımızqalanaqədərdoğmasovettorpağı-
mızıfaşistlərdənmüdafiəetməliyik!–deyərəfiqələrinəmüraciətet-
di. Bu çağırış çoxunun ürəyindən oldu. Auditoriyadan birbaşa
KomsomolKomitəsinəgələnqızlarcəbhəyəkönüllügetməyəərizə
verdilər.Beləliklə,ikincikursdaRaifətəhsildənayrılasıoldu.
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Yola düşməzdən əvvəl qızlar saçlarını kəsdirməli idilər.
AnasıZüleyxanınillərdənbərisığalçəkə-çəkəəzizlədiyihörük-
lərqayçınınaltındanyerədüşəndəRaifənindüşmənəolankini-
nifrətiqat-qatartdı.

1942-ciil,aprelayının8-i.Könüllügənclərdəstəsicəbhəyəyo-
ladüşür.“Əlvida,universitet!Kimbilir,birdəgörüşəcəyikmi?..”

R.Həsənova339-cuzenitartilleriyasıpolkundaradistkimihər-
bixidmətəbaşladı.İlkdövrlərdəazərbaycanlıqızınçətinlikləriçoxidi.
Gecələrsübhədəkyatmayıbrusdiliniöyrənir,sənətdəkamilləşirdi.
DöyüşrəfiqələriNovitskaya,Tsibadze,Poğosovavəbaşqalarıondan
köməkləriniəsirgəmirdilər.QısamüddətdəRaifəradistsənətinəmü-
kəmməlyiyələndi,imtahanveribbirincidərəcəliradistadınıaldı.Polk
qərargahındaişləyənRaifənikomsomolkomitəsinəkatibseçdilər.

Radioqramıqəbuletməkdədə,göndərməkdədəRaifəçoxçe-
viklikgöstərirdi.O,radiostansiyasınıgözbəbəyikimiqoruyurdu.Yax-
şıxidmətinəgörədəfələrləAliQərargahınvə339-cupolkunqərargah
rəislərinintəşəkkürünüalmışdı.

Polkdaqələbəxəbərinibirinciolaraqstarşina(gizir–M.S.)R.Hə-
sənovaaldı.İndidəQələbəgününüxatırlayarkənonungözlərindəse-
vincqığılcımlarıgörünür,dodaqlarınatəbəssümqonur.

Qələbədənsonrakıillərbir-biriniəvəzetdikcəRaifəHəsənova-
nındahəyatkitabınayeni-yenisəhifələryazılırdı.

1946-cıil.ADU-nuniclassalonu.Sinəsində“Qafqazınmüdafi-
əsinəgörə”,“Almaniyaüzərindəqələbəyəgörə”medallarıparlayan
tələbəqızuniversitetinkomsomolkomitəsinəkatibseçilir.

1950-ci il.UniversitetimüvəffəqiyyətləbitirənRaifəaspiran-
turadasaxlanılır.

1957-ciil.Raifə“XIXəsrrus-Azərbaycanədəbiəlaqələritari-
xindən”mövzusundadissertasiyamüdafiəedərəkfilologiyaelmləri
namizədialimlikdərəcəsialır.HəminildəndəR.HəsənovaADU-nun
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Azərbaycanədəbiyyatıtarixikafedrasındamüəllimişləməyəbaşlayır.
Hazırdao,kafedranındosentidir.

GəncliyindənbugünədəkkeçdiyihəyatyolundaRaifəxanım
müxtəlifictimaivəzifələrdəçalışmışdır.O,AzərbaycanSSRAliMəh-
kəməsindəxalqiclasçısı,BakıSovetinindeputatı,universitetqadınlar
şurasının sədri, fakültəpartiyabürosununkatibi vədigər icti-
maivəzifələrəseçilmişdir.

Raifəxanımdeyir:
–Bizimgəncliyimizodun-alovuniçindəkeçib.Hazırkibeynəl-

xalqvəziyyətbiranakimi,birvətəndaşkimimənidənarahatedir.
Arzuedirəmki,bugünkügənclikbizgördüyümüzmüharibədəhşətlə-
rinigörməsin.

...İllərötüb.Nənəninvaxtilətəsəllikimisəslənmişsözlərihə-
qiqətəçevrilib.BugünRaifəxanımınbacılarıhaqqındadafərəhləda-
nışmaqolar:

ZərifəHəsənova30ildənartıqdırki,AzərbaycanSSRAliMəh-
kəməsininüzvüdür.Əməkdarhüquqşünasdır.

EsmiraldaHəsənovaAzərbaycanSSRElmlərAkademiyasının
Şərqşünaslıqİnstitutundaşöbəmüdiridir,fəlsəfəelmlərinamizədidir,
hazırdadoktorluqdissertasiyasıüzərindəişləyir...

KimyaelmlərinamizədiRozaHəsənovauzunmüddətalimək-
təbdədərsdeyib.HazırdaAzərbaycanSSREA-nınBotanikaİnstitu-
tundabaşelmiişçidir.

BugündəRaifəxanımıngözləriönündəsuyugözəl,havasıgö-
zəl Yerevan, bağlı-bağatlı bir həyət, dörd  yanı gül-çiçəklə əhatə
olunmuşbirmərtəbəliev–ata-babaevicanlanır.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
24 dekabr 1983-cü il, səh.4
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LENİNQRADA  BAĞLI  ÜRƏK 
SƏ Hİ FƏ LƏ RİN SƏ Sİ
“SovetErmənistanı”qəzetinin1944-cüil140-cınömrəsində“Cə-

surdöyüşçüƏvəzAslanov”sərlövhəliməqalədiqqəticəlbedir:
“...SevimliLeninqradşəhərininmüdafiəsindəAslanovunxüsusi

qoçaqlığıolmuşdur.O,həminşəhəruğrundakıdöyüşlərdənbirində15
almansaldat(əsgər–M.S.)vəzabitiniöldürmüş,ikidüşməntankını
məhvetmiş,onagörədə“Döyüşxidmətlərinəgörə”medalıilətəltif
edilmişdir.BundanruhlananAslanovdahacoşqunmətanətləvuruşaraq
Leninqraduğrundaaparılanbaşqabirdöyüşdə30almanıcəhənnəmə
vasiletmiş,“Leninqradınmüdafiəsinəgörə”medalıalmışdır...”.

Müharibə dövrünün bir sıra cəbhə qəzetlərində, o cümlədən
115-ciqırmızıdiviziyanın“Vətənuğrunda”qəzetindədəƏ.Aslanovun
adınatez-tezrastgəlməkolur.“Döyüşustalığı”,“KommunistlərVətən
uğrundabelədöyüşürlər”,“Düşmənintaxta-torpaqatəşnöqtələriha-
vayasovrulur”vəbaşqaməqalələrdəgəncƏvəzinrəşadətindəndönə-
dönəbəhsolunur.

İgidazərbaycanlıbalasınınLeninqraduğrundagedəndöyüşlər-
dəgöstərdiyişücaətunudulmazdır.

MÜ HA Sİ RƏ GÜN LƏ Rİ 
...Cavancaoğlanidi.YerevanPedaqojiTexnikumunuyenicəbi-

tirmişdi.Nərimanlıkəndməktəbindəriyaziyyatdərsideyirdi.Ordusıra-
larınaçağırıldı.İlyarımBelorusiyada,sonraLeninqraddaxidmətetdi.
Hərbiişihəvəsləöyrənirdi.
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Vıborqaltındamüharibəninbaşlanmasıxəbərinialdılar.Cəsursovetəs-
gərlərisondamlaqanlarıqalanaqədərinqilablarbeşiyiLeninqradımüdafiəedə-
cəklərinəandiçdilər.Onlaralman-faşistişğalçılarınıLeninşəhərinəburaxmamağı
qətetmişdilər.Mühasirəgünləribaşlandı...

EləmüharibəninilkgünlərindəncəƏvəzAslanovKommunist
Partiyasısıralarınadaxilolmağaərizəverdi.1942-ciilinaprelindəpar-
tiyaüzvlüyünəqəbulolundu.PartiyabiletinialandaVətənimərdliklə
müdafiəedəcəyinəandiçdivəsonadəkandınasadiqqaldı.

Əvəzmüəllimdanışdıqcaepizodlarbir-biriniəvəzedir.
Düşmənədöyüşsursatıvəcanlıqüvvəgətirəndəmiryolkörpü-

sünüdağıtmaqlazımidi.Komandirbuişibaşserjant(başçavuş–M.S.)
Ə.Aslanovatapşırdı.O,yoldaşlarıiləkörpünündağıdılmasıplanınıət-
raflımüzakirəetdikdənsonradəstəsinigötürübtapşırığıyerinəyetirmə-
yəyollanır.Əməliyyatzamanıgənckommunistüçyerdənyaralanır.
Lakindöyüşdədəstəbaşçısınınrolunuvəməsuliyyətiniyaxşıdərket-
diyindənmövqeyindəmöhkəmdurur,tapşırığılayiqincəyerinəyetirir.

Puşkinşəhəriətrafındakıkilsədəməskənsalmışfrislərdən(fa-
şistlərnəzərdətutulur–M.S.)“dil”gətirməklazımidi.Buişdəqafqazlı balası-
na tapşırılır. Ə.Aslanovun  başçılığı ilə 13 cəsur kəşfiyyatçı kilsəni
mühasirəyəalır.Gözətçifaşistlərdənbiriduyuqdüşür.Atışmabaşlanır.
Vətənoğullarıdöyüşdəcanlarınıəsirgəmirlər.İgidlərdəndoqquzudö-
yüşmeydanındahəlakolur,sağqalanlaryaralıolsalardaəliboşqayıt-
mağıözlərinərəvabilmirlər.Hissəyəgətirdikləri“dil”–almanzabiti
bizimkomandanlığaxeyligərəkliməlumatverir.

SƏ NƏ TİN UCA SI
BöyükVətənmüharibəsiqəhrəmansovetxalqınınqələbəsiilə

başaçatdı.Odun-alovuniçindəınkeçmiş,dəfələrləyaralanmışƏvəzdə
doğmaelə–Göyçəmahalınaqayıtdı.Arzusunauyğunolaraqmüəllim-
liyi–sənətinucasınıseçdi.Müharibədəndərhalsonradərsdeməkda-
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haçətinidi.Atasız,qardaşsızqalmışuşaqlarıpartaarxasındaoturtmaq
oqədərdəasandeyildi.Qəlbisınıquşaqlarınrəğbətiniqazanmaqmü-
əllimdənsondərəcəhəssaslıq,ustalıqtələbedirdi.Genişköksündəmü-
əllimürəyidöyünənƏvəzAslanovşagirdlərin inamını,məhəbbətini
qazandı.Müəllimqəlbininhərarətiiləneçə-neçəkörpəqəlbiisindirdi.

V.İ.LeninadınaAzərbaycanDövlətPedaqojiİnstitutundaalitəh-
silaldı.DərsdedikcəkeçmişdöyüşçüBöyükVətənmüharibəsindənsöz
açdı.Mühasirəgünlərindəleninqradlıuşaqlarıncəsurluğundan,məğrur-
luğundanepizodlardanışdı.AslanovunşagirdlərininnəzərindəLe-
ninqradyenilməzliyin,alınmazlığınəzəmətlisimvolunaçevrildi.

Əvəzmüəllim“Vicdanlıəməyəgörə”,“Əməkdəfərqlənməyəgö-
rə”medallarıilətəltifedilmişdir.O,yüzlərləgəncinpərvazlanıbhəyat
yolunaçıxmasınaəməksərfedib.1965-ciildəƏ.AslanovaErmənistan
SSR-inəməkdarmüəllimiadıverilmişdir.

SonillərdəVardenisRXMŞ-də(Göyçərayonxalqmaarifişöbəsin-
də– M.S.)metodkabinetinmüdiriişləyənƏvəzmüəllimmüharibəvete-
ranıkimitez-tezməktəblərəgedir,gənclərinhərbivətənpərvərliktərbiyəsində
yaxındaniştirakedir.

Elməhəbbətiqazanmışmüəlliminsinəsinibəzəyənordenvəme-
dallararasında“QırmızıUlduz”ordeni,“Almaniyaüzərindəqələbəyə
görə”,“Keniqsberqinalınmasınagörə”,“İgidliyəgörə”,Qələbəninvə
SSRİSilahlıQüvvələrininyubileymedallarıvəbirçoxbaşqatəltiflərvar-
dır.MüharibədənsonrakıillərdəƏ.AslanovdəfələrləLeninqradadə-
vətolunmuşdur.

Şagirdqəlbindəhərmüəlliminözizi,özcığırıqalır.Əvəzmüəllim
dəelimizin-obamızıntarixinisevə-sevəöyrədərəkhərqəlbdəbirçıraq
yandırmışdır.Sülhə,səadətəsəsləyənçıraq.Vətənəməhəbbətdənod
alançıraq.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
27 oktyabr 1984-cü il, səh. 4 
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İLLƏRDƏ  QALAN  İZLƏR
Payızınortalarıidi.Günəşinilıqnəfəsihəryerdəduyulurdu.Ək-

bərkişihəyətdəəyləşibtəsbehiniçevirirdi.Xəyalonuqanadlarıara-
sınaalmışdı,nəsəfikirləşirdi.Bəlkədəarxadaqoyduğuilləribir-bir
kinolentikimigözönündənkeçirirdi.Qəfilsalamonuxəyaldanayır-
dı.Məqsədimizibildirdik.Alnındakıqırışlargərildi,üzügüldü.

Gəlininisəslədi.Birazdanortayaarmudustəkandaçaygəldi.
Birqurtumiçməmişmüsahibiminxatirələriçözələndi,ötübkeçəngün-
ləribirər-birəryadasaldı:

–1928-ciilidi,qolçomaqlara,yerlibəylərəqarşımübarizəgün-
bəgüngüclənirdi.ArzularınyoluməniVediRayonKomsomolKomitə-
sinəçəkibapardı.Mənikomsomolsıralarınaqəbuletdilər.Ogündən
dəüzəriməböyükvəzifələrdüşdü.Komsomolözəyinintapşırıqlarını
şərəfləyerinəyetirməküçünqüvvəvəbiliyimiəsirgəmədim.

HəqiqətəndəƏkbərəmibirkomsomolçukimimübarizlikgös-
tərmiş,qarşıyaçıxançətinlikləriaradanqaldırmaqüçüngənclikmə-
tanəti, iradəsi nümayiş etdirmişdir. 1930-1932-ci illərdə briqadir
işlədiyivaxtkomsomolçuƏkbərözünüəsltəsərrüfatçıkimitəsdiqlə-
miş,kolxoziqtisadiyyatınımöhkəmləndirməküçünəlindəngələniəsir-
gəməmişdir.

1941-ciilinyanvarayıonunhəyatsalnaməsinəsilinməzizkimi
daxilolmuşdur.ƏkbərƏkbərovhəminilpartiyasıralarınaqəbuledil-
mişdir.AlmanfaşistləriölkəmizəxaincəsinəbasqınedəndəƏ.Əkbərov
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təzəcəevlənmişdi.ÇoxlarıkimiodasilahasarılaraqVətənimüdafiə-
yəgetdi.

–Stalinqradcəbhəsi,buradagedəngərgindöyüşlərbugünkü
kimiyadımdadır.ArxadaVolqadayanırdı.Partiya,Vətənuğrundaha-
mıcanınıfədaetməyəhazıridi.Yer,göylərzəyəgəlmişdi.Düşmənpu-
lemyotundanaçılangüllələrtorpağıdeşik-deşiketmişdi.Macaltapıb
başımızıbeləqaldırabilmirdik.Birdəgördümki,arxadansəngərimə
birrusəsgəriözünüdarmacalsaldı.Ayağındanistiqanaxırdı.Rəngi
solmuşdu.Tezyarasınıbağladım.Qəraragəldimki,özümləbərabər
onudasəngərdənsürüyə-sürüyəçıxarıbaparım.Pulemyotdanaçılan
atəşsolqolumuağıryaraladı.Göydəntöküləndüşmənmərmiləritor-
pağıbaşımasovururdu.Birözbəksürünə-sürünəgəlibbizidüşmənin
caynağındançıxardı.Yaramısarıdılar,tezhərbiqospitalayolasaldılar.
Buepizodudeməkdəməqsədimodurki,bəlkədəoözbəkəsgəriim-
dadımızaçatmasaydı,bizçoxdandünyayavidaetmişolardıq.

ƏkbərƏkbərovcəbhədəəsgəriborcunuləyaqətləyerinəyeti-
rərəkdüşmənəqarşıigidlikləvuruşmuşdur.İkinciPribaltikacəbhəsin-
də, Ginzburqun alman faşistlərindən azad edilməsində o, böyük
şücaətgöstərmişdir.

Müharibəqələbəiləqurtardı.Dünəncəbhədədöyüşənəsgər-
lərindiözata-analarının,ailələrininyanınaqayıtdılar.Doğmatorpaq
istəyi,ailəməhəbbətiƏkbərəminidəçəkibgətirdi.Yenidənəmək
meydanınaatıldı.Kolxozdabirsıravəzifələrdəçalışdı.Həmişədəqa-
baqcıllarsırasındaaddımlamışdır.1970-ci ildənƏkbərƏkbərovmə-
nalı istirahətə çıxmışdır. Vətən, partiya veteranın əməyini əvəzsiz
qoymamışlar.Onundöşünübirsıraordenvəmedallarbəzəyir.“İgid-
liyəgörə”,“Yaponiyaüzərindəqələbə”,“Stalinqradınmüdafiəsiuğ-
runda”vəQələbənin “25 illik”, “30 illik” yubileymedallarına layiq
görülmüşdür.
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Əkbərəmiiləsöhbətimizbitməküzrəidi.Dərindənköksötürüb
busözləridedi:

–Müharibəninacısını,dəhşətlərinigörmüşəm.Düşməngülləsi
iləmilyonlarlagəncsusdurulmuş,ürəyindəkiarzuylabərabərəbə-
diyyətəqovuşmuşdur.İndidünyamızı,azadsəmamızıdahatəhlükəli
vəziyyətgözləyir.Amerikahökumətininüzdəniraqsiyasətibütündün-
yadatəşvişdoğurmuşdur.Məhzbeynəlxalqvəziyyətinbeləgərgin
dövründəcavanlarımızıvətənpərvərlikruhundaböyütməliyik.Burada
veteranlarınöhdəsinəçoxluişlərdüşür.Təcrübəvəbiliyimiziyorul-
madanonlaraöyrətməliyik.

Ararat rayonu (Vedi rayonu), Şirazlı kəndi

“Sovet Ermənistanı” qəzeti 
21 fevral 1984-сü il, səh. 2
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XEYİRXAHLIĞA 
TƏLƏSƏN İNSANLAR

Təbiətdəbütünrənglərgözəldir–ağda,qırmızıda,qarada...
Hərəsininözyeri,özcazibəsivar.Lakintəbiətinrənglərtacındaşah
rəng–ağdır.Taqədimlərdənağrəngülviliyin,xeyirxahlığın,sülhün,
səadətinrəmziolub.Xalqnağıllarında“ağqoçlar”işıqlıdünyanı,“ağ
atlı”igidlərxeyirxahqüvvələritəmsilediblər.Bugündəağgöyərçin
sülhrəmzidir.Həkimxalatıdaağdır.Ağappaq.Çünkihəkimənböyük
xeyirxahdır,sevinc-səadətmənbəyidirtəbabət.

***
–Yazdığınızdərmanlarınxeyiridəydi.İndiözümüxeyliyaxşı

hissedirəm.Dahaməsləhətgördüyünüzobiridərmanlaraehtiyac
qalmadı.

–Lapyaxşı,müəllim.Ağrımırsınızsadahadərmaniçməyin.Am-
mapəhrizsaxlamağıunutmayın.Çoxyox,bir-ikihəftə.Sonraürəyi-
nizistəyənyeməklərdənistifadəedəbilərsiniz,–deyəhəkimanketdə
müəyyənqeydləredərəkxəstəniyolasalır.

NövbətixəstədispanserqeydiyyatındaolanG.Q-dır.Ağxalatlı
həkimqızonudagülərüzləqarşılayır.

–Qızım,deyəcəksənxalamağrıyandan-ağrıyanaməniyadasa-
lır.Vallah,qocalıqpisşeydir,biryerinağrıyankimibaşlayırsanyüzfik-
rədüşməyə.Dedim,gedimbiryoxlanım...

Gənchəkimxəstənidiqqətlədinləyəndənsonraayağaqalxdı.
Fonendoskopuqulaqlarınaqoyubxəstənimüayinəetməyəbaşladı.
Qantəzyiqiniölçdü.Nəbziniyoxladı.

NailəRəhimovaArarat(Vedirayonu–M.S.)rayonpoliklinika-
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sındaterapevtişləyir.Birinciterapevtiksahəyənəzarətedir.Neçə-ne-
çəfəhlə,qulluqçu,kolxozçununmüalicəsində,xəstəliklərinqarşısının
alınmasında,əməkqabiliyyətlərininbərpasındainsanlaraxidmətgös-
tərir.PeşəsininvurğunuolanNailəqurub-yaradaninsanlarınsağlam-
lığı keşiyində möhkəm dayanır. Gənc terapevtin otağından çıxan
müəllimdə,mühəndisdə,kolxozçudaqəlbindəgünəşboydainam
aparır,həkiminxoşrəftarındanözünügümrahlaşmışhissedir.

RayonunbaşhəkimiR.A.qeydetdiki,NailəRəhimovaağıllı,
mülayim,xoşrəftarhəkimdir.Özişinisevir,qayğıkeşdir.Nailəinterna-
turanıdabizimyanımızdakeçib.İxtisasınayaxşıyiyələndiyiilkaylar-
danməlumolub.Səmimiliyi,həssaslığı iləhəmxəstələrin,həmdə
kollektivinrəğbətiniqazanıbdır.

HəkimlikfəaliyyətiərzindəNailəRəhimovaçoxxəstələrimüali-
cəedib,müxtəlifxarakterliadamlarlaüzləşib.Birisinibeş-ondəqiqə-
yəmüayinəedibyolasaldığıhalda,digərinəsaatlardaazlıqedib.O,
əhaliarasındaprofilaktikitədbirləringörülməsindədəfəallıqgöstərir.
Qrip,dezinteriyakimiyoluxucuxəstəliklərmövzusundatez-tezmüha-
zirələroxuyur,xəstəliklərinklinikası(ilkəlamətləri)vəprofilaktikası
barədəsöhbətləredir.

...Ursadzorkəndinəgəlinköçməyiyaxınillərinsöhbətidir.Bəl-
kədəNailənintoyundaçalınanzurna-qavalınsəsihələdəçoxunun
qulağındangetməyib.Ancaqbugünkənddəonuhamıdargününkö-
məkçisikimitanıyır.“Nailəhəkim”,“Nailədoxdur”sözləriursadzorlu-
ların dilindən düşmür. Gündüzündən-gecəsindən asılı olmayaraq
el-gündarayaqdarahatürəkləNailəhəkiməpənahgətirir.

İlkbaxışdaadamaeləgəlirki,terapevtlikasanpeşədir:nəvar
ki,diaqnozqoy,dərmanyaz,yadaxəstəxanayagöndər.Lakin...də-
qiqdiaqnozolmadanhansıxəstətezlikləsağalıbayağaqalxabilər,
yaxudhansıcərrahiyyəəməliyyatıuğurlukeçər?Heçbir!İlkmüayi-
nədəncədiaqnozudüzgünmüəyyənləşdirmək,xəstəyəgərəklidər-
manlaryazmaqhəkimdəntəbabətinsirlərinədərindənbələdolmağı
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tələbedir.Əkshaldaxəstəninmüalicəedənhəkiməinamıitər.İnam
olmayanyerdəisəheçbirmüalicəfaydaverməz.

N.Rəhimova:–İkiildəbirdəfədörd-altıaymüddətindəstasi-
onaragedirik.Xəstəxanadaişlədiyimizhəminmüddətdəxəstələrida-
ha yaxından müşahidə edir, apardığımız müalicənin nəticəsini
görürük.Budabizimpüxtələşməyimizə,təcrübəliterapevtkimiyetiş-
məyimizəçoxköməkedir.Terapevtikşöbərəhbərliyininbizgənclərə
göstərdiyiqayğıəvəzsizdir.Ümumiyyətləçalışıramki,xəstələrimida-
haçoxtəbiidərmanlarla–bitkilər,çiçəklərləmüalicəedim.Çöllər-çə-
mənlərmincürdərdindərmanıolanmüalicəəhəmiyyətlibitkilərlə–
ətirliyarpız,itburnu,kəklikotu,gicitkan,qantəpərvəsairəilədoludur.
Busahədədaimaxtarışlaraparır,şəfavericibitkilərinxüsusiyyətlərini
oxuyub-öyrənirəm.Göründüyükimibu,çoxlazımlıdır.

...Nailəbalacaqızidi.BöyükbacısıGülbaharhəmişətəbabətə
dairmaraqlıyazılartapıbözündənkiçikbacılarınaoxuyar,buqədim
elminsirlərindən,xəstələrəşəfaverənhəkimlikpeşəsiningözəlliyin-
dəndanışardı.O,AzərbaycanDövlətTibbİnstitutununfarmakologi-
ya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Ailəyə ikinci həkim
diplomunungəlişitoya-bayramaçevrildi.Nailədəözünəhəyatyolu
seçəndətərəddüdsüz“Gülbaharınyolu”iləgetdi.1973-cüildəŞidli
kəndortaməktəbinibitiribN.NərimanovadınaAzərbaycanDövlət
Tibbİnstitutununmüalicə-profilaktikafakültəsinədaxiloldu.

Ailədəböyüyənaltıövladınüçühəkimdir.Təbabətəsonsuzmə-
həbbətibacılarınadaaşılamışolanGülbaharhəmişədeyir:

–Xəstəningözündəhəkimənəziz,əndoğmaadamdır.Həkim
dəgərəkxəstəyəanakimiyanaşsın.

Ana–həkim.Bəli,busözlərarasındaxeyliyaxınlıqvardır.Ge-
nişqəlblilik,qayğıkeşlik,fədakarlıqmənasında.Böyüklükmənasında!..

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
16 iyun 1984-cü il, səh.4
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ORDENLİ MEXANİZATOR
Yaydır.Günəşözqəlbininhərarətinisəxavətləpaylayır.Dağlar-

danəsənsərinmehqaraxallılalələrinbaşınasığalçəkir.MaviSevan
(Göyçəgölü–M.S.)günəşinzərrinşəfəqlərialtındabərqvurur.Göz
işlədikcəuzanıbgedəntaxılzəmilərisarıköynəyəbürünür.Yaşıltütün
plantasiyalarıgözoxşayır.Tarlalardaişləyənqız-gəlinlərin,hünərvər
mexanizatorlarınqadirəməkləriilətükənməkbilməyənsərvətlərya-
ranır.BeləsərvətyaradanlardanbirininsorağıiləVardenisrayonunda-
kı(Göyçəmahalı–M.S.)KiçikMəzrəkəndkolxozunagetdik.Onunla
işbaşındagörüşdük.İdarəetdiyitraktorlaotpresləyirdi.Başıişə
möhkəmqarışmışdı.

–KəndimizinfəxriHəmidZeynalovbaxbudur,–deyəkolxoz
idarəheyətininsədriTelmanMuradovpəhləvancüssəli,ucaboylu,
ortayaşlımexanizatorubizətəqdimetdi.

Söhbətimizxeyliçəkdi.Uğurlardan,nailiyyətlərdəndanışdıq,
fəthedilənzirvələrənəzərsaldıq.Aydınolduki,Həmidmahirmexa-
nizatorolmaqlayanaşı,həmdəgözəltəsərrüfatçıdır:mütəxəssisdə-
qiqliyiiləapardığıhesablamalar,gətirdiyidəlillərdiqqəticəlbedirdi.
H.Zeynalovvurğunuolduğudoğmakəndinhərqarıştorpağınayaxşı
bələddir. O öz taleyini bu təsərrüfata çoxdan bağlayıbdır. Doğma
kənddəyeddiillikməktəbibitirəngündənkolxozdaişləyir.Gənclikhə-
vəsiiləişəbaşlayanyeniyetməHəmidkolxozunbütünişlərindəəzmlə
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çalışdı,püxtələşdi.Əməkmeydanındaböyüdü,bərkidi.Buradanəs-
gərliyəyoladüşdü.

H.Zeynalovordusıralarındanümunəvixidmətetdi.İntizamlılı-
ğıiləfərqləndi.XidmətmüddətibaşaçatandaHəmidiordudankom-
somolputyovkasıiləAltayvilayətinəoxumağagöndərdilər.Volçinski
rayonundapeşəöyrənəngəncdoğmaeləmexanizatorkimiqayıtdı.
M.Əzizbəyovadınakolxozdaəməkfəaliyyətinidavametdirməyəbaş-
ladı.TütünçüqızGülgəzləevləndi,mehribanailəqurdu.İndiovaxt-
dan20ilkeçir.BuillərHəmidinhəyatkitabınaparlaqsəhifələrbəxş
edib.İndihəmkarlarıonuözpeşəsininvurğunu,işininəslustası,tor-
pağabağlıinsankimitanıyırlar.

Torpaqdeyir“öldürməni,dirildimsəni”.MexanizatorHəmidbu
elkəlamınıözününəməkdevizinəçevirmişdir.Tarlabahadırıtorpağın
hərqarışındanbolməhsulgötürməküçünistərsahələrinşumlanma-
sında,istərgübrələnməsində,istərsədəbiçindəsəyvəbacarığınıəsir-
gəmir. Zəhmətkeş mexanizator torpaq qarşısında əyildikcə
gündən-günəucaldı.Səsi-sorağıkənddən-kəndəyayıldı.

1971-ciil.ButarixH.Zeynalovunhəyatındaunudulmazillərdən
biridir.İşindəböyükuğurlarqazananmexanizatoryüksəkdövlətmü-
kafatına–“Şərəfnişanı”ordeninəlayiqgörüldü.Partiyavəhökumə-
timizinsadəəməkadamınabudiqqəti,qayğısıH.Zeynalovudaha
yüksəkzirvələrəsəslədi.Ogündənmexanizatorikiqatməsuliyyətlə
işlədi.Vətəninyüksəkmükafatımüqabilindəpartiyanınvəxalqıneti-
madınıyeni-yenişanlıəməknailiyyətləriiləmöhkəmləndirdi.

OnbirincibeşillikdədəH.Zeynalovpartiyavədövlətimizinça-
ğırışınasəsverərəkƏrzaqproqramınınyerinəyetirilməsiuğrunda,
qənaətvəqənaətcillikuğrundamübarizəyəqoşuldu.Beşilliyinilkillə-
rindəplanvəöhdəlikləri125-135faizyerinəyetirənmexanizatorHə-
midözəkilindəbugöstəricini143faizəçatdırdı.1984-cüilHəmid
Zeynalovüçündahayaddaqalanoldu.Əməkmeydanındagöstərdiyi



337

V Fəsil.  YUrDDAşlArIMIZ

hünərlərəgörəVətənindahabiryüksəkmükafatı–“QırmızıƏmək
Bayrağı”ordeniilətəltifedildi.Mexanizatorunnailiyyətlərindənsöh-
bətaçankolxozsədriT.Muradovdedi:

–Kolxozumuzdaqabaqcılmexanizatorlarçoxdur.NovruzCəfə-
rov,ValehMusayev,EyvazƏləsgərovvəbaşqalarıplanvətapşırıqları
həmişəartıqlamasıiləyerinəyetirirlər.LakinHəmidZeynalovxüsusi-
ləfərqlənir.O,yaxşıyoldaşdır,bacarıqlımexanizatordur,bütünmöv-
sümi işlərdə can-başla işləyir. Həmid texnikanın dilini gözəl bilir.
Müxtəlifmarkalımaşınlarıməharətləidarəedir.Onaetibarediləntex-
nikanıhəmişəsazsaxlayır.Ənbaşlıcaxüsusiyyətiişgüzarlığıdır.

HəmidZeynalovhəmdəfəalictimaiyyətçi,kəndsovetinin
deputatıdır.Əslxalqelçisikimibütünkəndcamaatınındərinhörmə-
tiniqazanıbdır.Bəli,KiçikMəzrəkəndinincamaatıHəmidəxüsusieh-
tirambəsləyir.

OrdenlimexanizatorunailəsindəqəlbiVətənəməhəbbətlədö-
yünənüçövladböyüyür.QızıSevdaanasınınyolunututaraqkolxoz-
datütünbecərir.OğullarıƏliiləAydındərsəlaçısıdırlar.

–Uğurlarınızınəiləəlaqələndirirsiniz?–deyəHəmidəmüraci-
ətetdikdəbiranlığafikrəgetdi,sonragülümsəyərəkdedi:

–Axı,mənnəetmişəmki...Təmizhavası,barlı-bərəkətlitorpa-
ğı,əməksevəradamlarıolanbeləbireldəyaşayıb-yaratmaqhamımı-
zınarzusudeyilmi?... Partiyavəhökumətimizinqayğısı sayəsində
gündən-günəuğurlarımızartır.“QırmızıƏməkBayrağı”məniƏrzaq
proqramınayeni-yenitöhfələrdaxiletməyəsəsləyir...

–Günogünolsunki,sənidahayüksəkmükafatüçüntəbrikə
gələk,Həmid!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
31 iyul 1984-cü il, səh.2
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TORPAĞA BAĞLI 
Səxavətlidiranatorpaq.Əsirgəmirvarınınazınıçəkənlərdən,

onaqayğıgöstərənlərdən.Ucaldırqədirbilənövladlarıelgözündə.Bir
dəhalallıqsevirtorpaq...

BuhikmətidərketdiyigündənmehrinitorpağasaldıXuraman.
Ülfətbağladıanamıztorpaqla.Qəlbininhərarətibarmaqlarınasüzül-
dü.Əkib-becərdikcəisitditorpağıəllərininhərarətilə,odlunəfəsilə,
gülümsərbaxışıyla.

Əməksevərbirailəninzəhmətbulağındansuiçibo.Ata-anası
körpəlikdənXuramanınbaşınıtorpaqətirliəlləriiləçoxsığallayıblar.
Bəlkəeləbusığallardançökübqəlbinətorpaqməhəbbəti?!Torpaqla
ülfətbağladığıgündənbərkə-boşadüşüb,mətinləşib.Ucalıb.Yenə
ucalacaq!

XuramanƏkbərovaŞirazlıkəndindəki“İnternasional”kolxozu-
nunüzümçü-tərəvəzçisidir.Ortaməktəbdənbirbaşatəsərrüfatagələn-
də müəllimləri, tay-tuşları təəccüblənmişdilər ki, görəsən, onilliyi
müvəffəqqiymətlərləbitirdiyihaldaniyəqüvvəsini-biliyinihərhansıali
məktəbdəsınamadı.İllərillərəqovuşduqcaXuramanındüzyolseçdi-
yinəheçkəsdəşübhəqalmadı.Səndemə,onunsəadətitorpaqdaymış.
BugünAraratrayonunda(Vedirayonunda–M.S.)X.Əkbərovanıhamı
tanıyır.Halalzəhmət,alıntərigəncqızıeliçindəşöhrətləndirib.Sinə-
sindəparlayan“XIbeşilliyingəncqvardiyaçısı”,“Sosializmyarışının
qalibi”döşnişanlarıəməkcəbhəsindəuğurlayolasaldığıillərinya-
digarıdır.XuramanƏkbərovahünərvərzəhmətinəgörəbuilVətənin



339

V Fəsil.  YUrDDAşlArIMIZ

dahabirmükafatı–“Əməkdəigidliyəgörə”medalıilətəltifedilmişdir.
İşlədiyi7nömrəlibriqadanınuğurlarıildən-iləartır.Briqadanın

tərəvəzsahələri,üzümbağlarıhərmövsümdəelsərvətiilədoluolur.
Çünkibubağlarda,busahələrdəqəlbiyaratmaqeşqiiləcoşan,tor-
pağabağlıinsanlarçalışırlar.Cariildəonlarbolməhsulistehsaledə-
rək dövlətə xeyli keyfiyyətli meyvə-tərəvəz  satmışlar. Bu əmək
qələbəsindəXuramanındalayiqlitöhfəsivardır.Komsomolçu-gənclə-
rinəksəriyyəttəşkiletdiyibubriqadadaəməkqabaqcıllarıçoxdur.Gül-
narə Məmmədova, Rahilə Mirzəyeva, Qəndab Mustafayeva və
başqalarıtəsərrüfatınfəxridirlər.Tərəvəzplantasiyaları,üzümbağları
buqız-gəlinlərinhünərmeydanıdır.Becərdiklərinemətləryalnızsu-
dan,torpaqdanvəgünəşdəndeyil,onlarınhərarətliəllərindəndəgüc
alır.Zəhmətinbəhrəsinigördükcəsevincdəndağadönürürəkləri.

Hər il min-min tonlarla kəhrəbaməhsul toplayır bu diyarın
üzümçüləri.Asanpeşədeyildirüzümçülük.Balacabirlaqeydlikgörən
kimi“küsür”tənək.Küsürvəbağbandanbarınıəsirgəyir.Qayğı,nə-
vazişgörəndəisəzümrüdplantasiyalarınbarını-bəhrəsiniyığıb-yığış-
dırmaqolmur.

Söhbətzamanıtorpağın“dilini”yaxşıbilənbacarıqlıtəsərrüfat-
çılariş-güclərindənhəvəslə,ilhamladanışdılar:

–İllərintəcrübəsindənyəqinetmişikki,üzümtənəyininhərzo-
ğu,həryarpağıözdərd-sərini,nəistədiyiniyaxşıbağbana“deyir”.
Düzü,bucəhətdənbəxtimizgətirib.MəhzXuramankimiyaxşıbağ-
banlarlaişlədiyimizəgörə,briqadamızhərilplantasiyalardanistənilən
məhsulugötürür.

Kolxozidarəheyətininsədridəqoçaqazərbaycanlıqızıbarə-
dəağızdolusudanışdı:

–Kolxozumuztəsadüfiolaraq“İnternasional”adlandırılmayıb.
Sözünəslmənasındakəndimizbeynəlmiləlailədir.Burdamüxtəlifmil-
lətlərinnümayəndələriyaşayır,çiyin-çiyinəişləyir,təsərrüfatımızınna-
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iliyyətlərinigündən-günəartırmağasəygöstərirlər.OkiqaldıXura-
mana,odparçasıdır.Keyfiyyətliişinə,bacarığına,qoçaqlığınasözola
bilməz.MehribanlığıvəsadəliyiXuramanıbeynəlmiləlailəmizdəhamı-
yasevdirib.Kolxozagəldiyigündənbütüntəsərrüfatın,kəndin,ca-
maatımızınqayğılarıiləyaşayır.Fəalictimaiyyətçidir.Adamlaraqarşı
həssasvəqayğıkeşdir.Eləbuxüsusiyyətlərinəgörədəəməkçilərimiz
XuramanƏkbərovanıErmənistanSSRAliSovetinədeputatseçmişlər.

Xalqelçisiolanbugəncqızhəran,hərdəqiqəkəndinqayğıları
iləyaşayır.DeputatXuramandüşünür,axtarır,tapır,böyükfəallıqgös-
tərir.O,kəndyollarınınasfaltlaşdırılmasında,küçələrəelektrik işığı,
şəxsihəyətlərəsuçəkilməsindəseçicilərinəəlindəngələnköməyiəsir-
gəmir.Deputatqızınqayğıları,xalqdanaldığıtapşırıqlarhələçoxdur
–kəndinyaxınlığındapoliklinika-xəstəxanabinasınıninşası,istirahət
parkısalınması,BöyükVətənmüharibəsindəhəlakolanlarınşərəfinə
ucaldılacaqxatirəabidəsi,qazkəməriçəkilməsi,telefonşəbəkəsinin
genişləndirilməsivəbirçoxbaşqaproblemlərinhəllindəhəmyerliləri
öznümayəndələrininköməyini,müdaxiləsinigözləyirlər.

X.Əkbərovahəmdəbriqadakomsomoltəşkilatınınkatibidir.O
dəfələrlərayonkomsomolkomitəsininFəxriqramotasınıalmışdır.

–Onikincibeşilliyinstart ilindəyüksəkgöstəricilərənailol-
duq.Tapşırıqlarıyerinəyetirməküçünvarqüvvəmizləçalışırıq,–de-
yirXuraman–taleyimitorpağabağladığımaçoxşadam.Onaqoyulan
əməyinmüqabilindəinsanıdönə-dönəmükafatlandırır.

Bəli,insanzəhməti,insanqayğısısayəsindətorpaqdanmincür
nemət hasil edilir. İnsan torpağa əyildikcə, torpaq insanı ucaldır.
Həmişədəucaldacaq!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
27 noyabr 1986-cı il, səh.4
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GÜNƏŞ  ZİRVƏLƏRƏ  
GÜLÜMSƏYİR

FəsillərintacıbahardağlardiyarıKrasnoseloya(Göyçəmahalı–
M.S.)yenicəqədəmqoyub.Qışözqarətəkləriniyamaclardançəkib
zirvədəcəmedib.Meşələrzümrüdlibasabürünüb.Günəşzirvələrə
gülümsəyir...

Dağlarqoynundaboyatanburayondabirkəndvar–Cilkən-
di.Əməksevəradamlarıdağlarkimivüqarlıdırbukəndin.Beşillikdən-
beşilliyəqələbəiftixarıiləiləaddımlayanCiltəsərrüfatınıntütünçüləri
XIbeşillikdədövlətə448,4tonəvəzinə512,7tontütünsataraqpla-
nı114faizödəmişlər.Buyüksəkgöstəricidəlayiqlitöhfəsiolanəmək
qəhrəmanlarındanbiritütünçüNarıngülQarayevadır.

VA Lİ DEYN YO LU
Gözünüaçandan,həyatıdərkedəngündənanasınıəliqabarlı,

atasınıişbaşındagörübNarıngül.YeddiövladtərbiyəedənHürüana
tütünbecərirdi.Evdəişindən,peşəsindəndanışmağıdaunutmurdu.
OnunsöhbətləriqızıNarıngülünqəlbindədərinizsalmışdı.Adlı-sanlı
tütünçüMəsməAbbasovanınLeninordeniilətəltifedilməsikənddə
əlamətdarhadisəyəçevrilmişdi.Hərevdə,hərocaqdasöhbətondan
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gedirdi.HəminaxşamƏlikişininsüfrəsibaşındadasözMəsmədən
düşdü.EləordadaNarıngülqətiyyətləbildirdi:

–Sabahdananamlatütünəgedəcəyəm.ÖzümdəgərəkMəs-
məkimitütünçüolam!

...Ovaxtdançoxillərkeçib.NarıngülQarayevaCiltəsərrüfatı-
nınbayraqdartütünçüsünəçevrilib.Dəfələrləsosializmyarışınınqa-
libi,beşilliyinzərbəçisidöşnişanlarınıalıb.1975-ci ildəIIIdərəcəli
ƏməkŞöhrətiordeniilətəltifedilib.1979-cuildəəməkcəbhəsindəki
nailiyyətlərinəgörərayonsovetiN.Qarayevayaşəxsi istifadəüçün
növbədənkənarminikmaşınıverib.

İllərillərəcalandıqcasovxozdaNarıngülünyetirmələrinində
sayıartıb.GənctütünçülərTahirəNamazova,SücaətTanrıverdiyeva
bugünhami-tərbiyəçilərininadınışərəflədoğruldurlar.Hazırdaqızı
CeyrandaNarıngülünyoluiləgedərəktütünbecərir.Anayolu:Hürü
–Narıngül,Narıngül–Ceyran.Estafetdavamedir.

Beşillikləriqələbəəzmiiləqarşılayıb,qürurlayolasalantü-
tünçüNarıngül ildə2000-2500kiloqramtütünyarpağıtəhvilverir.
ÖtənbeşilliyinhərbiriliniuğurlabaşavuranN.Qarayeva1985-ciildə
rekordməhsul–854kiloqrammüqabilində3186kiloqramtütünyığ-
mışdır. Bütövlükdə o, on birinci beşillikdə 3908 kiloqram əvəzinə
12346kiloqramtütünyarpağıtəhvilverərək,birbeşillikdəüçbeşilli-
yinnormasınıyerinəyetirmişdir.Əhsənbuhünərə,əhsən,Narıngül!

ADİ, BƏN ZƏR SİZ SƏ HƏR LƏR 
HərsəhərNarıngülrəfiqələriMidvarıMazanova,TamaraZama-

nova,GövhərAllahverdiyeva,DostuElyazovailəbirlikdətütünsahə-
lərinə yollanır. Səhərlər adi səhərlərdir. Lakin heç biri digərinə
bənzəmir.Hərəsininözgözəlliyi,özqayğılarıvar...

Payızdanşumlanmışplantasiyalaryazaçılankimitütünçüləriöz
qoynunaalır.Sahələraqrotexnikiqaydadagübrələnir,hazırlanır.İşləri
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təcrübəliəməkçiləraparır.
N.Qarayevaözüxidmətetdiyiikişüşəlikdənbaşqa,könüllüola-

raqonşüşəliyədəbaxır,cücərtialınanyerlərdəbitkilərəqayğıiləqul-
luqedir.Yaxıngünlərdəhəminşitillərsahələrəköçürüləcəkdir.

NarıngülQarayevadeyir:
–Rayonumuzuntəbiişəraititütünçülüyüninkişafıüçünçoxəl-

verişlidir.Ələməyiçoxolsada,tütünçülükgəlirlisahədir,bizəməkçi-
lərinmaddirifahınayaxşıtəsiredir.Bütünkəndzəhmətkeşlərikimi,
biztütünçülərdəpartiyamızınXXVIIqurultayınınqarşıyaqoyduğuvə-
zifələrinyerinəyetirilməsinəçalışırıq.Sürətbeşilliyininbirinci ilində
məndə3500kiloqramtütünyarpağıistehsaletməyiöhdəməgötür-
müşəm.Gərəkbuimtahandandaalnıaçıq,üzüağçıxaq!

Bizsənəinanırıq.Sürətbeşilliyininhərilinirekordgöstəricilər-
ləyolasalacağınaəminik,Narıngül!

EL ANA SI
Əməyiləelinin-obasınıngözündəucalanN.Qarayevafəal icti-

maiyyətçikimidəxalqındərinhörmətiniqazanmışdır.Kənddə,rayon-
dakimidindirdiksəhamısıbirağızdan:–Narıngülbizimfəxrimizdir,
sözünəslmənasındaelanasıdır!–dedi.Yalnıztütünbecərməkləki-
fayətlənməyənbuhünərvərqadınsovxozunbütünişlərindəcanla-
başlaiştirakedir.Həttazarafatladeyirlərki,Narıngülfermadayem
bölgüsünənəzarətçitəyinediləndənbərimallarkökəlib.

İllərdənbəriCilkəndSovetinindeputatıvəzifəsinişərəflə
yerinəyetirənN.Qarayevahəmdəkənddəyoldaşlıqməhkəmə-
sininsədridir.

MəktəbvalideynkomitəsininsədrikimidəN.Qarayevanınqay-
ğılarıçoxdur.Valideynləriməktəbtədbirlərinəcəlbetmək...Müəllim–
şagird–valideyn üçlüyünün möhkəm əlaqə saxlamasına səy



344

Mənzərə Sadıqova |  YAŞAM

göstərmək,birnövməktəbləailələrarasındakörpüyaratmaq...
NarıngülQarayevanınçoxşaxəlifəaliyyətiilətanışolduqca,zən-

ginhəyatdastanınıvərəqlədikcəheyrətlənməyəbilmirsən:birqadın,
özüdəVətənçünsəkkizövladböyüdənanabuqədərişinöhdəsindən
necəgəlir?!Buelanasınecətükənməzenerjiyəmalikdir!..

***
Günəşzirvələrəgülümsəyir.Birdəəməyinzirvəsinifəthetmiş

dağvüqarlıinsanlara.Ömrününgünəşpayıçoxolsun,Narıngülbacı!
Qəlbininhərarəti,əllərininsürətiazalmasın.İşlə,yarat!Sevindirbizi
əfsanəyəbənzərhünərinlə!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
13 may 1986-cı il, səh. 2
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NƏCİB PEŞƏ
13ildirki,TəranəMehdiyevaYerevandakıM.F.Axundovadına9

nömrəliortaməktəbdəingilisdilinitədrisedir.Öznəcibpeşəsinise-
vən,müəllimadıiləfəxredənTəranəmüəlliməfənninixüsusihəvəs-
ləöyrədir.Kollektivindərinrəğbətiniqazanmışgəncmüəllimədaim
axtarışdadır,xaricidilintədrisindəənyenimetodvəüsullararayır-ta-
pır.Şagirdlərədüzgüntələffüzvərdişləriaşılamaqüçünmaqnitofon
yazılarından,ingilisdilindətəşkiledilmişsəhnəciklərdən,ekskursiya-
lardangenişistifadəedir.Maraqlıtədbirlərdəöyrədilənyenisözvə
ifadələrdahayaddaqalanolur,şagirdhafizəsindəsilinməzizburaxır.
“Ailədə”,“Yadşəhərdə”,“Muzeydə”,“Ekskursiyazamanı”mövzulutəd-
birlərbirnövtamaşa-dərs,səhnəcikxüsusiyyətidaşıyır,dilimənimsə-
məkdəşagirdlərəçoxköməkedir.

T.Mehdiyevabelədeyir:
–İngilisdilibeynəlxalqdildir.Şagirdləriməbudilimükəmməl

öyrətməkənböyükarzumdur.GörkəmliruspedaqoquUşinskişagir-
diməşələbənzədərəkqeydetmişdirki,buməşəlialışdırmaqmüəlli-
minvəzifəsidir.Əgərmənböyüksələfiminbutələbinəqisməndəolsa
əməledəbilmişəmsəxoşbəxtəm.

Bəli,sənxoşbəxtsən,Təranəmüəllimə.Onagörəxoşbəxtsən
ki,gəncnəslintəlim-tərbiyəsinəhəsretdiyinömürsonsuzdur.Çünki
müəllimömrübitmir,tükənmir.O,şagirdlərininömründədavamedir.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
4 oktyabr 1986-сı il, səh.3  
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ŞAGİRDLƏRİN SEVİMLİSİ 
–Şagirdlərinizinsizəqarşıməhəbbətininsirrinədədir?Axı,ri-

yaziyyatkimiçətinbirfənnişagirdlərəsevdirmək,üstəlikonlarınmə-
həbbətiniqazanmaqhərmüəllimənəsibolmur...

–Ürəyimiuşaqlaraverirəm.Onlarıözümdənçoxsevirəm!–de-
yəsəmimiyyətlədilləndi.

NəcibpeşəsinəürəkdənbağlananSusiləAbbasova18ildirki,
maarifcəbhəsindəçalışır.Qəlbininhərarətini,gözlərininnurunudam-
la-damlaşagirdlərininyolunaçiləyir.S.Abbasovafənninixüsuisihə-
vəslə,təmkinlətədrisedir.Tükənməzgənclikenerjisi iləçalışaraq
daimarayıb-axtarır,müxtəlifmövzularınöyrədilməsindəyeni-yenime-
todvəüsullardanistifadəedir.Əməksevərmüəlliminsəyigözəlnəti-
cələrverir.İllərillərəcalandıqcaonunyetirmələriarasındariyaziyyat
müəllimlərinin,mühəndislərin,dəqiqelmlərsahəsindəişləyəndigər
mütəxəssislərinsayıartır.Yüksəkpeşəustalığınamalik,pedaqojimə-
harətiiləfərqlənənSusiləAbbasovadəfələrlərespublikaMaarifNazir-
liyinin qramotalarına layiq görülmüş, 1986-cı ildə isə “Əməkdə
fərqlənməyəgörə”medalıilətəltifolunmuşdur.

–Müəllimliyitəsadüfənmiseçibsiniz,yoxsamüəyyənbirsəbə-
bivardır?

–Düzü,busualakonkretcavabverməkdəçətinlikçəkirəm.
Heçvaxtunudabilmədiyimbirmüəllimimolub–Yazgülmüəllimə.
Məktəbimizdəqadınmüəllimlərazlıqtəşkiledirdi.Yazgülmüəlliməo
qədərgözəl,oqədərnəcib,oqədərmədənibirqadınidiki,hamımız
onavaleholmuşduq.Mənəeləgəlirdiki,onabənzəməküçünmütləq
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müəllimolmaqlazımdır.Eləbuarzu-istəkbağladımənimüəllimliyə!..
Birdəictimaiişlərəböyükmarağımvaridi.Dərsdənsonrabirbaşapi-
onerotağınaqaçar,tədbirlərinhazırlanmasındayaxındaniştirakedər-
dim.Məktəbdənayrılmaqistəməzdim.

Beləcə, parta arxasında cücərən arzular Susiləni Kirovabad
(Gəncə–M.S.)Pedaqojiİnstitutunaaparıbçıxardı.Qiyabiyollaali
təhsilalangəncqızmüəllimliyəbaşladı.İlkgündənqəlbənuşaqlara,
doğmaevihesabetdiyiməktəbəbağlandı.HazırdaS.AbbasovaMa-
sisrayonundakı(Zəngibasarrayonu–M.S.)Sayat-Novakəndorta
məktəbindəişləyir.İllərdənbəritaleyinibutəhsilocağınabağlayan
Susiləmüəlliməictimaiişlərəcanyandırır,bütünsahələrdəfəallıqla
çalışır.Məktəbilkpartiyatəşkilatınınkatibikimidəonunqayğılarıçox-
dur.Azərbaycanlı,ermənivəkürdbalalarınıntəhsilaldığıbeynəlmiləl
məktəbdəşagirdlərinhərbi-vətənpərvərlikvəbeynəlmiləlçilikruhun-
datərbiyəolunmasıpartiyatəşkilatınındiqqətmərkəzindədir.

–Məktəbislahatınıntələbləriiləəlaqədarnəkimitədbirlərhə-
yatakeçirmisiniz?

–Busahədəgörüləsi işlərimizçoxdur. İlknövbədəaltıyaşlı
uşaqlarıməktəbəcəlbetmiş,onlarüçünislahatınəsastələblərinəmü-
vafiqşəraityaratmışıq.Məktəbislahatınınəsastələblərindənbirişa-
girdlərin əməyə hazırlanması, onların peşəyönümü məsələsidir.
BununlaəlaqədarolaraqVIII–Xsiniflərdəoxuyan25şagirddəniba-
rətşagird-istehsalatbriqadasıtəşkiletmişik.Briqadayamənrəhbər-
likedirəm.Buil11hektarsahəgötürmüşdük.Şagirdlərimizhəmin
sahəniböyükhəvəsləəkib-becərdilər.6hektardakartof,3hektarda
çuğundur,2hektardaisəkələmyetişdirdik.Sahələrdənyüksəkkey-
fiyyətlibolməhsultopladıq.Əməyininbəhrəsinigörənuşaqlarınse-
vinciaşıb-daşırdı.Bircəhətixüsusiqeydetməkistəyirəmki,əmək
meydanıtəhsildəqabaqcılolmayanoğlanvəqızlarınqabiliyyətinidə
üzəçıxarır,onlarıngələcəkhəyatyolununmüəyyənləşməsindəmü-
hümroloynayır.Müşahidəetmişəmki,dərslərəhazırgəlməyən,zəif
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oxuyanşagirdlərbeləsahədəözləriniintizamlıaparır,varqüvvələriilə
işləyirlər.BriqadamızınüzvlərindənRəhmanNəcəfov,YazgülSadıqo-
va,FəridəNağıyeva,AsəfHəsənov,ŞəlaləAğayeva,BaharHüseyno-
vanümunəviişləriiləfərqləndilər.

Hərsəhərhəvəsləməktəbəyollanan,şagirdlərinyığın-yığınsu-
allarınasəbrləcavabverənSusiləmüəlliməçətinpedaqojiişləyana-
şı rayonun ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir. O, kənd
Sovetinindeputatı,NizamikəndSovetiİcraiyyəKomitəsininüzvüdür.
Seçicilərintapşırıqlarınıyerinəyetirməküçünvarqüvvəsiiləçalışır.

RespublikamüəllimlərininVqurultayındaböyüketimadgös-
tərərəkSusiləAbbasovanıÜmumittifaqmüəllimlərqurultayınanüma-
yəndəseçmişlər.Bubarədəo,həyəcanladanışır:

–Ölkəmüəllimlərininaliməclisinənümayəndəseçilməyimmə-
niçoxsevindirir.Əminəmki,birpedaqoqkimimənivəhəmkarlarımı
düşündürənsuallaraqurultaydacavabtapacağam.Buböyüketima-
dınmüqabilindəisədahayaxşıişləməli,yenidənqurmadövrününtə-
ləbləriiləayaqlaşmalıyam.

–Sənəgələcəkpedaqojifəaliyyətindəmüvəffəqiyyətlərarzula-
yırıq,Susilə!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
3 oktyabr 1987-ci il, səh.4 
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MÜƏLLİM – MÜHAZİRƏÇİ 
Ömrününyarıdançoxunugəncnəslintəlim-tərbiyəsinəhəsret-

mişRzaTağıyev36ildirki,xəritəönündədayanır.36ildirki,Rzamü-
əllim əlindəki çubuğun ahəstə hərəkəti ilə dönə-dönə “Haradan
başlanırVətən”sualınacavabverir.Vətəntorpağınıqarış-qarış,diyar-
diyartanıdır,sevdirirməktəblibalalara.

1951-ciildəBakıdaAzərbaycanDövlətPedaqojiİnstitutunubi-
tirənR.Tağıyevmənalıbirömüryolukeçmişdir.Bakışəhərindəpeda-
qoji fəaliyyətə başlayan gənc Rza az sonra doğma Ermənistana
qayıdır.Masis(qədimUluxanlı,keçmişZəngibasar–M.S.)rayonunun
Qaraqışlaq(sovetdövründəki–Dostluq)kəndməktəbindəmüəllim-
likedir.

YerevanşəhərindəkiMəşədiƏzizbəyovadınasəkkizillikmək-
təbdədərsdediyiillərRzaTağıyevinpedaqojifəaliyyətsalnaməsində
əsasyertutur.Uzunillərburadatarix-coğrafiyafənlərinitədrisedən
Tağıyevyüzlərləoğlanvəqızadərinbilikvermişdir.O,məktəblilərin
həyatahazırlanmasındavarqüvvəsinisərfetmişdir.HazırdaYerevan-
dakıM.F.AxundovadınaortaməktəbdədərsdeyənRzamüəllim
gənclikhəvəsiiləişləyir.O,yalnızpedaqojifəaliyyətləkifayətlənmə-
yərəkməktəbinictimaihəyatındayaxındaniştirakedir.BugünAxun-
dovadınaməktəbdəkeçiriləneləbirtədbiryoxdurki,Rzamüəllim
ordafəaliştiraketməsin.

R.Tağıyev“Bilik”cəmiyyətininüzvüdür.Özünəməxsusişmeto-
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duolanfəalmühazirəçinitez-tezəməkkollektivlərində,zəhmətkeşlər
arasındagörməkolur.Mühazirəvasitəsilətəbliğatamühüməhəmiy-
yətverənRzamüəllimmətbuatımüntəzəmsurətdəizləyir,məruzələ-
rinmövzusunuəvvəlcədəndəqiqləşdirir.Mövzunukonkretşəkildəyerli
şəraitlə,gününtələbləriiləəlaqələndirdiyinəgörəsöhbətlərihəmişə
dinləyicilərəxoştəsirbağışlayır.Məruzələrəhazırlaşarkənpedaqoji
təcrübəsindəndəgenişistifadəedənR.Tağıyevvalideynlərqarşısın-
daçıxışedərkəngənclərinhərbi-vətənpərvərlik,beynəlmiləlçilikru-
hundatərbiyəolunmasıüçüngərəklitövsiyələrverir.

Rzamüəllimhəmdəgözəlailəbaşçısıdır.HəyatyoldaşıTama-
ranın,qızıTamellanındapedaqojitəhsillərivar.Müstəqilhəyataqə-
dəmqoymuşTamellaatasınınyolunututub–müəllimdir,musiqidərsi
tədrisedir.OğullarıRamiqMoskvadaalitəhsilalır,Namiqisəordusı-
ralarındaxidmətedir.Krasnoyarskdiyarındantez-tezəsgərNamiqin
xoşsədasıgəlir.

Rzamüəllimdeyir:
–Müəllimlikşərəflipeşədir.Dərsdediyimizhərbirşagirdbizə

doğmaövladımızqədərəzizdir.Hərdəfəmüəllimlərotağındanjurnal
əlindəçıxandünənkişagirdlərimNailəƏliyevanı(fizikamüəllimi),Ro-
zaZeynalovanı(dil-ədəbiyyatmüəllimi)gördükcəfərəhimyerə-göyə
sığmır.Bugünbizeynikollektivdə,çiyin-çiyinəişləyirik.Bundanbö-
yüksevinc,mükafatnəolabilər?!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
26 mart 1987-ci il, səh.3 
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SABAHIN SORAĞINDA

SonzənggünüYerevandakıM.F.Axundovadına9nömrəlior-
taməktəbindəhlizindəsəfərbəredicişüarlardiqqəticəlbedir:“İyunun
1-iimtahanlarınbirincigünüdür”,“İmtahanlardan“4”və“5”qiymət-
ləralmağaçalışın!”.Buşüarlarşagirdləridərinbiliklərəyiyələnməyə
çağırır.Məsləhətsaatlarıcədvəlidəməktəbdəgedənqaynarişdən
xəbərverir.Buradaişləyənmüəllimlərinəksəriyyətialitəhsillidir.Dərs-
lərkabinetüsuluilətədrisolunur,zənginlaboratoriya,emalatxana,ki-
tabxanavardır.Təhsilinməzmununa,onunideya-nəzəritəmayülünün
gücləndirilməsinəqayğıartırılmışdır.

Həyatınastanasındaduranonuncularlasöhbətetdik,onların
rəngarəngarzulardünyasınadüşdük.

KəmaləMirzəyeva–Universitetinfilologiyafakültəsinəqəbul
olunmaqarzusundayam.Bədiikitablarısevirəm.

ElşadHəsənov–Politexnikinstitutundaoxumaqistəyirəm.Mü-
həndisolmaqhəsrətindəyəm.

ƏkbərƏliyev–Hərbiməktəbəqəbulolunmaqüçüngücü-
müsınayacağam.Vətəninayıq-sayıqmüdafiəçisiolmaqənbö-
yükarzumdur.

RahibRüstəmov–Uşaqlıqdanatamaişzamanıtamaşaedən-
dəböyükzövqalmışam.Məndəatamkimitəmirçiolmaqistəyirəm.

QönçəMəmmədova–Dərziyəhörmətimvar.Biçib-tikməyəçox
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həvəsliyəm.Əməkmeydanımənimyolumugözləyir.
Nəhayət,şagirdlərinillərdənbərihəsrətlə,həvəsləgözlədikləri

sonzənginsəsieşidildi.Buzənginsəsindəçağırış–sabahınsorağın-
daolangəncləriişləməyə,oxumağa,yaratmağa,qorumağasəsləyən
çağırışvardı.MəktəbindirektoruAdilSüleymanovonuncularaimta-
hanlardamüvəffəqiyyət,həyatdacansağlığıarzuladı.Müəllimlərdən
MəmmədSüleymanov,SüsənMirzəyeva,ZeynəbNağıyeva,Nəcibə
Həsənovavəbaşqalarıözdoğmaövladlarıkimisevdikləriməzunlara
uğurlardilədilər.

XsinifşagirdləriKəmaləMirzəyevavəSolmazMəmmədovaçı-
xışedərəkbildirdilərki,doğmaməktəbdənayrılsaqda,həmişəürəyi-
mizburadaolacaq,təlim-tərbiyəmizdəəməksərfetmişmüəllimlərimizi
heçvaxtunutmayacağıq.

Həyəcandandoğanbiranlıqsükutusalonadaxilolanbirincilə-
rinhay-küylüaddımsəsləripozdu.Üz-gözündənsevincyağankörpə-
lərəllərindəkiçiçəkdəstələrinionuncularatəqdimetdilər.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
28 may 1983-cü il, səh.4
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AL  BAYRAQ  DALĞALANIR
Məktəbliyayıdavamedir.Zümrüdmeşələrinqoynunda,səfalı

dağlarındöşündəyerləşənpionerdüşərgələriüzərindəyenədəal
bayraqdalğalanır.Hərtərəfdəuşaqlarınşənqəhqəhələrieşidilir.Min-
lərləfəhlə,kəndli,ziyalıbalasıdüşərgələrdədincəlir,mənalıistirahət
edir.Respublikamızdastasionarpionerdüşərgələriiləyanaşı,şəhər-
tiplidüşərgələr,əməkvəistirahətdüşərgələridəfəaliyyətgöstərir.
Vardenisrayonunun(qədimGöyçəmahalı–M.S.)KiçikMəzrəkən-
dindəkidüşərgədəbelələrindəndir.

***
-Drujina,düzlən!Farağat!Manqabaşçılarıraporta!
Raportverənlərinsəsicingildəyir.Təbillərsəslənir.Pionerşey-

purununsədalarıaltındaalbayraqqaldırılır.Qaynarhəyatlaçağlayan
düşərgəgünlərindənbiribaşlayır...

KiçikMəzrədəkiəməkvəistirahətdüşərgəsiM.P.Vaqifadınaor-
taməktəbinnəzdindəyerləşir.Məktəbinidmanzalıvəmeydançası,ki-
tabxanavəemalatxanasıuşaqlarınixtiyarınaverilmişdir.Pionervə
məktəblilərinmənalıistirahətiüçündüşərgədəmövsüməmütəşəkkil
başlanmışdır.Tədbirlərproqramırəngarəngdir.Buradayuxarısinifşa-
girdləriistirahətetməkləyanaşı,həmdəkolxozəməkçilərinəyaxından
köməklikgöstərirlər.Buildüşərgədəistirahətedənpionervəkomso-
molçularkolxozun6hektarçuğundursahəsinibecərməyi,200hektar
sahənin otunu toplamağı öhdəyə götürmüşlər. Əmək saatlarında
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məktəblilərqarğıdalı,çuğundurbecərir,tütününalağınıvurur,sahə-
lərindaşınıtəmizləyirlər.

Düşərgədəhərnövbəninsonunda“Məniməməyimrespublika-
nınəməyinəqovuşur”devizialtındakolxozdagörülmüşişləriyekun-
laşdıran toplantı keçirilir. Birinci növbənin qabaqcılları - Müşfiqə
İbrahimova,RitaMusayeva,QurbaniNəcəfov,YaşarRüstəmov,Val-
yaMəmmədovavəbaşqalarıdüşərgərəhbərliyitərəfindənqramota
almışlar.

İstirahətsaatlarındadüşərgədəmaraqlı,rəngarəngtədbirlər
keçirilir.Söhbətzamanıqızlarvəoğlanlarmaraqlıkeçənyayistirahə-
tindəndanışdılar.

LeylaMəmmədova:Düşərgədəkeçəngünlərimizunudulmaz-
dır.Mənəənçoxxoşgələntədbirlərtematiksəhərciklər,viktorinalar,
birdəkitabmüzakirələridir.

İsmayılİbrahimov:ƏməkqabaqcıllarındansağıcıKövsərQuli-
yevavəQırmızıƏməkBayrağıordenliHəmidZeynalovlagörüşümüz
çoxsəmərəlioldu.

ElşənƏləsgərov:Dostluq,beynəlmiləlçilik,hərbivətənpərvər-
likmövzusundakeçirdiyimizsöhbətlərmənidahaçoxmaraqlandırır.

TamaraHüseynova:Ekskursiyalarənçoxxoşumagələntədbir-
lərdəndir.Belətədbirlərzamanıyoldaşlarımızıdahayaxındantanıyır,
bir-birimizinxasiyyətinəbələdoluruq.

AşıqlaryurduGöyçəmahalındapoetiksözəməhəbbətsonsuz-
dur,tükənməzdir.Düşərgədəşeirgecələrindətez-tezAşıqAlının,Aşıq
Ələsgərinincəruhluqoşmalarısəslənir.S.Vurğunun,B.Vahabzadənin
müdrikpoeziyası,V.Mayakovskininmübarizşeirləriqəlblərifəthedir.
ŞeirdeyənlərarasındaSvetlanaQasımovaxüsusiləfərqlənir.

KonsertlərdəbalacaZaurunoxuduğuməktəblimahnılarıqəlb
oxşayır.ValidəNəcəfovanınifasında“Qəşəngdir”,“Ceyran”mahnıları
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hərarətləqarşılanır.XaqaniRzayevgitaranı,NatiqAbdullayevqarmo-
numəharətlədilləndirir.

Düşərgədədil-ədəbiyyatmüəllimiMəşdiSadıqovlanəğməmü-
əllimiAkifBinnətovunrəhbərliyialtındasəhnəciklərhazırlanır.Məktəb-
lilərM.F.Axundovun“HacıQara”pyesindənparçalarısəhnələşdirmişlər.
Uğurlaoynanılantamaşaalqışlarlaqarşılanmışdır.SonraS.Vurğunun
“Vaqif”pyesindənhazırlanmışparçalargöstərilmişdir.

Müəllimlərləsöhbətetdik.BədəntərbiyəsimüəllimiƏkrafHüm-
mətovdedi:

- Uşaqlara ən çox xoş gələn idman yarışlarıdır. Yarışlarımız
“Ümidstartları”adlanır.Qaliblərəxatirəhədiyyələriverilir.Şahmatya-
rışlarınınqalibiVüqarHüseynovmükafatlandırılmışdır.

DüşərgərəisiBaharİsmayılovadediki,hərilmövsümərzində
düşərgəmizdə200nəfərpionerdincəlir.Kolxozhəmkarlartəşkilatının
hesabınahərgünuşaqlarapulsuzyeməkverilir.Valideynkomitəsinin
üzvləri,deputatlarvəkəndsovetininsədriiləbirlikdədüşərgədəvax-
taşırıyoxlamalarkeçiririk.DəstərəhbərləriZinaidaTatarintsevanınvə
ZakirMustafayevinişplanlarıtədbirlərləzəngindir.Çalışırıqki,düşər-
gəgünləriməktəblilərinxatirələrindəənçoxyaddaqalansəhifəolsun.

- İstirahətinizuğurluolsun,əzizbalalar!Yorulmayasınız,
müəllimlər!

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti 
7 avqust 1984-cü il, səh.4
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*Yazıixtisarlaverilir.
Qeyd:1986-cıildəKrasnoseloRayonPartiyaKomitəsinintəlimatçısıİradə

HacıyevavəRayonİcraiyyəKomitəsimədəniyyətşöbəsininmüdiriH.K.iləbirgə
keçirdiyimizhəminreyddənbəziqeydləribukitabadaxiletməkdənməqsədimiz
sovethakimiyyətininsonillərindəErmənistandakıAzərbaycankəndlərininvəziyyəti
barədətariximəlumatlarınəsillərəötürməkdir.

GÜNÜN  TƏLƏBLƏRİ
SƏVİYYƏSİNƏ* 

Həyatdurmadaninkişafedir,adamlarınhəyattərzigündən-gü-
nəyaxşılaşır.Bugünkəndzəhmətkeşiteatra,kinoya,konsertə, id-
manaböyükmaraqgöstərir,asudəvaxtınıdahasəmərəlikeçirmək
istəyir.Bütünbunlarkəndyerlərindəkimədəniyyətocaqlarıqarşısın-
dayüksəktələblərqoyur.Əhalininmədəniistirahətinintəşkili,asudə
vaxtadiqqətvəqayğıbugünölkəmizdəbütüntəşkilatlarınfikriniməş-
ğuledənaktualməsələdir.Lakinfaktlardangöründüyükimi,yerlərdə
buhaqlıvəprinsipialtənqiddənçoxləngnəticəçıxarırlar.

Ar da nış da vəCil də (qədimGöyçəmahalı,sovetdövründəki
Krasnoselorayonununkəndləri–M.S.)klublardaaparılaniş,əhalinin
mədənitərbiyəsi,asudəvaxtınıntəşkilixeyliyaxşısəviyyədədir.Arda-
nışkəndindəkixalqçalğıalətləriansamblının,dramdərnəyininsora-
ğıqonşukəndlərədəçatıb.Ustalıqlahazırlanmış teatr tamaşaları
əhalininrəğbətiniqazanır.Kənddəidmanıninkişafınadagenişyerve-
rilir.İdmanmetodistiƏliAbdullayevinbilavasitərəhbərliyivətəşki-
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latçılığısayəsindəşahmat,futbolvəvoleybolyarışlarıkeçirilir.Buya-
rışlarözətrafındaxeylihəvəskarıbirləşdirir.Rayonicraiyyəkomitəsi
mədəniyyətşöbəsininmüdiriH.K.daqeydetdiki,Ardanışdamədə-
niyyətişi,asudəvaxtaqayğırayonmiqyasındayüksəksəviyyədədir.

Ağ bu laq sovxozurayonuniritəsərrüfatlarındandır.Sovxozun
gəliri ildən-iləartsada,kəndinmədənisimasındadəyişikliknəzərə
çarpmır.Mədəniyyətocağını–klub-kitabxananınyerləşdiyibinanımə-
dəniyyətobyektiadlandırmaqdüzgünolmazdı.Buradaasudəvaxtı
səmərəlikeçirməküçünheçbirşəraityoxdur.Kinosalonuyazınisti
günündəbuzxananıandırırdı.Bəsqışdaburadanecəotururlar?Yal-
nızkinoverilənaxşamlarbir-ikisaatlığayandırılansobaburanınecə
qızdırabilər?Kəndəhalisininənçoxasudəvaxtamalikolduğuqışay-
larındabusoyuqsalonakimgələrvəburadanecətədbirkeçirmək
olar?Klubyerləşənotaqdaikicəpalçıqlıstuldanvəşkafadlandırılan
əşyadanbaşqaheçnəgörmədik.Asudəvaxtlarınıyalnıznərdvədo-
minooynamağasərfedənlərklubdasəmərəliistirahətüçünheçbir
şəraitolmamasından,tədbirlərinyeknəsəkliyindənbollucagileyləndi-
lər.Binanınsonuncudəfənəvaxttəmiredildiyiniheçkəsyadınasa-
labilmədi.Klubdafəaliyyətgöstərənyeganədərnəkbədiiözfəaliyyət
–mahnıdərnəyidirki,onundacəmidoqquzcanəfərüzvüvardır.Bəs
bu böyüklükdə kənddə digər gənclər, cavanlar nə iləməşğul
olurlar? Klubmüdiri SəfərNəsibov bu suala cavab verməkdə
bərkçətinlikçəkdi.

Tox lu ca kənd klubunda səliqə-sahman diqqəti cəlb edirdi.
“OnlarVətənəxidmətetmişlər”,“İdmanvəgözəllik”,“Mülkimüdafiə”
guşələri,tennisstollarınınətrafıçoxadamlıidi.Hissolunurduki,bu-
radatənqiddənnəticəçıxararaqklubunistirahətguşəsinəçevrilməsi
sahəsindəmüəyyənişgörmüşlər.Lakin...Nöqsanlarhələdəçoxdur.
Kinosalonusınıq-salxaqstullarladoludur.Sovxozrəhbərliyininlaqeyd
münasibətiüzündənrayondaToxlucaklubuüçünayrılmış200stul
hələdəözünvanınaçatmayıb.Klubbinasınınətrafınınabadlaş-
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dırılmasıdahələki,yadadüşmür.Klubdafəaliyyətgöstərəndərnək-
lərazlıqtəşkiledir,kəndəhalisininmaraqdairəsiniəhatəedəbilmir.
Şəkilçəkməyəhəvəsivəqabiliyyətiolanlarçoxluqtəşkiletdiyihalda,
klubdarəsmdərnəyiyoxdur.Bubarədədüşünməklazımdır.

Göl kənd klubundaoturmağastulyoxdur.Köhnələrsıradançı-
xıb,yenilərisəmüəyyənhissəciklərinçatışmamasıüzündənquraşdı-
rılmayıb.Görəsən,tamaşaçılarkinoyaayaqüstəmibaxacaqlar?Kim
vənəzamantapıbgətirəcəkhəminhissəcikləri?

Əmir xe yir kəndklubundaheçbirçalğıalətiyoxdur.Alətsizöz-
fəaliyyətdərnəyitəşkiletməkmümkündürmü?

Bər ya bad kəndindəklubbinasıqəzavəziyyətindədir.Əvvəla,
klubadlanantikilininyolubeləyoxdur.Camaatçayınkənarındakıen-
sizcığırdançətinlikləkeçir.Yazaylarındaçayınsuyuqalxandaisəklu-
babuyollagetməkqeyri-mümkünolur.Binanınnamünasibliyiazimiş
kimisalondazibildizəçıxırdı.Aylarlaklubaqədəmbasmayanxidmət-
çigörünür,uçuqtavanınaltındaqalmaqdanqorxur.Ammahərayma-
aşcədvəlinəcəsarətləqolçəkir.

Klubunyenidənqurmaya,əsaslıtəmirəehtiyacıvardır.Avadan-
lıqsız,yarıuçuqbinadayerləşənklubda,şəxsievinzirzəmisindəyer-
ləşənkitabxanadahansımədənitədbirdənsözaçmaqolar?Yaxşı
olmazmıki,sovetlikBəryabaddaklub-kitabxanaüçünyenibirbinain-
şaedilməsibarədətəşəbbüsgöstərə.Vaxtıçatmışbuməsələiləməş-
ğulolmaqlazımdır.

Çay kənd klubundaisəvəziyyəttamamiləbaşqaşəkildədir.Bu-
radamədənitədbirlərarabirkinogöstərməkləməhdudlaşır.Klubmü-
diriEtibarKərimovundediyinəgörə,dramdərnəyiməşqlərəaxşamlar
kinoseansıqurtardıqdansonrabaşlayır.Bunədərəcədəinandırıcı-
dır?Gecəsaat22.00-dansonrakeçirilənməşqəkimlərgələr?

Me şə kənd klubuyenicətəmirolunmuşdur.Salona50ədədtə-
zəyumşaqstuldüzülmüşdür.Lakinburadadaqarmondansavayıheç
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birçalğıalətiyoxdur.KlubmüdiriGülnazSərdarovagəncdir,təcrübə-
sizdir,bacarıqlıvəişbilənyoldaşlarınköməyinə,dəyərliməsləhətləri-
nəciddiehtiyacduyur.Meşəkənddəklubişiçoxprimitivşəkildətəşkil
edilib,işçilərmüxtəlifsiyasikampaniyalaradairmühazirəvəməruzə-
ləroxumaqdanbaşqaheçnəetmirlər.İşplanıdüzgüntərtibedilmir,
buradakonkretlik,dəqiqlikçatışmır.

Ümumiyyətlə,Krasnoselorayonundaklubvəkitabxanalaracəlb
olunanlarınsayırespublikanınortagöstəricisindənaşağıdır.Ötənil
rayondasosial-mədənitədbirlərüçünayrılmış230minmanatvəsai-
tinyalnız57min500manatından(sovetrublunəzərdətutulur–M.S.)
istifadə olunmuşdur. Təsərrüfat rəhbərləri,müvafiq kənd sovetləri
klub-kitabxanabinalarınıntəmirolunmasınalaqeydyanaşırlar.Sonon
ildə11kənddəklubbinalarıqətiyyəntəmirolunmamışdır.Rayonun
mədəniyyətocaqlarındanyalnızaltısınınbinasındaqızdırıcısistemvar-
dır.SobalarvasitəsiləqızdırılanbinalarsakəndSovetlərinin,ilkparti-
ya təşkilatlarının zəif nəzarəti sayəsində kifayət qədər yanacaqla
təminolunmur.1985-ciildərayonklublarıüçün105minmanatlıqava-
danlıq,müxtəlifəşyalar,alətləralınmışdır.Lakinhələdəklublardabu
sahədəciddikəsirvardır.

Mədəniyyətocaqlarındaişləyənkadrlarınseçilməsi,burayaba-
carıqlı,istedadlı,həvəskarşəxslərincəlbedilməsidəvacibməsələdir.
Klublarınişiyenilikçilik,təşəbbüskarlıqruhundaqurulmalıdır.Dərnək-
lərinişindəzəhmətkeşlərinfəaliştirakınanailolmaq,estetiktərbiyə-
nin,ədəbiyyatvəidmanıntəbliğisəviyyəsininyüksəlməsinəciddi
diqqətyetirmək lazımdır.Zəhmətkeşlərinsosial sərvətolanasudə
vaxtdansəmərəliistifadəetməsiaktualməsələdirvəbuməsələha-
mınınarahatetməlidir.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
3 iyun 1986-cı il, səh.4
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TƏLƏBƏLİK  İLLƏRİ*
Yenəqızılıpayızözqanadlarınıanatəbiətinüzərinəgərib.Ət-

rafmühitlibasınıdəyişib,ağacların“yarpaq-yarpaqpıçıltısı”başlayıb.
Ömür-günümüzyenibirdövrə–şıltaqpayızgünlərinəqədəmba-
sıb... Bu günlərin neçə vaxtdan bəri yol gözləyənlərinin – tələbə
gənclərinbayramıbaşlayıb.Aliməktəblərin,tədrisocaqlarınınqapısı
taybatayaçılıb.Gəncoğlanvəqızlarözdoğmaevlərindəndahadoğ-
maolanelmvəbilikmərkəzlərinə,auditoriyalaraqayıdıblar.Roman-
tikailədolutələbəlikillərininyenisəhifələrivərəqlənməyəbaşlayıb...

***

K.MarksadınaQırmızıƏməkBayrağıordenliYerevanPolitex-
nikİnstituturespublikanınböyükvəqabaqcıltəhsilocaqlarındanbi-
ridir.Buradaminlərləgənctəhsilalır,elmvəbiliköyrənir.İnstitutun
həyətindəbirqrupgəncdiqqətimizicəlbetdi.OnlarAzərbaycandilin-
dənəbarədəsəqızğınmübahisəedirdilər.Öyrəndikki,bugənclərgü-
nəşli Azərbaycandandırlar. Odlar yurdunun dilbər guşələrindən –
Ağdamdan,Şəkidən,Astaradan,Qazaxdan...olanbugənclərinstitu-
tunmexanikafakültəsindəoxuyurlar.

FakültənindekanıM.V.dedi:
–Biraliməktəbdəbütünsahələrüzrəmütəxəssislərhazırla-

maqüçünixtisaslıkadrlar,praktikməşğələobyektləriolmadığından

*MəqaləninhəmmüəllifiMirzəYusifovdur.
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1981-cidərsilindənetibarənkooperativqəbulüsulunamüraciətolun-
muşdur.Buüsulaəsasən,qardaşAzərbaycanvəCürcüstanrespubli-
kalarınınhərbirindənonnəfərabituriyenteksperimentyoluiləqəbul
imtahanlarınıverdikdənsonrabizimfakültəyəgöndərilir.Qəbulzama-
nıhəminabituriyentlərinrusdiliniyaxşıbilməsivətexnikifənlərdən
hazırlıqlıolmasıəsasgötürülür.Üçüncükursdanhəmintələbələrin
kosmikcihazlarüzrəmühəndis-konstruktorvəmaşınqayırmadakey-
fiyyətənəzarətinavtomatlaşdırılmasıüzrəmühəndis-mexanikhazırla-
yansahələrüzrəixtisaslaşmasıbaşlayır.Fakültədətələbələrdənibarət
beynəlmiləlqruplaryaradılır.Bucürqruplarıntəşkilihəmqardaşxalq-
larınövladlarınınbir-birinindilini,adət-ənənəsiniöyrənmək,həmdə
təlimprosesindəortasəviyyənitəminetməkbaxımındanolduqcayax-
şınəticələrverir...

Doğrudanda,institutdaolduğumuzvaxtistərtələbələrlə,is-
tərsəmüəllim-professorheyətiiləolansöhbətlərimizdəfakültədeka-
nınındediklərininşahidiolduq.

İbadTeymurovüçüncükurstələbəsidir.YerevanPolitexnik
İnstitutunailkərizəverənlərdən,azərbaycanlıtələbələrinilkpioner-
lərindəndir.Özdərinbiliyi,səmimiyyətiiləqrupyoldaşlarının,müəllim-
lərin rəğbətini qazanıb. Fakültə komsomol və həmkarlar
təşkilatlarınınbüroüzvüdür.Biliyini“Eylerinalfa,betta,qamma
inteqralları”mövzusundaelmi işüzərində sınamağahazırlaşır.
İbadburadaözünəxeylidost-tanışqazanıb,qısamüddətərzin-
dəermənidilindədanışmağıdaöyrənib.Ohəmdəgözəlidman-
çıdır. Respublikanın ali məktəbləri arasında keçirilən güləş
yarışlarındainstitutunadınışərəfləqoruyur.

İbadınkursyoldaşıElxanMehdiyevbarədədəyalnızxoşsöz-
ləreşitdik.Müəllimləribildirdilərki,Elxanistedadlıtələbədir,əlaqiy-
mətlərləoxuyur. İnstitutun tələbəelmi cəmiyyətinin fəalüzvüdür.
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İndiyədəkmüxtəlifsəpkilərdəmaraqlıaxtarışlaraparıb.Hazırda“Kep-
lerqanunlarıvəümumdünyacazibəqanunu”mövzusundaelmiişüzə-
rindəçalışır.Azərbaycanlıtələbənindərinbiliyi,yüksəkçalışqanlığı
gözəlümidlərdoğurur.

XatirəHacıyevasəfalıŞəkidəboya-başaçatıb:

–Birvaxtlarmənədesəydilərki,Yerevansəninüçündoğ-
mabirşəhərə,neçə-neçəunudulmazdostlarınünvanınaçevri-
ləcək,inanmazdım.İndiburadamüxtəlifmillətlərdənolançoxlu
dostvəsirdaşqazanmışam.Şəhərintəmizhavası,gözəlarxitek-
turasımənivalehedib.

Həmingünbirincikurstələbələrinin–Mehdi,Namiq,Yunisvə
başqalarınındeməyədahaçoxsözlərivaridi.Axı,cəmisibirneçəhəf-
tədirki,onlarözarzularınaçatmış,adlarınınyanınayenibirad–tə-
ləbəadıyazmışlar.Qarşıdaonlarıbilikləraləminəmaraqlı“səyahətlər”,
neçə-neçəyuxusuzgecələrinbəhrəsiolacaqsevinc,fərəhdolugün-
lərgözləyir.

MehdiMehdiyevortaməktəbiMirbəşirdə(Tərtərrayonun-
da–M.S.)bitirib.Seçdiyiixtisasdanda,qrupyoldaşlarındanda
olduqcarazıdır:

–Tələbəyik,tələbə...Doğrusunudeyimki,birvaxtlarbuadın
odunaçoxyanmışam,özümüçünənyüksəkzirvəhesabetmişəmtə-
ləbəliyi.İndibudur,sovetKonstitusiyasınınbizgənclərəverdiyitəhsil
hüququnəticəsindəözarzumaçatmışam.Bizazərbaycanlıtələbələr
üçünböyükfəxrdirki,respublikamızınadınıonunhüdudlarındankə-
nardatəmsiledirik.Əlbəttə,qarşıdaçətinimtahanlar,ciddisınaqlar
gözləyirbizi.Lakinbiz–birincikurstələbələrimöhkəmbiliyimizə,yu-
xarıkursyoldaşlarımızınqardaşlıqköməyinə,fənnmüəllimlərimizin
tələbkarlığıvəsəmimiyyətinəbelbağlayaraqbusınaqlardanalnıaçıq-
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gülərüzçıxacağımızaşübhəetmirik.

Oxuduğumqrupdamehribanvəqayğıkeşyoldaşlarçoxdur–
Manuka,Vaxtanqmənimyaxındostlarımdır.Bizdərslərəbirlikdəha-
zırlaşır,boşvaxtlarımızıbirlikdəkeçiririk.Yataqxanadaüçüncüotaq
yoldaşımızıgürcütələbələrdənseçmişik.

***

Zeytundabirünvanvar.Buünvandayalnızvəyalnızgənclər
yaşayır.Həraxşamtələbəşəhərciyiadlananhəminünvandangitara-
nınsehrlitellərindənqopan“YanıqKərəmi”,“Sonabülbüllər”,“Dalğa-
lar” ətrafa yayılır, həzin Azərbaycan musiqisi neçə-neçə ürəkləri
əfsunlayır,riqqətəgətirir...

“İllərquşqanadlıdır”,–deyiblər.Günlərötəcək,eləbirvaxtgə-
libçatacaqdırki,onlarınadlarıyanınayeniadlar–alim,müəllim,mü-
həndis,konstruktoryazılacaq.Tələbəadıözömrünübaşavursada,
tələbəlikillərininqəlblərdəoyatdığıkövrəkxatirələrheçvaxtunudul-
mayacaq,yaddançıxmayacaqdır.

“Sovet  Ermənistanı” qəzeti
7 oktyabr 1983-cü il, səh.2 
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BƏXTİYAR SƏTTAROĞLU 

Telejurnalist Mənzərə SADIQOVA:

“BU, İNSANIN ÖZÜNÜ ÖZÜNDƏN
ALAN SƏNƏTDİR” 

İrə van şə hə rin də, zi ya lı ai lə sin də dün ya ya göz açıb. İx -
ti sa sı fi lo loq, pe şə si jur na list dir. Mən sur şe ir lər ya zır. Azər -
bay can EA- nın  Ni za mi adı na Ədə biy yat İn sti tu tu nun
dis ser tan tı dır. Jur na list fə a liy yə ti nə “So vet Er mə nis ta nı” qə -
ze tin dən baş la yıb. Ta le yin dən qaç qın lıq fa ci ə si ke çib. “A zər -
bay can qa dı nı” jur na lın da, Azər bay can Bə dii Tər cü mə və
Ədə bi Əla qə lər Mər kə zin də ça lı şıb. “Yurd daş” qə ze ti nin əsa sı -
nı qo yan lar dan bi ri dir. İl lər lə sıx əmək daş lıq et di yi, ça lış dı ğı
Azər bay can ra di o sun da po pul yar ve ri liş lər dən sa yı lan “Qız
qar da şım” ra dio top lu su nun ya ra dı cı sı və apa rı cı sı dır. Ha zır -
da Azər bay can Mil li Te le vi zi ya sı nın “Xə bər lər” baş re dak si -
ya sın da ça lı şır. Par la ment müx bi ri ki mi te le vi zi ya şərh çi si
mə ha rə ti nə gö rə Az .Kİ Vİ Hİ- nin təq di ma tıy la res pub li ka
Mət bu at Fon du nun Fəx ri fər ma nı ilə təl tif olu nub.

– Mən zə rə xa nım, köh nə iş yol da şı ki mi çox dan dır gö rü -
şüb söh bət et mə mi şik. Bu na bax ma ya raq, içə ri gi rən ki mi
vaxt qıt lı ğın dan şi ka yət lən di niz. Yə ni işi niz o qə dər çox olur
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ki, dost lar la hər dən bir söh bət et mə yə də vaxt tap mır sı nız? 
– Bəx ti yar müəllim, yax şı bi lir si niz ki, bu, in sa nın özü nü  ö zün -

dən alan sə nət dir. Bəl kə elə pe şə mi zin xoş bəxt li yi də bun da dır, bəd -
bəxt li yi də. Fakt bu dur ki, əsl jur na lis tin özü üçün ya şa maq im ka nı
yox dur. Yə ni o, yal nız sə nət üçün ya şa yır, adi bir mə qa lə, re por taj ha -
zır la yıb or ta ya çı xa ra na dək gün lər lə ax ta rış da olur. Gə rək sə nət kar
özü -ö zü nü tək rar la ma ya. Hər han sı for ma da özü nü tək rar la ma jur na l-
ist üçün ölüm de mək dir. Ona gö rə də hə mi şə ax ta rış apa rır, müx tə lif
sa hə lər də qə lə mi ni sı na ma lı olur san. Be lə lik lə sa at lar gün lə rə, gün lər
ay la ra ca la nır, bir də ayı lıb gö rür sən ki, köh nə dost lar dan xey li uzaq
düş mü sən.  

–  Siz da ha çox han sı möv zu da yaz ma ğı xoş la yır sı nız?  
– Si ya sət. Mən uzun il lər ide o lo gi ya, mə də niy yət və pub li sis ti -

ka sa hə lə rin də ça lış mı şam. Hər dən bir də iq ti sa diy yat dan yaz mı şam.
Si ya sə tə isə hət ta si ya sət dən yaz maq qa da ğan olun du ğu vaxt lar da
da to xun ma ğa ça lış mı şam. Çün ki elm də, ma a rif də, mə də niy yət də
qlo bal ba xım dan ya na şan da si ya sə tin tər kib his sə lə ri dir.  

– Mən zə rə xa nım, bəd nam Dağ lıq Qa ra bağ hə rə ka tı
baş la nan vaxt lar er mə ni lər tə rə fin dən tə qib və təh qir lə rə,
ölüm və iş gən cə lə rə mə ruz qal dı ğı mız an la rı xa tır lat maq is -
tə məz dim. An caq mə sə lə on da dır ki, kənd yer lə rin də er mə ni -
lər lə azər bay can lı lar bir- bi ri ni ya xın dan ta nı dı ğın dan
üz -üz dən uta nır dı. Bi ri qor xur, bi ri çə ki nir, bə zi lə ri isə bi zə
“hör mət edir di”. Am ma şə hər də be lə de yil di. Siz Ye re van da
ya şa yır dı nız, azər bay can lı ol du ğu nu zu da bi lir di lər. ..

– Bə li, o il lər də ba şı mız çox mü si bət lər çə kib. Am ma bu na bax-
 ma ya raq mən öz işim də idim. Ye re van da iş lə yir, Ba kı ya la zı mi in for ma -
si ya nı ötü rür, bə zən va cib bil di yim sə nəd lə ri şəx sən özüm gə ti rib o
vaxt kı Azər bay can KP MK-ya təq dim edir dim. Ya dı nız da dır sa, hət ta bir
də fə re dak si ya dan çı xan da – “Zvart nos” ae ro por tu ələ ke çi ri lən gün,
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yə ni 5 iyul 1988-ci il də mə ni öl dür mək də is tə di lər.  
– Bə li. On da mən də ae ro por ta ge dir dim. “So vet Er mə -

nis ta nı” üçün Ba kı dan gön də ri lən ma te ri a lı gö tür mə li idim. 
– Hə min vaxt əgər özü mü bir qə dər itir səy dim, elə ora da ca öl -

dü rə cək di lər. Er mə ni cə tə miz da nı şır dım, o qə dər cə sa rət lə ca vab ver -
dim ki... On lar fi kir ləş di lər bəl kə səhv sa lıb lar. ..  

–  Bəs Si zi ni şan ve rən kim idi?  
– Bi zim nəş riy yat da, mət bə ə də iş lə yən bir er mə ni qı zı. Son ra -

dan hət ta Er mə nis tan KP MK-nın nü ma yən də si nin iş ti ra kı ilə re dak si -
ya mı zın yı ğın ca ğı sə viy yə sin də də hə min mə sə lə mü za ki rə olun du.
Am ma üs tü nü açıb -a ğart ma ma ğı  məs lə hət bil di lər. Nə isə.  

Bir də fə şə hər də Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si üçün
im za top lan dı ğı nı gör düm. Hə min sə nəd lə ri Mosk va ya gön də rə cək di -
lər. Qa ra bağ ko mi tə si nin üz vlə ri nə özü mü er mə ni ki mi təq dim edib
de dim ki, bun lar dan ve rin apa rım qo ca la ra, ev dən ba yı ra çı xa bil mə -
yən lə rə də im za lat dı rım. Və hə min sə nəd lər dən – səs ver mə blank la -
rın dan bir ne çə nüs xə alıb gön dər dim Ba kı ya, Və zi ro va çat dır dı lar.
Blank la rı ve rən də er mə ni lər mən dən sə nəd lə ri mi is tə di lər. De dim ki,
ya nım da heç bir sə nəd yox dur. Hal bu ki çan ta mı aç say dı lar və si qəm -
dən tut muş pas por tu ma dək ha mı sı ora day dı. Bun dan son ra ün va nı mı
və te le fo nu mu so ru şub öz yan la rın da qeyd et di lər. Öz gə bir ün van de -
dim. Tə sa dü fən, mə ni sor ğu- su a la tu tan oğ lan lar dan bi ri hə min mə -
həl lə nin sa ki ni çıx dı. İna nın ki, az qa la ürə yim qı rı lıb ayaq la rı mın al tı na
düş dü. Hə min mə həl lə ni yax şı ta nı dı ğım dan çox inan dı rı cı şə kil də bir
az ara lı da ya şa dı ğı mı bil di rib və ziy yət dən çıx dım.  

Hə lə Sum qa yıt ha di sə sin dən əv vəl er mə ni ümum mil li hə rə ka tı -
nın li de ri Pa ruyr Hay rik yan mə nə  mək tub la “Er mə ni və Azər bay can
xalq la rı na ça ğı rış” la rı nı gön dər miş di. (Er mə ni mət bu a tın da da ara bir
çı xış et di yim dən im za mı ta nı yır dı lar). Ça ğı rış da Mosk va nın təh ri ki ilə
iki xalq ara sın da dəh şət li  bir qır ğı nın ola ca ğı na işa rə var idi. Bu sə -
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nəd lə ri yı ğıb Ba kı ya, Az .KP MK-ya gə tir dim, son ra isə tər cü mə elə dim,
həm fi kir lə rim lə bə ra bər su rət lə ri ni çı xart dı rıb Er mə nis tan da kı azər -
bay can lı la rın və ziy yə ti ni şərh edən mək tub la bir gə SSRİ- nin və bü tün
müt tə fiq res pub li ka la rın Ali So vet lə ri nə gön dər dik. Ümu miy yət lə, bu
is ti qa mət də çox lu iş lər gör mü şük. 

...Ye re van da sa və ziy yət get- ge də gər gin lə şir di. Ax şam lar tez-
 tez “So vet Er mə nis ta nı” əmək daş la rı nın  qa pı la rı nı dö yür, təh did edir -
di lər. Əv vəl elə bi lir dik ki, hə min tə qib lər yal nız bir ne çə mi zə qar şı
yö nəl di lib. Son ra dan mə lum ol du ki, bu ha mı mı za  qar şı təş kil olun -
muş ak si ya dır. Hət ta bir də fə sa hə mü vək ki li evi mi zə gə lib xə bər dar -
lıq et di ki, heç bir şey apar ma dan şə hə ri tərk et, yox sa sə ni
öl dü rə cək lər. Ona de dim ki, sən so vet mi li si sən, elə mi? De di ki, bə li.
De dim: mən də so vet və tən da şı yam, bir hal da ki, 2 min qul du run 1
qı zı öl dür mək çün hü cu ma ke çə cə yi sə nə bəl li dir, zəh mət çək mə nim
təh lü kə siz li yi mi qo ru!  

Qa yıt dı ki, bi lir sən, mə nim o qə dər qüv vəm yox dur gə lən lə rin
qar şı sı nı alam. Bir də ki, sən öl dü rü lən dən son ra mə nim tu tu lub cə -
za lan dı rıl ma ğı mın sə nin çün nə əhə miy yə ti var?! Hə min ax şa mın sə hə -
ri si şə hər ko men dan tı na mü ra ci ət et dim. ..  

– Bəs bun la rı ni yə bu gü nə qə dər yaz ma yıb sı nız, de mə -
yib si niz?  

– Hə lə Ba kı da kı 1988-ci il mi tinq lə rin də mə nə də fə lər lə de yir -
di lər ki, çıx tri bu na ya da nış, sə nin sö zün da ha əsas lı dır, əlin də fakt la -
rın var. Bi lir si niz, küt lə qar şı sı na çıx maq bö yük mə su liy yət dir,  gə rək
de di yin hər kəl mə nin re zo nan sı nı dü şü nə sən.  

Və bu mə su liy yə ti dərk et di yim dən hə min tək lif dən im ti na edir -
dim. Heç vaxt gö zə gir mək, irə li çıx maq, si ya si li der lik id di a sın da ol -
ma mı şam. Sa də cə, va cib say dı ğım iş lə ri gör mə yi özü mə borc
bil mi şəm. İn di nə yə na il ol mu şam, nə qə dər xal qı ma xe yir ver mi şəm,
ümu mi işi mi zə kö mək et mi şəm de yə bil mə rəm, am ma vic da nım ra -
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hat dır ki, və tə nin və mil lə tin ta le yi həll olu nan mə qam lar da əli mi ya -
nı ma sa lıb otur ma mı şam, öv lad lıq bor cu mu ye ri nə ye tir mə yə ça lış mı -
şam. Özü də ölü mü gö zü mün al tı na alıb o iş lə ri gör mü şəm. Hə min
gün lər də o qlo bal mə sə lə lə rin fo nun da ölüm nəy di ki... O ba rə də yaz -
ma ğa gə lin cə isə dü şün mü şəm ki, bu mə nim ta le yim dir, qis mə tim dir
ya şa mı şam. Yaz ma ğa nə eh ti yac var.  

– Mən zə rə xa nım, de yə sən xa ti rə lər bi zi çox uzaq la ra
apar dı. On suz da bu gün kü qay ğı la rı mız ki fa yət qə dər dir. Gə -
lin möv zu nu də yi şək. Uzun müd dət dir mət bu at da ça lı şır sı nız.
Bir jur na list ki mi de yə bi lər si niz mi, o vaxt iş lə mək asan idi,
yox sa in di?  

– Bi lir si niz, jur na list üçün iş lə mək, özü də əsl jur na list ki mi iş -
lə mək hə mi şə çə tin olub. Çün ki əv vəl lər de mok ra ti ya yox idi sə də,
jur na lis ti ka da mək təb var idi. Çox tə əs süf ki, söz azad lı ğı na ge niş
mey dan ve ril di yi in di ki dövr də jur na lis ti ka mək tə bi ni itir dik. O vaxt lar
nə dən ya zır san yaz, bü tün sa hə lər də sta bil ləş miş nor ma lar var idi. Və
sə nin ya zın o nor ma la ra ca vab ver mə liy di. Elə bil mə yin mən şab lon
tə rəf da rı yam. Jur na list qə lə mi əli nə alan da mə su liy yət hiss edir di. İn -
di çox la rın da o mə su liy yət yox dur. Ucuz sen sa si ya na mi nə nə dən de -
sən ya zır lar.  

– Mən zə rə xa nım, Siz jur na lis ti ka nın bü tün mər hə lə lə -
ri ni ke çib si niz. Yə ni qə zet də, jur nal da, ra di o da iş lə yib si niz və
ha zır da da te le vi zi ya da ça lı şır sı nız. Bun lar sə nə tə bağ lı lıq dan
irə li gə lir, yox sa ta le yin qis mə tin dən?  

– Mən jur na lis ti ka nı lap uşaq lıq dan se vir dim. Hə mi şə mən dən
so ru şan da ki, bö yü yən də kim ola caq san, de yir dim jur na list. Gü lür dü -
lər ki, ata sı nın kres lo su nu əlin dən ala caq.  

Yaz ma ğa şe ir lə baş la mı şam. Po e mam da olub. Mək təb də di var
qə ze ti nə mə qa lə lər ya zır dım. O ki qal dı jur na list pe şə si nə, mən cə ka -
mil sə nət kar ol maq üçün sa hə lə rin hər bi ri nin spe si fi ka sı na də rin dən,
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özü də prak ti ka da bə ləd ol maq va cib dir. Adi cə jur nal la qə zet jur na lis -
ti ka sı nis bə tən ya xın gö rün sə də, ara la rın da bö yük fərq var. Mən bu -
nu “A zər bay can qa dı nı” jur na lın da iş lə yən də duy dum. Jur nal da da ha
çox prob le ma tik mə sə lə lə rə, kök lü möv zu la ra yer ay rıl ma lı dır ki, 3-4
ay son ra oxu cu ya ça tan da ya zı ak tu al lı ğı nı itir mə sin. Qə zet də de yi lən
söz isə bu gü nün sö zü ol ma lı, ope ra tiv in for ma si ya yü kü da şı ma lı dır.
Ra dio yığ cam, la ko nik di li se vir. Te le vi zi ya nın isə vi zu al ün siy yət im -
kan la rı ge niş dir. Jur na lis ti ka nın mər hə lə lə ri ni pil lə- pil lə keç mə yi mi sə -
nət ta le yi min ən bö yük uğu ru he sab edi rəm.  

– Mən cə, te le vi zi ya nın im kan la rı da ha ge niş, əha tə li ol -
sa da, jur na lis tin for ma laş ma sı üçün qə zet il kin və yax şı
mək təb dir? 

–  Bə li.  
–  Mən zə rə xa nım, elə hal olub mu ki, yaz dı ğı nız mə qa -

lə nin və ya kim lə sə mü sa hi bə nin son ra lar pe şi man çı lı ğı nı çə -
kə si niz?

–  Qə tiy yən.  
– İs tə yir si niz bir mi sal çə kim. Bax bir il bun dan əv vəl

te le vi zi ya da Əbül fəz El çi bə yin ide ya la rı nı təb liğ edir, mü sa hi -
bə lər gö tü rür dülər. Ə.El çi bəy yox, baş qa bi ri ol sun, fər qi yox-
 dur. Te le vi zi ya da de yi lən söz son ra kı gün də yad dan çı xa
bi lər. Am ma qə zet də be lə de yil. İn di qə zet də tə rif lə di yin ada -
mı bir də gö rür sən ki, köh nə nöm rə lər də tən qid edib sən. Son
il lər be lə şey lər tez- tez olur. Si zin ya ra dı cı lı ğı nız da ne cə? 

– Əgər jur na list ob yek tiv dir sə, onun öz möv qe yi var sa, qə -
rəz siz dir sə, o heç vaxt dü nən de di yi söz dən bu gün xə ca lət çək məz.
Əsas mə sə lə bun da dır. Bir də ki, jur na lis tin ya zı sın da za ma nın ru hu ol -
ma lı dır. Yox dur sa, de mə li o, jur na list de yil. Oxu cu da jur na lis tin ya zı -
sı nı təh lil edən də ona müt ləq za man və mə kan kon teks tin də
ya naş ma lı dır. Jur na lis ti, ya xud ya zı çı nı ya şa dı ğı dövr dən, o ta ri xi şə -
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ra it dən təc rid edib ya ra dı cı lı ğı na qiy mət ver mək düz gün de yil.  
Jur na list əsa sən də ic ti ma i- si ya si möv zu la ra ayıq- sa yıq ya naş -

ma lı, kor- ko ra nə han sı sa par ti ya və ya şəx siy yə tə xid mət gös tər mə -
mə li dir. On suz da biz də ya ra nan par ti ya la rın ço xu ide o lo gi ya ət ra fın da
yox, şəx siy yət ət ra fın da for ma la şıb. Hə min şəx siy yət rey tin qi ni iti rən -
də onu təb liğ edən jur na list də qa lır pis və ziy yət də.  

Mən heç vaxt cəb hə çi ol ma mı şam,  am ma AX C-nin tə rəf da rı ol -
mu şam və de mok ra tik hə rə kat da öm rü mün il lə ri ni qoy mu şam. Mən
bu nu ne cə in kar edə bi lə rəm? (Hal bu ki bu gün çox la rı in kar edir!) Bu,
mə nim hə ya tım dır. Am ma AXC ha ki miy yə tə gə lən dən son ra on la rın
kadr si ya sə ti ni bə yən mə mi şəm və bu nöq sa nı te le vi zi ya da tən qid
edən bi rin ci şəxs mən ol mu şam. Tə səv vür edin ki, hə min ma te ri al ba -
rə də “Gün” proq ra mı baş la nan da Pre zi dent Apa ra tı na mə lu mat çat dır -
dı lar və şəx sən Döv lət ka ti bi Pə nah Hü sey no vun gös tə ri şi ilə mə nim
re por ta jım proq ram dan çı xa rıl dı. Yə ni de mək is tə yi rəm ki, AX C-yə rəğ -
bə tim hə qi qə ti de mək də, gör dü yü mü yaz maq da mə nə ma ne ola bil -
mə miş di, iq ti dar da ol ma la rı da gö zü mü qa maş dır ma mış dı. Am ma
yal taq ya zar lar var ki, adam la rı məhz kres lo su na gö rə tə rif lə yir və yı -
xı la na bal ta çal ma ğa bi rin ci baş la yır lar. Bir hə qi qə ti iq ti dar da kı lar xü -
su si lə dərk et mə li dir lər ki, yal ta ğa gü vən mək ol maz! 

–  Te le şir kə tin sa biq səd ri Məm məd İs ma yıl vax ti lə Mil li
Məc lis də çı xış edə rək bil dir di ki, te le vi zi ya döv lə tə xid mət
edir. Səhv et mi rəm sə, hə min ve ri li şi Siz apa rır dı nız. Bu fik rə
mü na si bə ti niz.

– Döv lət te le vi zi ya sı döv lə tin mə na fe yi nə xid mət et mə li dir, iq -
ti dar da otu ran la rın mə na fe yi nə yox. Çox tə əs süf ki, həm kar la rı mız bə -
zən döv lə tin mə na fe yi ilə iq ti dar da kı la rın mə na fe yi ni qa rış dı rır lar. Kim
iq ti da ra gə lir sə, səhv -düz bü tün hə rə kət lə ri ni tə rif lə yib de yir lər ki, bu,
döv lə tin mə na fe yi dir. Şəx sən mə nim üçün döv lə tin və mil lə tin mə na -
fe yi əsas dır, iq ti dar da kı la rın yox. Heç vaxt iq ti dar da kı la ra ya rın ma ğa
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ça lış ma mı şam. Gör dük lə ri mi, duy duq la rı mı qə lə mə al mı şam. Çün ki
və zi fə sa hib lə ri tez- tez də yi şir, döv lət və mil lət sə də yiş məz dir. Əbə di -
nin mə na fe yi ni mü vəq qə ti yə qur ban ver mək ol maz.  

–  Bə li. Döv lə tin mə na fe yi və mil lə tin mə na fe yi var ki,
bun lar da üs t-üs tə düş mə li dir. Am ma son il lər tər si nə olub. 

–  Bi lir si niz, iq ti da ra kim gə lir sə, onu tə rif kam pa ni ya sı baş la nır.
Bu da işə xe yir dən çox zi yan vu rur. Bir mi sal çə kim. İn di ki par la ment
tə zə se çi lən də ses si ya lar da bə zi de pu tat la rın Hey dər Əli ye vi sı xış dır -
ma la rı ha mı mı zın ya dın da dır. On da mən ra dio üçün ha zır la dı ğım sü -
jet də Heydər Ə li ye vin bö yük təc rü bə yə ma lik dün ya miq yas lı si ya sət çi
ol du ğu nu qeyd edib onun po ten si al im kan la rın dan is ti fa də et mə yin,
qüv və lə ri bir ləş dir mə yin zə ru rə tin dən yaz mış dım. Hə min fi kir lər
mətn dən çı xa rıl mış dı. Son ra elə ol du ki, sü jet ümu miy yət lə efi rə ge -
də si ol ma dı. Bu yay Gən cə ha di sə lə ri ilə əla qə dar Heydər Ə li yev Su -
rət Hü sey nov la gö rü şə ge dən də də döv lət te le vi zi ya sın dan tək cə mən
get dim, özü də kö nül lü, Gən cə dən qa yı dan dan son ra elə ol du ki,
Hey dər Əli yev Ali So ve tə sədr se çil di, bu də fə fır fı ra ki mi baş la dı lar
dörd ya nın da gə ziş mə yə. Be lə zi rək “jur na list lə ri miz” çox dur.  

– Mən zə rə xa nım, bi li rik ki, Si zin po ten si al im kan la rı -
nız ge niş dir. Qay nar jur na list fə a liy yə ti niz lə ya na şı el mi iş lə
də məş ğul su nuz, bə dii ya ra dı cı lıq la da. Nə vaxt sa o sa hə lər -
dən hər han sı na olan ma raq jur na lis ti ka nı üs tə lə yə bi lər mi?

– Çə tin. Gə lə cək haq qın da proq noz ve rə bil mə rəm. Am ma bu
gün mə nim çün in for ma si ya sa hə sin də ça lış maq dan va cib iş yox dur.
Bü tün dün ya si ya sə ti nə in for ma si ya nın fə al tə sir gös tər di yi döv rü müz -
də mil lə ti mi zi dü çar ol du ğu bə la lar dan xi las et mək üçün Azər bay can
hə qi qət lə ri ni öl kə və dün ya ic ti ma iy yə ti nə çat dır maq hər bi ri mi zin şəx -
si kar ye ra sın dan qat- qat va cib dir.  

“Vətən səsi” qəzeti 
5 noyabr 1993-cü il, səh.1-2
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MİRZƏ YUSİFOĞLU 

QIZ QARDAŞIM
Telejurnalist Mənzərə Sadıqovanı belə çağıranlar çoxdur... 

MƏN ZƏ RƏ. Gö zəl ad dır, de yil mi?! Özü də gö zəl dir: bəs tə boy, şi -
rin dil bir qız dır. Ay dın nit qi, mə la hət li sə si var. Bir cə ki... öt kəm li yi ol -
ma say dı.  

Ni yə be lə de yi rəm, hə? Çün ki onun di la vər li yi nə hə mi şə hə səd
apar mı şam. Elə lap açı ğı nı de yim: pa xıl lan mı şam. Mü ba hi sə lə ri miz,
mərc tu tan gün lə ri miz olub. Ha mı sın da da udu zan mən, udan o! Bu -
dur, in di də od la na -od la na (haq qın da bir cüm lə də yaz ma ya ca ğı ma
söz ver səm də) port re ti ni cı zı ram: te le jur na list Mən zə rə Sa dı qo -
va şərh çi lik mə ha rə ti nə gö rə Mət bu at Fon du nun Fəx ri fər ma -
nı nı və pul mü ka fa tı nı (döz, ca nım, döz gö rüm) alıb.

...“Qar daş lı ğı mız” “düş mən çi li yi miz” dən baş la yıb. Ye re van da
“So vet Er mə nis ta nı” qə ze ti nin re dak si ya sın dan. Mən zə rə mü əl lim lik -
dən kor rek tor lu ğa gəl miş di. Od par ça sıy dı. İş dən be şəl li ya pış mış dı.
On da kı bu hə və sə elə da rı lır dım ki! Əla cım sanc ma ğa qal mış dı: “Fi lo -
loq dan qə zet çi ol maz, be lə üzül mə, xa nım”. Söz al tda qa lan dı mı heç:
“Sən öz ha lı na yan. Biz elə ana dan gəl mə jur na lis tik” (u zun müd dət
“So vet Er mə nis ta nı”n da şö bə mü di ri iş lə miş ata sı na işa rə edir di).  

Od par ça sı ürə yin də ki atə şə bə ləd miş. Çox keç mə di ki, kor rek-
 tor luq da da “mü əl lim li yə” baş la dı. Həm də şö bə lə ri “ya zı atə şi nə” tut -
du. “Yu xa rı ya” –  ədə bi iş çi li yə çək di lər. 



411

VI Fəsil.  MƏNİ BELƏ TANIYIRLAR

Bu da bəs de yil miş. Bir də xə bər tut duq ki, Ba kı ya ge dib- gə lir,
möv zu gö tü rüb – el mi iş ya zır. Elə o gün dən Mən zə rə nin gü cü nə ha -
mı lıq la inan dıq, “qız qar da şı mız” bi lib, qul lu ğun da da yan dıq. .. 

Bir gün sə.. .Ta le yi mi zə di dər gin lik pa yı düş dü. Ba kı ya pə nah gə -
tir dik. Bir müd dət ço xu muz dan səs- so raq çıx ma dı. Ye nə də qız qar da -
şı mız! Ra dio dal ğa la rın dan: ədə bi- bə di i, gənc lər üçün proq ram lar dan
eşit dik sə si ni. Az son ra isə “Mən zə rə Sa dı qo va” adı ye ni bir ve ri li şin,
“Qız qar da şım” (!) ra di o top lu su nun qa nad la rın da süz dü.  

Bu dur, ar tıq ikin ci il dir ki, qız qar da şı mın ya ra dı cı sı, bə ləd çi si ol -
du ğu bu ma raq lı ve ri liş yur du mu zu qa rış- qa rış do la şır. Cəb hə də vu ru -
şan, tar la da ça lı şan, həbs xa na da ya tan ana və ba cı la rı mı zın
dərd -sə rin dən, ib rət li ta le yin dən da nı şır.  

Mən zə rə nin qə zet sə hi fə lə rin dən ayaq açıb ra dio dal ğa la rın da
püx tə lə şən jur na list lik ba ca rı ğı bu gün ma vi ek ran dan da ha qa ba rıq
gö rü nür. İn for ma si ya ki mi ağır bir janr sa hə sin də ça lı şır. Mil li te le vi zi -
ya mı zın ən çox sa yı lıb- se çi lən “Gü nün xə bər lə ri” proq ra mı nın par la-
 ment müx bi ri ol maq si zə asan gəl mə sin. Nə yax şı ki, Mən zə rə üzə ri nə
dü şən mə su liy yə ti gö zəl dərk edir. Əgər be lə ol ma say dı, onun Mil li
Məc li sin ic las la rın dan ha zır la dı ğı re por taj lar baş qa la rı nın kın dan se çil -
məz di.  

Özü nə məx sus dəst -xət ti var. Bir qay da ola raq ay dın və sə lis da -
nı şır. Baş ver miş ha di sə ni cə sa rət lə, ob yek tiv cə si nə şərh et mə yə can
atır. Hər han sı qa nun ve ri ci lik ak tı nın ma hiy yə ti ni açıq la maq da, xal qa
nə ve rə bi lə cə yi ni saf- çü rük et mək də mə ha rə ti nə söz ola bil məz.  

...Hər dən qız qar da şım dan söz çə ki rəm: “Fi lo loq ola -o la qə zet -
dən ya pış dın, in di də ra di o dan, te le vi zi ya dan tu tub san. Bəs 
sonra?... “Sö zü mü ta mam la ma ğa qoy mur: “Öz dər di nə qal. Hər şe yi
öl çüb- biç mi şəm. Gə lə cək də müt ləq ix ti sa sı ma qa yı da ca ğam – el mi işi -
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mi da vam et di rə cə yəm, bə dii ya ra dı cı lıq la məş ğul ola ca ğam. ..” – de -
yir. Söz lə ri nə inan ma sam da üzə vur mu ram, ürə yim də de yi rəm:
Tə ki sağ lıq ol sun, qız qar da şım! ”.  

“Ekran-efir” qəzeti 
13 avqust 1993-cü il, səh. 2

Mirzə Yusif  “Könül söhbətləri”,
Bakı - 2004, səh.193-194 
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ZÖHRƏ ƏSGƏROVA

QIZ QARDAŞIMIZ
İn san öz ta le ul du zu al tın da do ğul du ğu gün dən ar zu la rı nın

ün va nı na tə lə sir. Bu tə ləs kən lik, gər gin lik için də özü müz dən çox öz gə -
lə rin dərd və qay ğı la rı nın se li nə dü şü rük. Həs sas qəlb li adam la rın bu -
dur hə yat mə ra mı. Baş qa la rı nın se vin ci onun ən bö yük mü ka fa tı dır.
Be lə ta nı yıb, tə bi ə ti nə bə ləd ol du ğu muz Mən zə rə Sa dı qo va öz jur na l-
ist fə a liy yə tin də za ma nın nəb zi ni tu tan, hər bi ri mi zi na ra hat edən su-
 al la ra ca vab ve rə bi lən ma raq lı ya zı la rı ilə se çi lir, yad da qa lır. Onu da
qeyd edək ki, qə ləm lə si lah lan mış Mən zə rə Sa dı qo va nın adı, so ra ğı
özün dən əv vəl Ba kı ya gəl miş di. “Ə də biy yat və in cə sə nət”, “A zər bay -
can mü əl li mi” və di gər qə zet lər də dərc olu nan mə qa lə lə ri onu Azər -
bay can oxu cu la rı na ta nıt mış dı. Er mə nis tan da ya şa yan soy daş la rı mız
Mən zə rə xa nı mın tü tün çü Na rın gül Qa ra ye va ya həsr olun muş mə qa -
lə si ni “A zər bay can qa dı nı” na gön də rə rək ar zu la rı nı bil dir miş di lər. Bu
əmək qəh rə ma nı nın hü nə ri nə həsr olun muş mə qa lə sə mi miy yə ti, hə -
ra rə tiy lə jur na lın re dak si ya he yə ti nin diq qə ti ni cəlb et di yin dən “So vet
Er mə nis ta nı” qə ze ti nə mək tub gön də rə rək  Mən zə rə Sa dı qo va nı
“A zər bay can qa dı nı”  ilə əmək daş lı ğa də vət et miş di lər. Bəl kə də elə bu
sə bəb dən dir ki, Ba kı ya köç dük dən son ra Mən zə rə xa nı mın ürək qız -
dı rıb üz tut du ğu ün van və ilk iş ye ri “A zər bay can qa dı nı” jur na lı nın re -
dak si ya sı ol du.  

Nə qə dər ki  mü ha ri bə odu, dəh şə ti tor paq la rı mı zı qar sı ma -
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mış dı, Mən zə rə xa nım  zəh mət adam la rı nın hü nə ri nə, ba ca rı ğı na həsr
edir di ya zı la rı nı. 

O, ya xın keç mi şi, Er mə nis tan dan məc bu ri köç dü yü gün lə ri bir
da ha xa tır la yan da qeyd et di: – Tor paq la rı mı za göz di kən er mə ni lə rin
əlif ba sı na be lə ba xa bil mir dim o qaç ha qaç dan son ra. Mə nim ki mi on
min lər lə azər bay can lı öz doğ ma tor pa ğın dan kö çü rü lüb qaç qın adıy -
la dam ğa lan sa da, bu acı ta le ilə mü ba ri zə apar maq ol du məq sə dim.  

Mən zə rə xa nı mın həs sas, zə rif qəl bin dən sü zü lən sə mi mi, bə -
dii ya zı la ra heç vaxt oxu cu lar, din lə yi ci lər la qeyd qa la bil mir lər. Çün ki
bu sə mi miy yət də bər li- bə zək li, şi şir dil miş fakt lar yox dur, yal nız in ka -
ro lun maz hə yat hə qi qə ti var. Hə qi qət onun üçün hə yat da ən yük sək
me yar dır. 

Mən zə rə Sa dı qo va nı ta ma şa çı lar te le vi zi ya dan par la ment müx -
bi ri ki mi də tez- tez apar dı ğı re por taj lar dan ta nı yır lar. Mil li Məc li sin ic -
las la rın dan ha zır la dı ğı ve ri liş lə ri  xü su si lə yad da qa lan dır. Də rin ana li tik
təh lil lər, qa nun la rın, mil lət və kil lə ri nin qa nun ve ri ci lik fə a liy yə ti nin şər -
hi və on la ra ob yek tiv mü na si bət təq di rə la yiq dir.  Müx bir– və tən daş ki -
mi ha di sə lə rə, Məc lis də və zi fə sin dən ası lı ol ma ya raq çı xış la ra onun öz
mü na si bə ti var. Si ya si möv zu lar da rəs mi qə bul lar dan ha zır la dı ğı re-
 por taj lar da  Mən zə rə xa nı mın dəs ti- xət ti  ay dın se çi lir.  

Mən zə rə Sa dı qo va Ba kı ya gəl di yi gün dən bir çox mət bu at sa hə -
lə rin də ça lış mış, “Yurd daş” qə ze ti nin əmək daş la rın dan bi ri ki mi ma -
raq lı prob le ma tik mə qa lə lər lə çı xış lar et miş dir. İs te dad lı jur na lis tin
ra dio fə a liy yə ti ay rı ca söh bə tin möv zu su dur.  

Əy ni nə əs gər pal ta rı ge yib və tə nin mü da fi ə si nə qalx mış Cey -
ran Sol tan mu ra do va (Şu şa), Ey zən gül Ka zı mo va (Qu bad lı), Rüx sa rə
Cu ma ye va (Ağ dam) ki mi qey rət li el qız la rı mız ba rə də söh bət lə ri, Şə -
hid lər Xi ya ba nın da dəfn olu nan ilk dö yüş çü qız Rə hi lə Oru co va ya, düş -
mən əli nə keç mə mək üçün axı rın cı gül lə si ni özü nə vu ran Qa ra tel
Ha cı mah mu do va ya, cə sur jur na list lər Sa la tın Əs gə ro va ya, Çin giz Mus -
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ta fa ye və, Alı Mus ta fa ye və və baş qa la rı na həsr olun muş ra di o o çerk lə ri
gənc lə rə mü ba ri zə əz mi, və tən pər vər lik hiss lə ri aşı la yıb dır. Mən zə rə
xa nım “Qız qar da şım” ra di o top lu su nu 3 il dir ki, mə ha rət lə apa rır. On -
dan ra di o top lu nun məhz  ni yə “Qız qar da şım” ad lan dı ğı nı so ru şan da
gü lüm sün dü: “So vet Er mə nis ta nı” qə ze tin də əmək daş la rın için də ye -
ga nə jur na list qız mən idim. Ona gö rə də mə ni “Qız qar daş” de yə ça -
ğı rır dı lar. Nə dən sə bu adı çox se vi rəm. “Qız qar da şım” ra dio
top lu sun da müx tə lif hə yat tər zi ilə bir- bi ri nə bən zə mə yən qız və qa -
dın la rı mı zın ta le yi ni araş dı rır, on la rın uğur la rı ilə se vi nir, kə də ri ilə
qəm lə ni rik. La kin bu qəm pas siv, bəd bin bir hiss de yil. Hər ve ri liş dən
son ra   Mosk va dan, Bal tik ya nı öl kə lər dən, Sank t-Pe ter burq dan, Or ta
Asi ya dan və əl bət tə ki, res pub li ka mı zın müx tə lif gu şə lə rin dən top lu -
mu za on lar la mək tub gə lir. Azər bay can lı qız la rı mı zın mil li adət -ə nə -
nə lə rə mü a sir mü na si bə tin dən, ha ra da ya şa ma sın dan ası lı ol ma ya raq
mil lə ti mi zin adı nı uca tut ma ğın dan, bi zi dü şün dü rən bir çox prob lem -
lər dən bəhs et mək lə ya na şı dün ya qa dın la rı nın hə yat tər zin dən, türk
xalq la rı nın, ümu mən Şərq dün ya sı nın ye tiş dir di yi gör kəm li qa dın şəx -
siy yət lər dən söh bət aç ma ğı mız mən cə, din lə yi ci lə ri da ha çox cəlb edir.  

Mən zə rə xa nı mın “cə miy yət və şəx siy yət” kon teks tin də araş dı -
rıb oxu cu la ra, din lə yi ci lə rə təq dim et di yi möv zu lar öz ak tu al lı ğı ilə diq -
qə ti cəlb edir. Qız qar da şı mı zın çıl ğın, sə mi mi tə bi ə ti nə bən zə yir
ya zı la rı. Köv rək qəl bi co şub- da şan da şa ir lə şir, bir an lıq mü ha ri bə nin
acı sı nı unu dub dün ya nı yed di rəng də gö rür, in san lar gö zün də na ğıl la -
şır. Bu na ğıl lar dün ya sı onu öm rü nün han sı gün lə ri nə apa rır? Axı uşaq -
lıq dan şe ir ya zır dı, po e zi ya hə vəs ka rıy dı. Bir də axı tor pa ğı mı zın dil bər
gu şə lə ri nə, mən zə rə si nə hey ran ol ma maq, il ham lan ma maq müm kün -
dür mü?! Tə bi ət gö zəl lik lə ri qar şı sın da Al la hın qüd rə ti nə, onun ya rat -
dı ğı ka mil əsə rə ne cə qiy mət ver mə yə sən?! Mək təb də elə yı ğın caq,
məc lis ol maz dı ki, şe ir lə çı xış et mə sin. Xü su si lə S.Vur ğu nun “A zər bay -
can” şe i ri ni söy lə yən də san ki qə dim tor pa ğı kök sü nə sı xıb ona öz öv -
lad mə həb bə ti ni şa i rin di liy lə od lu -a lov lu səs lə eti raf edir di. Bu doğ ma
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eti raf isə in di efir də da ha çox və tez- tez səs lə nir. 
Jur na list Mən zə rə Sa dı qo va par la ment müx bi ri ki mi te le vi zi ya

şərh çi si mə ha rə ti nə gö rə res pub li ka Mət bu at fon du nun Fəx ri fər ma -
nı ilə, “Qız qar da şım” ra dio top lu su na gö rə Azər bay can Küt lə vi İn for-
 ma si ya Va si tə lə ri İş çi lə ri nin Həm kar lar İt ti fa qı nın “A zər bay can
bay ra ğı” fəx riy yə dip lo mu ilə təl tif olu nub. Qız qar da şı mı za ye ni uğur -
lu ya ra dı cı lıq sə hər lə ri ar zu la yı ram. Sə hər lə rin bi rin də qə lə bə müj də -
si, se vinc göz ya şı nə si bi miz ol sun və qız qar da şı mı zın di lin də,
qə lə min də sülh, əmin -a man lıq ar zu la rı ümid lə do ğul sun.  

Mən zə rə xa nım, haqq sə si niz hə mi şə efir də ucal sın. 

“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 1-2  1994-сü il, səh.28
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ALMAZ ÜLVİ 

SƏN ÖZÜN ŞEİRSƏN… 
Mən zə rə xa nı mı ilk də fə Axun dov adı na Döv lət ki tab xa na sın da

gör müş düm. 1985-ci il olar dı. Ki tab xa na nın bib li oq ra fi ya şö bə si -
nin əmək da şı – gö zəl in san, qay ğı keş dost, həs sas qəlb li və tən -
daş ki mi sev di yim Sə a dət xa nı mın ta nış lıq üçün de di yi söz lər
in di də ya dım da dır. 

– Mən zə rə xa nım İrə van dan gə lib. Aka de mi ya nın Ədə biy yat İn-
 sti tu tun da dis ser tant dır. El mi iş mü da fiə et mək is tə yir. Çox zəh mət keş,
ağıl lı qız dır. De di yin də inad cıl dır. Özü nə qar şı çox tə ləb kar dır. 

Elə o vaxt dan hə mi şə göz lə rim lə o qo çaq  qı zı ax tar mı şam.
Müx tə lif qə zet- jur nal lar da im za sı nı gö rən də ya zı la rı na diq qət et mi -
şəm. Mən zə rə Sa dı qo va Azər bay can  Döv lət Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya
fa kül tə si ni bi ti rib doğ ma İrə va na qa yıt mış dı. Bir müd dət mü əl lim iş -
lə sə də, ya ra dı cı lı ğa olan hə və si onu “So vet Er mə nis ta nı” qə ze ti nə gə -
ti rib çı xar mış dı. Re dak si ya da uzun il lə rin jur na list lə ri sı ra sın da özü nə
yer tap dı, im za sı nı ta nıt dı, oxu cu lar qa zan dı. Hə lə bu nun la ki fa yət lən -
mə yə rək  dis ser ta si ya üzə rin də iş lə mək  ma ra ğı nı da yə qin ləş dir miş -
di. Çə tin bir möv zu üzə rin də iş lə yir di. Gə rək ki, Azər bay can dram
əsər lə ri nin er mə ni səh nə sin də oy na nıl ma sı na həsr olun muş el mi iş
idi. O, çə tin lik lə ol sa da İrə van döv lət ar xiv lə ri ni bir- bir araş dır mış,
bü tün ma te ri al la rı əl də edə bil miş di. Hər il ki növ bə ti gö rü şü müz də
təd qi qa tın dan da nı şır, də yər li fakt lar top la dı ğı nı bil di rir di. De mək olar
ki,  işi ni ta mam la mış dı və tez lik lə mü da fi ə yə baş la ya caq dı. Onun cid -
diy yə ti, tə ləb kar lı ğı mən də be lə bir inam oyat mış dı ki, Mən zə rə nin to -
xun du ğu möv zu yük sək sə viy yə də ba şa çat ma lı dır. Və gün lə rin bi rin də
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Qa ra bağ mə sə lə si or ta ya atıl dı. Qa ra ba ğın qa ra gün lə ri İrə van tor pa -
ğın dan ayaq aç dı. Ora da ya şa yan bü tün azər bay can lı lar yurd -yu va la -
rın dan pe rik sa lın dı lar. Mən zə rə xa nım da yur dun dan, evin dən, işin dən
di dər gin olun muş du. Hər şey ar xa da qal mış dı.  

Tə zə dən bi nə sal ma lıy dı – ev -e şik, do la nı şıq, iş -güc qur ma lıy -
dı. Hər şe yi bü növ rə dən baş la ma lıy dı. Çox il lə rin yor ğun lu ğuy la, ağ -
rı sıy la hər şey yo lu na düş dü. Am ma ne cə… Bir də fə Mən zə rə xa nım
mə ni ev lə ri nə qo naq də vət et miş di. Ana sı Rü ba bə xa nım gö zəl süf rə
aç mış dı, plo vun ət ri lif tə cən gə lir di. Ana nın na ra hat çı lı ğı hər gün ya -
dım da dır: “Al lah ha mı nı qo ru sun, mə nim bircə ba la mı da on la rın için -
də. Bir- bi ri niz dən mu ğa yat olun. Mən zə rə ni tək qoy ma yın.”  

Rü ba bə ana qı zı nın yüz oğu la də yə si ağ lı, fəh mi, sa va dı, qo -
çaq lı ğı, mərd li yi ol du ğu nu bil sə də, onu ha mı ya eti bar la yır dı. 

Mən zə rə xa nım di dər gin hə ya tı na öy rəş di. Ye nə də ya ra dı cı işə
bağ lan dı. “A zər bay can qa dı nı” jur na lın da kı fə a liy yə ti unu dul maz dır.
Ra di o da kı və tən pər vər ya ra dı cı lı ğı len tin yad da şın da çox gü man ki,
Qı zıl Fond da sax la nır. Nə ha yət, te le vi zi ya ya – Az TV-nin “Xə bər lər”
proq ra mı na gə lib çıx dı. Ta le nin işi dir. İn di Azər bay can da bu adı ha mı
ta nı yır: Mən zə rə Sa dı qo va. Onun sə si eşi di lən də hər kəs, bü tün ta ma -
şa çı lar  cid di, sə mi mi bir in for ma si ya nı eşi də cək lə ri nə əmin olur lar.
Mən zə rə xa nım bir vaxt lar qə zet- jur nal da özü üçün oxu cu au di to ri ya -
sı top la dı ğı ki mi, te le vi zi ya da da cid di ta ma şa çı mə həb bə ti qa zan dı.  

Nə ha yət o, 1995-ci il də çox dan ta mam la dı ğı el mi işi ni ye ni dən
sah man la yıb Az .ME A- nın  Ni za mi adı na Ədə biy yat İn sti tu tun da mü da -
fiə et mə yi qə rar laş dır dı. Sə nəd lə ri ni təq dim et miş di. ...O gün Mən zə -
rə çox hə yə can lı idi. Bir az na ra hat çı lıq ke çi rir di. Möv zu su çə tin iş idi
– onu qə bul edən lər, et mə yən lər ic las ota ğı na yı ğış mış dı lar. İn di ki ki -
mi gö zü mün qa ba ğın da dır. Mən zə rə tri bu na da çox alov lu, bir az da
cid di, tə ləb kar gör kəm də dis ser ta si ya işi ni mü da fiə edir di. Son ra op -
po nent lə rin irad la rı na ey ni sə viy yə də ca vab ver di. İn sa fən op po nent -
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lə ri Mən zə rə nin mü da fiə et di yi sa hə nin ma te ri al la rı na bə ləd ol duq la -
rın dan işin diq qə tə la yiq li yi ni də yər lən dir mək dən çə kin mə miş di lər. Am -
ma yer- yer dən haq sız irad lar, hü cum lar. Mən zə rə qə tiy yən əh va lı nı
poz mur du. Mən tiq li ca vab la rıy la ha mı nı sus du rur du. Nə ha yət çə tin -
lik lə ol sa da o, qa lib gəl di.  

Fi lo lo gi ya el mlə ri na mi zə di Mən zə rə Sa dı qo va həm də in san -
pər vər lik də əvəz siz dir. Ya dım da dır, 1991-ci il də Ak tyor evin də bir təd -
bir ke çi ri lir di. Az TV-dən çə ki liş qru pu də vət olun ma lıy dı. Am ma elə bil
qəs dən bü tün yol lar bağ lan mış dı. Mən zə rə xa nım on da həm də ra di -
o da iş lə yir di. Onun qə tiy yət li tər pə ni şiy lə hər şey yo lu na düş dü. O
təd bir çox yük sək sə viy yə də TV-də də fə lər lə işıq lan dı rıl dı. Bu ra da
onun yol daş lıq mü na si bə tin dən də irə li də və tən pər vər lik möv qe yi da -
yan mış dı.  

İl lər ötür. Za man də yi şir. Am ma işıq lı, zəh mət keş in san lar da ha
da mə tin lə şir, nur la nır lar. Rəh mət lik Rü ba bə ana nın ürək çır pın tı sıy la
de di yi – “Al lah ha mı nı qo ru sun, mə nim tək ba la mı da on la rın için də”
– söz lə ri ni hə mi şə xa tır la yı ram. Bəl kə də bu ya zı o ana ru hu nun diq -
tə siy lə ara ya -ər sə yə gəl di. 

Mən zə rə xa nım Sa dı qo va il lər, gün lər ki mi hər gün qaç ha- qov -
da dır. İs tə yər dim ki, o da bir ho vur da yan sın və bir az ca da özü, öz
ta le yi üçün ya şa sın. El -o ba, və tən ta le yi ni hər şey dən üs tün tu tan lar
nə dən sə öz lə ri ni hə mi şə unu dur lar. On la ra da Al lah yar dım çı olur.  

Sə nə şər qi qo şum, şe ir nə dir ki, 
Ovun sun ürə yin, ovun sun tə ki. 
Sən özün şe ir sən, elə şe ir ki  
Şa ir lər hey rət dən ay hə səd çə kir.   

Almaz  Ülvi  “Müharibə ağrılarım”,
Bakı – 2005, səh. 347-349
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SƏNUBƏR

“QIZ QARDAŞIM”IN  SÖZÜ
HƏLƏ  ÇOXDUR

Bu gün lər də Azər bay can ra di o su nun ən po pul yar ve ri liş lə rin dən
sa yı lan “Gənc lik” stu di ya sı nın “Qız qar da şım” ra dio top lu su gənc nəs -
lin hər bi və tən pər vər lik tər bi yə sin də oy na dı ğı müs təs na ro la gö rə və
efi rə çıx ma sı nın 2-ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə Azər bay can Küt lə vi İn-
 for ma si ya Va si tə lə ri İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı nın “A zər bay can bay ra -
ğı” fəx riy yə dip lo mu ilə təl tif olu nub.  

Efi rə çıx dı ğı ilk gün dən müx tə lif ic ti ma i- si ya si, so si al prob lem -
lə ri miz lə bağ lı mü ba riz çı xış la rı, ta le yi mi zə ya zı lan la rın hər üzü nü
gənc lə ri mi zin di li ilə açıq la ya raq mə nə vi dün ya mı za yol açan ma raq lı
söh bət lə ri ilə qəl bi mi zi ov sun la yan “Qız qar da şım ”ın re dak to ru və apa -
rı cı sı, te le vi zi ya nın “Xə bər lər” baş re dak si ya sı nın şərh çi si Mən zə rə
Sa dı qo va dır.

“Qız qar da şım” ne cə dün ya ya gə lib, han sı qay ğı la rı, nə ki mi
plan la rı və pers pek tiv lə ri var? Bu su al la ra Mən zə rə xa nım be lə ca vab
ver di: 

– Qa dın la rın müx tə lif prob lem lə ri əv vəl lər də ya zı la rı mın əsas
möv zu su olub. Ona gö rə də Te le ra dio Şir kə ti nin keç miş sədr mü a vi ni
Şa mil Mə ci do vun qız lar üçün xü su si ve ri liş ha zır la maq ba rə də tək li fi
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mə nim ürə yim dən xə bər ver di. De mək is tə di yim söz çox idi və in di də
qur tar ma yıb. Bu iki il də in di yə qə dər efir dən və ek ran dan eşi dil mə yən
bir çox mə nə vi mə sə lə lər dən, müx tə lif so si al bə la la ra mə ruz qal mış
gənc lə ri mi zin ta le yin dən, qa dın la rı mı zın qay ğı la rın dan söz aç mış, ar -
zu və is tək lə ri ilə oxu cu la rı ta nış et mək üçün mü za ki rə lər, dis kus si ya -
lar təş kil et mi şik, on la rı dü şün dü rən, na ra hat edən bir çox mə sə lə lə rin
həl li nə ça lış mı şıq.  

Bun dan baş qa, Şər qin ye tiş dir di yi bü tün gör kəm li qa dın şəx siy -
yət lə ri din lə yi ci lə ri mi zə ta nıt ma ğı özü mü zə borc bi li rik. Biz bu ənə nə -
ni da vam et dir mək lə ya na şı, mü a sir qa dın xa dim lə ri mi zi və
qəh rə man la rı mı zı da unut mu ruq. Ey ni za man da dün ya nın müx tə lif öl -
kə lə rin də ya şa yan qa dın la rın hə yat tər zi və mə i şə ti haq da da mə lu mat
ve ri rik. Onu da qeyd edim ki, eli mi zin- gü nü mü zün bu ça ğın da bü tün
söh bət lə ri mi zin əv və li də, so nu da Və tə nin qey rə ti ni çə kən, tor pa ğı -
mı zın düş mən lər dən tə miz lən mə si üçün can la rın dan ke çən igid oğul -
la rı mı zın, qız la rı mı zın, bu gün cəb hə böl gə lə rin də qəh rə man lıq
gös tə rən gənc lə ri mi zin ta le yi nə bağ lı dır. .. 

“Səhər” qəzeti
16 fevral 1994-cü il, səh. 1
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ZEYNAL ƏLİOĞLU

“QAÇQINLIQ   ALT-ÜST  ETDİ  
HƏR   ŞEYİ...” 

Əziz oxu cu, fo to şə kil dən si zə ba xan qı zı ta nı dı nız mı? Diq qət lə
ba xın, özü də tez- tez te le vi zi ya da nə zə ri cəlb edən, ma raq lı re por ta-
j lar, müx tə lif ve ri liş lər apa rır. Mil li Məc lis dən də həm çi nin. Düz tap mı -
sı nız, Mən zə rə Sa dı qo va dır. Mən zə rə xa nım te le jur na list dir. Onun
mə la hət li sə si, ay dın nit qi, xü su si şərh çi lik mə ha rə ti var dır. Özü də
san ki ek ran üçün ya ra nıb. Məhz gös tə ri lən cə hət lər te le jur na list üçün
zə ru ri və va cib dir. 

Mən zə rə xa nım la üz bə üz əy ləş mi şik. O, şi rin dil lə söh bət edir,
mən sə çox hə vəs lə din lə yi rəm. Göz lə rim önün də onun keç di yi yol san -
ki və rəq lə nir. Onun hə ya tı nın ya zıl ma mış ki ta bı nın hə lə açıl ma mış sə -
hi fə lə ri ay na da gö rü nür müş ki mi can la nır. Ara da su al lar la mü da xi lə
edi rəm onun şi rin, bir az da ən di şə li, kə dər li söh bə ti nə... Söh bə ti mi -
zin bə zi an la rı ilə oxu cu la rı ta nış et mək is tə yi rəm. 

– “Əs li miz- nəs li miz qə dim İrə van dan dır. Mən də ora da dün ya -
ya gəl mi şəm. İrə van şə hə rin də Ge dər ça yın sa hi lin də bö yük bağ- bağ -
ça mız, iki mər tə bə li ge niş, ra hat ev -e şi yi miz var dı. Atam (Hü seyn ki şi
– Z.Z.) jur na list olub, tə qa ü də çı xa na ki mi “So vet Er mə nis ta nı” qə ze -
tin də iş lə yib.  
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Or ta mək tə bi İrə van da bi tir mi şəm. Qı zıl me da la dü şür düm. Ver -
mə di lər, han sı er mə ni ra zı olar dı ki, on la rın öz uşaq la rı qa la- qa la türk
uşa ğı (a zər bay can lı – Z.Z.) qı zıl me dal al sın?! Bu, mə ni hə vəs dən sal -
ma dı. 1972-ci il də Ba kı ya gə lib Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin  fi -
lo lo gi ya fa kül tə si nə da xil ol dum.  

...U şaq lıq dan şe ir lər ya zar, məc lis lər də şe ir lər oxu yar, ic ti mai iş -
lər də ya xın dan iş ti rak edər dim. Elə bir məc lis, şən lik ol maz dı ki mən
or da  şe ir söy lə mə yim. Sə məd Vur ğu nun “A zər bay can” şe i ri di li min
əz bə ri idi. Bir təd bir be lə hə min şe ir siz keç mir di. Elə bu na gö rə də
mə ni həm mək təb də, həm də kə nar da çox vaxt adım la de yil, “A zər -
bay can” de yə ça ğı rar dı lar. ..  

...U ni ver si te ti bi ti rib qa yıt dım İrə va na. Bir müd dət iş siz qal dım.
Hə min müd dət də İrə van da kı er mə ni, rus və Azər bay can dil lə rin də çı -
xan qə zet lər lə əmək daş lıq et dim. Nə ha yət, “So vet Er mə nis ta nı” qə ze -
ti nə kor rek tor lu ğa işə dü zəl dim. Ora da qay da be lə idi: jur na list li yə
baş la yan hər bir adam  işə kor rek tor luq dan baş la ma lıy dı, son ra qa bi -
liy yə ti nə gö rə re dak si ya da yer bo şal dıq ca pil lə- pil lə qal xır dı...    

El mi işə çox hə və sim var dı. Uni ver si tet də oxu yan da da fik rim
as pi ran tu ra ya da xil ol maq idi. Təh si li mi ba şa vu ran da Ba kı da qal say -
dım bu yo lu da vam et di rə cək dim. La kin mü əy yən sə bəb dən İrə va na
qa yıt ma lı ol dum. El mi ax ta rış la ra hə vəs mə ni ra hat bu rax mır dı.
“C.Cab bar lı dra ma tur gi ya sı er mə ni ədə bi- mə də ni mü hi tin də (1920-
1960-cı il lər)” möv zu su üzə rin də (təs diq olun ma mış – Z.Z.) iş lə mə yə
baş la dım boş vaxt la rım da. Ye re van da kı ar xiv lər dən top la dı ğım ma te-
 ri al lar, o cüm lə dən  er mə ni so vet dra ma tur gi ya sı nın ba ni si sa yı lan ta -
nın mış dra ma turq De re nik De mirç ya nın se çil miş əsər lə rin dən
oxu du ğum bir fi kir bu möv zu nu iş lə mək zə ru rə ti nə da ir  qə na ə ti mi
möh kəm lən dir di. O ya zır dı ki, “mən Ba kı da C.Cab bar lı nın “Se vil ”i nə
bax dım və çox tə sir lən dim, mən də bu yo lu seç dim”.  

Ba kı ya gə lib çox his sə si ni iş lə yib qur tar dı ğım hə min işi – möv -
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zu nu Ədə biy yat İn sti tu tu na təq dim et dim, xey li gö tür- qoy et di lər, nə -
ha yət ra zı laş dı lar. Mi ni mum la rı ver dim, te zis lə rim, mə qa lə lə rim el mi ki -
tab la ra da xil edil di, gənc alim lə rin konf rans la rın da mə ru zə lə rim
din lə nil di və s. 1989-cu il də C.Cab bar lı nın 90 il lik yu bi le yi nə ki mi mü -
da fiə et mək is tə yir dim. İşin qız ğın ça ğın da er mə ni lə rin “Qa ra bağ mə -
sə lə si” çıx dı or ta ya. Mə lum köç kün lük fa ci ə si baş lan dı. Qaç qın lıq hər
şe yi al t-üst et di...  

Ba kı ya pə nah gə tir dik. Bir müd dət er mə ni mət bu a tı nı, ra di o- te -
le vi zi ya sı nı iz lə yir, on la rın Azər bay ca na qar şı qə rəz li ya zı la rı nı, de dik lə -
ri ni tər cü mə edib azər bay can lı, rus oxu cu la ra çat dır maq la məş ğul
olur dum. Er mə ni lə rin fik ri baş qa idi. On la rın azər bay can lı la rı İrə van dan
kö çürt mək lə ki fa yət lən mə yə cək lə ri ay dın ca hiss olu nur du. Bu va cib cə -
hə tə ilk gün lər o qə dər də əhə miy yət ve ril mə di yin dən və ziy yət gə lib bu
ye rə çıx dı, Azər bay ca nın əra zi si er mə ni tə ca vüz kar la rı tə rə fin dən zəbt
edil di, adam lar öl dü rül dü, kənd lər yan dı rıl dı... Düş mən adi düş mən
de yil, güc lü ar xa sı olan ta ri xi düş mən dir, qi sas çı dır, qa til dir, bey nəl xalq
ca ni dir. ..”

Gənc Mən zə rə xa nım İrə van da ya şa dı ğı öm rü nün qı sa bir müd -
də tin də nə qə dər haq sız lıq la rın şa hi di olub, di dər gin lik döv rün də isə
kip rik lə ri ilə od gö tü rüb. Bü tün bun lar nə in ki bir ya zı ya, hət ta on lar -
ca ya zı ya be lə sı ğı şan de yil. Onun Mil li Məc lis dən ha zır la dı ğı re por ta-
j lar da da bu ağ rı -a cı hiss edi lir. Mən zə rə xa nım hə min ağ rı -a cı la rı
re por taj la ra qa ta raq Azər bay can xal qı nı, on la rı Mil li Məc lis də təm sil
edən mil lət və kil lə ri ni ayıq- sa yıq ol ma ğa, şəx si mə na fe yi bir kə na ra
qo yub, xal qı mı zı er mə ni lə rin soy qı rı mın dan xi las et mə yə ça ğı rır. ..  

M.Sa dı qo va nın bu xid mə ti Azər bay can Küt lə vi İn for ma si ya Va -
si tə lə ri İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı nın təq di ma tı əsa sın da mü ka fat lan dı -
rıl mış dır. Res pub li ka Mət bu at Fon du nun Fəx ri fər ma nı na və pul
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dür.  

“Addım” qəzeti 
2 sentyabr 1993-cü il, səh. 3 
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UĞUR OLSUN, “QIZ QARDAŞIM”!
Gənc nəs lin hər bi və tən pər vər lik tər bi yə sin də oy na dı ğı

müs təs na ro la gö rə və efi rə çıx ma sı nın 2-ci il dö nü mü mü na -
si bə ti lə Azər bay can ra di o su “Gənc lik” baş re dak si ya sı nın “Qız
qar da şım” ra dio top lu su (re dak to ru və apa rı cı sı Mən zə rə Sa -
dı qo va, re jis so ru İs lam Əziz, mu si qi tər tib çi si Lə ta fət Ra fiq -
qı zı, ope ra to ru Ca vad Meh ba lı oğ lu, dik tor El dost Bay ram)
Azər bay can Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri İş çi lə ri Həm kar lar
İt ti fa qı nın “A ZƏR BAY CAN BAY RA ĞI” fəx riy yə dip lo mu ilə təl -
tif edil miş dir.  

Düz iki il ön cə, 1992-ci il fev ral ayı nın 13-də “Gö rü şü nü zə “Qız
qar da şım” gə lib” – müj də si səs lən di efir dən. Azər bay can Döv lət Te le -
ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə ti nin əmək daş la rı Şa mil Mə ci do vun (o vaxt şir kət
səd ri nin mü a vi ni), İn ti qam Meh di za də nin (“Gənc lik” baş re dak si ya sı -
nın rəh bə ri), Mən zə rə Sa dı qo va nın tə şəb bü sü və ağır zəh mə ti he sa -
bı na ara ya -ər sə yə ye tən “Qız qar da şım” din lə yi ci lə ri nə üz tu tan da
di li nə gə lən ilk sö zü bu ol du:  

– Ulu ba ba la rı mız qız öv lad la rı nı “qız qar da şım” ad lan dı rıb, ulu
nə nə lə ri miz “er kək ti nət li yəm, ol sam da qa dın” – de yib lər. “Qız qar -
da şım” proq ra mın da gənc qız la rı mı zın, gə lin lə ri mi zin bu gün kü prob -
lem lə rin dən da nı şa ca ğıq. Qa bi liy yə ti ni Və tə nin ri fa hı na həsr edən lə ri
siz lə rə ta nı da caq, dö yüş sən gər lə rin də ki şi lər lə çi yin- çi yi nə tor pa ğı -
mı zı qo ru yan lar dan söz aça ca ğıq. Mə nə vi aşın ma nın güc lən di yi in di ki
dövr də in san ta le yi, əx laq mə sə lə lə ri əsas möv zu la rı mız dan ola caq.  
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Bu xoş mə ram la Azər bay ca nın efir sə ma sı na atı lan “Qız qar da -
şım” bir qa na dıy la “a tıl mış” kör pə lər or du su na, məh bəs lə rə gö mül -
müş qa dın la ra, mə nə vi kö mə yə ru hən eh ti yac du yan la ra da yaq du rub,
o bi ri qa na dın da azad lı ğı mız yo lun da sağ lam lı ğı nı iti rib əlil olan soy -
daş la rı mı zın is tək və ar zu la rı nı da şı dı; gö zü müz gö rə- gö rə gör məz li -
yə vur du ğu muz prob lem lə rin so si al kök lə ri ni “cay na ğıy la” di dib
aş kar la ya -aş kar la ya, bir gö zü nə uğur la rı mı zın se vin ci ni, bir gö zü nə
yur du mu zun dərd -ə lə mi ni yığ dı; mü si bət lə ri mi zi dün ya ya car çə kə-
 çə kə qan yad da şı mız dan sü zü lüb gə lən ta ri xi ger çək lik lə ri mi zi di lə gə -
tir di, Şərq qa dı nı nın, türk ana la rı nın – Aləm şah bə yi min, Şə mi ra mın,
Sü yüm Bi kə nin ör nək əməl lə rin dən söh bət aç dı, öz ət ra fı na Bal tik ya -
nı öl kə lər dən, Or ta Asi ya dan, Sank t-Pe ter burq dan, Mosk va dan, doğ -
ma res pub li ka mı zın müx tə lif böl gə lə rin dən, Bor ça lı elin dən
pə rəs tiş kar lar top la dı... 

Və nə xoş ki, ulu Tan rı nın kə ra mə tin dən, ra di o top lu nun zəh mə -
ti ni çə kən lə rin ca nı ya nan lı ğın dan “Qız qar da şım” və di nə xi laf çıx ma -
dı, di li nin qüd rə ti, sö zü nün kə sə ri azal ma dı, büd rə mə di, el dən güc
alıb bü tün əzə mə tiy lə di kəl di, za ma nın ru hun dan do ğub za ma nın özü -
nə gə rək ol du. 

Uğur ol sun, “Qız qar da şım”. Qis mət ol sun sə ni ağ bir çək zir və -
sin də də bu gün kü ki mi əh di nə və fa lı, mə ra mı na sa diq gö rək.  

“Ekran-efir” qəzeti
11 fevral 1994-cü il, səh. 5
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GÖ RÜ ŞƏ NƏ DƏK! .. 
Bi zi “Ya şaM” da  qo vuş dur muş yo lun ay rı cı na gəl dik, ƏZİZ OXU -

CU! Qar şın da bir da ha im ta han ver dim. Bu sı naq dan ne cə çıx dım, bil -
mi rəm. Ya dın da qa lan bir sö züm ol du mu? Qəl bi ni tit rə dən duy ğu lar la
rast laş dın mı? Bu hə yat das ta nın da ta nış mən zə rə lər lə qar şı laş dın mı?
Han sı sa epi zod lar da “bu san ki mə nim hə ya tım dır” de din mi? Sə ni dü -
şün dü rən- da şın dı ran fi kir lər ol du mu? Ye ni bir ide ya ver di mi sə nə
oxu duq la rın? Əgər bu su al lar dan han sı sa müs bət ca vab al dı sa, de -
mə li, Mən zə rə Sa dı qo va xoş bəxt YA ZAR dır.  

Ha mı nı za xoş bəxt lik di lə yi ilə, növ bə ti ki ta bın sə hi fə lə rin də
gö rü şə nə cən! .. 
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