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KÖVRƏK SƏTİRLƏR
“YaşaM”adlıbukitabdaMənzərəSadıqovanınhəmelmi,həm
publisistik,həmdəbədiiyaradıcılığındanseçmələrtəqdimedilmişdir.
Janretibariləfərqlənsələrdə,bütünyazılardadilinaxıcılığı,üslubun
səlisliyivəelmi-bədiitəfəkkürünaydınlığıdiqqəticəlbedir.Yazılarson
30iləgüzgütutur,müəllifyaşadığımızdövrünözəlliklərini,cəmiyyətdəbaşverənprosesləriziyalınöqteyi-nəzərindəntəhliledir.Fikrin
həmobrazlı,həmdəbirbaşaifadətərziistedadlıqələmsahibiolan
M.Sadıqovanınyaradıcılığınınsəciyyəvicəhətlərikimiortayaçıxır.
Kitabın“Düşüncələr”fəslindəyazarınçoxmaraqlıqənaətləri,
dünyanıngərdişinəvədövrümüzüngerçəkliklərinəfəlsəfiyanaşma
tərziilətanışoluruq.Buyazılardafikrinlakonikifadəsi,düşüncələrin
fəlsəfiaxarıoxucunualıbaparır,onu“həqiqətdünyasına”qovuşdurur.
Müəllifinzaman,mühit,münasibət,xoşbəxtlikvəbədbəxtlik,ölüm
haqqındadüşüncələrisənidədüşündürüb-daşındırır:“Zamanınqatarı
şütüyübgedir.Sənihansıdayanacaqdasalacağıbəllideyil....Yolaldığınünvanadoğruhansıdayanacaqdadüşübgəzməyi,görməyi,
zövqlüdəqiqələryaşamağıbacardınsa,busəninözhünərin,özqazancındır.”(“Zaman”)“Uşaqlığındagəlincikhəsrətindəqalmışbirisinəqocalığındabuoyuncağıversənnəfaydası?..”(“Zamanın səxavəti”)
“İnsanınüzünədeyilənlərüstqurumdur,münasibətbazis.”(“Münasibət”)Vəya“Ölümsondeyil,başlanğıcdır...Hərbirfərditörətdiyi
əməllərləcəmiyyətqarşısındahesabatadayandıranqüdrətdir.Ölüm
dirilərinürəklərindəvəbeyinlərindəqurulanməhkəmədəmərhumun
hökmgözlədiyiprosesdir.Ölümaramızdanköçənadamınsağlığın9
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datörətdiyiəməllərielingözündəkitərəzidəçəkdirəngücdür.Yaxşını-pisidəyərləndirməvasitəsidir.Ölümhəqiqətinaşkarlanmasınatəkan verən lakmus kağızıdır.”(“Ölüm”) Bu sətirlərdə ifadə olunan
fikirlərigötür-qoyedirsənvəhəminfikirlərtədricənsəninözqənaətlərinəçevrilməyəbaşlayır.
“Alqı-satqı”adlıəsərdəirəlisürülənqənaətmüasirdünyamızın
acıvəacınacaqlıhəqiqətləriniəksetdirir:“Bütünsəviyyələrdəmaddiyyataaludəçiliyingüclənməsicəmiyyətiməhvərindənçıxarmağaqadirolanqorxulutendensiyadır.”
İnformasiyacəmiyyətinəinteqrasiyadövründəinsanı-vətəndaşıinformasiyanınfəsadlarındanqorumaqzərurəti,xüsusiləuşaqtəfəkkürününvirtualinformasiyaməkanındamanipulyasiyaolunmaq
təhlükəsimüəllifidüşündürür:“Vətəndaşıninformasiyayamünasibəti
cəmiyyətdəkibirçoxproseslərişərtləndirir.Həminproseslərəminamanlığadayönələbilir,qarşıdurmayada.”(“İnformasiya və insan”)Müasirdövrünəngüclüsilahlarındanolaninformasiyanınictimai şüura öz möhürünü vurduğu və ictimai rəydə təsirinin uzun
müddətqaldığıbarədəM.Sadıqovanınqənaətləriilərazılaşmamaqolmur.(“Əlahəzrət İnformasiyanın möhürü”)
Ölkəmizdəmüstəqillikqazanıldıqdansonrakeçiddövrününçətinliklərinədözməyən,Vətənitərkedibrahatlıqaxtarışındayadellərə üz tutan bəzi üzdəniraqların riyakarlığı - şəxsi mənafe naminə
Vətənəböhtanyağdırmağı,getdiyiyerdəözünü“qurban”kimiqələməverməkcəhdi,müvəqqətiçətinlikdənqaçmağınabaşqadongeyindirməyimüəllifindiqqətindənyayınmır:“...Özünüsiyasibaxışlarına
görətəqibolunmuşkimiqələməverirdiyadölkədə.Əslindəqürbətə
üztutmaqdanməqsədişəxsiproblemlərinihəlletməkidi...Ailəsinin
iqtisadidurumunuVətəninimicinəzərbəvurmaqbahasınayaxşılaşdırırdı“vətənpərvər”mühacir.”(“Vətənpərvər mühacir”)
Ümumiyyətlə,kitabdaqaldırılanproblemlərictimai-siyasiproseslərə
10

münasibətbaxımındanmüəllifinvətəndaşmövqeyinəgüzgütutur.Xüsusilə,“Düşüncələr”fəslindəkiyazılardairili-xırdalıhəyathadisələrini
təhlilsüzgəcindənkeçiriboxucuyaçatdıranMənzərəxanımınfəlsəfipublisistikdüşüncələrionundünyahikmətxəzinəsinəyetərincəbələdolduğunugöstərir.Kitabdanəticəolaraqbugünqarşılaşdığımız
müəyyənhadisələrinsəbəbigenişmiqyasda,dünyavəinsanmüstəvisindəaraşdırılır,həmçininbugünkühəyatımızdaadiməsələkimiyanaşdığımız bir sıra proseslərin gələcəkdə hansı nəticələr doğura
biləcəyibarədəmülahizələryürüdülür.XXəsrinsonlarındanetibarən
kinosənətinininkişafistiqamətləri,döyüşvədəhşətfilmlərinin,ailəməişətseriallarınıninsanpsixikasınatəsiri,şəxsiyyətləcəmiyyətinqarşılıqlı əlaqəsi, zəmanənin sürətinə uyğunlaşmağa can atan
müasirlərimizinmənəvidurumu,dövrümüzdəişsizlikproblemininyaratdığıgərginlik,ümumiyyətlə,insanamiliMənzərəSadıqovanıciddi
düşündürənməsələlərkimidiqqəticəlbedir.Həminməqamlardamüəllifinnarahatlığınaşərikolmayabilmirsən.
“YaşaM”ın“Mənsurşeirlər.Miniatürlər”fəslinəmüəllifinbədii
yaradıcılığındanseçmələrdaxiledilmişdir.Həcmcəkiçik,mənacaböyükolanbuəsərləroxucunuduyğularselinəqərqedir,onudənizkimi, dərya kimi öz qoynuna alır. Hisslərin hökmran olduğu həmin
dəryadaoxucuhansıdalğanınonuhansısahiləçırpacağınıbilmədən
suyunaxarındaüzübgedir,qəvvaskimidərinliklərədalır...vəhansısaləpədə,dalğadaözünütapır,doğmanotlarüstündəköklənir.Bədii
lövhələrmüəllifyaşantılarının,müəllifinşahidiolduğuhadisələrinobrazlıifadəsiolduğundantəsirlivəinandırıcıdır.
TaleyindənqaçqınlıqfaciəsikeçmişMənzərəxanımınvətənyanğısı“Yurdağrısı”,“Həsrət”,“Gedərçayı”,“Yurdummənim”vədigər
mənsurşeirlərdəəksinitapmışdır.MənzərəSadıqovasankirəssamfırçasıilədidərginliyinobrazınıyaradır,faciəqurbanlarınınyurdhəsrətiniürəkgöynədəndetallarlaqələməalır.Çoxdərinhisslərlə,ürək
yanğısıylaqələməalınmışmənsurşeirlərdəvətənindənperiksalınmış
11
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insanlarınyaşantılarıoxucuyasirayətedir,onuöztəsirialtınaalırvə
qaçqınlığınəslindənədeməkolduğunuoxucunundiqqətinəçatdırır:
“Ruhumorda,cismimburda.Nəqədəryaşayabilərruhsuzbədən?..
Bilsinbəşər,bilsinaləm.Didərginləryaşamırlar,onlarancaqmövcuddurlarVətəninədönənəcən.DidərginlərinqəlbindəVətənözüyaşayacaq,yaşadıqcayaşadacaqdidərgini...ölənəcən.”(“Yurd ağrısı”)
“Publisistika”fəslindəoxucuXXyüzilliyin90-cıillərindəqarşılaşdığımızproblemlərəhəsrolunmuşməqalələrlə,odövrdəyaşayıb-yaradan bir sıra sənətkarların fəaliyyətindən bəhs edən  oçerklərlə,
həmçininelmvəsənətadamlarınınaktualməsələlərbarədəfikirləri
ilətanışolmaqimkanıqazanır.1990-1992-ciillərdə“Həyat”,“Yurddaş”,“Açıqsöz”,“Vətənsəsi”,“Millət”,“Hikmət”,“Axtarış”vədigərqəzetlərdə,“Azərbaycanqadını”jurnalındadərcolunmuşməqalələrin
qələməalınmasındantəxminən20ilvaxtkeçsədə,həminpublisistik
yazılardaqaldırılmışəksərproblemlər(dövlətmüstəqilliyininqorunması,müstəqillikdövründədərsliklərinyazılması,müəllifhüquqlarının
qorunmasıvəs.)bugünüçündəaktualolaraqqalmaqdadır.
Kitabın“Əd əb iqeydlər”fəslind əyeralanyaz ılardamaraqlaoxun ur.Niz am iGənc əv iy əvəCəfərCabbarlıya,xalqşairiQabilə
vəustadAşıqKamandarahəsredilənməqalələrelmimülahizələrlə
ədəbiduyğularınvəhdətindənyoğrulmuşyazılarkimiM.Sadıqovanın
elmi-araşdırmaqabiliyyətiniqabarıqnəzərəçarpdırır.
“Yurddaşlarımız”fəslindətoplanmışoçerklərdə,bədii-publisistikməqalələrdəvəmüsahibələrdəAzərbaycandankənardaməskunlaşmış  soydaşlarımızdan bəhs olunur. Sözün böyük mənasında
“azərbaycanlı”adınıdaşıyanhərkəsəsevgiiləqələməalınmışhəmin
yazılardavətəndənuzaqdüşmüşsoydaşlarımızınhəyatıvəfəaliyyəti,eynizamandabirfərd,şəxsiyyətolaraqyaşantıları,vətənhəsrətivə
millitəəssübkeşliyijurnalistpeşəkarlığıilətəsvirvətəqdimedilmişdir.
Kitabın“Mənibelətanıyırlar”adlıfəslindəM.Sadıqovayahəsr
12

olunmuşməqalələrverilmişdir.Respublikamətbuatınıntanınmışziyalıları,Mənzərəxanımıbütünməziyyətləriilətanıyandostları,qələm
yoldaşları onun barəsində ürək sözlərini yazmışlar. Bu məqalələri
M.Sadıqovanınictimaixarakteristikasıdaadlandırabilərik.Çünkionu
tanıyanlarınqələməaldığıkonkretepizodlardaMənzərəxanımıncəsarətli,qeyrətli,vətənpərvər,prinsipialşəxsiyyət,eynizamandaincə
və həssas qəlbli insan olduğu vurğulanır,  ictimai  fikirdəki  obrazı
yarad ılır.
Əminikki,istedadlıyazardəyərliəsərlərləoxucularınıhələ
çoxsevindirəcəkdir.“YaşaM”ınuğurlukitabolacağınainanırıq!
Nizami CƏFƏROV,
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
filologiya elmləri doktoru, professor,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rəhbəri.

13
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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. Ekran vasitəsilə milyon-milyonevin
qonağıedib.Radiodalğalarındansəsimisevdirib.Sözümə,fikrimədəyər
verdirib. Həyatımın sənəti olan JURNALİSTİKA ömür yolumu
müəyyənləşdirib.MəniMƏNedib.Taleyimdənrazıyam.Birsırayazılarımda
küskünlüknotlarıiləqarşılaşsanızdabilinki,təbiətənnikbinadamam.Hər
zamanhəyatımınyaxşıtərəfləriiləfərəhlənməyibacarıram.İstərmaddi,
istərsəmənəvigözəlliklərdənzövqalıram.İçimdəürkəkbirqızcığazyaşasa
da, həyatda mübarizəm. 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...Fikirləriniziemail ünvanıma – manzara1@rambler.ru-ya göndərsəniz, çox minnətdar
olaram.
BədiilövhələrinyeraldığıIIfəsildə–“Mənsurşeirlər.Miniatürlər”də
sözün hikmətiylə cilvələnmiş lirik duyğularımı Sizinlə paylaşacağam.
“YaşaM”ınIII,IVvəVfəsillərindəvaxtilədövrimətbuatdadərcolunmuş
məqalələrimdən bir qismi  yer alıb. “Publisistika” fəslindəki yazılarda
15
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qaldırılanbirsıraproblemlərinbugündəözaktuallığınıitirmədiyininəzərə
alaraq, həmin materialları ictimaiyyətin diqqətinə təqdim etməyi
məqsədəuyğun bilmişik. “Ədəbi qeydlər”də Azərbaycan ədəbiyyatının
tanınmışsimalarıilə,ədəbimühitləbağlıməqalələrimdənbəziseçmələr
vermişik.“Yurddaşlarımız”fəslindəisəAzərbaycandankənarda,yaxınvə
uzaqxaricdəyaşamışhəmvətənlərimizin,həmçinin1988-ciilədəkdədəbabatorpaqlarımızolanQərbiAzərbaycanda–İrəvanşəhərində,Uluxanlıda,
Vedibasarda,Qəmərlidə,Gorusda,qədimGöyçəmahalındavədigəryurd
yerlərimizdə məskunlaşmış soydaşlarımızın həyat və məişətindən,
məşğuliyyətindən,ömüryolundanbəhsedənfaktikmateriallarlatanışolacaq,otorpaqdanpərvazlanmışziyalılarımızı,sadəinsanları,müharibəvə
əməkveteranlarınıtanıyacaqsınız.
Kitabın“Mənibelətanıyırlar”fəslindəisəhaqqımdayazılmışmateriallarSizəbələdçilikedəcək.Diqqətinizətəqdimolunmuş“Fotoalbom”da
müəllifbarədətəəssüratınızıtamamlamaqdayardımçınızolacaq.
Belə,MənimƏZİZLƏRİM!ÖmrümünizləriniSizlərəəmanətedirəm.

16
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I Bölmə
DÖVRÜN
GERÇƏKLİKLƏRİ
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ALQI - SATQI
İndidünyadaşıdırğıAL-VERgedir.Yerkürəsiözüboydabazaraçevrilib.Burdatorpaq,ölkə,dövlətmüstəqilliyi,enerjiehtiyatları,
silah-sursat,insanvəinsanorqanları,intellekt,millətlərinözmüqəddəratınıtəyinetməhüquqları,millisərvətlər,idmanqələbələri,..satılır və alınır. Bəşəriyyət həddən ziyadə maddiləşib, mənəviyyatdan
sürətləuzaqlaşır.İstərölkələr,istərinsanlararasındamünasibətlər
dahaçoxmənfəət,maddimənafeüzərindəqurulur.BütünsəviyyələrdəMADDİYYATAALUDƏÇİLİYİNGÜCLƏNMƏSİcəmiyyətiməhvərindənçıxarmağaqadirolanqorxulutendensiyadır.
İndibaşqaölkədəngüclüidmançınıtransferetməknormalhalaçevrilib.Millikomandasınınqalibiyyətiniarzulayan,zəfərçələngi
qazanmasını istəyən bu üsula əl atır. Eynən hərracdakı kimi,
QƏLƏBƏənyüksəkməbləğitəklifedəninolur.Həminidmançınıyetişdirənölkəqalırqıraqda.
Birçoxsahələrdəmütəxəssislərözixtisaslarına,sənətkarlaröz
peşələrinəbizneskimibaxırlar.Alimlərintellektinibazaraçıxarıb.Onabunadissertasiya,elmiməqalə,məruzə,kitabyazmaqlagüzəranını
yaxşılaşdırır.NəticəetibariləELMİNKİŞAFDANQALIR.Müəllimözündənvəailəsindənkəsdiyiasudəvaxtını,sağlamlığınıvəbiliyinirepetitorluğasərfedir.Xarüqələryaratmağaqadirhəkimlərpasiyentin
xilaskarıdaolabilir,Əzrayılıda.Rəssamlarqazancnaminədahaçox
pulagedənşəkillərçəkir,heykəltəraşlarsüvenirhazırlayır.Yaradıcıinsanlarınəslsənətəsəriyaratmaqehtirasıyasönüb,yadaarxaplana
keçib.ƏslsənətolmayanyerdəMƏDƏNİYYƏTCILIZLAŞIR.
Birqisiminsanlarisəhəttabədənlərindəndəbiznesvəkaryeravasitəsikimiistifadəedirlər.Kimisiorqanınısatır,kimisiarını-namusunu(buistiqamətbütündövrlərdəvəbütünquruluşlardaolub).
19
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Sözdə“yüngüləxlaqlıları,yaltaqları,əqidəsinipaltarkimidəyişənləri
bəyənmədiyini”bildirənbirsıravəzifəsahibləridəkonkretişəgələndəməhzELƏLƏRİNİmatahamindirir.BuziddiyyətliməqamdaGÜNAHsözüiləəməlidüzgəlməyənvəzifəlişəxsdədeyil,onubeləqərar
verməyəvadaredənMÜHİTDƏDİR,ZÖVQÜNÜVƏDƏYƏRLƏRİNİ
DƏYİŞMİŞCƏMİYYƏTDƏDİR.Çünkihəminməqamdaözmaraqları
toqquşansəlahiyyətsahibiseçimqarşısındaqalır,vəzifəkürsüsündə
möhkəmoturmaqistəyionudaxiliməninəsədaqətindənvazkeçməyətəhrikedir.Tərəzininbirincigözüağırgələndə,ədalətsizqərara
imzaatanşəxsrəhbərliketdiyikollektivdənöncəilknövbədəözünə
xəyanətetmişolur.SayıçoxalanbucürMƏCBURQALMALARinsan
müstəvisindəpsixologiyanı,millimüstəvidəəxlaqidəyərləri,ölkəmüstəvisindəcəmiyyətinağırlıqmərkəzinidəyişir.ƏXLAQINAQİSADAMAYÜKSƏKDƏYƏRvəMƏNSƏBVERİLƏNYERDƏƏXLAQINÖZÜ
DEQRADASİYAYAUĞRAYIR,ƏXLAQLIİNSANYOX.Ammabirreallıq
davarki,bədənlərindənkaryeravasitəsikimibəhrələnənlərinuğuru
gəncnəslintərbiyəsinə,dünyagörüşününvəpsixologiyasınınformalaşmasınamənfitəsirgöstərir.Valideynövladınahansımənəviyyatı
aşılamağaçalışsada,ətrafdabaşverənlər,yaşadığımühitdəgörd üklər i,günd əlikməiş ətd ərastlaşd ığ ıgerç əklikləruşağ ın-yen iy etmən in-g əncinbeyninədahadərinhəkkolunur.
Populyarmüğənnilərinyaşayışınıgörübsəhnəyəcanatanların
sayı-hesabıtükənməzdir.İstedadı,məlahətlisəsivarmı-yoxmu,buna
məhəlqoyankimdir?Əsasodurgeyimini“soyunub”,imicinidəyişib
səhnəyəçıxa(söhbətsənətəyamaqolanlardangedir).Osaatdabelələrinəsponsortapılır.Ammazehniqabiliyyətiiləfərqlənən,elməbiliyəhəvəsiiləseçilən,hərhansıfənnüzrəbeynəlxalqolimpiadalarda
qalibgələnheçbirməktəbliyə,yaxudtələbəyəkiminsəsponsorluq
etdiyinieşitməzsən.ÇÜNKİCƏMİYYƏTİNSOSİALSİFARİŞİDƏYİŞİB.
Əyləncəlihəyattərzinə,şouyaüstünlükverilir.Axı,odahacəlbedicidir.Sayılıb-seçilənpeşəsahibləridəbeləbirmühitdəistər-istəməziş
20
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metodunudəyişməliolur.Cəmiyyətintələbatınəyədirsə,tələblə-təklifonauyğunlaşdırılır.
Dövrünsalnaməsiniyazanjurnalistlərdəeynəniçindəyaşadıqlarımühitəbənzəyirlər.Obyektivvəqərəzsizinformasiyayazmaqhamıyamüyəssərolmur.Çünkijurnalistlikfəaliyyətindəsağlamolmayan
maraqlarlaqarşılaşmatezliyidahasıxdır.Müasirdünyadaxüsusirolu
olandördüncühakimiyyətdənsiyasətçidə,ictimaixadimdə,sənətkar
da,şoumendə,iqtidarvəmüxalifətdəmaksimumbəhrələnməyəçalışır.Təbliğatişindəkütləviinformasiyavasitələrininroluəvəzsizdir.
SÜRƏTLİvəSƏRHƏDSİZTANITMAİŞİNDƏKİVANALOQUOLMAYAN
MEXANİZMDİR.Onubaşqabirvasitə,yaxudmexanizmləmüqayisə
etməyəcəhdinözübeləböyükhaqsızlıqvəədalətsizlikdir.Ziddiyyəto
məqamdaortayaçıxırki,mətbuatvasitəsilətəbliğolunmasınıistəyənlərinbirqisminəbusənətin,nədəjurnalistindəyəriiləhesablaşmaqistəmir.Onlaraeləgəlirki,təbliğatlarıancaqözistədiklərikimi
qurularsa,güclüvətəsirliolar.PARADOKSALVƏZİYYƏTbudüşüncədənqaynaqlanır.Biryandanjurnalistindalıncaqaçırlar,ondanxahiş
vəminnətedirlər.Digərtərəfdənjurnalistinprofessionallığınavəsənətinözünəlazımihörmətqoymurlar.JURNALİSTİKAGÜZGÜSÜNDƏ
ÖZÜNÜCƏMİYYƏTƏSIRIMAQİSTƏDİYİİMİCDƏGÖRMƏKXƏSTƏLİYİQANADƏRİNİŞLƏYİB.Məhzbuamilcəmiyyətininformasiyatəminatında tarazlığı pozan qalmaqallı  məlumatların meydana
çıxmasınasəbəbolur.
...MÜNASİBƏTLƏRSİSTEMİNDƏmaliyyələşməyəaludəçiliyin
miqyasıböyüdükcəDƏYƏRLƏRDƏYİŞİR.Yaxşıyaşamaqistəyinin
əsarətindəolanadamrifahınaminəmənəviyyatınaxəyanətmövqeyində dayanır. Cəmiyyətdə bayağılaşma, bəsitləşmə tendensiyası
g ü c l ə n i r. Yüksəkidealların,mənəvidəyərlərinboşalanyerinəZİRZİBİLdolur.
2008
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İNfORMASİYA və İNSAN
Qəribəbirdövrəgəlibçatmışıq.İNSANlaİNFORMASİYAüzüzədayanıb.İNSANfəaliyyətinin,müşahidəsininvəzehnininməhsuluolanİNFORMASİYAbəşəriyyətiidarəetməyəbaşlayıb.Budurumda hansı daha önəmlidir – qlobal informasiya cəmiyyətinə doğru
istiqamətlənməkmi,İNSANamiliniİNFORMASİYAnınfəsadlarından
qorumaqmı??
YaşadığımızyüzillikİNFORMASİYAəsridir.Bizdəniznsizhərgün
yüzlərləxəbərşüurumuzunqapılarınıdöyür.İNSANardı-arasıkəsilməyənİNFORMASİYAaxınınaməruzqalır.Çoxbilənazyaşar,–deyiblər.Qeyri-iradibeynimizəyeridilənAUDİO-VİZUALMƏLUMATLAR
həyatımızızənginləşdirməkləyanaşıömrümüzügödəldir.İnformasiyalaşmaqlobalprosesolduğundanondanqaçmaqmümkündeyil.Bəs
qorunmaqnecə?İNFORMASİYAnınxeyirindənfaydalanabilməyən
ADİVƏTƏNDAŞonunziyanındannecəötüşsün?
Azacıqdiqqətetsəkgörürükki,müasirdövrdəevlərinsərhədi
çoxgenişlənib.Divarlaryerindəqalsada.İndiheçbirailəancaqöz
qayğılarıylayaşamır.Çağırılmamışqonaqkimievlərimizədaxilolan,
saysız-hesabsızkütləviinformasiyavasitələrininyaydığıxəbərlərbizi
bizdənxəbərsizyadladlarakökləyir.İNSANözünəyadlaşır...və...yalnızbiolojivarlıqdeyil,həmdəsosialvarlıqolduğuüçünqisməndəolsa,özünəyadömüryaşamağaməcburolur.
BəzənəhvalımızıdagünərzindəqəbuletdiyimizİNFORMASİYAlarmüəyyənləşdirir.Sözümüzün-söhbətimizinbaşmövzusunaçevrilir.
İnternetdən,televiziyavəradiodan,qəzetvəjurnallardan,reklamlar22
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d analdığımızməlumatlardünyagörüşümüzügenişləndirməkləbərabərhəmşüurumuza,həmpsixikamızatəsirgöstərir.Xarakterimizi,
davranışımızıformalaşdırır.Özümüzdəhissetmədənşüurumuzunalt
qatınatoplananməlumatlarbiziyönləndirir.Çoxzamanheçfərqinə
varmırıqki,adiməişətdə,gündəlikhəyatımızdaqərarlarınqəbuledilməsindəşüuraltınaötürdüyümüz(istərdüşünülmüş,istərqeyri-iradi)informasiyalarnəqədərhəllediciroloynayır...
BuprosesyalnızFƏRDinhəyatıiləməhdudlaşmır,dolayısıyla
CƏMİYYƏTədəsəssizcəhökmünüdiktəedir.İNFORMASİYAnınhökmücəmiyyətdəbəzənmütərəqqi,bəzənisəneqativtendensiyalara
yolaçır.VƏTƏNDAŞINİNFORMASİYAYAMÜNASİBƏTİcəmiyyətdəki
birçoxproseslərişərtləndirir.Həminproseslərəmin-amanlığadayönələbilir,qarşıdurmayada.BU,BİZİMMƏSULİYYƏTİMİZDƏNASILIDIR. İnsanın hər hansı məlumatı qavrama məsələsi mürəkkəb
prosesdir.Beləki,nəqədərinsanvarsa,oqədərdədüşüncətərzivar.
Adamınsavadvədünyagörüşsəviyyəsi,xarakteri,məşğuliyyəti,məlumatlılıqdərəcəsionuninformasiyadandoğru-düzgünbaşçıxarmasına,obyektivnəticəyəgəlməsinəyardımçıolur.
Gerçəklikbundanibarətdirki,hazırkidövrdəİNFORMASİYAnısağlamməntiqlətəhliletməyi,onaanalitiktəfəkkürlə,tənqidimövqedən yanaşmağı bacaran şəxs İNFORMASİYAnın ağasına çevrilir.
Ondanyetərincəfaydalanırvəqazanır.(Təbiiki,buməqamdasöhbət
ancaq maddi qazancdan getmir...) İNFORMASİYAnı kortəbii qəbul
edənlərisəonunqulunaçevrilirlər.Buqəbildənolanadamlaraldıqları
yanlışməlumatıaraşdırmadan,birazdaüstünəqoyubötürürlər.Bu
haldasubyektivmövqeobyektivmövqekimitəqdimolunur.YANLIŞ
İNFORMASİYACƏMİYYƏTİNTARAZLIĞINIPOZDUĞUKİMİ,YANLIŞ
QAVRANANİNFORMASİYADAİNSANINDAXİLİTARAZLIĞINIPOZUR.Yaşadığı,işlədiyimikromühitdədüzgünmövqeseçməsinə,cəmiyyətləharmoniyadayaşamasınamaneolur.
2008
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ƏLAHƏZRƏT
İNfORMASİYANIN MÖHÜRÜ
BizİNFORMASİYAnınfetişləşdiyizamankəsiyindəyaşayırıq.
İndiİNFORMASİYAfəaliyyətvəhəyatanlamınagəlibçatıb,cəmiyyətinəsastələbatınaçevrilib.İNFORMASİYAdaimhərəkətdədir,çoxsürətlədəyişir,hərantəzələnir.Gəlişiiləgedişibirgözqırpımındabaş
versədə,ictimairəyətəsiriuzunmüddətqalır.ƏLAHƏZRƏTİNFORMASİYAİCTİMAİŞÜURAÖZMÖHÜRÜNÜVURUR.
Buməkanda,yəniqlobalinformasiyaməkanındayeniiləköhnənin,doğruiləyalanın,faydalıiləzərərlininsərhədlərinimüəyyənləşdirmək asan deyil. O ki qaldı çox ustalıqla tərtib olunmuş qərəzli
məlumata!TəcavüzkarermənilərinAzərbaycanxalqınaqarşıyönəlmişinformasiyamüharibəsibunabarizsübutdur.Bizimtorpaqlarımıza,millimədəniyyətimizə,incəsənətimizə,mətbəximizəgözdikənvə
tez-tez Azərbaycan musiqisini, mahnılarımızı, ləziz yeməklərimizi
vəs.özadınaçıxanüzdəniraqqonşumuz,bəzənhəttaböyüksənətkarlarımızıda“özəlləşdirmək”iştahasındanəlçəkəbilmir.Həminqərəzliməlumatlargec-teztəkzibolunsada,oməlumatlatanışolmuş
heçdəbütüninsanlarınbeynindədüzəlişaparmaqmümkünolmur.
Artıqqatargetmişolur.Bu,məsələninGÖRÜNƏNTƏRƏFİdir.
MəsələninGÖRÜNMƏYƏNTƏRƏFİisəGƏLƏCƏYİMİZOLAN
UŞAQLARınformalaşmasıprosesidir.Elektroninformasiyavasitələrindənmaksimumbəhrələnməkimkanıolanindikiuşaqlarınözmilli
mənsubiyyətini,adət-ənənələrinibilən,soy-kökünəbağlışəxsiyyətkimiyetişməsidüşündürücüproblemdir.Çünkielektroninformasiyaməkanından hər cür məlumat, bilgi almaq imkanları və azadlığı olan
müasiruşağınseçimimkanlarıdagenişdir.Oseçimiisəötəndövrlər24
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dəolduğukimiyalnızailəvəməktəbtərbiyəsideyil,həmdəinformasiyacəmiyyətininözəlliklərimüəyyənləşdirəcək.ƏLAHƏZRƏTİNFORMASİYAUŞAQLARINFORMALAŞMASINAÖZMÖHÜRÜNÜVURACAQ.
Unutmayaqki,virtualinformasiyaməkanındaİNSANşüurunun,təfəkkürününmanipulyasiyaolunmaqimkanlarıdahagenişdir.İNSAN
zəkasının icad və ixtira etdiyi maddi-mənəvi nemətlər bolluğunda
UŞAQZEHNİdüzgünorientasiyagötürməkdəçətinlikçəkir.
İnformasiya-kommunikasiyatexnologiyalarınınhəyatımızınvacibfaktor un a çevr ild iy i haz ırk i dövrd ə inf orm as iya cəm iyy ət in ə
int eqras iyamütləqdir.VəbuməqamdaİNFORMASİYAnıngərəkliliyi,
informasiyamühitininvəvərdişlərininzəruriliyisübutaehtiyacıolmayanAKSİOMdur.Paradoksalhalbudurki,İNFORMASİYAbəşərövladınıhəmcəzbedir,həmdəözündənitələyir.DolukimiİNSANınbaşına
yağanxəbərlərbəzənonuyorur.Vaxtaşırıinsanbeynigərəksizyükdənxilasolmaqistəyir.Danılmazfaktdırki,ƏLAHƏZRƏTİNFORMASİYAnınqatıdumanabürüdüyüXXIəsrdəİNSANözününyaratdığıən
müasirtexnologiyalarınkölgəsindəqalır.İKT–informasiya-kommunikasiyatexnologiyalarıhəyatımızavəməişətimizədahadərindənnüfuz etdikcə İNSAN amili tədricən arxa plana keçir. İNFORMASİYA
cəmiyyətindəinsanınsosialmaraqlarımütləqqorunmalıdır.Bunun
üçünölkələrinqanunvericiorqanlarıbirsıraqanunlarqəbulediblər
vəzərurətyarandıqcayeniləridəqəbulolunur.Ammaişbununlabitmir.
Gələcəkdənecəolacaqvəbuprosesdünyanıharaaparacaq,–
bəllideyil.Bəlliolanbudurki,şəxsiyyətləinformasiyaarasındakıqarşılıqlımünasibətdətədricənikinciönəkeçirvəİNSAN“İnformasiya
tərəfindənidarəolunmaqmı,informasiyanıidarəetməkmi?”–sualı
qarşısındaqalır.
2008
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TƏRƏQQİ və PSİXOLOGİYA
SÜRƏTƏSRİyeniimkanlarlayanaşı,yeniproblemlərdəgətirib.CəmiyyətininkişafsəviyyəsininyüksəlişdinamikasıylaİŞSİZLİYİN
artımdinamikasıarasındamüşahidəolunanparalellikhazırdadünya
dövlətlərininaktualproblemlərisırasındayeralıb.İNSANamilinətələbatınazalmasındatexnologiyalarınsürətliinkişafımıböyükroloynayır,dünyanıbürüyənqlobalmaliyyəböhranımı,digəramillərmi?Bizcə,
hamısı. Belə şəraitdə ÖZÜNÜİFADƏ İMKANLARI MƏHDUDLAŞAN
ŞƏXSAQRESSİVLƏŞİR.Ətrafına,xüsusiləuğuru-qazancıgözqamaşdıranlaraqarşıqəzəbliolur.Yoxsultəbəqəninvarlıtəbəqəyədözümsüzlüyünün kökündə bu amil xüsusi çəkiyə malikdir. İstər mikro,
istərsədəmakromühitinəqarşıənlaqeydadambeləcəmiyyətəgərəkliliyiniduymayanda,özünətələbatolmadığınıgörəndəbədbinləşir, pessimizmə qapılır. İŞSİZLİYİN miqyaslarının durmadan
genişlənməsinəticəsindəminlərləadamailəsini,güzəranınıtəminetməküçünmövcudimkanlarındandahaaşağısəviyyəliişlərlərazılaşmaq məcburiyyətində qalır... ÜST QATDA dolanışığın pisləşməsilə
özünübüruzəverənbuproses,ALTQATDAinsanınpsixolojidurumundaciddidəyişikliklərləmüşayiətolunur.
Təzadlarladoluzəmanədəyaşayırıq.Biryandandaimyeniləşən,təkmilləşənməişəttexnologiyalarınınkütləvisurətdəevlərəayaq
açmasıhəyatımızırahatlandırır,digərtərəfdənsəidarəvəmüəssisələrdəgeniştətbiqolunanyenitexnikalar,avtomatlaşdırmasayəsində
canlı icraçılara  ehtiyac azalır. YARANAN TƏRS MÜTƏNASİBLİK
26

I Fəsil. Düşüncələr

CƏMİYYƏTİNPSİXOLOGİYASINDAYENİGƏRGİNLİKOCAĞINAÇEVRİLİR.İndialimlərhəttaevişlərinigörməkçünrobot-insanhazırlayırlarvəhəminrobotlarıngeniştətbiqediləcəyigünoqədərdəuzaqda
deyildir.Elmi-texnikitərəqqininraketsürətliinkişafıkadrlarıözpeşəyönümlərinidəyişmək,dövrüntexnikiinkişafsəviyyəsinəuyğunlaşmaqzərurətiiləqarşı-qarşıyaqoyur.
Dövrünambisiyalarıcəmiyyətinhərbirüzvünüdahadərindüşünməyə,mövcudəqli-intellektualpotensialınımaksimummeydana
qoymağavadaredir.Bugedişatla“MÜTƏXƏSSİS”olaraqİNSANIN
DƏYƏRİninSTRATEJİMƏSƏLƏLƏRİHƏLLETMƏKqabiliyyətinəuyğunmüəyyənləşdiriləcəyigünsürətləyaxınlaşır.Həyatgöstərirki,XXI
əsrininsanıdövrüntempinəuyğunlaşmağı,hədsizcəld,deməkolar
“İKİDAŞARASINDA”qərarqəbuletməyəhazırolmağı,manevretməyibacarmalıdır.Həyatbizieləvəziyyətlərləqarşılaşdırırki,uzun-uzadı düşünməyə, götür-qoy etməyə vaxt qalmır. Əhəmiyyətli olan
qərarlarıbəzənqaçhaqaçda,ayaqüstüqəbuletməklazımgəlir.Etiraf
edək ki, bu halda səhvə yol vermək ehtimalımız da xeyli artır.
Lakin...anındacaqəraragəlməyi,vəziyyətidərhaldəyərləndirməyi
bacaranşəxsgününnəbziiləharmoniyadayaşayır,bacarmayanisə
həyatınıtənzimləyəbilmir.Hansısaimkanlarıəldənvermişolur.
Zəmanəmizintendensiyasıgöstərirki,OPERATİVQƏRARQƏBULETMƏK,DƏRHALREAKSİYAVERMƏKbacarığıtezlikləçoxşeyi
həlledəcək.Həttainsanınyaşamtərzinəvəmənəvialəminəyadolan
birçoxşeylərəuyğunlaşabilməsi(eynizamandaözməniniqoruması),yaxudnələrdənsəvaxtındaimtinaetməsionungələcəkhəyatını
yönləndirəcək.Psixoloqlarınməsləhətinəqulaqassaq,CƏLDORİENTASİYAGÖTÜRMƏYİVƏRDİŞƏÇEVİRMƏLİYİK.Təhlillərbunudeməyəəsasverirki,zəmanəmizdəÖMÜRdəFUNDAMENTALLIĞINDAN
ÇIXIB,adiləşib,gündəlik,BUANLIQMATERİYAYAçevrilib.
2008
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AZADLIQMI,
HEGEMONLUQMU ?..
Bizdənoqədərdəuzaqlaşmamış20-ciyüzilliyin80-ciillərində
məişətimizə“döyüş”filmləriayaqaçmağabaşladı.Dağılmaqdaolan
SSRİqalasınınkilidilaxlayanqapılarındanqaçaqyollaölkəyədaxil
olan“döyüş”və“dəhşət”filmləriilkvaxtlarmaraqla,qorxuvəhəyəcanlaizləndi,“yenilik”kimiçoxdiqqətçəkdi.Tədricənyeniyetmələrinəsasəyləncəsinəçevrildi.Uşaqdünyasınayoltapıncaşüurlarıəsir
götürdü.Nəticəsigözqabağındadır.İndikiuşaqlarbir-birinəşəfqət
göstərməkdənçox,əziyyətverməkdənhəzzalırlar.Azyaşlılararasındaqəddarlıq,amansızlıqxarakterikxüsusiyyətəçevrilir.Həmyaşıdını
döymək,incitmək,nəyinbahasınaolur-olsunətrafındakılarüzərində
qələbəçalmaq,qaliblikiddiası–seyredilənfilmlərdənkörpəpsixologiyasınahopanzəhərözünübelənümayişetdirir.
Dahasonraəcaib-qəraibteleseriallarayaqaçdıevlərə.Bumərhələdəinsanlaraqeyri-standartəxlaqtərzi,yaddavranıştəlqinolundu. Mütləqləşən AZAD İNSAN İDEYASI XAOTİK CƏMİYYƏTİN
BÜNÖVRƏSİNİQOYDU.Bütünbunlarkinolardanşüurlara,şüurlardan
psixologiyamüstəvisinə,oradandahəyatvəməişətimizəsirayətetdi.İstəklərinəçatmaqüçünhəryoluməqbulsayanserialqəhrəmanlarıcəmiyyətdədaşlaşmışetiknormalarıalt-üstetdilər.ÜSTQATDA
demokratikcəmiyyətvəinsanazadlığınahörmətkimiqələməverilən
həmintendensiyaALTQATDAməkrliməqsədlərindaşıyıcısıoldu.Ay28
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larlateleekranlardanevlərimizədürtülübazqalaailəüzvünəçevrilən
həminobrazlarıncanlandırdığıyaşamtərziəslindəailədaxilində,doğmalararasındatoxunulmazsayılansahələrinTOXUNULMAZLIQSTATUSUNU ləğv etməyə yönəldilmişdi. Dövlətin əsası olan ailənin
dayaqlarısarsıdılırdı.Həminfilmlərdəatanınvəyaananınözövladınınsevgilisinə,yaxudhəyatyoldaşınagözdikməsivəyaəksinə,oğulun-qızın öz valideyninin tərəf-müqabili ilə məhrəm münasibətdə
olmağacanatmasıkimieybəcərlikləradihəyatnormasıkimitəqdim
olunurdu.(Məsələn,“SantaBarbara”,“Mehribandüşmən”vədigər
teleseriallarda.Busayaqmisallarınsayınıistənilənqədərartırmaq
olar.)Cəmiyyətdə,insanlararasındakımünasibətlərdəmüqəddəsheç
nəyəyerqoymayanotipəxlaqtərziböyüməkdəolannəslətəsirsiz
qalmadı,hələformalaşmamışxarakterlərəyabançıçalarlaraşıladı.
Ofilmləriçəkənlər,yaxudsifarişverənlərvəonamaliyyəayıranlarincəsənətininsanşüurunatəsirimkanlarınıyaxşıbilirlər.Məncə,bu
yollatəlqinolunanhəyattərziböyükməqsədlərəhesablanmışeksperimentdir.Ammagörünənbudurki,“böyük”dediyimizoməqsədlər
yaxşıanlamdaböyükdeyildir.Sonnəticədəbəşəriyyətiməhvərindən
çıxarıbdünyamiqyaslıxaosasürükləməyəyönəldilib.Çünkiheçbir
FƏRDİNAZADLIĞICƏMİYYƏTİNHÜQUQvəMƏNAFEYİNDƏNÜSTÜNTUTULABİLMƏZ.İnsanıninsanamünasibətindəqəddarlıq,etinasızlıq, qarşıdakını əzib keçmək meyli gücləndikcə bəşər övladı
mənəvibaxımdanyoxsullaşır.Ayrı-ayrıfərdlərinmənəviyyatsızlaşmasısonhesabdacəmiyyətinmüqavimətqabiliyyətinizəiflədir.Bəlkədə
BU AYSBERQİN ALT QATINDA DÜNYANIN İDARƏ OLUNMASINI
ASANLAŞDIRMAQMƏKRİDURUR.VəbuprosesDÜNYAHEGEMONLUĞUiddiasındanqaynaqlanır.Bəlkədə.
2008
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BUGÜNÜMÜZDƏN
BOYLANAN SABAH
...XXəsrin50-60-70-ciillərindənbəhsedənkinolarabaxanda
mənəv irah atlıqduy ur uq.Odövr ünins anlar ıgöz üm üz əazqala
sak itlik,mehribanlıq,səbr,təmkinvəşəfqətmücəssəməsikimigörünür.Bəlkədəhəyatdabeləolmayıb,bütünbunlarssenaristvərejissortəxəyyülününməhsuludur.Hərhaldanəzərəalsaqki,hərbir
sənətəsəri,incəsənətnümunəsiyarandığıdövrünbədiiinikasıdır,ondahəminfilmlərdəgördüklərimizindəəsasənreallığıəksetdirdiyifikriylərazılaşmalıyıq.
XXIəsrinbirincionilliyindənodövrəboylanandayalnızelmvə
texnikanındeyil,həyatımızındanəqədərsürətgötürdüyününfərqinəvarırıq.Cəmiyyətininkişafsəviyyəsimüqayisəyəgəlməzdərəcədədir.Dünyanıağuşunaalanqloballaşmaprosesiölkələrivəxalqları
yaxınlaşdırıb.Sərhədləraçılıb.Müasirinsandünyanınistənilənbölgəsinigəzib-dolaşmaq,ənazındanvirtualsəyahətəçıxmaqimkanına
malikdir.Ammagenişlənənimkanlarmüqabilindəvaxtımızdaralıb.
Sankisutkamız24saatdeyil.Həttaməişətimizədərindənnüfuzedən
texnikabeləbizivaxtqıtlığındanxilasedəbilmir.Obrazlıdesək,MÜASİRİNSANDÖVRLƏAYAQLAŞABİLMƏK,MAKROMÜHİTİNDƏKİRƏQABƏTƏDAVAMGƏTİRMƏKÜÇÜNQAÇIŞVƏZİYYƏTİNDƏQALIR.
Sosioloqlarıntədqiqatlarıdagöstərirki,müasirinsanacıqlıdır,hirslidir,əsəbidir,hövsələsizdir.ODAİMTƏLƏSİR,HANSISAFÜRSƏTİƏL30
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DƏNVERƏCƏYİNDƏN,NAMƏLUMŞANSIİTİRƏCƏYİNDƏNQORXUR.
Stressvəziyyətihəraddımdaonumüşayiətedir.Beləki,XXIyüzillikdəraketsürətiləirəliləyənelmi-texnikitərəqqi,dəyişəndəyərlər,öz
sürprizlərinişəlaləkimiinsanlarınbaşınayağdıranhəyatinsanlara
maddi-mənəvinemətlərbolluğuiləyanaşı,həmdəgərginlik“bəxş”
edir.Sürəklidəyişiklikləraxınındatəngnəfəsolaninsanrahatlığınıitirir.Həyatımızanüfuzedənstresssituasiyasıöncəpsixologiyamızasirayətedir,sonrayaşamtərzinəçevrilir.
MÜASİRİNSANINPSİXOLOJİDURUMUGƏRGİNDİR.Bufakt
məhkəməsalonlarındaaparılandinləmələrdəcinayəthadisələrinidoğuransəbəbkimiöncülyerdədir.Buamilproblemlidoğulankörpələrin analarını müayinə edəndə daha qabarıq üzə çıxır. Bu məqam
azyaşlıuşaqlarınoyunvəəyləncəproseslərindəöztəzahürünütapır.
Böyüməkdəolannəsilyaşlınəsilləmüqayisədəinformasiyakommunikasiyatexnologiyalarıdövrünəxasçoxluüstünqabiliyyətlərəmalikolsada,mənəvidözümlülükdəonauduzur.
2008
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QƏLƏMİN AĞIR MƏSULİYYƏTİ
Bəzənəsərlərininvurğunuolduğunədiblətəsadüfitanışlıqbütüntəəssüratlarınıalt-üstedir.Yaradıcılığındatəlqinetdiyiucaməramlarınmüqabilindəyazarınözününnəqədərcılızadamolduğu
meydanaçıxır.Sarsılırsan.Beləməqamdaözünüaldadılmışkimihiss
edənlərdəolur.Təbliğetdiyiideallarlaşəxsiyyəti,yaşamtərziçox
fərqlənənsənətkarinsanıncəmiyyətəetibarınıazaldır.
...Şəxsiyyətiilətanışlıqdansonraəsərlərinindəgözdəndüşməktəhlükəsiəsasənyazarları–şairvəyazıçıları,jurnalistləritəhdid edir. Çünki sənətin digər növlərində onu yaradanın şəxsiyyəti
insanlarçünoqədərdəönəmliolmur.Yəninadirmemarlıqabidəsinə
tamaşaedəndə,heykəlinestetikgözəlliyindənzövqalanda,düşündürücürəsməsərinəbaxanda,musiqininecazkaraləminədalandaheç
kəsdemirki,“müəllifözünaqisadamdır,əsəriniyəbeləgözəlyaradıb?..”.Ammayazdığıfikirlərləsürdüyühəyattərziüst-üstədüşməyən
yazıçıdərhalqınaqobyektinəçevrilir.Çünkiqələminməsuliyyətiağırdır.
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,əldəedəbiləcəyimaddiqazancnaminəiynəningözündənkeçməyəhazırolanYAZARəsərlərindəyüksəkmateriyadanbəhs
edəbilir,millimentalitetəvəbəşəridəyərlərəüstünlükverir,humanizmvəhəqiqətcarçısınaçevrilir?Özündəolmayankeyfiyyətləripoe-
ziyasında, nəsrində, publisistikasında təbliğ edən sənətkara həyat
hikmətləriniyazdıranhansıqüvvədir?Qələminqüdrəti,istedadıngücü,yoxsailhampərisi?Bəlkədəbirinsankimişəxsiyyətindəkinaqisliyikompensasiyaetməkehtiyacı?!
Həyatgöstərirki,yaxşıəsərinmüəllifinindəyaxşıadamolmasımütləqdeyil.Sənətkardaadiadamdır.Qeyri-adiməxluqdeyildir.
Güclüvəzəiftərəflərivar.Medalınikiüzükimi.Güclütərəfisənətkarınyarad ıc ılığ ınd aözəks in itap ır.Zəiftər əf iməiş ətd ə,günd əlik
həyatd a,adiinsanimünasibətlərdətəzahüredir.
BuyerdəyadımaməşhurfransızaktyoruLuideFyunesdüşür.
Yaratdığıkomikobrazlarmilyonlarlainsanıgüldürməyəqadirolan,
bütündünyadasevilən,əvəzsizkomediantkimitanınanbusənətkar
realhəyatdaçoxqaraqabaq,ciddivəqaradinməzbirşəxsolub.Böyüksənətkarlarınhəyatındabeləfaktlarçoxdur.Buqəbildənolantərs
mütənasibliklərsənətməqamında,yaradıcılıqprosesindəsənətkarda
ikilənməhadisəsininnəticəsikimiortayaçıxır.
2007
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“VƏTƏNPƏRVƏR” MÜHACİR
Hamıgileylənirki,dünyanınmizan-tərəzisipozulub.Əgərhərəmizbiryandanəyiriksə,budünyanecədüzəlsin?...
Cəmiyyətşəxsiyyətinqabiliyyətinivəenerjisinidüzgünistiqamətləndirməyibacarmayanda,tənzimləməyəndəfəlakətbaşverir.Həyatınkeşməkeşləriqarşısındaduruşgətirəmməyibdolaşığadüşən
fərdcəmiyyətüçüntəhlükəyəçevrilir.“VƏTƏNPƏRVƏR”MÜHACİRdə
belələrindənbiriydi.Özünüsiyasibaxışlarınagörətəqibolunmuşkimiqələməverirdiyadölkədə.Əslindəqürbətəüztutmaqdanməqsədişəxsiproblemlərinihəlletməkidi.Pulqazanmaq,sərvətsahibi
olmaq,ağgünəçıxmaqistəyirdi.Doğmayurddagətirməyənbəxtini
yaddiyardasınamağaqərarlıydı.AiləsininiqtisadidurumunuVətənin
siyasiimicinəzərbəvurmaqbahasınayaxşılaşdıracaqdı“VƏTƏNPƏRVƏR”MÜHACİR.Ammabununfərqindədeyildi.Vətənəarxaçevirdiyni dərk etmirdi. Özünü ölkədən gizli yolla qaçmağa vadar edilmiş
vətənpərvərkimigöstərirdi.ŞəxsimənafeyinaminəAzərbaycanındemokratikimicinəzərbəvururdu.
Belələrininsayıartdıqcainsanhüquqlarınınvədemokratiyanın
keşiyindədayananbeynəlxalqqurumlaratəqdimolunanhesabatlardadoğmaölkəyəqarşıəksarqumentəçevrilirdilər.Müstəqilliyimizi
gözügötürməyənlərbufaktlardangeninə-bolunaistifadəedirdilər.
Amma...“VƏTƏNPƏRVƏR”MÜHACİRhəryerdəağızdolusuVətəninə,
xalqınaməhəbbətindəndəmvurur,millətinin“sərvətinidağıdanları”
lənətləyir,“neçəkimənimkimioğullarbugündəyaşayır,buölkədüzələndeyil”,–deyirdi.Vətəninə,dövlətinəmənənxəyanətetdiyini,gileyliolduğudurumudüzəltməyəyox,pisləşdirməyəxidmətetdiyini
yaanlamır,yadaanlamaqistəmirdi...
2007
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QÜRBƏT
QÜRBƏTDƏYAŞAYANıngözlərindədərinkədərqatıvardı.Çöhrəsigülsədə,gözləriheçvaxtgülmürdü.Sankiiçindəkisevincduyğusunu zindana salıb qapısını bərk-bərk kilidləmişdilər. Açarı da
ağlagəlməzyerdəgizlətmişdilər.Gözlərieləqəmliidiki...
O,qürbətəhərbçiiləailəqurandagəlmişdi.Vətəndən,əzizlərindənayrıdüşməyinmüvəqqətiolduğunuzənnedirdilər.Fələyinişləklərindənxəbərsizdilər.Azkeçməmişsovetimperiyası–xalqlar
həbsxanasıdağıldı.Zahirəndünyaeləbildiki,bağlısərhədləraçıldı.
ƏslindəisəSSRİdeyilənməkandaxilindəsərhədlərbundansonraqapandı.Tarixinbirdönüşümilyonlarıntaleyindəəks-sədatapdı.Orbitindən çıxmış peyk vəziyyətinə düşən insan taleləri heç kəsi
düşündürmürdü.DÜNYAbundansonrabirdaha“SOSİALİZMVƏ
KAPİTALİZM”deyilənİKİQUCAQDAÇABALAMAYACAQDI.Önəmli
olanbuidi!Süqutauğrayanfövqəldövlətinxərabəliklərialtındaəzilənlərəfikirverənyoxuydu.Mərkəziidarəçiliksisteminətabeçilikaradan qalxdığından sovet ordusundan tərxis olunan yüksək rütbəli
hərbçilərədoğmarespublikalarıbeləqucağınıaçmadı.Həyatınıfövqəl
dövlətiqorumağahəsretmişmüqəddəspeşəsahibləriheçkəsəgərəkolmayanartıqyükəçevrildilər.Xəritəsidəyişənvətəninkeşikçiləri
üçünbuduruməslfaciəydi.Acıvəədalətsizhəqiqətləbaş-başaqalmışdılar.Bu,tar-marolanictimai-siyasiquruluşun,özünüdoğrultmayan sosializm sisteminin 70 il əsarətdə saxladığı vətəndaşlarına
vurduğunövbətizərbəydi.Doğmalarındanuzaqdayaşamaqməcburiyyətinəqatlaşanların“mükafatıydı”.
...Qürbətdoğmalaşdıqcavətənəlçatmaz,ünyetməzməkana
çevrilmişdi.Doğmalarınhəsrətiqəlbinəçökmüşdü.Paradoksabaxki,
35
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QÜRBƏTDƏYAŞAYANınövladlarıüçünvətəneləbuqürbətinözüydü.Onuintizardaboğan,ruhunuəzənqürbət.Meşələrinəhatəsində yerləşən kiçik hərbi şəhərciyə min bir tellə bağlanmışdılar.
Güvəndikləridövlətdağılandansonradoğmayurdlaraüztutanköç
karvanlarıgeridönmüş,bəxtigətirənlərmülkiidarələrdəişəyerləşmişdilər.Qürbətdəyaşamağaevi,yeməyəçörəyivardı.Buradakımikromühitdə sayılıb- seçilirdi. İllər ona təzə tanışlar, rəfiqələr, ailəvi
dostlarbəxşetmişdi.Zahirənhərşeyqaydasındaydı.AmmadaxilindəgizlənmişnisgilQÜRBƏTDƏYAŞAYANıüzürdü.Vətənhəsrətiylə
yolasaldığıillərionaheçkəsqaytarammayacaqdı.İçin-içinyanırdı.
Bəbəklərindənkədərsilinmirdi.Çöhrəsigülsədə,gözləriheçvaxt
gülmürdü!..Heçvaxt.
2006
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SOYQIRIM
Şəhərdəağaclarınsoyqırımıbaşlanmışdı.Yaşına,barına,faydasınabaxmadanamansızcasınaqırırdılarağacları.Xüsusiləgecəsaatlarında. Tikinti şirkətləri ağaclara qənim kəsilmişdilər. Ən qatı
düşməndənqisasalırmışlarkimidavranırdılartəbiətinbuməsumgözəlləriilə.Buldozerlərinbaşına-gözünədöyə-döyəqırdığıağacların
şaqqıltısısakinlərinyuxusunaharamqatırdı.Ürəkağrısıtuturdular.
Nəyazıqki,buəməlitörədənlərinvicdanısızlamırdı.Buldozerlərin
tapdağınaməruzqalanqocamanağaclarsahələm-hələmramolmurdular.Hərzərbədənsonrabaşlarınıdikəldib“mənvaram”,–deyə
meydanoxuyurdular.
Xüsusiləmayayında,yazgünükəsilənağaclarınah-naləsiyeri-göyüyandırırdı.Ağaclarıngözyaşlarınəvaxtsabuhökmüverənləri
özselindəboğacaqdı.Sürətləseyrələnyaşıllığınyoxluğundaekologiyakorlanırdı.Havadaoksigeninmiqdarıazalırdı.Torpağındayanıqlığızəifləyirdi.Sürüşməyəmeyllilikartırdı.
...Yüzilkeçəcək,təbiətbusoyqırımınqisasınıalacaqdı.Torpağındərinqatlarınaişləyənağacköklərivərişələriçürüdüyündənyağışlartorpağıaşındıracaqdı.Torpaqsürüşmələriintensivləşəcəkdi.Yaz
aylarındagələnselsularıağaclarınyerindəucaldılmışgöydələnləriqucağınaalıbaparacaqdı.Selinağuşundaoyuncaqkimiatılıb-düşən
göydələnlərokeanındibinəgömüləcəkdi.Yayınbürküsündəkölgəsindədaldalanmağaqollu-budaqlıağacqalmadığındaninsanlarxəstələnəcəkdilər.Qorunmaqçünağac-çətirtapabilmədiyindəntorpağınüzü
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günəşinyandırıcışüalarındancadar-cadarolacaqdı.Çatlardərinəişləyəcək,yarğanlarəmələgələcək,torpaqonuağacsızqoyanlarıYerin təkinə göməcəkdi. Təbiətə zülm edən İnsan onun hücumuna
məruzqalacaqdı.SəbrkasasıdolanTəbiətqisasınıcəmibəşərövladındanalacaqdı.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,qollu-budaqlıpalıd,qovaq,küknar,qarağac...küçələrdən-yollardanseyrəlir,onlarınyeriniadı,xüsusiyyətibəlliolmayanyadellilərtuturdu.
Yamandəbdüşmüşdüuzaqdiyarlardangətirilənağaclar.Çağırılmamış
qonaqkimigəlir,məskənsalırdılar.Sankibutorpağın,buiqliminnə
ağacı,nədəkoluyoxidi.Yadellilərhəryerizəbtedirdilər.Baxmayaraqki,onlarınnədincəlməyəkölgəsivardı,nədəyeməyəmeyvəsi.
Həriqliməuyğunlaşmağıbacaransırtıqyadellilərəməhəbbət
hardanyaranmışdı,bilinmirdi.Deyəsən,sərfəliydionlarıalmaq.Öz
ölkəsindəoqədərdədəyəri,hörmətiolmayanağaclar-kollaryaman
matahaminmişdiqonaqgəldikləridiyarda.
Yadelliağaclaryavaş-yavaşyeniməskəniişğaledirdilər.Ağaclaryadlaşdıqcainsanlardayadlaşırdılar.Ənböyükzərbəeləadamlarınmənəviyyatınavurulurdu.İqlimləbirgəmənəvi-əxlaqidəyərlər
dəyişirdi.Dahaməhəllədəkiağaclaradırmaşanuşaqlargözədəymirdi. Yeniyetmələri doğma yurda bağlayan tellərdən biri qırılırdı.
Ağaclarlaadamlararasındakıəlaqələrzəifləyirdi.Əsgəroğullarınxatirəsindənvətənrəmziolandaş,ağac,kolhəsrətisilinirdi.Manqurtlaşmagedirdi.
Təbiətin bu yerlərə bəxş etdiyi qollu-budaqlı, köklü-köməcli
ağaclardaüzüntüiçindəydilər.Salxımsöyüdgözyaşıtökürdü.Sərv
ağacıgözünüuzaqlaradikibgələcəyi–buişinsonunugörməyəça39
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lışırdı.Eldarşamıdüşüncələriçindəbaşınıəymişdi.Xançinarıqürurunusındırmasada,çıxışyollarıarayırdı.Ağaclarınadamlarabəslədiklərietibaritmişdi.Ümid-gümanözlərinəqalmışdı.Butəbiət
üçünəvəzolunmazkeyfiyyətlərinəgüvənirdilər...
2007
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DAXİLİ MONOLOQ
Torpaqqoynunaaldığımeyidinadını,yaşını,kimliyini,hardan
gəlibharagetdiyini,milliyyətinisoruşmur.Onuinsanabəlliolanheç
birdildədanışdırmır.Canlıikənbuvarlığınnəişlərləməşğulolduğuda
anatorpağınvecinədeyil.Səxavətləqucaqaçdığıcansızvarlığıyavaşyavaş“sümürür”,taskeletiqalıncayadək.Buna“özəlləşdirmə”dədeyə bilərik, “özününkiləşdirmə” də.  Soyuq qəbrə əmanət edilən
şəxsdəngələcəkonilliklərəyalnızsümükləriqalır.
Tanıdıqlarımvətanımadıqlarımladoluolanqəbristanlığıseyr
edirəm.Bax,oməzardayatanəclafınbiriolub,indiheçkəsəziyanvurabilmir.Budayamanküyçüidi,birişgörməmişharay-qışqırığıdünyanıbaşınagötürərdi.Onabax,nəsusub,..altdan-altdanyıxmadığı
evqalmamışdı.Yanındakıdaoğruydu,günütürmələrdəkeçərdi.Bu
bədbəxtsəömrünüözgələryolundaçürütdü,özüüçünbirgünyaşamadı.İlahi,buuçuqqəbirdəyatansankiotopdağıtmazimarətlərin
sahibideyilmiş,özündənsonravar-dövlətqoyabilib,ammayurdundaadamqoyammayıb,biqeyrətövladınolmağındansa..,tövbə,əstəğfürullah.Sağtərəfdəgörünənqəbirvarha,ordayatanheçbilirsən
kiminqızıydı!?AyAllah,birgeyinib-keçinərdi,birbəzənib-düzənərdi,
gəlgörəsən,universitetəgirəndəhamıonatamaşaedərdi.Bucavansaözündənsonrayurdundaaltıaylıqbiroğulqoyubgetmişdi,indi
yekəkişidir,dədəsininçırağınıyandırır;arvadısaozamançoxgənc
olduğundanərininiliçıxmamışözünəyenihəyatqurdu.Hərbigeyimdəqaramərmərdənboylanangeneralabaxhələ,kimlərəəmrlərverərdi.., indi sərəncamında kimsə yoxdur. Bu zəhmli kişi isə
hüquq-mühafizəorqanlarındapolkovnikimiş,eşitdiyiməgörə,birsö41
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zünüikiedənolmazmış.Xanım-xatınqadındamüəlliməydi,vaxtilə
dərsdediyişagirdləriindimillətə“dərsverir”,ruhunasalavat.Heyf
buqızdan,gəlinlikgeyindi,ammaəcəldənmacaltapıbgəlinolammadı,Allahodünyasınıversin.Çörəkpuludərdiçəkməkdənsifətinəvaxtsızqırışlardüşənbuatadayəqin,eləkasıbçılığıngüdazınagedib,
torpağıyüngülolsun.Bunabax,forsudaşıdağıdırey..,sağlığında
bəxtəvərlikdənnecəgöynəngedirdisə,ölüsüdəqəbiryoldaşlarına
“meydanoxuyur”.Əxlaqdankəmbu“xanım”dadünyanınənqədim
sənətisayəsindəyaman“yuxarınərdivanlara”dırmaşmışdı,görənaxirətdədəşətəliişləyirmi?Rəhmətlikdəalimidi,heçkəsədəyib-dolaşmazdı,başınıaşağısalıbelmiyləməşğulolardı,qəbrinurladolsun!
Budamillətinnakamşairi,yasini-fatihəsi-salavatıoxucularındangəlir.
Nəisə...Ürəyimdəkisöhbətənöqtəqoyuram.Daxilimonoloqumbirfikirdəilişibqalır:ƏBƏDİSÜKUTMƏKANINDAHAMIBƏRABƏRDİR. Ana Torpaq bütün ölülərlə “eyni dildə danışır”. Fərq
qəbirlərintəmtəraqlıvəyasadəolmasında,baxımlı-baxımsızlığındadır.İllərləziyarətolunmayanməzarlarvar,üstünüot-ələf,tikanbasıb.
Gülə-çiçəyəbürünmüşqəbirlərvar.Birdamlagözyaşınahəsrətməzarlarvarki,ordauyuyanlarbudünyadaköklü-köməclinəsil,sərvət
qoyubgediblər....İnsansevədəbilir,unudada.Ammaürəklərdəxoş
xatirələrqoyubgetmişyaxşıəməlsahiblərivarki,məzarınıbütünelobaziyarətedir!..
2009
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SƏNƏTMİ,
SƏNƏTKAR ŞƏXSİYYƏTİMİ ?..
Bəşərövladıüçün,tarixüçünsənətinözüonuyaradanınşəxsiyyətindənqat-qatvacibdir.ÇünkiSənətkardahiolsabelə,öləridir.
ƏslSənətisəzamanlaqovğaetməyəqadirqüvvədir.O,əsrlərinhüdudlarınıaşabilir,millivəcoğrafisərhədlərtanımır.Cəmiyyətininkişafına, kamilləşməsinə təkan verir. Həyatı gözəlləşdirir. Sənət
sirli-sehrlicazibəməkanıdır.MinilliklərboyuncaİNSANzəkasınınvə
əlininyaratdığımaddi-mənəvisərvətlərcəmiyyətinməhvərisayılıb.
2007
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MÜHİTİN MÖHÜRÜ
BöyükYARADANbütünİNSANlarıeyniyaradır.LakinCƏMİYYƏT,GEN,MÜHİThərənibircürformalaşdırır.XARAKTERlərmeydanaçıxır.YaşayışsəviyyəsivəhəyattərziİNSANınMƏNinəçökür.Fərqli
DÜNYAGÖRÜŞlər,fərqliİSTƏKlərinsanlarıayırır.Həmdəcəmiyyətin
rəngarəngliyinitəminedərəkbirgəyaşayışıasanlaşdırır.ZİDDİYYƏTlərdənGÖZƏLLİKdoğur.Həyatəksliklərinvəhdətindənibarətdir.
Canavarlararasındaquzuancaqyemolabilər.Yayeməlisən,
ya yeyilməlisən. Bu, həyatın aksiomudur. Yeməyi bacarmırsan, ya
özünistəmirsən,bu,səninproblemindir.Buməqamətrafındakılarıdüşündürmür.Quzunugörübyeməkistəməyəncanavaraehtirambəslənmir.İnsanlarqorxduqlarıadamahörmətedirlər.Şəringücündən
çəkinənlərçoxdur.Nəyazıqki,müasircəmiyyətdəhörmətialiduyğulardeyil,dahaçoxqorxuhissişərtləndirir.
2007
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MÜNASİBƏT
İNSANINÜZÜNƏDEYİLƏNLƏRÜSTQURUMDUR,MÜNASİBƏT
BAZİS.Əgərüstqurumlabazisbir-birinitamamlamırsa,deməlideyilənlərriyadır.Məkrlimünasibətxeyirlinəticədoğurabilməz.Çünki
mahiyyətcədağıdıcıqüvvədir.Məkrlimünasibətyaxşınəyəsətəməl
olabilməz.Buhaldaoözmahiyyətinəziddgetmişolarki,budamümkündeyil.
2007
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XOŞBƏXTLİK və BƏDBƏXTLİK
Xoşbəxtlərgöründükləriqədərxoşbəxt,bədbəxtlərgöründükləriqədərbədbəxtdeyillər.Bu,yalnızuzaqdanolangörüntüdəbelədir. Hər kəsin özünə görə qayğıları və təsəllisi var. İnsanların
düşüncəsindəki “XOŞBƏXTƏM” və ya “BƏDBƏXTƏM” qənaətini
MALİKOLDUQLARI(maddi-mənəvisərvətlər,sosialimkanlar,cəmiyyətdəkimövqe,ailəvəziyyəti,şəxsiyyətkimiözünüreallaşdırmadərəcəsivəs.)deyil,həyatdanGÖZLƏNTİLƏRİşərtləndirir.
Xoşbəxtlikvəbədbəxtlikanlayışlarıinsanınmənəvi-psixolojidurumununikiəksqütbünütəşkiletsədə,müəyyənməqamdaxoşbəxtlər və bədbəxtlər arasında BƏRABƏRLİK halı mövcuddur: HƏR
İKİSİNİNENERJİSİNİAPARDIQLARIMÜCADİLƏTÜKƏDİR!Bədbəxtləriçindəbulunduqlarıvəziyyətdənçıxmaqnaminə,xoşbəxtlərisə
xoşbəxtlikpyedestalındaheykəlləşməkuğrundaaramsızmübarizə
aparırlar.
İnsanmaşın-texnikadeyil.Lakinonundaözplanı-proqramıvar.
Qarşıdagözlənilənheçnə,yerinəyetiriləcəkheçbirişolmayandahəyatmənasızlaşırvəinsanyaşamaqdanbezir.Bubaxımdanxoşbəxtlərin də, bədbəxtlərin də apardıqları mübarizə onların yaşamını
stimullaşdıranamilkimiçoxdəyərlidir.
2008
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YAŞAMAĞA MƏHKUMLUQ
Hərdənözümütərkedirəm.Cismiməkənardanbaxıram.İçimdənçıxıbqaçıram.Həyatınözəlliklərinidərketməküçün.İstədiyim
həyatıqurabilməmişəmsə,nailolabildiyimhəyatıyaşamaqzorundayam.Hələçoxcavanvaxtlarımdadediyimkimi–MƏNYAŞAMIRAM,
MƏNYAŞAMAĞAMƏHKUMAM.
2007
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MƏN və ÖZÜM
İnsanhamıyaqalibgələbilər.Hamınıaldatmaqolar.Hamınırazılaşdırmaq mümkündür. Özündən savayı. MƏNə mane olan
ÖZÜMəmsəbununqarşısınınecəalabilərəm?MƏNiməndənqoru,ya
Rəbbim.Əsasdaxiliazadlıqdır.İnsanınözbuxovlarındanazadolmağıənçətinişdir.
Aqillərdeyibki,qanunlarcəmiyyətinidarəedilməsiniasanlaşdırmaqüçünyaradılıb,onunəsiriolmaqüçünyox.Taqədimdənbelə
olub.Bəlkəbusəbəbdəndirki,şahlar,krallarçoxzamanözləriniqanunlardanyuxarıdatutublar.Cəmiyyətətətbiqetdikləriqayda-qanunlara özləri riayət etməyiblər. Mən ÖZÜMün yaratdığım
qayda-qanunlarınəsirinəçevrilmişəmsə,MƏNiMƏNdənkimxilasedə
bilər?
2007
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ZAMAN
ZAMANınqatarışütüyübgedir.Sənihansıdayanacaqdasalacağıbəlliolmaz.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.337gündənsonratəkrargörüşməkümidilə.28gününmənəbəxşetdiyi672saatdanəyənailoldum? Doğrudan, maraqlı sualdır. İnsanın öz qarşısında hesabat
verməyivəsəmimiolmağıkiminsəqarşısındahesabatverməkdənaz
önəmliməsələdeyil.
28gündənəişimdə,nəşəxsihəyatımdaeləbirnailiyyətimyoxdur. Düşünürəm,  yadıma heç nə gəlmir. Deməli, düzxətli,
bərabərsürətliirəliləməmetodunudavametdirmişəm.Yazıçılarbuna
“bozbulanıqhəyat”deyirlər.Mənbunuzahirənoptimistgörünən“yaşadım,ömürqazandım”pərdəsialtında,əslindəölümədoğrusürünmək,ömrüitirməkkimidəyərləndirirəm.VARlığındaYOXsan!Yada
eləyoxkimisən...
İnsanınşüuraltıməniilərealhəyatdakıkimliyiarasındafərq
dəeləbundanibarətdir.ŞüuraltıMənVARlığınınYOXabərabərolduğunudərkvəqəbuledir.HəyatdakıMənəslindəYOXikənözünüVAR
kimigöstərir.Paradoksalvəziyyətdir.Ziddiyyətlərçarpazlaşanyerdə
həqiqətmeydanaçıxır.Görəsən,buməqamdamütləqhəqiqətnədən
ibarətdir?VARammı,YOXammı?..
Əgəryaşamaqyalnıznəfəsalıbyeməkdən,yatmaqdanvəişləməkdənibarətolsaydı,ohaldadigərcanlılarlainsanlararasındaböyükfərqolmazdı.İnsanınyaşamağındayaratmaqmissiyasıdavar.Öz
həyatınıqurmaq,öztaleyinəfəalmüdaxiləetməkimkanlarıda.Passivseyrçimövqeyişüursuzməxluqlaraxasdır.Sabahakörpüsalan
dünənindənibrətgötürməküçüninsanaağılverilib.Həyatdanhəzzalmaqlazımdır.Görəsən,bəşərövladınınneçəfaizibuhəzzialabilir?..
2007
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ZAMANIN SƏXAVƏTİ
HərşeyZamanabağlıdır,–deyirlər.O,yaralaraməlhəmqoyur,
unutdurur...Bəsitkilərinecə,qaytarabilirmiZaman?!Yox!!!Deməli,
Zamanınsəxavətinəçoxdaümidbəsləməkolmaz.İtirilmişvaxtı,fürsət iZam anheçkim əqayt aramm ay ıb.Heçdah ilər ədə.Hələmən
gəncliy i,gözəlliyi,çevikliyi,enerjinidemirəm.
Faktlarsübutedirki,oqədərdəqüdrətlideyilZaman.Ona
ümidbağlamaqdansa,durubeləbuandanetibarənişəbaşlayandahauduşluolur.Çünkihərşeyözzamanındagözəldir.Uşaqlığındagəlincikhəsrətindəqalmışbirisinəqocalığındabuoyuncağıversənnə
faydası?..Gənclikilləriniyellərəsovuranşəxs(istərşüurlu,istərqeyri-ixtiyari)ahıllaşandanəqədərmüdrikləşsədə,xeyriyoxdur.Dünəninə 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!Çünkigerçəkdənsəninolanvəitirəbiləcəyinyeganəsərvətbudur.
2007
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ÖMÜR
Hərkəsəömürpayıverilir.Ammaheçdəhamıbusərvətdən
yetərincəbəhrələnəbilmir.Şərtibölgüaparsaqgörərikki,birqayda
olaraqcəmiyyətdəGÜCLÜLƏRözömrünüyaşayır,ZƏİFLƏR–ətrafındakılarınrəyindənasılıolanlarisəözgələrinrəvagördüyüömrüyaşamaqməcburiyyətindəqalır.
Güclüadamheçkimləvəheçnəiləhesablaşmadanməqsədə
doğruirəliləyir.Buyoldaonunçünbütünvasitələrməqbuldur.Hətta
etiknormalarbeləbaşqalarınıözmarağına,mənafeyinətabeetdirməkçünistifadəolunur.Nəticədə...XOŞBƏXTLƏRimühakiməetmirlər!
Zəifadamsahamınırazısalmağaçalışır,həyatınıətrafdakıların
tələbinəuyğunqurur,mikromühitindəkişəxslərinmaraqlarınıözistəklərindənüstüntutur.Canıyansada,ürəyininsəsinidinləməyəcəsarətetmir.HəttayaxınlarınınbuFƏDAKARLIĞAehtiyacıolmayanda
belə.VəbudurumunuHUMANİSTLİK,XEYİRXAHLIQkimiməziyyətlərlədolaşıqsalıro.ALTURİZM(başqalarıüçünyaşamaq)müsbətkeyfiyyətsayılabilsədə,insanıxoşbəxtetmir!
VerilənömürpayınıGÜCLÜşəxsözünə,ZƏİFşəxsözgələrinə
xərcləyir.GÜCLÜözününistədiyikimi,ZƏİFisəözgələrininyönəltdiyikimiyaşayır.
BöyükYARADANinsanlarasevgi,şəfqət,mərhəmət,mehribanlıq,dostluq,yoldaşlıq,qayğıkeşlik,qanqohumluğundandoğanbağlılıq, həmdəmlik kimi mənəvi keyfiyyətləri bəxş etməklə kiçik
BƏNDƏLƏRİNƏbir-biriniyaşatmaqimkanıverib.AmmaİNSANbaşqalarınınmənafeyiiləyanaşı,özhüquqvəazadlıqlarınıdaqorumağı
bacarandaŞƏXSİYYƏTolur.
2007
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ÖLÜM
ÖLÜMhəyatınənböyükədalətidir.Fərqqoymadanhamıyanəsibolur.
ÖLÜMSONDEYİL,BAŞLANĞICDIR.Yoxluğundayaşayabiləcəyinzamankəsiyinə“xoşgəldin”deyir.İnsanxatırlandığıqədəryaşayır.Bəşərövladınınəslölümüdirilərarasındaunudulduğuvaxtdan
başlayır,dünyasınıdəyişdiyigündənyox.Neçəki,səniyadasalanlar,
məzarınıziyarətəgələnlər,səninləbağlıxatirələrinişığınaisinənlər
var,yaşayacaqsan.
HərşeyinnisbiolduğubuhəyatdaÖLÜMMÜTLƏQHƏQİQƏTDİR.Hərbirfərditörətdiyiəməllərləcəmiyyətqarşısındahesabata
dayandıranqüdrətdir.ÖLÜMdirilərinürəklərindəvəbeyinlərindəqurulanməhkəmədəmərhumunhökmgözlədiyiprosesdir.ÖLÜMaramızdanköçənadamınsağlığındatörətdiyiəməllərielingözündəki
tərəzidə çəkdirən gücdür. Yaxşını-pisi dəyərləndirmə  vasitəsidir.
ÖLÜMHƏQİQƏTİNAŞKARLANMASINATƏKANVERƏNLAKMUSKAĞIZIDIR.
ÖLÜMKEÇİDMƏRHƏLƏSİDİR.İnsancildindəzühuretmişmateriyanınözformasınıdəyişməsinəstartverənməqamdır.Ruhunsonsuzluğa,göylərəpərvazlandığıandanetibarənölümdənsonrakıhəyat
başlayır.Tədricəncismitorpağavəatmosferəqarışaninsangöyərən
bitkidə,xırdacahəşəratdayenidəncanlanır.Çünkiəbədiolmayanbu
dünyadatəbiətdəheçnəitmir,heçnəyoxolmur.Yalnızformasınıdəyişir.Başqaqiyafədəvəbaşqamissiyailəyenidənpeydaolur.Bəlkə
qoxuladığınoçiçəkbircavanıncismindənyaranıb,tapdaladığınot
ananınsaçlarıdır,ayaqladığınhəşəratatanıntənindəntörəyib,gecəninzülmətindəişıldayanoböcəkparıltısınıbabanınsümüklərindəki
fosfordanalıb.Bəlkədə?..Bunubiləmməzsən.
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Əgərmateriyanınölməzliyinəəminiksə,ohaldaruhunölməzliyinəniyəşübhəyləyanaşmalıyıq?Birinsanınbədənindəözmissiyasınıbaşaçatdırabilməyənruhlarınqeyri-müəyyənmüddətdənsonra
başqabirinsanıncisminəcanverdiyini,yenidənbudünyayaqayıdıb
öhdəsindəkimissiyanıtamamlamağaçalışdığınıiddiaedəndini-mistikfəlsəfidüşüncətərzininiyərəddetməliyikki?..
İns an ölüm ünd ən sonr ak ı həy atd a əsas ən  üç vas it ə ilə
yad olun ur: birincisi,canındancanverdiyiövladları,nəsli;ikincisi,
törətdiyiəməllər i;üçünc üs ü,yaratdığıəsərlərisay əs ind ə.Bir inc i
vəikinc ivas it əbüt üninsanların,üçüncüisəyalnızdahilərinqismətidir.ƏSLHÜNƏRÖLÜMÜNDƏNSONRAKIHƏYATDAYAŞAMAQHAQQINIQAZANMAQDIR.
2007
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YOL
YOLunGÖZƏGÖRÜNƏNİvəGÖZƏGÖRÜNMƏYƏNİvar.Yolvar
torpaqdan-asfaltdankeçir,yolvarhavadan-sudan,yoldavarfikirdəndüşüncədənkeçir.Ürəkdən-ürəyəgörünənyollarvar,məqsədəçatmaq  üçün aranan yollar var... Mahiyyətə varanda görürük ki,
nəqliyyatyoluqətetməkdəndahaçox,mənzilbaşınaçatmaqprosesindəhərəkətinsürətiniartırmaqvasitəsidir.ÇünkiqarşıdakıYOLuqət
etmək,məqsədəçatmaq,vəziyyətdənçıxışyolutapmaqüçünağlından-zəkasındanbəhrələnənlərdəvar,dünyanemətlərindən,süfrədənistifadəedənlərdə,arxasındadayaqolanlarıngücünəgüvənənlər
də,ALLAHınmərhəmətinəsığınanlarda!Birsözlə,variantlarçoxdur.
Yaşamınvəmövcudiyyətinqanunauyğunluqlarınıkəşfetməyə
yönəlmişelmi-praktikaraşdırmalarınnəticəsinəaparanyollarınxəritəsinikimcızabilər?!Milyonillərboyuncabəşərövladınınyıxıla-dura, 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”qüdrətimizivəacizliyimizietirafetməkböyüklüyünəqovuşdur.
2008
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GÜC
Həyatdahərşeyigüchəlledir–gözəlliyin,ağlın,elmin,silahın,
pulungücü.Baxırhardahansıqalibgəlir.
2008

İTKİ
İnsanınpulitirməyiitkideyil.Əslitkisənəolanməhəbbəti,
xeyirxahmünasibəti,etibarıitirməkdir.
2008

GÜZGÜ
Güzgügözqabağındaolsayaxşıdır.Eyiblərinivaxtındagörüb
islahedərsən.Onundiliyoxdur,ammadüzdanışır.Güzgüsənəgörməkistədiyiniyox,olanıgöstərir.Əgərağlınıəməlləriningüzgüsünə
çevirəbilsən,səhvinazolar.Çalış,özünözgüzgünol!
Həyatlagüzgüarasındamaraqlıparalelaparmaqolur.Çünkihəyatdagüzgükimidir.Sənonanikbinyanaşanda,odasənəgülümsəyir.Sənhəyatdanküsəndə,odasəndənüzdöndərir.
2007
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REALLIQ VƏ TƏSƏVVÜR
Ürəyincəolanmünasibətinobrazı,yaratdığıovqatqarşındakı
şəxsinsəninzövqünəuymayanzahiriobrazınıüstələyir.Artıqsənona
baxandaonunözünüyox,səninçünyaratdığıab-havanın,şəraitinobrazınıgörürsən.Beləliklə,gerçəkliktəxəyyülətəslimolur,mənəviyyat
qalibgəlir.
2008

ÖZÜNÜMÜDAfİƏ İNSTİNKTİ
Yadəllərəverilənuşağınçığırtısıanasınaməhəbbətindəndeyil,
özünümüdafiəinstinktidir.İctimaiyerlərdə,sərnişinnəqliyyatında,qonaqlıqdamüvəqqətiolaraqyadadamatapşırılankörpəözünəqarşı
təhlükəhissedir.Özünümüdafiəetməküçündigərimkanlarıolmadığındanqışqırmağabaşlayır.
2008
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RƏfİQƏ AMİLİ
HərbirQADINınhəyatındaRƏFİQƏvacibamildir.Doğmalar,
qohumlar,işyoldaşlarıözyerində.RƏFİQƏninfunksiyasıvəmahiyyətitamambaşqadır.Onunladahaçoxməsələnibölüşməkolur.ÇünkiaranızdakıDOSTLUĞUMÖHKƏMLƏNDİRMƏKİSTƏYİndənsavayı
ortaqheçnəyinizyoxdur.Məsələn,BacındanolannarazılığınıAnana,
AnandanolannarazılığınıisəBacınadeyəbilərsən.AmmasəniQANE
EDƏNCAVABalabilməzsən.Çünkionlarınhərikisisəninləolduğukimi,bir-birilədəqanqohumudurlar.
Əvvəla,səninemosionaldurumdaetdiyingiley-güzargizliqalmayacaq,KONFEDENSİALLIQQORUNMAYACAQ,narazılığıngec-tez
doğmanaçatacaqki,nəticəetibariləmünasibətlərinbirazdagərginləşməsinərəvacverəbilər.İkincisi,sənSUBYEKTİVCAVABalacaqsan
ki,budatamamilətəbiidirvəbirmənalıolaraqsəninproblemininhəllinəköməyiazdır.
İnsanınbölüşmək-dərdləşməkehtiyacıvar.Ammabuprosesdə
doğmalarınaüztutandaqarşılaşabiləcəyinsituasiyaeyniləqohumlar60
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lamünasibətdədəmövcuddur.ÇünkiORTAQQOHUMLUQOXŞAR
MÜNASİBƏTLƏRTƏNZİMLƏYİR.Sirr-sözünü,səninarahatedənməsələləriişyoldaşınlabölüşməkdəsandığınqədərməqsədəuyğunnəticə vermir. Bu halda ortaq iş mənafeyi və ortaq maraqlar
həmkarındansəmimiməsləhətalmaqimkanlarınısualaltındaqoyur.
Həminməqamdaqarşındakışəxsinkimliyi,xarakterivəsənəmünasibətimühüməhəmiyyətdaşıyır.BaxarKİMKİMƏürəyiniaçır.
LakinORTAQqohumluğunvəişmənafeyinolmayan,üstəlik
də SƏNİN SƏVİYYƏNƏ, DÜNYAGÖRÜŞÜNƏ, DÜŞÜNCƏ TƏRZİNƏ
YAXIN,HƏYATINAvəXARAKTERİNƏBƏLƏDOLANRƏFİQƏnsəni
həssaslıqladinləyir.Özağlı,fəhmi,sənəcanıyananlığıçərçivəsində
hadisənitəhliledərəkmünasibətbildirir.Səniyaxşıtanıdığındanmövcudmənəvi-psixolojidurumundansonrahansıaddımlarıatacağınıda
düzgünproqnozlaşdırır.AğıllıRƏFİQƏsənidüzgünyönləndirər.Belədəötəriincikliyinböyüməsiehtimalıistisnadır.
O,SƏN İNRƏF İQ ƏNold uğ und antər əfk eşlikdəedəbilər.
Amma butərəfkeşlikoqədərdəziyanlınəticələrəgətiribçıxarmır.Uzaqbaşı
səninəsəblərininsakitləşməyinə,özünümüdafiəolunmuşhissetməyinəyardımçıolur.ƏgərRƏFİQƏnməsələyəOBYEKTİVYANAŞARAQ
səninhaqlıolmadığınıgörürvəanladırsa,bumövqegerçəkliyidərk
etməyinətəkanverir.OBYEKTİVvəyaSUBYEKTİVliyindənasılıolmayaraqRƏFİQƏninverdiyicavab,hadisəyəbəslədiyimünasibət
61
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psixolojitravmasızqəbulolunur.
RƏFİQƏnləSEVİNCİNİPAYLAŞMAQdaçoxvacibdir.Onuyalnız
problemlərinləyükləməyindeyil,sevincinəvəuğurlarınaşəriketməyin,şadgünününşahzadəsinəçevirməyinilknövbədəsəninSƏMİMİYYƏTİNİN və ƏSL RƏFİQƏ olduğunun  göstəricisidir.  Ortaq
mənafedəbulunduğunuzdigərxanımlardanfərqliolaraq,inandığın
vəetibaretdiyinRƏFİQƏnləsevincinipaylaşandaPAXILLIQdandoğan
problemlərləqarşılaşmaqdandasığortalanmışolursan.
2007
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YURD AĞRISI
Ruhumorda,cismimburda.Nəqədəryaşayabilərruhsuzbədən?..Yurdumorda,yuvamburda.Nəhərarətverəbiləryurdsuzyuva?..Ellərköçüb,boşqalıbdıevlərorda.Kiməgərəkelsizoba?..Baba
orda,balaburda.Nənəorda,nəvəburda.Kiməgərəkbeləbölgü,beləqayda?Yarımorda,yaramburda.Sağalarmıbeləyara?..Dərman
orda,dərdimburda.Təbibgərəkçarəqıla.Səsimorda,sədamburda...Dəhşətəbax,yadamorda,yadamburda!..Verilibdirölümhökmüm.
Mənmövcudam,yaşamıram.Doğmayurdadönənəcən.Mən
mövcudam,SƏNmövcudsan,doğmayurdum.Qəlbimdəsən.Ölənəcən,ölənəcən.
Bilsinbəşər,bilsinaləm.Didərginləryaşamırlar,onlarancaq
mövcuddurlar,Vətəninədönənəcən.DidərginlərinqəlbindəVətənözü
yaşayacaq,yaşadıqcayaşadacaqdidərgini...ölənəcən.
1990
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HƏSRƏT
MunisqonundadünyayagözaçdığımŞəhər.MənSənəhəsrət!
Sənmənəhəsrət!
HərsəhərdağındalındanboylanıbSənisalamlayanGünəşinə
həsrət!HərgecənurupəncərəmdənsüzülübməniuyudanAyınahəsrət!Başımaçətirtutanmavisəmana,pənbəbuludlarınahəsrət.Torpağınahəsrət!Daşınahəsrət!
Boyun-boğazımısığallayan,yanaqlarımıoxşayanmehinəhəsrət.Zülfümüpərişanhalasalanküləyinəhəsrət.Gözyaşıkimidumduru leysanına həsrət. Bəm-bəyaz qarına, salxım-salxım buzuna
həsrət.Yananürəklərisərinlədənbumbuzsuyunahəsrət.Şırıl-şırıl
axanGedərçayınzümzüməsinəhəsrət,selinəhəsrət.Budaqlarında
uşaqlığımınmin-minxatirəsiyaşayanağaclarınahəsrət.Üzügündoğanabaxanevimizəhəsrət.Əlvangeyimliyazına,zümrüdlibaslıyayına,qızılıpayızına,bəyazqışınahəsrət.
AyrılığınadözəbilmədiyimŞəhər.MənSəninçiçəyinəhəsrət,
gülünəhəsrət.Buhəsrətinsonuolummu,ölümmü,ilahi?
1992
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GEDƏR ÇAYI
SahilindəböyüdüyümGedərçayı!Məcrandançıxıbdaşarikən
daşmazoldun.Yağıəlinədüşəliaxarsularınaxmazoldu.Dəliqanlıgur
sellərinsahilləribasmazoldu.SahilboyuSəniqucanbağ-bağatlaryamansoldu.Səninqoynundaçimişən,Sənəqov uş an-q ar ış an türk
balalargör ənnoo ld u?Balıqlar ınbaşgöt ür übqaçd ı-g etd i,görən
hara?Yağıhökmü,yadnəfəsigündəSəniçəkdidara.Suyunubulandırdılar,yolunudolandırdılar.Gahməcranıdəyişdilər,üstündəqəfəs
tikdilər.Gahyolunubağladılar,təbiətinövladınıdiri-diriağladılar.Sən
kükrədin,Sənqabardın.“DəliGedər”qaldıadın.
Sahillərinboşaldıqcaxiffətetdin,Gedərçayı.Tabinadanüzüngözünöyrəşmişdibiztürklərə.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.Məngələndəürəyimidoğmayurdunhavasınabələmişəm.Hələdözür.Bədənimdəoyerlərindost-doğmaca
küləyindən,günəşindən,mehindənhörülmüşgözəgörünməztorköynəkgətirmişəm.Əynimdədir.Dədə-babaocağındanaldığımnurqəlbimdədir. Ağacların budaqları, budaqların döyənəyi əlimdədir.
Gözlərimiyumankimidoğmayurddaolan-qalanhərnəvarsamənimlədir,mənimlədir!..
Kimdeyirki,ayrılmışıq?!Yalansözdür.İçimdədiryurdummənim.Özümdədir.
1990
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ÖMÜR YOLU
Yolgedirəm.Olumdanölümədoğru.Nəuzundur?Yorulmuşam.
Yolgedirəm.Başlanğıcdansonadoğru.Nəçətindir?Darılmışam.Yol
gedirəm.İrəvandanharadoğru?Heçbilmirəm.Yolgedirəm.Məniyaradanlardanmənyaradacaqlarımadoğru.Çatacağammı??Yolgedirəm.Zirvədənzirvəyədoğru.Aradauçurum.Deyəsən,eləilin-günün
buanı,buməqamuçurumundibindəyəm.Qalxacağammı?Yolgedirəm.Yolumaçiçəkdüzənimyox.Tozlu-torpaqlıyollarasusəpənim
yox.Sıldırımqayalarıramedənimyox.Keçilməzkeçidlərdəbələdçim
yox.Yolumadaştökən,çınqılatançox..,arxamdadayaqolanyox.
Yolgedirəm.Ortadayam.Obaşdanburayacanözgücüməgəlmişəm.Yolumdakıqumları-çınqılları,daşları-kəsəkləritəmizləyə-təmizləyə. İri-iri qayaları  yolumdan rədd edənəcən illəri itirə-itirə.
Həyatınbaşımaqarqalağıkimiyağdırdığıbəlalardanibrətgötürə-götürə.Hərşeyəözüm,həryerəözüm.Nəqədərqaçmaqolar,ilahi?!
Yarışamıçıxmışam?Ömrümüqaçhaqaçdamıyaşayacağam?Beləmi
yazıbsanbəxtimi,UluYaradan?
Günolubminyerəparçalanmışam.Vaxtolubqayğıdandaldalanmışam,yenəsığalçəkibçiyniməbuyük.İrəliyəbaxmışam,əluzadanımyox.Arxayabaxmışam,itələyənimyox.Ümidim,gümanım
özüməqalıb.Durubdüzəlmişəmyola.Taleyinsəxavətindənbuyükləridaşımağa,buişləriaşırmağagücüm-qüdrətimçatıb.İndiisə...İndiisəiçimdəqiyambaşlayıb.Üsyankarqəlbimrahatlıqistəyir.Mənə
payböləndəbuqədərəzablıqüdrətbəxşetməkdənsə,birazcabəxt
payımıartırsannəolardı,UluTanrı?..Yolunortasındacayorulmuşam.
Mənmigünahkaram,Sənmigünahkar?!
1994
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TƏƏSSÜRAT
SevgilərinənyanğılısınıMənəverdin.Vətəndərdi,Anaməhəbbəti,AiləOcağınınhəsrətigizli-gizli,için-içinyandırdı,ruhumukərpic-kərpic sökdü, misqal-misqal çökəltdi Məni. İçimə axan göz
yaşlarımdanqəlbimdəümmanyarandı.Sərhədəçevrildi,MəniÖzümə
yaxınlaşmağaqoymadı.İllərboyuÖzümdənqaçdım.Buyetməzmiş
kimi,sevdiyimdəndəqaçmağıMənərəvagördün.Çoxolmadımısınaqların,İlahi?!
SevdalarınənnakamınıMənəverdin.İstəmədin“doymuşməhlul”olam.Məndaşmıyam,qayamıyam??Qranitmövqeyindəyarıməsrindiziniqatladım.Sonranəolsun?Bununanlamınə,mənasınə?
Cəmiyyətə,yakimsəyəfaydasınə?
Sevənlərin ən zərifini, ən atəşlisini Mənə verdin. Verdin də,
“uzaqdanbax,yana-yanaqal”dedin.Niyə??
Məhəbbətrəmziolanqırmızıgüllərləsüslənmişağappaqyatağımdaqəlbiminüsyanıgözlərimdənpüskürür.Vulkankimi.Lavalar
çöhrəmdəxəritəcızır.Kimsəningörəmməyəcəyi“məhəbbətxəritəsi”
barmaqlarımınmüdaxiləsiləçənəmdəbəndalır.Sinəmidəişğaletməsinəyolvermirəm.Zatənonunvarlığındanxəbəriolanyox.Buxəritəniheçbirtopoqrafoxuyammaz.
...Yurdumuəlimdənaldın.Dünyanınböyüksiyasətimialdı,işğalçımı,Mənədəxliyoxdur.Sənyolverməsən,alammazdılar!Uşaqlığım, köklərim, əcdadlarımın qəbirləri, budaqlarında izim qalmış
ağaclar,daşımız-torpağımız,..ordaqaldı.Ruhumunvəcismiminhər
zərrəsiniyandıranbuitkilərinyerinidünyanınheçbirsərvətidoldurammaz.Doğmayurddaqalanəzizləriminqəbriniindiancaqyuxula69
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rımdaziyarətedirəm.BudurmuSəninədalətin?!
...ÖncəAtasızqaldım.SonraAnasız.Çətinlikləolsada,canımdancanqoparanreallığıqəbuletdim.Həyatınqanunudurdeyə,barışantəhəroldumbuitkilərlə.Həyatqanunlarınatabeolmayanoqədər
itkilərimvarki!..Bəs,onlarınhesabınıkimdənsorum?
Verdiklərinigözüməsoxub,vermədiklərinəbəraətqazandırmağaçalışma,İlahi.Məninankorsayma.“İnsan”olaraqyaratdığınbəndənə“adicəinsan”həyatıver.Vəssalam.
2009
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ANASIZ İLLƏR
İllərötür,nəşintorpağa,ruhunqəlbiməçökür.Əsr,minillik
dəyişdi.Bizimrabitəmizdəyişmədi.Anabətnindənbalacisminəhopmuşoböyükməhəbbətisöndürməyəqocadövranıngücüçatmadı.
Zamanınsınağındançıxdıbubağlılıq.Get-gedəbənzəyirəmsənəyerişimdə-duruşumda,hərdənməlulbaxışımda,hərdənşaqraqgülüşümdə.
Otağımınhərarətiisitmirməni.Divarkağızındakıçiçəklərdən
üstüməyağırqar.Yatağımınyanındaboşqalmışyatağınmənimməhəbbətimin,səninxatirəninişığınaisinir.Nostalji...Yatağımıyatağına
dəyişdim.Boşqalmışözyerimgözdağımoldu.Yuvasındanuçmuş
quşlarkimidöndümözyatağıma.İndidəsəninyatağınınsəliqəsi,
gecə-gündüzaçılmayanqatıyandırdıməni.Buev,oevdeyil.Yaraşığıartıb,cazibəsiazalıb.Sevinci,hərarətiyoxaçıxıb.Buməkananasızgünləriminünvanı.Buməkananalıgünləriminyadigarı.
Anamıngedişiyləmənimqismətimədüşənsevgi,sevincpayı
birazdaazaldı.Nəvazişyoxoldu.Anam1996-daqaldı.Mən1997yəkeçdim.İzimiyaşadacaqvarlıqlarabəslədiyimümidlər1997-də
qaldı.Mən1998-əyolaldım.HəmAnam,həmarzularımXXəsrdəqaldı.MənXXIəsrəqədəmqoydum.Əzizlərim2-ciminillikdəqaldı.Mən
3-cüminillikdəyəm.Bizibir-birimizdənminillikzamanməsafəsiayırır.Ayırırmı?Yox,yaxınlaşdırır!Üzüsənədoğruirəliləyirəm,Anacan.
Gəlirəm,mənimRÜBABƏm,gözləməni.
2001
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SƏNƏ DÖNMƏK İSTƏYİRƏM
Başalıbgetməkistəyirəmbuməkandan.Üzərimdəheçbirməsuliyyətiolmayan–nəbitib-tükənməkbilməyənkommunalproblemlərinə, nə məişət qayğılarına, nə səliqə-sahmanına, nə də
qonaqpərvərliyinəcavabdehlikduymayacağımbirevdəmüsafir-sakin
olsam,sağalarbəlkəyaralarım.Azalaryüküm.Ötübkeçərgərginliyim.
Sənitərketməyimxəyanətdeyil,EVİM,Sənəolansevgimdəndir.Birlikdəxoşbəxtgünlər-anlaryaşamaqistəyimdəndir.KüsməMəndən.Məngetsəmdə,Sənüzdöndərmə.ÇünkiSənMənimALINMAZ
QALAMsan!Hakimi-mütləqolduğumƏNMÖHTƏŞƏMSARAYIMsan.
Şəxsiyyətkimimaddivar-dövlətiminhüquqi-coğrafihüdudlarıSəndə
bitir.ƏNETİBARLISIĞINACAĞIM,ƏNİSTİOCAĞIM,ƏNRAHATYATAĞIMSəndədir.Axşamlarişdənqayıdandakimsəyləqarşılaşmasam
da,Səningülərüzünkönlümünurlandırır.Əhvalımıyüksəldir,gününyolunyorğunluğunucanımdançıxarır.Səniseyretməkdənzövqalıram. VARlığın qəlbimə rahatlıq, beynimə sərinlik gətirir. Özümə
inamımımöhkəmləndirir.Gözüməişıq,ürəyimətəpərverir.İnanki,
Sənikənardangətirdiyimxoşagəlməzemosiyalarlayükləməkistəmədiyimüçüngedirəm.NiyyətimSəndəkimüsbətauranıqorumaqdır.
SənyeganəaktyoruvəyeganətamaşaçısıMənolanƏNDRAMATİKTEATRSƏHNƏSİsən.Özüməkənardanbaxdığım,ÖzümüyaxındanizlədiyimTAMAŞASALONUsan.İçdünyamaboylanmaqüçün
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Səninyardımınahərzamanmöhtacam.ƏnsərtTənqidçimsən.Ən
etibarlıSirdaşımsan.ƏnsadiqÖmürYoldaşımsan.YaradabildiyimƏN
BÖYÜKƏSƏRİMSənsən.Analoqunamalikolmadığımbuboydasərvətdənimtinaedərəmmiheç?
SənMənimçalışqanlığımınvətənbəlliyiminəndürüstşahidisən.BirömürlükQAZANCIMınGÜZGÜSÜsən.HəyatımdakıqələbələrinZƏFƏRÇƏLƏNGİ,məğlubiyyətlərinBAĞLIBOĞÇASIsan.Qadın
kimi,ziyalıkimi,insankimiVARLIĞIMINvəZÖVQÜMÜNİFADƏSİsən.
Qabiliyyətlərimintərcümanısan.Nəsilbənəsil,ulularımdanMənəötürülmüşGENYADDAŞIMINTƏZAHÜRÜSƏN.GÖRÜB-GÖTÜRDÜKLƏRİMİNMƏCMUSUsan.Sənindizaynındakıhansıdetalınömrümdəizi
qalmışhansıəziziminxatirəsindənbəhrələndiyini,evdəhökmsürən
davranıştərzininmənəviyyatımahopmuşhansıənənədənqaynaqlandığınıMəndənyaxşıbilənyoxdur.BunuQonaqgözüayırdedəmməz.Əziyyətlərinədə,məziyyətlərinədəMənsəviyyədəbələdolan
çətintapılar.Səndəkiqayda-qanunlaraqeyd-şərtsizriayətolunmasınacanatandaMənəm,onlarıpozmağa-dəyişməyəcəhdedəndə
Özüməm.Həyatımınçoxvacibamilinə,varlığımınayrılmazparçasına
çevrildiyininfərqindəyəm.Amma...yenədəgetməkistəyirəm.
Tənhalığınbütünanatomiyasınıvəfiziologiyasınıəzbərləmiş
MənMənibezdirmişyaşamtərzindənötrüqəribsəməkümidiləbaş
alıbgedirəmbuməkandan.Gedirəm.Yenidənqayıtmaqüçün.Sənə
dönməküçün!EVİMMənim!
2008
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OVQAT
Dünən kədəri-qəmi silib-süpürüb atdım evimdən. Silkinib
qalxdım uğursuzluqların uçqunları altından. Çırpdım üst-başımdan
bədbinliyintozunu-torpağını.YuxarıbaşdaoturtduğumBədbəxtliyi
qovdummənzilimdənbayıra.İnsangözüyləgörünməyənağrılaryaşadığımillərdənmirasqalmışdərdlərimiarxivəgöndəribsevincəqucaqaçdım.EviməXoşbəxtlikqonaqgəldi.Sakiniolmadığıbuməkanda
özünüçoxrahathissedirdi.
2007
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DƏNİZ – ADA
DƏNİZADAyaaşiqolmuşdu.Onuqucaqlayıbbərk-bərkbağrınabasmışdı.ADADƏNİZinköksündəyaşayırdı.Yuxudaolandabelə
onunürəkçırpıntılarınıduyurdu.
DƏNİZinmavisularıgecə-gündüzADAnınsahillərinidöyəcləyir,
sanki“Mənburadayam,yaxında,sənharaboylanırsan?”–deyirdi.
DƏNİZinləpələriADAnınvücudunusığallamaqdandoymurdu.GecələrDƏNİZdalğalarıylaonalaylaçalırdı.Səhərlərləpədodaqlarıyla
ADAnıbusələrəqərqedirdi.GündüzləraynagözlərindəADAnınmin
cürrəsminiçəkirdi.AxşamlarhərdənDƏNİZinfırtınaməhəbbətişahəqalxırdı.EşqinsimfoniyasınıoxuyandalğalarADAnınhəyatınayepyeniçalargətirirdi.Sankibağrınadiriliksuyusəpirdilər,içdikcəiçmək
istəyirdi.Susaflığı,suqüdrəti,qovğaedəndalğalarınəzəmətiADAnı
həmcəzbedir,həmqorxudurdu.ADAçırpınıbDƏNİZinqollarıarasındançıxmaqistəyirdi.Amma...yox...qəlbindəetirafedirdiki,buböyüklükdəməhəbbətləsevilməkxoşunagəlir.
DƏNİZintəmənnasızsevgisiADAnıfərəhləndirir,qürurlandırırdı.Eləki,DƏNİZinməhəbbəthimnibaşlandıADAəsrarəngizmənzərəninseyrinədalırdı.Gahlirikduyğuların,gahdaqəzəbin,üsyanın
daşıyıcısıolandalğalarADAyaçırpılıbçilik-çilikolur,zərrəciklərəçevrilərəkgünəşşüalarıaltındabirözgəgözəllikyaradırdı.ADAnınqarşısındacilvələnənDƏNİZözünüsevdiyinəminbirlibasdanümayiş
etdirirdi–həmnazlı,həmqəzəbli...Sonramasmavisular,al-əlvan
molekullaryenidənDƏNİZəqayıdıbbirləşir,eləbütövləşirdiki,san75
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kiheçbölünməmişdilər.ADADƏNİZinbukeyfiyyətinəheyranidi.Dalğalarsakitləşəndənsonrahavadaqəribəbirsərinlikqalırdı.ADAnın
ruhunudinclik,rahatlıqduyğusubürüyürdü.
DƏNİZingözəlliyinə,mübarizliyinəvurğunolsada,hələm-hələmtəslimolmaqistəmirdiADA.Zaman-zamanonameydanoxuyurdu,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.Qaşqabağınıturşudansəmaağlamağabaşladı.Səmanıngözyaşlarıillərhəsrətlisikimidənizəqovuşmağatələsirdi.Damcılareləiriidiki...Buhəsrət
yağışındaislandıQAYIQ.İçindənostaljiduyğularıbaşqaldırdı.Hər
gündənizəçıxdığıvaxtlarıyadınadüşdü.Birdənonaeləgəldiki,bürkülühavadagəzintiyəçıxıb,dənizinmehiyanaqlarınısığallayır.QAYIQ
yerindəcəyırğalandı.Bumehinsərinliyinicanınayaymaqistədi.HəminandagözləriniqapamışdıQAYIQ.Özünüduyğularınqucağınaatmışdı.O,gözləriniaçıncabirözgəmənzərəninşahidioldu.Sevən
sevdiyinəqovuşmuş,göyünüzüaçılmışdı.Göyqurşağısəmanıyeddi
rəng əboyam ışd ı.Bugöz əllikdən iz inec əvalehetm işd is ə,özünüunud ub heyran-heyrangöyəbaxırdı.Qəfildənsularşahəqalxdı.
Dalğaəliniuzadıbgöyqurşağınıözününküləşdirməkistədi.GözlənilməzsıçrayışdanləpədöyəndəkiQAYIQmüvazinətiniitirdi.Ləngər
vurdu.Özünütarazlayıncaavarqollarınıyanlarınasıxdı.Döyüşəhazırəsgərdurumunualdı.Nədənsəonaeləgəldiki,təlatümlüdənizdəaxırıncıdəfəölüm-dirimmübarizəsiaparır.Niyəaxırıncıdəfə?–
bunuözüdəbilmədi.
Qayığınyaşadığıikiməskənvardı:birisahil,biridəniz.Sahildə
əmin-amanlıqdaydı,rahatıydıQAYIQ.Dənizdədaimriskaltındaydı,
gecə-gündüzyaşamaquğrunda,varolmaqyolundaçarpışırdı.Rəqi77
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bigahdalğalarolurdu,gahdairibalıqlar.Birdəfəhəttaqasırğayla
əlbəyaxaolmuşdu.Ammadənizonueləovsunlamışdıki,sahildəki
seyrçimövqeyiürəyiniaçmırdı.Hərəkətsizlikdənçılğınlaşırdı.Ruhundakıdinamikaüsyanedirdi.DənizdəyaşamaqistəyirdiQAYIQ.Tufanlara,çətinliklərəsinəgərə-gərə.Anlamışdıki,passivseyrçimövqeyi
onunmissiyasıdeyil.O,əslhəyatyaşamaqistəyirdi.
QAYIQözünüsahildəyox,dənizdəxoşbəxthissedirdi!..Dənizdə!
2007
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YUXU
Gecəninqayğısızqollarıalırməniqoynuna.Yorğanınqayğıkeş
əlləridolanırboynuma.Arsızyuxu,bivecmürgüsığalçəkirvücuduma.
Alıbaparmaqistəyirmənigündüzünqayğılarındanuzağa.Xeyirxahlarımınsevgisindən,bədxahlarımınfitnə-fəsadındanqırağa.Kütləşdirir duyğularımı yuxu, keyləşdirir şüurumu mürgü. Alır məni
qanadlarınaoğuzərənlərinəqalibgələnYUXU.Qüdrətinəbaxki,cismimiyatağagömübruhumusəyahətəaparır.Gözümə-könlüməhopmuşgözəlliklərdiyarındagəzdirirməni.Xatirələrimincançəkişdiyiiç
dünyamdanuzaqlaşdırır.Uyudurməni.Reallıqdanayırır.Aldadıbömrümdənözünəömürpayıalmayıncayaxamdanəlçəkmir.Həyatımın
ortağıolanyuxuyladidişə-didişəüzüsəhərəyolalıram.Budur.Yuxununrametdiyiİdrakımdiksiniboyanır.Məlumkeçmişimdənnaməlum
gələcəyiməaparanyoldabugünümüaxtarır...
2004
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TƏNHA QADIN
Dünyalarca sevdiyim adamlar var,
sevgimdən xəbərsiz.
Qəlbimə hakim olmaq istəyənlər var,
qəlbimdən xəbərsiz.
DuyğularınasarılıbyatarTƏNHAQADIN.İsmətiniistəyinəqalxanedərTƏNHAQADIN.Bayramlardahədiyyəsini,xəstələnəndədərmanını özü alar.  Ruhu inlər.., üzü gülər. Qəlbi yanar.., gözləri
atəşlənər.QüssəsinibəllietməzTƏNHAQADIN,dost-düşməniçində
qüdrətmücəssəməsinəçevrilər.Zərifolar,zəifolammazTƏNHAQADIN.Güclüolmağaməcburdur.
ŞəxsiyyətinəsahibçıxarTƏNHAQADIN.Evini,həyatınıalınmaz
qalayaçevirər.Makromühitindəkiinsanlarımikromühitinəyaxınburaxmaz.İçdünyasınıətrafmühitdəntəcridedər.Daxilialəminəkimsə boylanammaz. Öz dünyasında yaşayar TƏNHA QADIN. Mənəvi
azadlığınıəməllərindəyox,düşüncələrindəqoruyar.Dəyanətizahirdə
örnək,daxildəiztirabmənbəyiolar.Yerişindənyerəminnətqoysada,
dünyanınyükünüçiynindədaşıyarTƏNHAQADIN.Özükimsəyəyük
olmaz.
Sevinciartmaz,kədəriazalmazTƏNHAQADINın.Çünkianındacapaylaşmağaməhrəmtapılmaz.Narahatyaşantılarınakimsəşərik
80
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çıxmaz.Kövrəlincəxatirələrinədalar,xəyallarınatapınarTƏNHAQADIN.Özünəvəfalıhəmdəmarayar.Çətintapar.Mübarizgörünər,ürkəkolarTƏNHAQADIN.Həyatındakıboşluğudünyanınheçbirsərvəti
doldurammaz.Xoşbəxtliyəvarmaqüçünömrünüxərcləyər,illəriqovar.Zamankeçdikcəanlarki,dəyişənheçnəyoxdur,hərşeyyerində
qalıb.Bircəonungəncliyindənsavayı.
2008
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YAŞIN fƏRQİ
“Yaşın nə fərqi?..” deyə könülləri
cuşa gətirən müğənnilərimizə ithaf
İkimizdəsubayıq.Ammao,bəyliktaxtınaçıxandabəyazlibaslı
gəlinimənolmayacam.Budeməkdiryaşınfərqi.
Məninəqədərsevsədə,onunəqədərsevsəmdəduyğularımız
platonikməhəbbətzirvəsindəheykəlləşəcək.Qovuşmağınəqədəristəsəkdə,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.
Xəstələndiyindəyastığınınbaşındadurubonunəvazişiməbələməkimkanımolmayacaq.İçimdəkicanyanğısıonusağaldabilməyəcək,məninaxoşladacaq.Bubəladıryaşınfərqi.
Əlimiuzatsamonaçatacaqməsafədəbeləgözümgözlərinin,
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qulağımsəsininhəsrətindəqalacaq.Çünkibəzənsevərəktərketmək
məcburiyyətidiryaşınfərqi.
“Yaşınnəfərqi?..”–deyibkönülləricoşduranmüğənnilər,sağım-solumpərəstişkarladoludur,ammaəlimdəkimsəyox.Əllərimi
açandaovuclarımıboşgörürəm.Doludaolabilərdi.Müəmmalıqismətdiryaşınfərqi.
2002
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ÜÇBUCAĞIN SÜQUTU
BuevəGƏLƏCƏKgəlməyəcəkdi.Hərgünevsüpürüləndədöşəmədəntoplananağsaçlarbirazdaçoxalırdı.Bunusezdiyigündən
QIZınümidiüzülmüşdü.Ailəüçbucağınınbucaqlarılaxlayırdı.ATAANAsıqocalıbəldəndüşmüşdü.Uşaqlarıisəyoxidi.Otaqlarçoxdan
sükutadalmışdı.Evşaqraqgülüşlərəhəsrətqalmışdı.Güzgününnəsibiyalnızdəndüşmüşsaçlarınsığalınayardımçıolmaqdı.Sakitvə
mehribanbuailədəhəyatbircərəngdəydi.Çalarlarsız.Səhərişə,axşamevətələsməsixoşbəxtliyinyox,zərurətingöstəricisiydi.İşləyib
özünüvəvalideynlərinisaxlayırdı.İşqurtarankimievdəkilərəhəyan
olmağatələsirdi.
Hərdənşəhərəhavalarınıdəyişməyəçıxanata-anasınınardıncauzun-uzadıbaxardı.QOCAylaQARIbir-birindəneləbərkyapışardılarki...Görəsənbumehribanlıqməhəbbətintəzahürüydü,yoxsa
yıxılmaqqorxusunun?..Hərikihaldaonlarındayaqlarıvardı.QIZın
isəyox.ATA-ANAsıdünyalarınıdəyişəndənsonraailəsidəolmayacaqdı.Üçbucağınsüqutuqaçılmazdı.
1995
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ANA BƏTNİNDƏ MÜBARİZƏ
Balanıanadanayırmaqistəyirdilər.Gəncqadınınbətnibərkbərkyapışmışdıövladından.İlkiniburaxmaqistəmirdi.Ağxalatlıhəkimlərkörpənincəlladınadönmüşdülər.Çarəsizqalmışanazarıyır,
ah-naləçəkirdi.Ananınbətniözündənmübarizidi.Təslimolmaqistəmirdi.
Biryandacəmiyyət,mövqe,ailə,..obiriyandaövladistəyi,
günahsızkörpənintaleyidayanmışdı.Ohələgəlincikoynatdığıdövrdənanaolmaqarzusuylaböyümüşdü.İndiürəyiqanağlayırdı.İçində mübarizə aparan iki mən vardı. Ürək “hə”, idrak “yox” deyirdi
körpənindünyayagəlişinə.Pasiyentindaxilialəmindənxəbərsizolan
vəxeyirxahlıqetdiyinidüşünənağxalatlılarkörpəninməhvinəəlqatmışdılar.Mənəviəzablarvəfizikiağrılardəhşətlərgirdabındaqovururdugəncqadını.
Anaürəyinədaşbağlayıbqərarıözüvermişdi.Cəmiyyətəqarşıüsyanetməyi,adət-ənənələrəqarşıçıxmağı,duruşgətirməyibacarmazdı... Bəlkə də bacarardı. Öz payına düşəcək həqarətlərə
dözərdi.Ammacanındançoxsevdiyi,istəyiyaranışındançox-çoxəvvəldünyayagəlmişkörpəsiniağzıgöyçəklərinhədyanlarınaməruzqoyabilməzdi.O,doğulmamışkörpəsininnaminə“qatil”olurdu.
Anakörpəsininqətlinəfərmanversədə,anabətniyollarıbağlayıbtibbimüdaxiləyəimkanvermirdi.BƏTNqanıqanından,canıcanından olan varlığı bərk-bərk qucaqlamışdı. Təslim olmurdu ana
bətni!..Yaratdığınınfərqindəolmayanbiolojiataisəhəminandabütünbunlardanxəbərsizdi.
Ananınbütünəzalarındamübarizəgedirdi.Prosesdavamedirdi...Olumlaölümarasındaçəkişmədəbirkörpənintaleyiyazılmamış
pozulurdu.
2007
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QADIN
Saat Qadının üzünə dirənmişdi. Vaxt getmirdi. Gecənin
məngənə qolları Qadını öz ağuşunda kilidləmişdi, zülmət
barmaqlarıylaonungözünüoyurdu.QalınpərdəAyişığınıpəncərənin
otayındaəsiretmişdi.Nəqədərbaxsada,sübhüngəlişindənəsərəlamətgörünmürdü.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.İyirmiikiilöncəkihadisədən
86

sonraayağıikiaygipsdəqalmışdı.Yenəhəminayaq,tanışağrılar.
Tarixgeridönmüşdü??Neqativ hadisələr təkrarlanırsa, dalınca
düşüb onun taleyindən əl çəkmirsə, o halda pozitiv hadisələr
niyətəkrarlanmır?!Eləbəxtəvərolardıki..!
...AğrıQadınınbütünəzalarınısarmışdı.Ayağıeləağırlaşmışdı,
sankibirtonidi.AmmaQadınsevinirdi.Sevinirdiki,nəyaxşısınığımçıxığımyoxdur.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
yüngülvarıaxsamağabeləicazəvermirdi.Dost-düşməniçindədik
durmağı vacib saydığından canını dişinə tutub dərhal yerişini
nizamlayırdı.
YatağındabuolaylarıbirdahaşüurundankeçirənQadınbirdən
hönkürdüyünüeşitdi.Nəhayət,bulağıngözüaçılmışdı.Eybiyox,bir
azağlayıbyüngülləşər,canındatoplanmışmənfiemosiyalardanqurtarar.Bufikirlərşüuraltındayeralınca,Qadınıgülməktutdu.“Sənbir
işəbax,görnəyəsevinirəm–ağlayabildiyimə.”Kranınsuyukəsilən
sayaqanındacagözyaşlarıyoxoldu.“Ayaxmaq,niyəağlayırsan?Səni
ovudanmıvar?Üçsutkabuyataqdagecə-gündüzağlasan,kimsənin
ruhuduymaz.Qalx,üzünüyu,özünütopla.”İçindəkibusəsqeyri-ix87
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tiyarionuyataqdanqaldırdı.Qadınıngözyaşlarıduzluydu.Ağlayan
kimiyanaqlarınıyandırırdı.İndidəeləoldu.İslanmışbalıncaetinasız
nəzərfırladıbhamamakeçdi.Əl-üzünüyuyankimidərisixoşunagəldi.
Yağışdansonraaçılangöyüzükimiydi.“Ağladım,rəngimaçıldı,sifətim
boğulmuşdu”,–deyəgülümsündü.Əslindərəngiavazımışdı.
HamamdanbirbaşamətbəxəkeçənQadınınbaxışlarıdibçəkdə
bəndaldı.Qəlbiniovundurmaqçünbugünözünədibçəkgülüalmışdı.
“Mən səni sevdim, sən də məni 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.Sonvaxtlar 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 anda hətta
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 arayıbaxtarmırdı.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.Məndünyayagəlməmişdənəvvəl.Amansızmüharibə.
Birarzuylayaşamışam:–“Körpəmiatalıböyüdəcəyəm.Qismətimnecəolsada,hərəzabınadözəcəyəmərimin.Təkikörpəmatalı
böyüsün!”
Dəyanətlibircavanlaailəqurdum.Övladhəsrətiləilləri-illərə
caladıq.Məhəbbətdən,həsrətdəndoğulankörpəmizdünyayagəldi.
Dilaçdı.“Ata”kəlməsinəhəsrətqaldı...Onuəlimizdənbirqadınaldı.
Rəhmsizbirqadın.
Böyüdüqızım.Hamınındərdinəşəfatapdı.Özqəlbindəkiata
nisgiliniisəsağaldabilmədihəkimbalam.Elçilərqapınıdöyəndəqızımıngözlərindəbirnarahatlıq-nigarançılıqduydum.Baxışlarısevən
gəncədeyirdi:
–“Körpəmizataüzünəhəsrətqalmayacaqki?!”
1978
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İSTEDAD
İSTEDADısərbəstburaxmışdılar.Dahadəyib-dolaşanıyoxidi.
“Hay-hayıgedib,vay-vayıqalıb”–deyədüşünürdülər.Bütünqadağalar,təzyiqlər,maneələraradanqalxmışdı.Paxıllığınıçəkənlər,illər
boyuayağındandartanlar,İSTEDADaquyuqazanlareləyüksəkmərtəbələrəçatmışdılarki...BundansonraOnəqədərçalışsa,heçhəmin
mərtəbələrinkandarındaniçərikeçəbilməzdi.ƏnyaxşıhaldaİSTEDADsabiqrəqiblərininqəbulotağındagözləyəbilərdi.Budaziyansız
birşeyidi.Yolaverməkmümkünidi.Ötəndövrərzindəonueləzərərsizləşdirmişdilərki...
ƏliazadlığaçatanİSTEDADöncəbuhalırəqiblərininnövbəti
oyunukimidəyərləndirdi.Həranyenihücumlaraməruzqalabiləcəyinidüşünürdü.Ehtiyatlıdavranırdı.Çoxdaəl-qolaçmağahəvəslideyildi.
BirmüddətsonraO,vəziyyətinreallığınıdərketdi.Sevindi.Hələcavanidi,canısuluydu.Yaradıcılıqfantaziyasıtükənməmişdi.Təxəyyülünü işə saldı. Birdən-birə ideyalar selinə düşdü. O qədər
layihələrivardıki...Bilmədihansındanbaşlasın.
İSTEDADrəqiblərininməngənəsindəçoxilləriitirmişdi.Onun
qabiliyyətindən,əməyindənbəhrələnibçoxlarıirəligetmişdi.Özünə
isəbuimkanıverməmişdilər.Onunistedadınıetirafetsələrdə,yüksəlməyinirəvabilməmişdilər.İllərboyuətrafınagözəgörünməztikanlı
məftillərdənçəpərçəkmişdilər.İSTEDADyerindəsaya-sayaqalmışdı.
Şəraiteləgətirmişdiki,obyektivvəsubyektivsəbəblərhəmişəonun
ziyanınaişləmişdi.
İndiisəbirdən-birəazadlıq,sərbəstlikverilmişdiona.Sankiçevrəsindəsonsuzluq,intəhasızlıqhökmsürürdü.Özünükainataqovuşmuşkimihissedirdi.Nəistəsəonanailolurdu.Haragetsə,yolunda
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yaşılişıqgörürdü.Daha“dayan,dur”deyəniyoxidi.Yenivəziyyətdən
azcastressədüşənİSTEDADnəhayətözünütopladı.Arzularınıreallaşdırmağatələsdi.Elmi-yaradıcılıqaxtarışlarıbəhrəsiniverməyəbaşladı. Bir sıra layihələrini gerçəkləşdirdi. Tanındı. Amma gənclik
illərindəkiarzularınıhəyatakeçirmək,yarımçıqqalmışişlərinitamamlamaqmümkünolmadı.Neçəilləröncəetdiyiixtiralarınəhəmiyyəti
yüksəkdəyərləndirildi,ammaistehsalatatətbiqiməqsədəuyğunsayılmadı.Çünkiodövrötmüşdü.Elməgətirdiyiyeniliklərdəaktuallığını
itirmişdi.RəqibləriİSTEDADıngəncliyiniməhvetməyənailolmuşdular.Sankioilləriheçyaşayıb-yaratmamışdı.
Buyaşındaqazandığıhörmət,təfəkkürününbəhrəsinəverilən
dəyərancaqbugününüfərəhləyaşamağayetirdi,dünənkiboşluqların,itkilərinyerinidoldurmağayox.İSTEDADınqəlbinikontrastduyğular bürüyürdü. Bilmirdi indiki uğurlarınamı sevinsin, keçmişində
ölənarzularınamıağlasın.İSTEDADınruhuinləyirdi:kaş,buimkanım
20-30yaşlarımdaolaydı,kaşbuşəraitheçolmazsa,10iləvvəlyaradılaydı...
Amm afaktfaktlığ ınd aqalırd ı.Heçnəger idönm əy əc əkd i.
Nəonunind ik imüdr ikyaş ınd agənclikçılğ ınlığ ıqəlb in ədolm ayac aqd ı,nəbeyn ind əideyalaraşıb-d aşm ayac aqd ı,nədəelm in,
sən ət indolanb acyollar ın ıozam ank ıtəf əkk ür üiləçöz əbilm əy əcəkd i. Yar ad ıc ılıq axt ar ışlar ıyla gec ən i səh ər etm əy ə heç sağlamlığ ı da tab gət irm irdi. Gənclik enerjisi çoxdan bədənini tərk
etmişdi.Özübundanxəbərsiz olsada.Dövrdəbambaşqaydı.Adamlardasankiözgəaləmdəngəlmişdilər.Mühitdəyepyeni,dahasərtvə
amansızıydı.Onaqarşınəqədəryumşalsada.
İSTEDADfaktqarşısındaqalmışdı.FAKT–yaşadığızamanvə
məkankontekstindəistəklərinireallaşdırmaqlakifayətlənməkdənibarətidi.Onaverilənimkandairəsindəözünüifadəetmək.Vəssalam.
2006
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START
O,ömrününçoxhissəsinihəyatın“GÖZLƏMƏ”dayanacağında
keçirmişdi.Nəqdolanbugünününisyəgələcəyinəqurbanvermişdi.
Yaşadığıhərgününrealnemətlərindənbəhrələnməyindahavacibvə
dahaetibarlıolduğunudərketməmişdi.Yaşüstəyaşartdıqcaqəlbi
nisgillədolmuşdu.Uşaqkənazoynamışdı.“Oxuyubadamolmaq”naminə.Yeniyetməliyindətay-tuşlarıiləəylənməmişdi.“Gözəlgünlərhələ qarşıdadır” deyə. Arzularına qovuşsa da, istəklərindən uzaq
düşmüşdü.Təhsildəqazandığınailiyyətlərhəryaşdövrününözünə
məxsusinsanitələbatınınboşqalmışxanalarınıdoldurabilməmişdi.
BirtərəfliinkişafetmişdiO.Birsahədəzirvə,digərlərindəsıfırvəziyyəti.Gəncliyinidəkahinkimiyaşamışdı.Qəlbindəsevgiçırpılarından
ocaqqalanandahissləriniboğmuş,sevməyəicazəliolacağıvaxtı–
ailəquracağıanıgözləmişdi.Nəhayətindəheçvaxtşəxsihəyatıolmamışdı.İctimaiməxluqkimiyaşamışdıömrünü.Bütünəsasməqamları
hamıyabəlliolanşəffafbirhəyatsürmüşdü.Hərkəsiözarşınıyla
ölçməyəadətetmişbəziləribunainanmasada.
GÖZLƏMƏKonunYAŞAMTƏRZİNƏçevrilmişdi.Canına-qanına
işləmişdibuvərdiş.Mütəxəssiskimiuğurlarqazandıqcaözünüvənailiyyətlərinigözəsoxmamışdı.Hərşeyitəbiiaxarınaburaxmış,dəyərləndiriləcəyizamanıngəlməsinigözləmişdi.Gözləyə-gözləyəqalmışdı.
Onunemosional-psixolojidurumuGÖZLƏMƏPROSESİNƏköklənmişdi.Səhhətidə.Beləliklə,həyatınıGÖZLƏNTİLƏRİNDƏyaşa94
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mışdıO.Xoşgözləntiləriboşaçıxandaprosesdəqazandığımüsbət
emosiyalarkeyfiyyətinidəyişmiş,qanındaağırmaddələrəçevrilmişdi.
Fəsadsızötüşməyənbuhaltəkrarlandıqcatədricənvəziyyətdəyişmişdi.Ondaqəribəimmunitetyaranmışdı:psixologiyasıda,fiziologiyası
da,mənəviyyatıdafəsadsızqəbuledirdiÜMİDLƏRİNİNBOŞAÇIXMASINI.Doğrudeyiblərki,hərziyandabirxeyirvar.DahaheçnəOna
əzablarbahasınabaşagəlmirdi.Mühitinvəcəmiyyətinədalətindən
əliniüzmüşdü.Həyatınhərsürprizinəhazırıydı.Yaşamınıköklüsurətdədəyişəbiləcəkheçnəgözləmədiyinəgörə,narahatdaolmurdu.TapındığıALLAHınmərhəmətinəsığınmışdısada,ONUNDAdünyaqədər
vacibməsələləriniçindəadidən-adibəndəsininproblemlərinəvaxtayıracağınaümidbəsləmirdi.
Vəbirdən...Ruhisükunətinitənzimlədi.Psixolojisəddləridağıtdı.Fiziolojiətaləthalındançıxdı.Uçuşahazırraketvəziyyətialdı.
“GÖZLƏMƏ”dayanacağındanSTARTgötürdü.Nəqədəryüksəklərə
uçacağıvənəqədəruzağagedəcəyibəllideyildi.
2008
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TƏNHALIQ
Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı,
Dedilər bəxtəvər yaylağa çıxdı.
(Xalq deyimi)
TƏNHALIĞınəlindənbaşımıgötürübPiterəqaçdım.Həyatımı
birrəngəboyamışTƏNHALIQboynumaminibSankt-Peterburqagetdi.AyaqlarınıçiyinlərimdənsallayanTƏNHALIĞısəyahətboyuncadaşımalıoldum.HərdənmənəsədaqətininümayişetdirənTƏNHALIQ
qollarınıboynumadolayıbsıxandabuməhəbbətinməngənəsindəboğulduğumuhissetdim.Açıqsəmaaltındamuzey–şəhərəbaxdıqca
özümün də açıq dünyada eksponat olduğumu anladım. İNSAN –
EKSPONATDAŞ–EKSPONATabaxırdı.AyrılmazdostumolduğunutəsdiqləməküçünhəryerdəmənimüşayiətedənTƏNHALIQbilmədiki,
içiməaxangözyaşlarımNevanınsularındançoxdur.Nevadaqərqolan
baxışlarımölənarzularıma“əlvida”deyirdi.Ürəyimdəkisızıltılarümidlərimətuşlanmışvidanəğməsiydi.
2007
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XİffƏTİN SENTYABR RƏNGİ
SENTYABRdadığırlanıbgetdi.AyaqlarımaltınasərilmişXALI
KİMİ BÜKÜB QOYDUM QIRAĞA ÖMRÜN DAHA BİR AYINI. Xalının
mövsümügəlincəyenidənbəzəyərevləri.Ammabuxalınınhəyatımı
təkrarbəzəməsimümkünsüziş.Gələcəksentyabrlaryeniçalarda,
fərqlinaxışdaolacaq.Busentyabrötənillərdəkiadaşlarınaoxşamadığıkimi.
Ömürkarvanınaqoşulanaylarınheçbiridigərinəbənzəməz.
Zamanvəömürölçüsükimionlarınhamısıtəkrarsızdır.Adlartəkrarlansada.Yazıqokəslərəki,hərgününün-ayınındəyərinikvadratakubayüksəldəbilmir.Mənədəyazıq.XİFFƏTİNSENTYABRRƏNGİ
boz-b ulan ıqold ubudəf ə.Günlər imsold usolabild ikc ə.2008-in
SENTYABRXAL IS IN Aəlvannaxışlartox uyabilm əd im.Ömr ünə
qəd ərboşu-boşunaxərcləməkolar?ƏcəbhövsələvareyÖMÜRdediyinbuvarlıqda.Dözürdözəbildikcə.
2008
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ƏLVİDA
Ürəyiminağrısını,gözləriminacısınısalfetkağızınatökürəm.
RuhumunbuməqamındasalfetindəsaflığıMəniqaneetmir.Onugöz
yaşlarımdayuyuram.Yuyabildikcə.Yenəistədiyimqədərağarmır.Alatala,ləkəliqalır.Budəfəqəlbimdəkiümmandanqaynaqlanançeşmədə çimizdirirəm onu. Salfet elə şəffaflaşır ki, bu üzündən o tərəfi
görünür.Bax,buolduəslMəndeyən.Diget,quru!Canınahopdurduğumduyğularımıqoru.Onlarısənəəmanətetdim.Əlvida.
Buaradagözüməsataşanqırmızıyanaq,sarımtılalmaMənə
yeniideyaverir.Həyatımabirazcaşirinlikgəlsindeyə,bugözəlinyanağınıdişləyirəm.Yavaş-yavaşonuhəzmi-rabedənkeçirib“xoşbəxt”
edirəm.Vazadaqalıbqarımaqdan–çürüməkdənxilasolur.Kədərimi
ovunduracaqkimsəninolmadığıməkandadadımayetənalmaylada
beləvidalaşıram.Görəsən,almaqazandı,yoxsaməyusluğumunbadınagetdi?..
2009
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DUA
ALLAHım,Mənəgücver,özümüməğlub(!)hissetməyim.Yetərincəməğlubiyyətimvar.Budurumdadayenilməyiməyolvermə.İncikəm. Qalib olmaqçün qoruduğum dəyərlərə qiymət verilmədiyini
görmüşəm.Küskünəm.Müqəddəsbildiyimşeylərinəhəmiyyətdaşımadığınaşahidolmuşam.Üzgünəm.ALLAHım,yaşadığımdünya“mənim
dünyam”deyil.Özdünyamıhardaitirdim,ondanhardaayrıdüşdüm,
bilmirəm.Mənədözümver,göndərdiyinsınaqlaratablayım.Taleyimə
düşənqismətsizlikləbarışşəraitindəyaşayabilməkmüdrikliyiver,ALLAHım.
Əsrlərinqovşağı–XXyüzillikləXXI-insərhədioqədərçirkabla
dolduki,haqqdeyilənşeyXXIəsrəqədəmqoymaqistəmədi.Mənə
öyrədilənlər,əxzetdiklərimindigördüklərimlətərsmütənasibdir.DoğrubildiyinyolutapmaqdaBəndənəyarol.İçimdəkidünyaylaiçindəolduğumdünyanınuzlaşmanöqtəsinigöstər.Məniəzablardanqurtar.Ya
“cismənöldür”qurtar,yadaçoxrəhmingəlirsə,“mənəviyyatımıdəyiş”,
“beynimitəzələ”qurtar.
ALLAHım,Mənəağılver,özümüqoruyabilim.Bəsirətgözümü
aç.Fəhmimi,fərasətimibolelə.Yanlışanlaşılmaqdan,yanlışdəyərləndirilməkdənqoruMəni.SevdiklərimdəngələbiləcəkxətərdənSənhifz
et,sevmədiklərimdənözümqorunaram.“Yaxşıadamlara”ürcahelə
Bəndəni.Əhatəmdə“yaxşıürəksahiblərini”çoxalt.Gücver,mənfiyüklü, qara enerjili fikirlərə yenilməyim. Özümü məğlub sanmayım!
ALLAHım,etibarınagüvənmədiyiminsanlarınucbatındanəngözəlduyğularımıintiharasürükləyənfikirləribaşımdanrəddet.Ümidimiqıran
durumuaradanqaldır.Mənisubyektivmülahizələrinəsirinəçevirmə.
HadisələrdənobyektivnəticəçıxarmaqfəhmiverYaratdığına.ALLAHım,
düşdüyümvəziyyətdənxilasolmaqdaancaqSƏNəgüvənirəm!

2009
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JURNALİST
Güldən-gülə,çiçəkdən-çiçəyəqonurarı.Eləmirtənbəllik,çəməndən-çəmənəuçur.Bir-birindənətirligüllərdənçəkdiyidadlışirəniyuvasınagətirir.Şanaboşaldır.Balyaranır.Dərdlərədərmanxalis
bal.Birgüldənşirəçəksəydi,beləətirli,belədadlıolmazdıbalıarının.
Vətəninhərguşəsinəsəfəredirjurnalist.Daimarayır,axtarır.
Ömrünüyollarda-görüşlərdəkeçirir.Müxtəlifxarakterliadamlarlagörüşür.Ayrı-ayrısənət,peşə,vəzifəsahibləriləünsiyyətdəolur.Hamıyahəssaslıqlayanaşır.Özgenişqəlbiləo,şikayətçinindərdinədə,
fərəhləözişindəndanışanəməkçininsevincinədəşərikolur.Qələmə
alacağımövzuylabağlızənginməlumattoplayır.Onusərrafgözüylə
saf-çürükedir.Dəyərli,kəsərliyazıyaradır.Əgərbirşəxsidinləməklə
kifayətlənsə,ancaqözdünyasınaqapanıbqalsa,təsirsiz-kəsərsizolar
yazılarıjurnalistin.
Jurnalistdəarıdır.Balarısı.Xalqının,Vətənininbugününüöz
jurnalisttəfəkküründənkeçirərəkdövrününsalnaməsiniyaradır.Həyatıxalqüçünyananşamabənzəyironun.Yandıqcaəriyir,əridikcə
dəşölələnir,elinə-obasınaşəfəqsaçır.
1983
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HƏYAT HİKMƏTİ
Ağacıbudadılar.“Qocalıbsan”,-dedilər.Yarpaq-yarpaqsoyundurdularpaltarını.Budaq-budaqseyrəltdilərqol-budağını.Övladbudaqlarından,nəvəyarpaqlarındanayırdılargövdəni.Tənhalıqəzabına
düçarelədilər.Sandılarki,təklədiləronu.Amma...məğrurqəddini
əyəbilmədilərağacın.
Ayaqlarınıyerəmöhkəmdirəmişdiağac.Rişələritorpağındərin
qatlarınaişləmişdi.Köklərisarmaşıbtorpaqlaqol-boyunolmuşdu.Kökündənsuiçirdiağac.Kökündənqidalanırdı.
Gövdəsigöylərəmeydanoxuyurduağacın.Həftələraylaraqovuşduqcayenidəncavanlaşırdı.Kəsikqollarındantəzəpöhrələrgöyərməyəbaşladı.Yaşılzoğlarget-gedəbudaqlaraçevrildi.Qocalıqda
ikincigəncliyiniyaşamağabaşladıağac.Yavaş-yavaşbarverirdi.
Xalqdaağacabənzər.Kökünəyadlaşmayıncaməhvolmaz.Öz
soy-kökündənayrıdüşməyənxalqıqırmaqlaqurtarmaz.Ölənigidlərinyerindədahacəsurlarıbaşqaldıracaq.Artacaq,çoxalacaq.Özmilli
məninitəsdiqedəcək.Soy-kökünəbağlıxalqazavalyoxdur.Kökündən
suiçənağacaölümyoxdur.
1991
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XƏSTƏLİK və HƏYAT
Xəstəlikcismideyil,ruhubürüyəndədəhşətolur.O,çoxdanbu
dərdəmübtəlaolmuşdu.Fizikiağrılarınəsarətindəgünlərihəftələrə
calamışdı.Nəhayətindəinsanolduğunu,dünyayanəüçüngəldiyini
unutmuşdu.Sağlamlaşacağıgünüoqədərgözləmişdiki,şəfatapandansonrabeləözünüxəstəsanırdı.Dost-tanışlarlahal-əhvaltutanda
“necəsən?”əvəzinə“ağrımırsanki?”,–deyəsoruşurdu.Busualdəhşətinözüidi.Onunpsixologiyasınındərinqatlarınahopmuşanormal
əhval-ruhiyyədənxəbərverirdi.Cismiçoxdansağalmışdı.Ruhuxəstəidi.Ruhu.
O,adamkimiyaşamağıunutmuşdu.Sağlamhəyattərziniyadırğamışdı.  Özü də bilmədən ətrafındakılara mənfi təsir göstərir,
süstəhvaltəlqinedirdi.Oqədərşikayətlənmişdiki,dahaşikayətinə
qulaqasan,inananyoxidi.
İndihamıonunlaünsiyyətdənqaçırdı.Doğmalarıbelə...
2007
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ÜZ-ÜZƏ
YenəməlunÖLÜMyolumukəsib.Sevdiklərimi,tanıdıqlarımıbirb irseçibaparır.Əzəmətiiləəzirməni.Düşüncəmiişğaledib,yaxamdanəlçəkmir.Onunlamücadiləaparmağaqadirdeyiləmki...DİVilə
CIRTDANmisalındayıq.Həyatsəhnəsindəkisəyahətturumindidaha
tez-tezÖLÜMünyanındankeçir.Mənimçünçoxdəyərliolanoqədər
insanıözsəltənətinəyığıbki,azqalıramərizəyazıbkönüllügedəm.
Amm ayox.Dir ilərsəlt ən ət ind əMəns izlikd ənəziyy ətçək əbiləcəkəzizlər iməqarşıhaqsızlıqolar.Hələlikburdaişlərimçoxdur.NeçəkiMənəehtiyacduyanlarvar,duruşgətirməliyəm.
Bəs,əzizləriminecəqoruyum?..İnsanlığabununbircəformuluməlumdur:insanasağlığındaqədir-qiymətqoymaq,dünyasınıdəyişəndənsonraxatirəsiniyaşatmaq!Bumülahizələriəsastutaraq
MƏĞLUBOLUNMAZMƏLUNAqarşıqayğıdan,məhəbbətdənyoğrulmuşsilahımlaqurşanmışam.Kifayətetmir.ÖLÜMqarşısındaacizliyiminəzəriyyədəqəbuledirəm,praktikadaisəbuhəqiqətihəzmedə
bilmirəm.
Biləndəki,yaşananhərdəqiqəömrəömürcalamır,ömürdən
sonyarpaqlarıqoparır,..çoxçətinolur!MƏNHUSÖLÜMləüz-üzədayananSEVDİYİNƏbaxmaqdünyadaənəzablıişdir.SankiTUFANgəlib GÖZƏL BİR KƏPƏNƏYİ alıb aparır. Və sən yerə-göyə meydan
oxuyanTUFANamüqavimətgöstərəmmirsən,sözbaşasalammırsan.
Onadəxliyoxdurki,KƏPƏNƏKuçur..,yoxsaqonduğugüldən-çiçəkdənkamalır...RastlaşdığıandacaBUZƏRİFGÖZƏLİNhəyatınason
qoyur.Gözlərinqarşısındabaşverənhaqsızlığı,amansızlığıseyretməkdənsavayısəningücünheçnəyəçatmır...İnsantaleyətabedir.
TƏƏSSÜF!!!
2009
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QARDAŞ İTKİSİ
O,mənimgüvəncyerimidi.SözünhərmənasındaBöyükQardaş.Atayurdumunağsaqqalıydı.Hamınıbarışdıran,birləşdirənböyük.Yaxşıinsan.Xeyirxahadam.Qayğıkeş,mehribanailəbaşçısı.
Bilmirəm,2007-ciilimiqınayım,SənimiQardaş?Dünənvaridin.
Bugünyoxsan.Sabahdaolmayacaqsan.Yanvarın1-dəgünəşqürubaenməmişSənbizitərketdin,Qardaş.SənisevənləriSənsizqoydun.Dünənkiyeniiltəbriklərininsəsi-sədasıhələqulaqlarımdadır.
Mənədilədiyinşirinarzularında...
Sənmənəxoşbəxt2007arzulamışdın,qardaşsız2007yox!Ruhuminləyir.Niyəbeləetdin?Yeniilinilkgünündəəbədiyyətəyolaldın. Gülə-gülə getdin. Şən və şux. Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə
qovuşdunəbədiyyətdeyiləngedər-gəlməzə.
Gedişinləarxalandığımızdağuçdu,–desəmazdır.Səngetdin,
dünyamızqaraldı,gözümüzə-könlümüzəzülmətçökdü.Zamandayandı.ZamanıtərsinəfırlayıbSəniqaytarmaqistədik.Alınmadı.ZamanınaxarınatabeolubSəniuzaqyolçuluğauğurladıq.Əcdadlarımızın
yanınayollandın.Xeyirxəbərləri,xoşsoraqlarımızıbudünyadanköçmüşəzizlərimizəçatdırmağatələsdin,İdris!
2007
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İLĞIM
İlğımabənzədibuülfət.İlğıma.İntizarıvüsalındanuzunoldu.
Böyükbirümidyaranmışdı.İçimdəyişmişdi.Ruhumtəzələnmişdi.Mənəvidirilməbaşlanmışdıcismanivarlığımda.Dünyagözümdəgözəlləşmişdi.Həyatyenimənakəsbetmişdi.Qəfilbaşlandığıkimiqəfildə
qeyboldubuünsiyyət.
Səndemə,sevgim,istəyimölməyibmiş.Yuxuyagedibmiş.Onu
ayıldacaqhiməbəndimiş.Oyandı.Boylandı.Həsrətçəkdi.Sevgimin
intizarqulağısəsdəqaldı.Hərzəngətələsdi.Amma...
Sənqışgünəşikimidoğmuşdunhəyatıma.Parlaqvəsoyuq.
Bəyazqarüstəşüalarıgözqamaşdırangünəştəkbumbuzidin.İsitmirdin.Hədərdeməyiblərki,qışıngünəşi,yayınyağışıaldadıcıolar...
Bu,qadın-kişisevgisideyildi.Bəşərisevgiydi.Həmdərdlik,həmdəmlikidi.Bitdi.Dahasənigözləmirəm.Get.Səsinieşidəbiləcəyim
məsafədənyığışdır.Çalış,özündəgözüməgörünmə.Arzularınqayıtmayacağıünvanaget.Dahasəniistəmirəm.
Get.Dərdimləoynama.TənhalığımənəərməğanedənTanrı
onatablayacaqgücüdəverib.Mənisındırammazsan.Getdaha.Geri
dönmə.Yollarımızçarpazlaşmasın.Duyğularımıcəhənnəmatəşinə
döndərmə.Məntənhalığımdamöhtəşəməm.Səninləzəifləyəbilərəm.
Noolar,dönmə.
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SEÇİM
Sənkaryeranasarılıbsan,mənqələmimə.İkimizdəsevdiyimizdənbərk-bərkyapışmışıq.Budurumudəyişməyəancaqməhəbbətin
qüdrətiyetər.Odayoxdur.
İçimdəfırtına,çölümdəsükunət.Səninsəzahirinfırtına.İçindəkiqəbirsükunətindəhəraddımınıhesablaya-hesablayaömürsürürsən.Hərgünöldürdüyünömrünəyazıq.Ürəkdəngələnbircəkəlmən
dəyoxdur.Hərsözünməqsədli,həraddımıntəmənnalı.Yaşayırsan
ölükimi.Hissini,duyğusunuiçindəgöməncəmikaryeristlərkimi
qəlbsizbirisən.Sənseçiminietmisən.Məndənumacağınnədir?Sənidəlicəsinəsevməyimiistəyirsənsə,əbəs.Qəlbimiyerindənoynatmağanailolammayıbsan.İlıqduyğularlasəninplatonikməhəbbətinin
buzunuəritməyəhəvəslideyiləm.Məndiri,sənölü.Bizimdialoqumuzbaştutmaz.Məndənfədakarlıqgözləmə.Sənsevilməyəlayiq
deyilsən.Sevməyəqadirolmadığınüçün.
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YAŞARI OLMAYAN CAZİBƏ
BİRİintizardasaxlamağısevirdi,OBİRİbirlikdəolmağaüstünlükverirdi.BİRİverəcəyinimatahamindiribverməyixoşlayırdı,O
BİRİisəbunuqarşıdakınınhaqqıymışkimitəqdimetməyi.BİRİöz
hisslərindənbeləqorxurdu,OBİRİduyğularınınülviliyindənhəzzalırdı.BİRİhərşeydəqeyri-müəyyəngələcəyiseçirdi,OBİRİbugünyaşamağı.BİRİsevgisinigizlətməyixoşlayırdı,OBİRİbəyanetməyi.
BİRİpünhanı,OBİRİaşkarı.Nəqədərböyükfərq??Tamolaraq
əksliklərinvəhdətiydilər.Bəlkəbufərqlilikidionlarıbir-birinəcəzb
edən?Ammayox.Busevdabaştutmadı.Cazibəyarandı,ancaqyaşarıolmadı,gücüartdıqcatərəfləribir-birindənitələdi.ÇünkibuqədərfərqliliyindoğurduğucazibəOVÇUnunOVhərisliyixislətinədaha
yaxınıydı.
2002
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DOSTUMA
Bizəsarıgələndəbirqumdənəsigətiribqoyandostum,qayıdanbaşhəminyerdədağaxtarırsan.Səndağucaltmadınaxı?
“Səniincitmişdim,onuyazdınmı?”–soruşursan.Buistəyinəərköyünlükmüdeyim,özündənrazılıqmı?Hərinciklikqələməgəlməz
axı.
“Məndənheçnəyazmırsansa,deməli,səninüçünmənyoxam”,
–deyəisraredirsən.Butəmənnananəadverim,bilmirəm.
Narahatyaşantılarımınbəhrəsiolan,ömrümboyuhəyatdamüşahidəetdiklərimininikasınaçevrilən,yüzlərləinsantaleyininümumiləşmiş obrazı olan qəhrəmanlarımın sırasına düşmək beləmi
vacibdirsəninçün?Qələmiməçoxdəyərverirsən,yoxsamənə,Dostum?
Sərinsuiçməkistəyirsənsə,öncəbulağıngözünüaçmalısan.
MəcnunsevgisiaxtarankəsLeylifədakarlığımərtəbəsindədayanmalıdır.Atəşistəyənənazıközolmalıdır.Yananürəklərintüstüsünüseyr
etməyəmeylinvarsa,öncəməşələçevrilibözünyanmalısan.Gərək
yanasanki,yandırabiləsən.
Səninqənaətinəgörə,sənsadəcəyaşayırsan,mənisəhərşeydəgözəlyaşamağaçalışıram.Beləisə,bunəumu-küsüdü?Bizsadəcədostuq.Dostundostdanənböyükumacağıisəonunvarolmasıvə
münasibətlərindavametməsiolabilər.Buqədər.
Fikirlərimizdöyüşəndəsənmənədahaəzizsən.Çoxgərəklisən.
Ammasəndənyazımdeyə,məniincitməyinəlüzumyoxdur.Səninsadəcəvarlığınmənəyetərlidir,Dostum.
2007
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AĞRI
Qəlbinindərinliklərindənsüzülübbəbəklərindənboylanankədərinqəlbiməçökdü.BuyüküSəndənaldım,qəminipaylaşdım,-deyə
məmnunoldum.QəlbimSəninolsun.Amma...nədediyinibilmirəm,
Ruhumsözlərininzəhərindəboğuldu.Ruhsuzyaşayabilmərəm.Onu
kimsəyəgüzəştəgedəbilmərəm.Ruhsuzbədənqismindəmövcud
olmaqMənlikdeyil.MənəgərəkolmayanbirvücudunSənənəfaydasıolarki?!.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.Monoloqumudinləməkalicənablığındabeləbulunmadı.
Zamangetdi.Məndayandım.Zamanirəlilədi.Mənyerimdəsaydım.Ətaləthalındaolduğumdanintizarındaqaldığımünvanayetişəmmədim. Zaman öncə arzularımı, sonra imkanlarımı yuyub apardı.
Zamanınselihərşeyiağuşunaaldı.İçimdəbirsevdaintiharetdi.Şüurluyox,şüuraltındagözlədiyimtəbrikialammadığımdan.
…OvqatımınSəndənasılılığınasonqoymalıyam.Görməninə
qədərsevənlərvar!!İlkzəngBakıdan,ikinciŞəkidən,üçüncüÖzbəkistandangəldi.Sübhüngözüaçılmamışunudulmuşlarözləriniyada
saldılar.Yadırğadığımsəslərqulağımdacingildəyib,qəlbimədiriliksuyusəpdilər.Səndənsoraqgəlmədi.Sənmiamansızsan,mənmiağılsız??
Qürurumunincidiyiobayramgünündəovqatımaməyusluqçökdü.Lakin...nəyandım,nədondum.Sadəcəadigünyaşadım.Ammafərqlibiçimdə.ZamanMəniheçyerətələsdirmirdi.Qovmurdu
Mənivaxt.Zamanımınhökmdarıözümoldum.İstədiyimkimixərclədimömürpayımdakıbusərvəti.24saatlıqsutkanın8Marttarixində110
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kivaxtölçüsüeləintəhasız,eləgen-bololduki…Saatlar60dəqiqədənxeyliçoxidi.Təbriklər,xoşdiləklər,gümrahsəslər…vəadekvat
cavab.Hərşeygözəlidi.Səngəlsənbugözəlliyinsanbalıçoxolardı,
tablayabilməzdim.YəqinbunagörəYOXmövqeyindədayandın.Sən
zatənyoxsan.Sənimənmiuydurdum?Özünmü?Özünəməxsusolmayanadammənənecəməxsusolarki?!..
8MartdanSəninadınıYOXlarsiyahısınayazdım.Əgərvarlığınlayoxluğunaheçbirfərqduymuramsa,ohaldaSəninVARolduğuna
necəinanım?Şübhəmvar.Şübhəhəqiqətinaçarıdır.DeyəsənSənVAR
deyilsənaxı?Budilemmanıhəlletməyinvaxtıçatıb.Ammaodabəlli
ki,dilemmanınaçarımüəllifininəlində.BuziddiyyətiyaradandaSənsən,həmVAR,həmdəYOXolduğunuaksiomlaşdırandaÖzünsən.
…Sənitapmadım.Xatirələriminqaranlıqdiyarındaközərənbir
işığınucundanyapışdım.Adətənənqiymətlisərvətizamanolanmən
8Martdakı24saatımdanzamansızistifadəetdim.Məhdudiyyətolmadan.
Saat17.17–17.22!Sənlidəqiqələrim.Nəyazıqki,Səndən
gələntəbriklərəşənvəgümrahsəsləcavabverəbilmədim.Üzüntülərinidinlədim,üzüntülərimisöylədimvəiçimdəintiharedənsevdadan bəhs etdim. Yəni, hiss və həyəcanımı bölüşdüm. Sən fiziki
nasazlığınəlindəacizqalmışdın,Mənmənəvinasazlığınəlində.Dönüb
qəlbimdəkidarağacındansallananeşqiməbaxdım.Get-gedədaha
kiçikamplitudadayellənirdi.Ölmək,yoxolmaqistəyiləqiyamaqalxmışduyğularımınsaçınasığalçəkməkistədim.Başınıoyanaəydi,əllərim boşluqda qaldı. Üsyankar qəlbim sərinləşən ağlıma meydan
vermədi.
İçimdəbirsevdaintiharetdi.Onudəfnetməyəülviməkantapmadım.Məzarıürəyim,başdaşıbeynimoldu.
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ZARAfAT ,
yoxsa YEDDİNCİ HİSS?..
SEVİRSƏNMİ?-deyəsoruşdularməndən.Düşündüm:-MƏNO
QƏDƏRXOŞBƏXTDEYİLƏMKİ,DƏRDÇƏKMƏKHƏVƏSİNƏDÜŞƏM.
Gününbirindəçağırılmamışqonaqkimigəlibəyləşdiürəyimin
başındabuduyğu.Araşdırıbaydınlaşdırdımki,səbəbsiz-filansızbir
Allahbəndəsinisevməyəbaşlamışam.Ürəyiminqapılarınıtaybatay
açıbOnatəslimetmişəm(yalnızürəyimin!).İşintərsliyinəbaxki,
özümdəbilmədənOnuovqatımınhökmdarınaçevirmişəm.Görünür,
dərdçəkməküçünqəribsəyibmişəm.Əslindədərdimbaşımdanaşırdı.AmmaBugələndənsonraonlarınhamısınıdeportasiyaetdi.
Vəbaşladıməniözünəməxsusüsulla“sevib-sevindirməyə”.Kədərimiovundurmadı,sevinciməyiyədurmadı.Mənimləheçpaylaşmadı. Heç nəyi paylaşmadı. Amma elə hey “mən səninəm, sənsə
mənimdeyilsən”,-deyibmənisuçladı.Mənəzamanayırmadı.Sevgiminqarşılığıgözüməgörünmədi.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,adigözləgörünmür,ammahökmünəbax,dünyanıdağıtmağaqadirdir!)Həm
dəsəssiz-səmirsiz.Gözəgörünmədənvücudumasirayətetmişbuduyğualtdan-altdanişinigörürdü.Həyatımahakimkəsiləmməsədə,ruhuma-qəlbiməhakimkəsilmişdi.Qapıdanqovurdum,bacadangirirdi.
Eləmədimtənbəllik,ürəyimikurortagöndərib,ağlımıişəsaldım.Biziyaxınlaşdıranvəuzaqlaşdıranmotivləritədqiqatacəlbetdim.Tədqiqatımuğursuzoldu:bizicəzbedənvəitələyənhisslərəad
tapabilmədim.Buboydazarafatolardı?Biziüzərəkxoşbəxtedənhiss
sevgiydimi?Mənbilən,yox.Sevgigörmək-eşitmək-duymaqehtiyacıdır.Paylaşmaqvərdişidir.Nazçəkməkistəyidir.SEVGİMADDİVARLIQ
OLMASADA,GÖZƏGÖRÜNƏNDİR.O,sevəninhərdavranışındatəzahüredir,hərbirkonkrethalüçünyenilibasdadoğulur,daimtəzələnir,yaşatmağaçalışır...
Beynimivəadıbilinməyənmünasibətimizinyoxsultarixçəsini
çoxaraşdırdım.Ruhumuzundoğmalığındansavayıbizibir-birimizə
bağlayantelyoxuydu.Gerçəkolanikişeyvardımeydanda:ruhumuzundoğmalığıvəbumünasibətdənilhamlanmışyazılarımız.Daha
doğrusu,ancaqmənimkilər.O,özyazdıqlarınıdərhalməhvedərdi...
Mənbunucəsarətinazlığınayozardım,oisəyaratdığınıməhvetməyi
gücün-qüdrətintəcəssümükimidəyərləndirərdi.Birdəmənəvidurumumuzunənağırməqamlarındabir-birimizəduyulanehtiyacımızdanılmaz faktdır. Bəlkə də, qarşılaşdığımız bu duyğu tanımadığımız
YEDDİNCİHİSSidi?..
Biryazgünündə,bəlkədəoyazınhansısaaxşamlarındasəsdən
sürüşübxəlvətcəkönlümədüşmüş,sözdənqopubiçdünyamahopmuşhissinəlindəacizqalmaqistəmədim.Onuqazıyıbqəlbimdənatdım.Başımıqaldırandagördümki,eyvah,mənyoxuymuşamki!..Mən
yoxuymuşam!Varlığımboşluqdanibarətiymiş.
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ETİRAf
Ürəyim-canımhəryandığındaSənisuçladım.Sevgininyetərsizliyindəngileyləndim.Amma...indietirafedirəmki,nahaq.İçimdənçıxıb, kənardan Bizə baxanda gözümdəki inciklik pərdəsi qalxdı.
Gördümki,heçvaxtSənəqarşılıqverməmişəm.Mənədoğruatdığın
addımlarınhamısındaSənidayandırmışam,geriitələmişəm,yaxına
buraxmamışam.Sevənbeləetməz!
Kaş,Sənindediklərinəinanabilsəydim.Kaş,Səninsevgi,məhəbbətelanlarınaəminolsaydım.Ammayox.Heçinandırammadın.
İnanmadığımduyğularınMənipərvazlandırammaz.Sözdənçoxəmələgüvənənadamam.Eşitdiklərimyox,gördükləriməsasdırmənimçün.Hərfürsətdəmideyim,canınhəristədiyindəmi,özüslubuncaçox
çalışsanda,həyatımadaxilolabilmədin.ÇünkiMənEŞQİNİINBÖYÜKLÜYÜNDƏN XIRDA PULA ÇEVRİLƏNLƏRİ GÖRƏNDƏ QORXURAM.Özümübeləfəlakətəsalammaram.
Münasibətlərimizibeləxarakterizəetməkolar:qarşılıqlıcazibə
vəqarşılıqlıyaxınaburaxmamaqinadı.Bununbiradıdamənəm-mənəmlikdir.Yəniqarşıdakınınəzərəalmadantaktikigedişlərdəhərkəs
özistəyinidiktəedir!Ammastrategiyanındəyişmədiyininəzərəalsaq,bəlkədəifratərköyünlükdənirəligəlirbu?MƏHƏBBƏTTƏRƏZİSİNDƏ“BƏRABƏRLİK”OLMAZ.Hərzamantərəfinbiriağırgələcək.
Bu,aksiomdur.AmmayenədəBizibağlayantellərheçbirölçüyəsığmır.Taobaşdan“qaydasızdöyüş”dəyik.Sevgibeləolmaz!Ohaldabu
duyğu“7-cihiss”dirmi?Sönməyən,heçbirqəzəbinalovundaəriyib
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y oxolmayan,hərcürrəqabətədavamgətirənduyğununmayasında
dayanannədir?Münasibətlərtəsnifatındastatusumuz“dost”kəlməsininhüdudlarınasığarmı?Qaraltındanbaşqaldıranbənövşəkimidir
“sevgimiz”,münasibətlərimizdəkihərzəlzələdənsonraincikliklərinuçqunlarıaltındansıyrılıbçıxır,qaranlıqgecələriqovangünəşkimiyenidəndoğur.
DahaSənisuçlamıram.Heçnə,heçnəgözləmirəm.Sən“sən
olaraq”qal,Məndə“mənolaraq”.UZAQQALAKTİKALARKİMİMÖVCUDOLAQDUYĞULARKAİNATINDA.Özünyaşatmasanda(vəya
yaşadabilməsəndə),sayəndədiriqalanduyğularımyaşadırMəni.Bu
möhtəşəmhissləriMənəbəxşetdiyinüçünSənəminnətdaram.Duyğularımınəlvanlığınıntəminatçısısan.Məniqurumaqdan,hissizləşməkdən qoruyursan. Mənə həsr etdiyin yazıları insan olaraq
şəxsiyyətiməverdiyindəyərinifadəsikimiqəbuledirəm.SənəomisralarıyazdıranMənəəhsən!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.Cavabalmayacağınıdərketdi.Əslindəbusilləninözücavabdı,cavab!..
Qızınbiləyigəncindəmirməngənəkimisıxılmışəlindəqalmışdı.Üz-üzə,göz-gözədayanmışdılar.Aradasükuthökmsürürdü.Danışanda,savaşandabaxışlaridi.Yalnızbaxışlar.Oğlanınbaxışlarında
məhəbbətdəndoğanhörmətləsındırılmışqürur,intiqamaçağıransərtlikmübarizəaparırdı.Qızınbaxışlarındanvüqar,məğrurluq,birdə…
məhəbbətdəndoğanəzabboylanırdı.Əslində,vurduğusilləyüzqat
ağırzərbəyəçevrilibözürəyinədəymişdi.Ağrıdırdı.Ağrıtdığıüçün…
Cavanıngözlərindənodluoxlarkimisuallaryağırdı:–“Niyəvurdun?!”
Qızıngözlərindənzümrüdgöllərinsərinliyi,aydınlığısüzülürdü:–“Özündənsoruş.”
Beləcəbaxışdılar,baxışdılar…
–Hərəkətininəiləizahedəbilərsən?
–Səniheçvaxtbeləyüngülxasiyyətbilməmişəm.Fərqinəvarmadandanışdığınsözlə,ləyaqətsizhərəkətinləmənidə,sənəqarşı
olanhisslərimidətəhqiretdin,–deyərəkköksötürdüqız.
Səhvinidərketsədə,hirsihələsoyumayanoğlan,–yüngülxa116
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siyyətolduğumaki,şübhənqalmadı,dahaahniyəçəkirsən,–deyə
qızısancdı.
–Səniitirməkmənimüçünfaciədeyil.Heyfslənirəmohisslər
üçünki,hərikimizixoşbəxtedəbilərdi.
…Narınyağışyağırdı.Yanaşıaddımladılar.Salxımsöyüdəçatanacan.Dayandılar.Yenəüz-üzə,göz-gözə.Küləyintitrətdiyiyarpaqlardanhərikisininüzünəgözyaşıkimidumdurudamcılarçiləndi.
–Tapsənixoşbəxtedəni!–Təəssüflədedi,yana-yanadedi,
ürəkdəndedioğlan.
–Mənxoşbəxtolacağam!–Qürurla,inamlacavabverdiqız.Ayrıldılar.Get-gedəgüclənənyağışuzaqlaşansevgililərinayaqizlərini
dəyuyubaparırdı…
***
Mavisəmaaltındabiryayaxşamınıngözəlliyicilvələnir.Ara-sıraşənqəhqəhələr,küləyinharadansaoğurlayıbgətirdiyipıçıltılarqulaq oxşayır. Mehdən titrəşən yarpaqlar əl edib görüşə çıxanları
salamlayır.Salxımsöyüdünbudaqlarısevgililərönündəbaşəyir.Günəşdəqızara-qızaradağlarınarxasındagizlənir.Sankiinsanlarıtərk
etdiyiüçünutanır.Tək-tənhadayanmışbirgəncbumənzərəniseyr
edir.Düşünür-daşınır.Köksötürür:–“Mənimsevgilimdahacazibədar,
dahaşuxidi!Ağıllıqız…Görəsənindikiməsəadətbəxşedir?..”
Şəhərinharasındasapəncərədənbirqızboylanır.Axşamıngözəlliyinə,axşamınseyrinəhəsrətqalmışqız.Qoşacavanlarabaxdıqca xəyala dalır: – “O, daha yaraşıqlı, daha diqqətli idi…” Oyanan
xatirələriqovubuzaqlaşdırır.Nəzərləriilətəkgəzəngəncaxtarır.Tək.
Tapabilmir…
1981
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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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HAQQ YERİNİ TAPACAQMI ?
AZƏRBAYCANSSRALİSOVETİNİN
İSTİNTAQKOMİSSİYASINDA
* İstintaq komissiyasına yeni materialların daxil olması davam edir...
* Bir sıra ali dövlət, hökumət və partiya orqanları istintaq komissiyasının sorğularını cavabsız qoymuşlar.
* “Şit” cəmiyyətini respublikaya istintaq komissiyası
dəvət etmişdi.
* Fövqəladə vəziyyət şəraitində işləmək komissiyanın
işini çətinləşdirmişdir.
* Son sö zü Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin
de pu tat -is tintaq komissiyası deyəcək.
Zamanbiziqanlıyanvargünlərindənuzaqlaşdırdıqcaitkilərimizinyanğısıqəlbimizidahaşiddətləgöynədir.Şəhidlərimiziniliyaxınlaşdıqca günahsız qurbanların ruhu, xatirəsi millət qeyrəti, Vətən
təəssübüçəkənoğulvəqızlarımızarahatlıqvermir.Xalqrespublika
AliSovetinin22yanvar1990-cıiltarixlifövqəladəsessiyasınınqərarıylayarad ılm ışist int aqkom iss iyas ın ınişin innət ic ələr in iint iz arlagözləyir.
Onbiraydırki,SSRİxalqdeputatı,akademikMidhətAbbasovunsədrliyiiləkomissiyagərginişaparır.Ah-naləmizinərşədirəndiyiodərdli-ələmligünlərdəbaşvermişBakıfaciəsidərindəntəhqiq
olunur.Qeyri-qanunielanolunmuşfövqəladəvəziyyətşəraitindəhərbçilər intörətd iy icin ayətlər,dincəhaliyədivantutulmasıfaktlarıtop123
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lanıbhüquqicəhətdənsənədləşdirilir.Yanvarfaciəsiniobyektivqiymətləndirmək,müqəssirləriməsuliyyətəcəlbetməküçünmühümtarixi əhəmiyyətə malik bu işdə könüllülərdən ibarət işçi qrupunun
əvəzsizxidmətivardır.Bugünlərdəonlarlagörüşdük.Xalqımızıdüşündürənsuallarlaişçiqrupununüzvlərinəmüraciətetdik.İlkmüsahibimizvəkilAydın Rəsulov oldu.
A.R. –OnbirayərzindəAliSovetinistintaqkomissiyasıolduqcaçoxişgörüb.Komissiyanınişçiqruplarımüxtəlifistiqamətlərdəiş
aparıb.Deməkolarki,materiallarhazırdır.Lakinmaterialhəddindən
ziyadəçoxolduğuüçünonuyekunlaşdırmaqdaçətinolmuşdur.Bizişi
yanvarın20-dəkqurtarmağıplanlaşdırmışıq.
HAŞİYƏ: Bu anda stolların üstündə qalaqlanmış yüzlərlə qovluğa nəzər saldım. Ölüm faktı üzrə, bədən xəsarəti yetirilməsi, şəxsi əmlaka, daha sonra dövlət və ictimai əmlaka
ziyan vurulması faktları üzrə çeşidlənmiş qovluqlarda şəhidin, yaxud zərərdidənin anket məlumatlarından tutmuş ərizə, arayış və izahatlara, hadisənin baş verdiyi yerin
plan-sxeminə, məhkəmə ekspertlərinin rəyinədək bütün sənədlər toplanmışdı. Yeri gəlmişkən, bu işləri fədakarlıqla görən Tamerlan Qarayevin, Zəlimxan Hüseynovun, Əfruz
Eylazovanın, Aydın Rəsulovun, Səfdər Nəhmətovun və Taqət
Zeynalovun adlarını xüsusi qeyd etmək gərəkdir.
A.R. –Martayınacankomissiyadayüzədəkvətənpərvərçalışırdı.Onlarınçoxusutədricənişinəqayıdıb.İşçiqrupundaqalmış5nəfərlə belə geniş miqyaslı, böyük həcmli işi yekunlaşdırmaqdayıq.
Haz ırd atəhq iq at ınanaliz iyləməşğ uluqki,budasırfhüq uqş ün as
işid ir.
Hərdənbeləgiley-güzareşidirikki,necəoldu“Şit”cəmiyyəti10
günərzindəyanvarfaciəsinitəhqiqedərəkkonkretnəticəyəgəldi,hadisəyəsiyasiqiymətverdi,ammaözistintaqkomissiyamızhələdəsu124
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sur?..Əvvəla,“Şit”cəmiyyətiniBakıyaistintaqkomissiyasıdəvətetmişdi.İkincisi,onlarburadabizimtopladığımızsənədlərəsasındaişləyiblər. “Naçalo” (Moskvada çıxır) qəzetindəki “Kak brali Baku”
məq aləs in inmüə lliflər idəkom iss iyan ınmat er ia llar ınd anist if adəediblər.
MənSumqayıtyolundamaşındahəlakolmuşalimlərimizinişinədəvəkilkimiçıxmışam.HəmkarımHacıyevAdilidədəvətetmişdim. Biz zərər çəkən tərəfin mənafeyini  müdafiə edirdik. Məsələ
əvvəldəndüzgünqoyulmamışdı,bizbilirdikki,hərşeybirnəfərinüzərinəyıxılacaq,halbukibütünhərbçilərgünahkaridi.
M.S. – Cani 1 nəfər olsa belə, heç olmazsa layiqli cəzasını almalıydı. 3 görkəmli professorumuz həlak olub, cəmisi
6 il iş kəsdilər.
A.R. –İndiyəcənbizoişləməşğuluq,nəzarətqaydasındaşikayətyazırıq...
M.S. – Buyurun, Əfruz xanım, indi də sizi dinləyirik.
Ə.E. –Mənözümkonkretyaralılarlaməşğulolmuşam.Düzdür,
bizdəinditəxminən700-əyaxınyaralıqeydiyyatdadır,ammailkin
vaxtlardabuyaralılarınkoordinatlarınıbir-birxəstəxanalardangötürmüşükvəonlarıevbəevözümüzaxtarıbtapmışıq.Bizimmillətiçox
qorxudublar,onagörədəuzunmüddətçoxlarıistintaqmaterialıverməkdənçəkiniblər.Bizbuçətinliyinəzərəalaraqhəmişəmaterialları
toplamaqdadavametmişik.Çünkibubizimtariximizdir.Bizbutarixi
yaşatmalıyıqvəgələcəknəsillərəçatdırmalıyıq.Yaralılararasında25
nəfərqadın,20uşaqvardır.10nəfərömürlükşikəstolmuşdur.Əmək
qabiliyyətiniitirənlərsə,təxminən110-150nəfərdir.Hamısıdacavanlardır.İndikomissiyaişiniyekunlaşdırmaqdadır.Vəmənözümşəxsən
nəticənibeləgözləyirəmki,buqanyerdəqalmasın,həmbunutarix
kimiyaşadabilək,həmdəsiyasiqiymətverilsin.Mənimtələbimbudur.
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M.S. – Müstəntiq Zəlimxan Hüseynov Bakıdakı yanvar
faciələrinə münasibətdə ali dövlət orqanlarının mövqeyini
sırf hüquqi baxımdan şərh edərək öz fikrini bildirdi.
Z.H. –Faciəliyanvarhadisələrininrespublikasəviyyəsindəyox,
Gürcüstandaklıkimi,İttifaqsəviyyəsindəistintaqıaparılsaydı,daha
məqsədəuyğunolardı.ÇünkiAzərbaycanSSR-inAliSoveti22yanvar
1990-cıiltarixlifövqəladəsessiyasındaözistintaqkomissiyasınıtəşkiletməsinəbaxmayaraq,5mart1990-cıildəSSRİsəviyyəsindəbu
məsələyəbaxılarkənAliSovetinqərarınınlayihəsindəgöstərmişdilər
ki,SSRİProkurorluğu,SSRİDTK-sı,SSRİDİN-iAzərbaycanSSRAli
Sovetininistintaqkomissiyasıylabirlikdəhadisələriistintaqedib,iki
aymüddətindəAliSovetəməruzəetməlidirlər.Lakinsonradanməlumolmayansəbəblərəgörəbulayihədədəyişdirilmiş,təsdiqolunmuşsonvariantdabeləgöstərilmişdirki,SSRİProkurorluğu,SSRİ
DTK-sı,SSRİDİN-irespublikahüquq-mühafizəorqanlarıiləbirlikdə
təhqiqataparmalı,AzərbaycanSSRAliSovetininistintaqkomissiyasınınrəyinidənəzərəalaraqyekunnəticələriikiaymüddətinəSSRİ
AliSovetinəməruzəetməlidir.AmmabugünədəkhəminməsələikincidəfəSSRİAliSovetindəqoyulmamışdırvənəyəgörə5-imay1990cıildəistintaqınnəticələriAliSovetdəməruzəedilməmişdir,bunuda
heçkəsindiyəqədərbilmir.Birməsələnidəqeydedimki,SSRİAliSovet in in həm in sess iy as ınd a Bak ıd a yanv ar fac iə s in in ayr ılıqd a
yox,respublikanınsərhədrayonlarındavəordununBakıyayeridilməsindənəvvəlpaytaxtdabaşvermişhadisələrləbirlikdəistintaqedilməsiqəraraalınmışdı.Birtərəfdənbu,komissiyanınişiniçoxaltmışdır.
Lakineynizamandaimkandayaratmışdırki,hadisələribir-birindən
asılıolaraqistintaqedəkvəümumiqiymətverək.Onlarıbirləşdirib
ümumibirrəyəgəldik.Çünkiohadisələrolmasaydıvənəhayət,1315yanvarBakıhadisələriolmasaydı,yəqinki,SSRİrəhbərliyiheçbir
əsastapabilməzdiki,Bakıyaorduyeritsinvətəzə-təzəbaşqaldıran
demokratikhərəkatınqarşısınıalsın.Bunagörədəbizimçıxartdığımız
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nəticəbuməsələlərinhamısınıanalizedibümumibirqiymətverəcəkdir.
Bütünbuişləriaparmaqüçünbiz2000-əyaxınsorğugöndərmişik.OcümlədənSov.İKPMK-ya,SSRİAliSovetinə,SSRİNazirlər
Sovetinə,respublikanınrəhbərorqanlarınavəhüquq-mühafizəorqanlarınamüraciətetmişik.Əfsuslarolsunki,sorğularınəksəriyyətinə
heçcavabgöndərilməyib,çoxusunaisəbaşdansovducavablargöndərilmişdir.Budakomissiyanınişiniləngitmişdir.
Biz,işçiqrupununüzvlərimateriallarıhazırlayıbözfikrimizibildirməklə,rəsmiAliSovettərəfindəntəyinolunmuşkomissiyayatəqdimedəcəyik.Əgərbizimmateriallaraəsaslananfikirlərimizonlar
tərəfindəntəsdiqolunmasavəbizbeləhesabetsəkki,onlarınçıxardıqlarınəticələrqeyri-obyektivdir,bizişçiqrupununüzvləriözrəyimizləmillətqarşısınaçıxmağahazırıqvəbuhüququmuzdanistifadə
edəcəyik.
M.S. – Bu yerdə elmi işçi Səfdər Nəhmətov söhbətə qoşuldu.
S.N. –Birhəqiqətməlumdurki,komissiyaözişinifövqəladə
vəziyyətşəraitindəaparır.Aydındırki,komissiyanınişiningecikməsəbəblərininbirtərəfidəeləfövqəladəvəziyyətinüzərinədüşür.İkinci
tərəfdənəgərbizigünahlandırırlarsaki,kütləviinformasiyavasitələrindəişingedişatıbarədəməlumatverməmişik,onunsəbəbinibizdən yox, respublikanın mətbuat və informasiya vasitələrinin
rəhbərlərindən,qəzetvəjurnallarınredaktorlarındansoruşmaqdaha
düzgünolardı.Qeydetməkyerinədüşərdiki,komissiyayamüraciət
edənbütünjurnalistkorpusununciddiqeydiaparılır.İttifaqorqanlarındanbizəçoxmüraciətetmişlər.XariciölkələrdənFransa,İngiltərə,
ABŞ vəYap on iyamüxb irlər ikom iss iyad anmat er ia llargöt ürm üşlər. Resp ublik a jurn alistlər i ist int aq kom iss iyas ın ın işilə çox az
maraqlanm ışlar.
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M.S. – İşçi qrupunun üzvləri ilə bu çoxşaxəli söhbətdən
sonra istintaq komissiyasının sədr müavini, Azərbaycanın
xalq deputatı Tamerlan Qarayevə müraciət etdim.
T.Q. –Hal-hazırdakomissiyaözfəaliyyətiniyekunlaşdırmaq
ərəfəsindədir.İndikomissiyayekunrəyinüzərindəçalışır.Məqsədqoymuşuqki,şəhidlərimizinilindəkomissiyanınrəyixalqaçatdırılsın.Bu
günədəkəldəolanməlumataəsasəndeməkolarki,bilavasitəhərbçilərtərəfindəntexnikailə,silahla,süngülərlə,hərbitexnikailəöldürülənşəhidlərimizinsayı131-dir.Onlardanikikişimeyidininşəxsiyyəti
indiyədəkmüəyyənedilməmişdir.Şəhidlərimizin122-sikişi,5-iqadın,
4-üuşaqdır(2-siqız,2-sioğlan).Milliyyətcə117nəfəriazərbaycanlı,6-sırus,3-ütatar,3-üyəhudidir.4milisişçisi(2zabit,2serjant),
1təciliyardımhəkimi,1təciliyardımvə1yanğınsöndürənsürücüsü,
12nəfərErmənistandangəlmişdidərgin,12tələbə(8əyani,4qiyabi),1aspirant,3elmlərdoktoruhəlakolmuşlar.Bəzivaxtmaraqlanıb
deyirlərki,axı,bundançoxrəqəmgöstərilirdimətbuatda.Eləbizim
komissiyamıztərəfindəndəvaxtilə169nəfərgöstərilirdi.Dəqiqyoxlamalarzamanıməlumolmuşdurki,şəhərimizinbirsırasakinləri,vətəndaşlarımızbilavasitəhərbçilərtərəfindənöldürülməyibsədə,ancaq
onunölümününbuvəyadigərdərəcədəohadisəiləəlaqəsivardır.
Mənzəhəriçibölənocavangəlini–şəhidİlhamınhəyatyoldaşıFərizəxanımınəzərdətuturam,sonraqocamanakademikimizS.Əliyevi
ki,evininpartladıldığınıgörübürəyipartlayıb...Sonrabeləhadisələr
olubki,küçələrdənmeyidləryığışdırılandaodəhşətlisəhnələrigörüb,
gəlibevdəürəktutmasıtutub.Məsələn,NərimanAllahverdiyev...Şübhəsiz,bunlardaqanlıyanvarfaciəsininqurbanları,şəhidləridir,ancaq
bizhüquqibaxımdanbuhadisələriayrı-ayrılıqdatəhqiqatedirik.Ölümübuhadisəiləbağlıolanlarınsayıbudəqiqədəqiqləşdirilir,omənada ki, bizdə yeni məlumatlar da vardır. Rəyimiz hazır olanda,
şübhəsiz,dəqiqləşdirilmişrəqəmordaözəksinitapacaqdır.
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M.S. – Mətbuatda vaxtaşırı itkin düşənlərin haqqında
yazılmış məqalələrə rast gəlirik. Və bu yazılar, şübhəsiz ki,
hər birimizin qəlbini ağrıdır. Belə çıxır ki, yanvar hadisələrində itkin düşənlər, bu günədək nə ölüsü, nə dirisi tapılmayanlar xeylidir. Bu barədə.
T.Q. –Əvvəlcəbusayçoxidi.Açığınıdeyəkki,itkindüşənlərinsayınıfevralayındabiz400nəfərgöstərmişdik.Sonrabizəməlum
olduki,həminşəxslərdənçoxuhəbsolunmuşdur.Ammahəbsolunduqlarıbarədənəailələrinə,nəyaxınlarınaxəbərverilmədiyinəgörə
itkinlərinsiyahısınadüşüblər.Qalanlarındaəksəriyyətibuhadisədən
sonragizlənmişdilər.İndiitkindüşənlərinsayıbeşnəfərqalıb.Onlarınvalideynləridəhələbirümidləyaşayırki,olabilərhəbsediblər,bəlkəuzaqlaraaparıblar...Bubarədəİttifaqındaxiliişlərorqanlarına
sorğularımızınverilməsinidavametdiririk,hələlikbu5nəfərintaleyi
barədədəqiqməlumatımızyoxdur.
M.S. – Yanvar günlərində ordu tərəfindən şəhər təsərrüfatına böyük ziyan vurulmuşdu. Dövlət və ictimai əmlaka
dəyən zərərin miqdarı müəyyənləşdirilibmi?
T.Q. –Bəli,omüəyyənləşdirilir.Şəhərəvəsakinlərinə,şəhərin
müəssisəvətəşkilatlarınavurulanziyanınməbləğiindidədəqiqləşdirilir.Busahədəbizmüxtəlifekspertizalartəyinetmişik.Bugünlərdə
sonrəylərialandansonraaxırnəticəniözrəyimizdəgöstərəcəyikki,
nəqədərvətəndaşlara,nəqədərdətəşkilatlaravəşəhərəziyanvurulubdur.Bizhesabedirikki,istintaqkomissiyasınınrəyinəAliSovet
tərəfindənbaxılandansonrarəsmidövlətsəviyyəsindəməsələqaldırılacaqvəbütünvətəndaşlaravurulanziyanlarhamısıödənməlidir.
M.S. – Kim tərəfindən?
T.Q. –Bizəvvəlcədənözrəyimizibildirmişikki,buziyanlarİttifaqbüdcəsindən,yənihərbinazirliyinbüdcəsindənödənməlidir.
M.S. – Tamerlan müəllim, bir xalq deputatı kimi deyin,
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sizcə, Bakıdakı yanvar faciəsinə siyasi qiymət veriləcəkmi?
T.Q. –Gördüyünüzbuqalaq-qalaqsənədlərböyükzəhmətnəticəsindəyığılıb.İnamolmasa,şübhəsiz,birbeləzəhmətdəçəkilməzdi.Bəli,inamdavar,bizdəçalışırıq.Hesabedirəmki,komissiyaişini
yekunlaşdırandansonrabuhadisəyəsiyasiqiymətveriləcək,buhadisənitörədənlərə,onunbaşındaduranlaradahüquqiqiymətveriləcək. Bakıdakı yanvar faciələrinə həm siyasi, həm hüquqi qiymət
veriləcək!Mənimbunaheçbirşübhəmyoxdur.
M.S. – Elə biz də söhbətimizi bu inamla bitirmək istəyirik, əziz oxucular. Aylardan bəri xalqımızı narahat edən suallar cavab tapmaq ərəfəsindədir. Respublika Ali Sovetinin
istintaq komissiyası öz işini sona çatdırmaq üzrədir. İndi bir
sı ra bey nəl xalq təş ki lat la rın da diq qə ti bu mə sə lə yə cəlb
olun muşdur. Yola saldığımız qanlı-qadalı 90-cı ilin son günlərində ABŞ-dan insan hüquqlarını müdafiə edən Helsinki
qrupunun nümayəndələri də Bakıya gəlmişdilər. Qreq Uollansla Robert Kuşeni Moskvadakı “Memorial” cəmiyyətinin
üzvü Dmitriy Leonov müşayiət edirdi. Hər üçü hüquqşünasdır. Nümayəndələr istintaq komissiyasının materialları ilə tanış oldular. İlk təəssürat kimi sənədlərin yüksək səviyyədə
hazırlandığını qeyd etdilər. Onlar şəhidlərimizin ili münasibətilə Bakıdakı yanvar faciəsi haqda Helsinki qrupu adından
məruzə hazırlayırlar. Məsələni dünya səviyyəsinə çıxarmaq
barəsində komissiyaya dəyərli təkliflər veriblər. Bir də onu
qeyd ediblər ki, Qərb jurnalistləri belə hadisələri adətən bir
ildən sonra geniş işıqlandırmağa, dərin analizə başlayırlar.
İnanmaq istəyirik ki, gec də olsa haqq yerini tapacaq. Bu qan
yerdə qalmayacaq!
“Yurddaş” qəzeti
8 yanvar 1991-ci il, səh.5
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SUSMAĞIN BƏLASI
Erməni mətbuatı (istər Ermənistan respublikasında, istərsə də xarici ölkələrdə) Azərbaycan
türklərinə qarşı yönəldilmiş “səlib yürüşü”ndə
mühüm rol oynayır. Bu mətbuatı oxumaq bizim
üçün son dərəcə ağırdır. Lakin məhz bu zərərli xüsusiyyətlərinə görə də xalqımızın erməni mətbuatından xəbərdar olması vacibdir.
ErməniyazıçısıSero Xanzadyanın “Sovetakan Hayastan”
(ermənidilində“SovetErmənistanı”–M.S.)qəzetindədərcolunmuş
(10.IX.1988) “Tarixini, doğmanı bərpa etməli” (yənitarixivə
doğmaolanıbərpaetməli–M.S.)məqaləsindəkibəziiddialarıtoponimiyailəməşğulolandilçilərimizin,tarixçivəcoğrafiyaşünaslarımızındiqqətinəçatdırmaqistəyirik.S.Xanzadyanyazır:
“... haqlı olaraq yazırlar ki, bir çox coğrafi adlar bizə tarixi keçidlərin mövcudluğunu xatırladır, xalq həyatının uzaq
ruhunu oyadırlar. Belə yer adları istər Qərbi, istərsə də Şərqi
Ermənistanda saysız-hesabsızdır, aha, onlardan biri – Dağlıq
Qarabağın erməni muxtar vilayətində Asgeran (Əsgəran –
M.S.) adlı şəhərtipli qəsəbə və rayon vardır. Bunun türk sözü
olan “əsgər”lə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Bu, “ast geran” söz
birləşməsidir. Həmin bu Astgeran qalasının qalıqları indi də
durur. Ya da elə Qarabağ adını götürək. “Hayrenbatum”um131
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da demişəm (əsərinin adıdır – M.S.) indi də deyirəm, bu əsl
erməni Bağaq, Bağk, Bağaberd, Bağakan, Bağahovit, Bağasakan yer adlarının bir formasıdır. Belə adlar Kür və Araz çaylarının qovuşuğundan başlamış Sünikin Bərgüşad
vadisinədək hər yerdə varıydı, indi də var”.
BusərsəmləmədənSeronunməqsədigünkimiaydındır.Axı,toponimlərhərbircoğrafiərazininmillipasportu,oradayaşayanxalqlarınmillitərcümeyi-halıdır.Şəhər,kənd,dağ,yaylaq,çayadlarının
dəyişdirilməsiləhəminərazidəyaşamışxalqıntarixidəitkindüşür,
yaddaşlardansilinir.BubaxımdanErmənistanSSR-dəvəAzərbaycan
SSR-inDQMV-də(DağlıqQarabağMuxtarVilayətində)sovethakimiyyətiillərindədəyişdiriliberməniləşdirilmişyeradlarıAzərbaycanxalqına qarşı mənəvi genosiddir. Hələ 30-cu illərdən başlayaraq
ErmənistanSSRərazisindəminlərlətürkmənşəliyeradıdövlətqərarlarıilədəyişdirilib.Bizisəsusmuşuq.Adlarınbirqismidilimizdənbirbaşa tərcümə olunub: Dərəçiçək – Dzaxqadzor, Qızıltemir –
Voskevaz, Ağbulaq – Lusaxpyur, Armudlu – Tandzut, Qırmızılı – Karmraşen, Almalı – Xndzorut, Daşqala – Karaberd, Qaraqala – Sevaberd və s. Qalanlarınıisəermənitoponimləriiləəvəz
edərəkbununladaguyatarixihəqiqətibərpaediblər.ƏslindəisəAzərbaycanxalqınıntarixiyaddaşıolantoponimlərinməhvindənErmənistan SSR ərazisinin tarixən erməni məskəni olması iddiasını
əsaslandırmaqməqsədigüdülübdür.Necəki,60-cıillərdəermənialimlərininvəErmənistanpartiyavədövlətrəhbərlərininciddi-cəhdisayəsində,saxtaüsullarlaqədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın
guya eramızdan əvvəllər mövcud olmuş Erebuni şəhəri (yəni
qədim erməni torpağı) olduğu “sübuta yetirildi”.
QatımillətçiolanXanzadyanbuməqaləniyazmaqlaikiciddi
“səhvə”yolveribdir.Əvvəla,oetirafedirki,30-cuillərdənbaşlanmış
addəyişməmərasimibutoponimlərtürk mənşəli olduğunagörədir.
Diqqətyetirin,yəniminlərləyeradlarıheçdəErmənistanSSRAliSo132
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vetininqərarlarındadeyildiyikimi,“qulağayatmayan,çətintələffüz
edilən”adlarolduğuüçünyox,məhztürkmənşəlisözlərolduğuüçün
dəyişdirilib.İkincisi,SeroXanzadyan1988-ciilinpayızındadərcolunmuşhəminməqaləsindəazərbaycanlılaryaşayanbirsırakəndlərin
adınıçəkməkləermənitarixiüçünözüdəbilmədənxoşagəlməzbirsənədqoyubgedir.Axı,ermənipsixologiyasınarəğmənazsonraiddia
edəcəklərki,ümumiyyətlətarixboyuheçvaxtErmənistanSSRərazisindəazərbaycanlılaryaşamayıbvəbuxalqheçvaxtzorgücünəhəmintorpaqdanqovulmayıb.Necəki,Yerevanşəhərindəcəmi70-80il
bundanəvvələsasənazərbaycanlılaryaşadığınıdanırlar.
Birşeygözqabağındadırki,türkmənşəlitoponimlərierməni
mənşəlisözlərkimiqələməverməkdəSeroistedadını,biliyiniəsirgəməyib.BunuməqaləmüəllifininArmudlu və Varamazyar toponimlərinəverdiyişərhlərintimsalındaaydıngörürük.Günkimiaydındır
ki,Varamazyar sözününhərfimənası“yar gələ bilməz”dir. Bu,
əsltürkmənşəlisözdür.Çoxgümanki,xalqarasındaVaramazyar
adıylabağlırəvayət vardır.LakinbusözütəhrifedərəkVarazmayri
şəklinəsalmaqlaSeroXanzadyanonuerməniləşdirir.Çünki“Varaz”
ermənidilindəkişiadı,“mayr” isə“ana” deməkdir.
S.X. : “VARMAZYAR. - Bu, Sünikin Şərur qəzasının Varazmayri kəndidir. Yadlar bura Varamazyar deyiblər.
TANDZUT. – Yadelli köçərilər buna Armudlu deyiblər.
Bizimkilər kəndin adını bərpa etmək istərkən Tandzut qoyublar. Halbuki, bu kəndin adı Armutdur, Yerasx çayının bir qolunun adıdır, V əsrdə Qoryun tərəfindən xatırladılır”.
İndikiErmənistanınərazisindəkiAzərbaycantoponimlərininhər
birininmaraqlıtarixçəsi,dillərdədastanolan,nəsildən-nəsləkeçən
rəvayətivardır.İndiotorpaqlarəlimizdənzorgücünəalınsada,oadlar,omənəvisərvətlərxalqınyaddaşındayaşayır.Kimbilir,bir-ikinəsildənsonrabuyaddaşıntaleyinecəolacaq?Neçəki,gecdeyil,o
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toponimləritoplayıbçapavermək,tədqiqatacəlbetməkvacibdir.Əsl
vətənpərvərlikbudur.
ErmənistanınQəmərli rayonundaYamancalı adlıbirkənd
vardı.İndikiArtaşat rayonununDexsut kəndi.Günlərinbirindəsakinlərindənsoruşdumki,bukəndinadınaniyəYamancalıdeyiblər?
Bildirdilərki,Yamancalıadırəvayətləbağlıdır.
–TarixdəməşhurÇaldırandöyüşüzamanıqasidŞahİsmayıla
mühümxəbəraparırmış.Təpələrdən-düzlərdənyelkimikeçənatlı
buobayaçatandaqəfildənatınayağıçalayadüşür.Qasidbaşıüstəyerəgəlir,huşunuitirir.Ayılandansonraayağaqalxanatlıüst-başınıçırpa-çırpaətrafınabaxıbdeyir:“Nəyamançalaimiş?!”ƏhvalatŞah
İsmayıladaçatır.OvaxtdanbukəndinadıYamançalaqalır.Sonralar
söztələffüzdədeformasiyayauğrayaraqYamancalışəklinədüşür.
1988-ciilinpayızınadəkhəminkənddəcəmi12ailəazərbaycanlıqalmışdı.Onlardan7-sinineviyandırıldı,malı-mülkütalanolundu. İndi həmin 12 ailənin hərəsi Azərbaycanın bir guşəsində
məskunlaşıb.Kimbilir,doğmakəndinqədimadıylabağlırəvayətbu
12ailədəntörənəcəknəsillərəötürüləcəkmi?Tez-tez“yadlar”buna
belədeyib,“yadelliköçərilər”buyeribeləadlandırıbyazanSeroXanzadyanaüztutubsoruşuram:Kimdirbutorpaqdakıyadelliköçəri–
hələXVəsrdəbukəndəYamançalaadınıqoyanlar,yoxsa1967-ciildəDexsutadınıverənlər?..Beləmisallarınsayıyüzlərlədir.Erməni
millətininatasıSeroisəqələminəgücverərəkdeyir:
–“Bizim milli bioqrafiyamızın saysız-hesabsız səhifələri
pozulmuşdur. Bəzən 3-4 minillik tarixi olan mənalı və əsl yer
adları dəyişdirilib. Düzdür, yaxşı işlər də görülüb. Belə ki, Əliquçağı Kuçaq etmişik, Bayandur öz Vağatur mənasını tapıb,
Yayıcı isə Harjis. Lakin bu yaxşı işlərin müqabilində naqis işlərimiz dağ kimi qalaqlanıb. Talinin Mastara (Məsdərə - M.S.)
kəndinin adını (IV əsrdən xatırladılır) son zamanlar Dalarik
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qoyublar. Məşhur Portaq kəndinə yadlar Ortaqlı deyiblər. Bizimkilər də qədimi, əsl olanı itirərək Dzaxqaşat adlandırıblar. Eynilə də Mxitar Qoşa yaxşı tanış olan Cabotik kəndi.
Yadlar buna təhrif olunmuş şəkildə Çubuxlu deyiblər. İndi
Dzovagyuğdur, yenə də qədim mənalı ad itirilibdir. Tacarabağı (Tacirbağı – M.S.) Dzoraxpyur ediblər. Çox qəribədir ki,
bizim Bozizeği 1935-ci ildə Həmzəçimən elədilər. Niyə Sarıxan adını saxlayaq, özü də “yan”sız (“yan” erməni dilində
milli mənsubiyyəti bildirən soyad sonluğudur – M.S.). Sual
edək ki, Yelqovanın adını niyə Kotayk qoydular? Axı o, Yelğovann idi. Yeğeqnadzorun Yengicə kəndi isə tarixi Yernçakdır.
Niyə məşhur Tejarukun adını başa düşmədən Meğradzor etdilər? Yadlar onu təhrif edərək Tayçarıx deyiblər. 50 ildən artıqdır ki, xalq təhqiramiz Alaverdi (yəni Allahverdi – M.S.)
adından əzab çəkir, şikayət edir... dəyişdirilmir... Eləcə də
1934-cü ilin dekabrından Kirovabada çevrilmiş qədim erməni şəhəri Qandzak - Gəncənin tarixi adı gərək bərpa olunsun”.
1988-ciildəErmənistandaaddəyişməkampaniyasıxüsusivüsət
almışdı.“Xəbərlər”proqramınındiktorlarıteleviziyaekranındangülümsəyə-gülümsəyə,qalibbirədayla“Armenpres”insonməlumatlarını oxuyaraq əhalinin tələbiylə daha bir sıra “yad yer adlarının”
dəyişdirildiyini,milliləşdirildiyinibildirirdilər.Qəzetlərdəilboyutürk
mənşəliyeradlarınındəyişdirilməsinitələbedənyazılardərcedirdilər.
EləhəmindövrdəGevork Manukyan adlıbirmüəllifin“Qrakan
tert” (ermənilərin“Ədəbiyyatqəzeti”–M.S.)qəzetində(29.IV.1988)
dərcolunmuş“İki təklif”yazısındadadeyilirdi:
–“Məlumdur ki, Alaverdi şəhərinin adı XVII əsrdə Ermənistanın Quqark vilayətinə soxulmuş Borçalı tayfabaşçısı Allahverdi Molla oğlu Tərxanın adıyla bağlıdır. 1936-cı ilədək
şəhərin adı mətbuatda “Allahverdi” şəklində yazılırdı: (bax:
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məsələn, “Xorhrdayin Hayastan” (“Şura Ermənistanı” – M.S.)
qəzeti, № 155, 8 iyul 1936-cı il). İndi o sözdən “h” və ikinci
“l” hərfi çıxarılıb, şəhərin adı “Alaverdi” yazılır.
Kirakos Qandzaketsu ilə Vartan Patmiçin əsərlərində
Alaverdi Manes, yaxud Manasqomer adlarıyla xatırladılır. Erməni sovet ensiklopediyasından aldığımız məlumata görə isə
erməni padşahı I Artaşesin vaxtında bu yaşayış yeri Quqark
vilayətinin Dzorapor qəzasına daxil olubdur.
Təklif edirəm ki, şəhərin iki min ildən artıq tarixi olan
qədim erməni adı – Dzorapor bərpa edilsin. Zənnimcə, bu
həm şəhərin dağlıq şəraitinə uyğundur, həm tələffüzü rahatdır və ən mühümü budur ki, ermənicədir”.
ƏgərhəqiqətənbugünküErmənistanrespublikasınınərazisiqədimdənbərivəbütündövrlərdəerməniməskəniimişsə,butorpaqdakı coğrafi adlar görəsən niyə başdan-başa Azərbaycan türklərinə
məxsusolub?Bununözüdəbirtarixdeyilmi?Görəsən,tarixbazermənilərbutarixifaktbarədəheçdüşünüblərmi?Məncə,susduğumuz
yetər.
“Açıq söz” qəzeti
5 aprel 1991-ci il, səh.3
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YURD AĞRISI
İllərlə susmağımız, tarixi hadisələri və faktları ört-basdır etməyimiz, xalqımızın yaddaşını korşaltmağımız bizi çox
fəlakətlərə düçar edib. Susmağımızın nəticəsidir ki, ölkə və
dünya ictimaiyyəti düşmən informasiyasına inanır, bizi təqsirkar bilir. Məqamında cəsarət göstərməyən ziyalılarımız,
uzağı görə bilməyən siyasətçilərimiz susa-susa, xalqa “döz”
deyə-deyə meydanı düşmənə veriblər.
Üçüncü ildir ki, respublikamız qaçqın dalğasından çalxalanan təlatümlü dənizə dönüb. Yaxşı ki, gec də olsa ötən ilin
sonunda Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradıldı. Və Azərbaycana pənah gətirmiş yüz minlərlə insanın problemlərilə
məşğul olmağa başladı. Ötən aylar ərzində görülmüş işlər barədə məlumat almaq üçün cəmiyyətin idarə heyətinə müraciət etdik. Müsahibimiz Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin
sədr müavini İsmayıl Vəliyevdir.
M.S. – İsmayıl müəllim, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yarandığı 8 ay ərzində Ermənistandan qovulan, Dağlıq
Qarabağdakı doğma ocaqlarını tərk etmək məcburiyyətində
qa lan, Fər qa nə dən və baş qa yer lər dən di dər gin sa lı nan
əzab keş adamların problemlərini necə həll etmişdir? Ümumiyyətlə, bu gün respublikamızda nə qədər qaçqın var və onların yerləşdirilməsi, mənzil və işlə təmin olunması sahəsində
Qaçqınlar Cəmiyyəti müəyyən tədbirlər görmüşdürmü?
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İ.V. –Qaçqınproblemizəmanəninənciddi,həlliçətinproblemlərindənbiridir.Çoxtəəssüfki,ölkədəqaçqınlıqproblemiyaranandadövlətbuməsələyəciddiyanaşmadı.Onlarınyerləşdirilməsi,ilkin
təminat,itirilmişəmlakınqeydəalınması,cinayətkarlarınməsuliyyətəcəlbolunmasıbarədəoperativtədbirlərgörülmədi,rəsmidövlət
proqramıişlənibhazırlanmadı.Ölkədəbugünədək“qaçqınstatusu”
problemihəllolunmayıb.Onagörədəqaçqınlarınproblemlərigündən-g ün əart mağ avəçox alm ağ abaşlad ı.Sonməlum atlaragörə, resp ublikamızda 300 minə yaxın qaçqın vardır. Onların
yerləşdirilməsi,mənzillə,işlətəminolunmasıçoxciddiproblemdir.
İndiyədəkBakıdavədigərşəhərlərdəyerləşmişəməkqabiliyyətliqaçqınlarındeməkolarki,50-60faiziişlətəminolunub.Bəzilərimənzil
probleminidəhəlledib.Lakinmüvəqqətiolaraqmənzillərdəyaşayanlarındasayıazdeyil.
SSRİNazirlərSovetininkeçənilkivəbuilinyanvarvəaprelaylarındaqəbuletdiyiqərarlardaqaçqınlarınprobleminihəlletməkgücünəmalikdeyil.Qərarlarindiyədəkkağızüzərindəqalıb.Çünki,tam
məsuliyyətlədeyirəm,onlaryaranmışobyektivvəziyyətəəsaslanaraq
hazırlanmayıb,mübahisədoğuraneləbəndlərvarki,təciliolaraqdəqiqləşdirilməlidir.
QaçqınlarCəmiyyətiictimaitəşkilatdır,dövləttəşkilatıdeyil.O
özimkanlarıdaxilində,əhalidənvəidarələrdəntopladığıvəsaithesabınaqaçqınlarayardımedir,onlaraminimalşəraityaradılmasınaqayğıgöstərir.Lakinbirdövlətdəkiqaçqınlıqproblemiyaranıbvədövlət
buprobleminqarşısınıalmaqdaacizlikgöstərib,odövlətözüözvətəndaşlarının–qaçqınlarınprobleminihəlletməlidir.Bizməsələnibu
şəkildəqoyuruq.
M.S. – Bildiyiniz kimi, qaçqınların hər biri müəyyən peşə, sənət, ixtisas sahibi olub. İndi yeni məskunlaşdıqları yerdə işlə təmin olunanda onların əmək vərdişləri, püxtələşdiyi
sahə şəraitlə uyğun gəlirmi?
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İ.V. –Ümumiyyətlə,ErmənistanSSR-dən,ocümlədəndəÖzbəkistandanvəQazaxıstandanrespublikayagələnqaçqınlarınəksəriyyətikəndtəsərrüfatıiləməşğulolanadamlardır.Onlarrespublikaya
gələndəqaçqınlarınyerləşdirilməsiiləbağlıproqramhazırlanmadığındanəksəriyyətişəhərlərdəyerləşmiş,zavodvəfabriklərdəişləməyə
məcburolmuşlar.HalbukiƏrzaqproqramınınyerinəyetirilməsində,
ərzaqqıtlığınınaradanqaldırılmasındaqaçqınlarınəməyindənağıllı,
səmərəlişəkildəistifadəetməkolardı.Çoxtəəssüfki,vaxtındabuməsələyəfikirverilmədi.“Qızıləlləri”olan,gözəlxalqsənətibilicilərindən
dədüzgünistifadəolunmur.Qaçqınlarınarasındagözəlxalça,kilim,
corab,cecimtoxuyanlarazdeyil.Müvafiqidarəvəmüəssisələronları
axtarıbtapmalıvəişlətəminetməlidirlər.
M.S. – Qaçqınların çoxsaylı problemlərilə bağlı hansı
məsələlərin həllini təcili hesab edirsiniz?
İ.V. –İlknövb əd əqaçq ınlar ınitir ilm işəmlaklar ın ınözlərin əqayt ar ılm as ın a,yaş ad ıqlar ıyerd əqeyd əalınm alar ın avəişlə təm in olunm alarına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Qaçqın
statusununmüəyyənləşməsibirsıraməsələlərinhəllinisürətləndirə
bilər.Nəzərinizəçatdırımki,BMT-ninnəzdindəqaçqınlarlaməşğul
olanxüsusiidarəfəaliyyətgöstərir.SSRİ-ninburadaimzasıolmadığınagörə,bizbuidarəiləişləyəbilmirik.Birsırabürokratiksədlərbeynəlxalqtəşkilatlarlaəlaqəsaxlamağamaneolur.Bizçalışmalıyıqki,
qaçqınlarınümumiproblemlərinihəlletməküçünbeynəlxalqnormalardaxilindəhərəkətedək,beynəlxalqhüququöyrənəkvəqaçqınlarınproblemlərininsəmərəlişəkildəhəllinənailolaq.
M.S. - Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin gələcəyini
necə görürsünüz? Cəmiyyət qaçqınlar problemini tədqiqata
cəlb edəcəkmi, yaxud edibmi?
İ.V. -AzərbaycanQaçqınlarCəmiyyətigələcəkdəözfəaliyyətinigenişləndirməlivəişinielmiəsaslarlaqurmalıdır.Buyaxınlardacə139

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

miyyətinelmi-tədqiqatmərkəziyaradıldı.Mərkəzətarixelmləridoktoru,professorHəmidƏliyevrəhbərlikedir.Məqsədbütövlükdəqaçqınlığın tarixini, siyasi-iqtisadi, demoqrafik, mənəvi-psixoloji
problemlərinidərindəntədqiqetməkdir.Yənitəkcəbugünkiqaçqınlarıntaleyideyil,bütövlükdəAzərbaycanxalqınınbaşınagələntarixifaciələrköklüşəkildəaraşdırılmalıdır.Bildiyinizkimi,dünyanınmüxtəlif
ölkələrindəCənubiAzərbaycandandaçoxluqaçqınlarvar.Onlardasiyasitəzyiqlərəməruzqalaraqözata-babatorpaqlarını,mənzillərini
tərkediblər.Bundanbaşqa,problemintarixikökləridəaraşdırılmalıdır.1905,1915-17,1917-20-ciillərdə,sonraisəsovetdövründə193040-cıillərdə,1948-52-ciillərdə,dahasonraisə1988-ciildənbaşlanan
qaçqınhərəkatıkompleksşəkildəöyrənilməlidir.
M.S. – İsmayıl müəllim, qonşu respublika tərəfindən
ərazimizə və xalqımıza qarşı yönəldilmiş təcavüzkarlıq bir
qrup ekstremistin işi kimi yox, dövlət səviyyəsində aparılır.
Və nədənsə mərkəzi dövlət orqanları buna göz yumur. Hətta
SSRİ prezidentinin 25 iyul 1990-cı il tarixli gecikmiş fərmanı da Ermənistanda tətbiq olunmadı. SSRİ Konstitusiyasının
və İttifaq dövlətinin respublikamıza və millətimizə verdiyi
vədlər özünü doğrultmur. Ona görə də, gərək bugünki sərhədlərimizi qorumaqla yanaşı, dünənki torpaqlarımız barədə
dövlət səviyyəsində məsələ qaldıraq. Son 70 ildə əlimizdən
alınmış torpaqlar barədə susmağımız yetər. Əks halda, itkilərimiz çox ola bilər.
İ.V. –Ermənistantərəfdənmüntəzəmsurətdəbizimrespublikanınsuverenhüquqlarınaziddhərəkətləredilir.Bunarəsmi,siyasi,
hüquqiqiymətverilməlidir.SSRİxalqdeputatıtitulunuqazanmışZ.Balayan,V.Qriqoryan,D.Dadamyan,S.Xanzadyan,V.Qabrielyan,Q.Poğosyanvəbaşqalarıyüksəkməclislərdərespublikamızınvəxalqımızın
ünvanınaböhtanlarsöyləyir,ağlasığmaziddialarirəlisürürlər.Biz–
müqabiltərəfisəhəmişəsusur,mərkəzihökumətdənhərəkətgözlə140
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yirvəcidditələblərirəlisürmürük.VaxtiləZəngəzurmahalıvəbaşqa
ərazilərermənilərəbağışlanmışdır.İndiazərbaycanlıəhalininsıxyaşadığıGöyçəkimiböyükmahal,bütövlükdəazərbaycanlılaryaşayan
Amasiyarayonuzorgücünəəlimizdənalınıb.Bizbunasusmamalıyıq.
Azərbaycanlılarınqədimtarixiata-babayurdundaqoyubgəldikləriabidələri,kolxozlarınvəsovxozlarınəmlakını,bölünməzfondunu,kitabxanaları tələb eləməliyik. Xalq orada böyük xəzinə qoyub. Biz nə
itirmişiksəhamısınımüəyyənləşdirməlivəmüvafiqsurətdəöztələblərimiziirəlisürməliyik.Digərtərəfdənhəminərazilərinyarespublikamızaqatılması,yadamuxtariyyətyaratmaqlagələcəkdəəhaliniöz
yerlərinəqaytarmaqməsələsiniqoymalıyıq.
M.S. – İtkilərimiz çoxdur. Ata-baba torpaqlarımızı qoyub gəlmişik. Əsrlərin daş salnaməsini, daş yaddaşını qoruyub saxlayan məzarıstanların dərdi ürəyimizi göynədir.
Şərqin böyük sənətkarları Aşıq Alının, Dədə Ələsgərin ruhu
orda uyuyur. Qədim məscidlərimiz, xalqın minillik tarixini
özündə yaşadan abidələrimiz qalıb o yurdda. Cismimiz burda
olsa da, ürəyimiz qalıb orda. Yurd ağrısı yaman dərddir! Və
bu ağrı zaman-zaman didir, parçalayır qəlbləri. Bu məcburi
köçdən sonra dərdə tab gətirə bilməyib, iqlimə uyğunlaşammayıb dünyadan vaxtsız köçənlərin, Azərbaycan torpağına
əbədilik qovuşanların sayı yaman çoxdur, yaman… Ən böyük
itkimiz də budur: insan itkisi. Həyat göstərir ki, qaçqınlar
arasında ölüm faizi çox yüksəkdir. Bu, təbii normaları üstələyir. Bilmək istərdik, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətində bu
faktlar öyrənilirmi? 1948-1952-ci illərdə Ermənistandan zorla köçürülən azərbaycanlı əhali bu respublikada aran rayonlarında yerləşdirildi. Və onların çoxu iqlimə uyğunlaşa
bilməyib məhv oldu... Həmin faciə təkrar olunmasın deyə,
heç olmazsa bu dəfə qaçqınların münasib ərazilərdə yerləşdirilməsi qayğısına qalınırmı? Bu çox vacibdir.
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İ.V. –Qaçqınlarınçoxuiqlimşəraitidaimiyaşayışyerinəuyğungəlməyənyerlərəköçməyəməcburolmuşdur.Məsələn,dağlıq
şəraitdəyaşayanadamlarMingəçevirdəkiermənilərləevlərinidəyişməliolublar.Sondövrlərdəqaçqınlarməsələqaldırırlarki,istişəraitdəyaşayabilmirik.Təbiiməsələdir.Hələ1988-ciildəErmənistandan
qovulanazərbaycanlılarınbirçoxuDağlıqQarabağınkəndəhalisiilə
evlərinidəyişdirməyərazılaşmışdılar.Ozamanonlaraimkanverilmədi.Bunamərkəzihökumətorqanlarıciddişəkildəmaneoldu.Respublikahökumətidəbuişəgirişmədi.Halbukiazərbaycanlıvəerməni
vətəndaşlararasındaikitərəflirazılaşmavaridi.İndiisəqaçqınlarımüvafiqiqlimşəraitiolanhəminərazilərdəyerləşdirməkxeyliçətindir.
Gərəkəvvəla,yaşayışevləritikilsin,işşəraitiyaradılsın,sonraisəyavaş-yavaşqaçqınlarözarzuvətəkliflərinəzərəalınmaqlaoərazilərə
köçürülsünlər.İndikihaldaBakıdayaşayan1500-əqədərqaçqınailəsirayonvəkəndyerlərindəyaşamaqüçünərizəverib.
Qaçqınlarovaxtözərazilərindənqovulandaçoxluölümhalları
oldu.Bizəməlumolanfaktlaragörə,200-dənçoxadamqaçqınlıqdövründəhəlakoldu.Yollardaölənlər,xəstələnənlərdəazdeyildir.Bəziləri gələndən sonra işlə təmin olunmadılar, mənzil ala bilmədilər,
evlərinidəyişəbilmədilər,onagörədəçoxlarıəsəbivəziyyətlərkeçirir.Qaçqınlararasındaəsəbxəstəliyi,ürəkxəstəliyi,infarkthallarıçoxdur. Bu dövr ərzində onlar başqa xəstəliklərə də düçar olublar.
Xüsusiləuşaqlarvəqocalararasındaölümhallarıçoxdur.
M.S. – Bakıda məskunlaşmış qaçqınlarla əlaqədar əhalinin bəzi təbəqələrində belə fikir yaranıb ki, guya qaçqınların paytaxtda yerləşdirilməsi Bakı şəhərində mənzil
probleminin həllini daha da çətinləşdirib.
İ.V. –Mənbufikirlərazıdeyiləm.Bakıyacəmi70mindənçox
qaçqıngəlib.Onların50mindənçoxuhələötənilmənzilləriniqanuniyolladəyişmişdi.Yerdəqalanınaisəcəmi2-5minmənzilkifayət
edirdi.HalbukiBakıdahələyanvarhadisələrindənəvvəl25minboş
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mənzilvaridi.Təəssüfki,bizdəmənzilproblemiağılla,ədalətləhəll
edilmədi.İndidözülməzgərginlikyaranıb.
M.S. - Qaçqınların problemləri çox olduğundan təbii ki,
bir söhbətdə məsələlərin hamısına toxunmaq mümkün deyil.
Sağlıq olsun, təki qaçqınlar üçün yanan ürəklərin odu soyumasın, xalqın qlobal problemlərinə məişət qayğıları donu geyindirmək meylindən uzaq olaq, heç olmazsa bundan sonra
millətin bir hissəsinin başına gətirilən faciədə bütün xalqa
qarşı yönəldilmiş olan qəsdin izlərini vaxtında görək. Ayıqsayıq olaq.

“Vətən səsi” qəzeti,
5 sentyabr 1990-сı il, səh.3
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ÇAYKƏNDİN QAYĞILARI
VƏ YAXUD 4 İL DAVAM EDƏN KÖÇ
TəbiətindilbərguşəsindəyerləşənÇaykəndsonillərAzərbaycanxalqınaqarşıyönəldiləntəcavüzmərkəzlərindənbirinəçevrilmişdi.Erməniquldurlarıstratejicəhətdənsondərəcəəlverişlimövqedə
yerləşənbukənddəyuvaqurmuşdular.Müntəzəmsurətdəburadan
ətrafkəndlərəedilənbasqınlar,dincazərbaycanlılaratutulandivanlar
nəhayət,səbrkasamızıdoldurdu.Çörəyimiziyeyibözümüzəqənim
kəsilənyağılardanÇaykənditəmizləməkzərurətəçevrildi.
Maraqlıdırki,silahıvətəcavüzkarlıqplanlarınıYerevandanalan
təcrübəliquldurlartərksilahedilənkimikəndinermənisakinləriköçməkarzusundaolduqlarınıbildirdilər.Səndemə,onlardahəmmillətləriolanyaraqlı-yasaqlıquldurların,qatımillətçilərinəlindənzinhara
gəliblərmiş.Amma“başbilənləri”və“millətataları”ermənilərinheç
vəchləÇaykənddənköçmələrinərazıolmur,bunaimkanvermirdilər.
Nəhayət,tarixsözünüdedi.VaxtilərusimperiyasınınəliyləburaköçürülmüşermənilərÇaykənditərketdilər.BoşalmışkəndəErmənistandan gələn azərbaycanlı qaçqınlar yerləşdirildi. Sevindik ki,
torpağımızındahabirparçasıözümüzünküləşdi.Lakinsevincimizuzun
sürmədi.3-4aykeçməmişBakıdaÇaykənddən,eləcədədigərkəndlərdənqayıdanqaçqınlarlarastlaşdıq.Ürəyimizağrıdı.Yurduntaleyi,
dördildənbəriev-eşiyindəndidərgindüşmüşxalqıntaleyibizisarsıtdı.
Bugünrespublikamızmüstəqilliyədoğruaddım-addımirəliləyir.
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Beləbirvaxtdahərkəndin,hərqarıştorpağınqədir-qiymətinibilməsəkqələb əy ədoğr uyolum uzçoxuzan ac aq,hərins antaley in ə
qayğ ıiləyan aşm as aq,əhalin intəhlük əs izliy in ivəəməkməşğ ulluğ un utəm inetməsəkproblemlərimizdahadaartacaq.KonkretÇaykəndəgəlincəisə,onundərdiunudulmaqdərdidir.Kəndiquldurlardan
təmizləməkləvəzifəsinibitmişhesabedənyuxarıtəşkilatlar,rəhbər
işçilərötənaylarərzindəbirdəfəbeləÇaykəndəüztutmayıb,yeni
sakinlərinehtiyacvəqayğılarıylamaraqlanmayıblar.Görüşdüyümüz
qocalar,cavanlarXanlarrayonununkeçmişrəhbərliyininünvanına
bollucaşikayətyağdırdılar.BakıdanjurnalistgəldiyinieşidənÇaykənd
əhlibaşımızatoplaşdı.Cavablarımüşkülsuallarahədəfolsamda,
kənddənhamınınqaçıbgetdiyinədaireşitdiyimşayiələrinyalançıxmasınasevindim.
SöhbətzamanıGəncəsu-mühafizəvzvodununstarşinası(taqımınınbaşgiziri–M.S.)MəhərrəmNəsirovdediki,may ayından buradayam. Biz Ağsuya nəzarət edir, kəndin mühafizəsini
gözləyirik. Çaykəndə erməni girməyib. Lakin Sarısuda, Todanda tez-tez atışma baş verir, Buzluq və Manaşiddə ermənilər tərəfdən gülləbaran başlanır, camaat qorxuya düşür. Bir
çoxları uşaqlarını aparıb ətraf rayonlarda yaşayan qohumlarının yanına qoyub. Məktəblərimizdə şagirdlər seyrəlib...
KəndingirəcəyindərastlaşdığımızƏnvərAbdullaqızıBabayevanındasöhbətiməhzbukədərlinotüstündəqurulmuşdu.
-Ay qızım, indiki dilənçi görkəmimə baxma,– dedi –
mən də vaxtilə xanım-xatın olmuşam, əsl insan kimi yaşamışam. 36 il Mehri rayonunun Lehvaz kəndində işlədim. Əlimin
əməyilə özümə topdağıtmaz ev-eşik qurdum. Nə deyim düşmənə, nə qarğıyım?!... Yaşımın bu sinnində məni yurdsuz-yuvasız qoydu. Qaçhaqaçdan sonra Bakıda, qardaşımgilin
binasında bir erməniylə sövdələşdik. Məndən 15 min manat
alıb köçdü Lehvazdakı evimə. Mən də qanun-qaydayla sənəd145
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ləri düzəldib başladım orda yaşamağa. Ötən yazda gəldilər
ki, evdən çıxmalısan. Məhkəmə işi gah mənim xeyrimə kəsdi, gah da əksinə. Uzun çək-çevirdən sonra bir gün gəlib gördüm ki, ev əşyalarımı töküblər bayıra.
Minbirəzab-əziyyətlə,borc-xərcləBakıdaməskunlaşdıqlarıevdənqanunsuzolaraqçıxarılmahallarıtəkƏnvərxalanınyox,əksər
qaçqınlarınənyaralıyeriydi.Bubarədəçoxlarınınşikayətinidinlədik.
Yəqinki,hüquq-mühafizəorqanlarınəvaxtsahəminqaçqınlarınşikayətləriniaraşdıracaq,əlindəmüvafiqsənədiolanlarınBakıdaermənilərdən aldıqları evlərin xərcinin ödənilməsi üçün lazımi tədbirlər
görəcəklər.İndisəəsasməsələbudurki,Çaykənddə və digər boşalmış kəndlərdə yerləşdirilən əhaliyə normal iş və həyat şəraiti yaradılsın. Eləşəraitki,qaçqınlar məskunlaşa bilsinlər.
Dörd il davam edən köçhaköçə son qoyulsun.
Bak ı–Ç ayk əndmarşr ut un unaçılm as ıbar əd əçoxd anqərar
ver ils ədə, indiyəcənavtobusunüzünügörənolmayıb.Kəndinbubaşındanobaşına8km-dir.Məktəbliləridədərsəavtobusaparmalıdır.
Odayoxdur.BugünÇaykənddəhəmortaməktəb,həmdəsəkkizillikməktəbfəaliyyətgöstərir.Acınacaqlıhaldırki,səkkizillikməktəbinşagirdləriuçuq-sökükbinadadərskeçirlər.Budavalideynlərdə
haqlınarazılıqdoğurur.
Bazariqtisadiyyatınakeçidləəlaqədaruşaqgeyimlərixeylibahalaşıb.Bunagörədəcaridərsilindədövləttərəfindənhərməktəbliyə200manatməbləğindəödənc(kompensasiya)nəzərdətutulub.
Ammaçaykəndlilərbugünəcənoməbləğinüzünüdəgörməyiblər.
Kənddəuşaqhəkimiyoxdur.Tibbməntəqəsi,əczaxanadərmanlazəiftəchizolunub.Adicəyoddatapılmır.1450evdənibarət
Çaykənddəminlərləəhaliyaşayır.Buboydakəndəcəmibircətəcili
yardımmaşınıayrılıbki,onundaişləməyəbenziniyoxdur.Yaxınlıqda
isəmüharibəgedir.Elanolunmamış,lakinqanlı-qadalıəslmüharibə.
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Kəndinşöbəmilisi,başserjant(başçavuş–M.S.)MehmanPaşayev
yana-yanadeyirdiki,biz Vətən uğrunda ölümə gedirdik, di gəl
ki, maşınımızı doldurmağa yanacaq yoxdur. Niyə Çaykəndə
kifayət qədər yanacaq fondu ayrılmır? Niyə Goranboydan gətirilən yaralı OMONçuları buradaca müalicə etməyə, lazım
gəldikdə hətta cərrahiyyə əməliyyatı aparmağa şərait yaratmırlar? Axı, Xanlara, Gəncəyə çatdırınca yaralının vəziyyəti
ağırlaşır, bəzən onun həyatını xilas etmək mümkün olmur...
Bəli,ürəkağrıdanvəziyyətdir.Nəqliyyatyox,televizorişləmir,
qəzetköşkübağlıdır.Sankidünyadantəcridolunubçaykəndlilər.Yaxınlıqdadigəryaşayışməntəqələrininolduğunuisəbubaşıbəlalıinsanlara Goranboydan gələn güllə səsləri xatırladır. Əliyalın xalq
atəşdənsəksənə-səksənənaməlumsabahınıgözləyir.
ErmənilərÇaykənddənköçərkənbirsıraevləriqəsdənyandırıb
gediblərki,türkəqalmasın.Evbölgüsündəqismətinəbusayaqmənzildüşənlərqapısız-pəncərəsiz,döşəməsizevlərdəyurd-yuvaqurmağaməcburolublar.11nəfərlikailəninbaşçısıİmmiƏsgərqızıƏliyeva,
18yaşlıqızınıÇaykənddədəfneləyənNəbiMəmmədov,əliloğulatasıYəhyaQuliyev,böyükailəsahibiMuxtarXudiyevvəbaşqalarımənzil şəraitinin pisliyindən gileyləndilər. Təbii ki, qarlı-çovğunlu qış
günlərindəqapısız-pəncərəsizevlərdəyaşamaqqeyri-mümkündür.Bir
yandandaodun-ocaq,yanacaqqəhətdir.Camaatbildirdiki,XanlardanvəGəncədənÇaykəndəqapı-pəncərələridüzəltməküçünustalar
göndərilib.Lakingələnlərköçkünündərdinəağlamır,özcibinəişləyir.
Çaykəndüçünayrılmış110tonyanacaqdan–daşkömür,neftvəsalyarkadan(dizelyanacağı)hələlikxəbər-ətəryoxdur.İndiyədək1450
evdəncəmi100-ünəqazxəttiçəkilib.Odaimkanıolanlara.
VeteranailəsiolanMinayəQəzənfərqızıNovruzovaişsizlikdən
şikayətləndi.OnunhəyatyoldaşıƏhmədRəhimovErmənistandanqovularkənNoyemberyanrayonununKörpülükəndindəağıryaralanıb,
aldığıxəsarətdənSumqayıtdaxəstəxanadavəfatedib.Böyüyü10ya147
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şındaolanüçuşaqananınümidinəqalıb.Anaisəişsizdir.Bəs,ailə
necədolanmalıdır?!
Çaykəndveteranlarşurasınınsədri,Əfqanıstandöyüşçüsü,II
qrupəlilArifƏsgərov,AzərbaycanQaçqınlarCəmiyyətiÇaykənddayaqdəstəsininsədriLətifAbdullayev,Xanlarrayonbaşməşğulluq
mərkəzindəəhalininsosialmüdafiəsiüzrəbaşinspektorişləyənSəttarxanCabbarov,müharibəveteranlarıMusaƏliyev,DursunAbbasov
vəbaşqalarıbirsıramühümproblemlərdənsöhbətaçdılar.Dedilərki,
bu gün Çaykənddə 100 nəfər veteran yaşayır. Onlar heç bir
güzəştdən istifadə edə bilmirlər. Yaşlıların çoxu 4 ildir ki, təqaüd almır. Kənddə hamam yoxdur. Camaat ərzaq qıtlığından korluq çəkir, ət, makaron, vermişel, şirniyyat, kartof,
tərəvəz və s. tapılmır. Ayda adambaşına 250 qram qənd, 250
qram da yağ verilir. Cavanlarçün iş yerləri yoxdur. Bir sıra ailələrə ev verilsə də, hələlik torpaq sahəsi ayrılmayıb. Əhaliyə mal-qara, qoyun-quzu verilməliydi. Bu məsələ də hələlik
get-gələ salınır. Camaata çatacaq yardım pulundan səs-soraq yoxdur.
Xatırladaqki,köçürülməzamanıbirincəmətləbunudulub:əhalininregionmənsubiyyətinəzərəalınmayıb.ÇaykəndəErmənistanın
Basarkeçər,Krasnoselsk,Amasiya,Vedi,Zəngibasar,Mehri,Yeğeqnadzorrayonlarından,həttaYerevanşəhərindəngəlmişqaçqınailələriköçürülüb.Halbukimüxtəlifadət-ənənələrəmalikdağvəaran
camaatınıbir-birinəqarışdırmaqdansa,konkretbirzonanınadamlarınıbirkəndəköçürməkdahaməqsədəuyğunolardı.
Çaykənddəbütünəhalicəngavərruhludur.HamısıVətənuğrundasəngərdədurmağahazırdır.EləağsaqqalƏsgərxanHacıyevinayrılıqməqamındadedikləridəbununlabağlıydı.Dedi:–“Qızım,Bakıyade,
bizəyaraqgöndərsinlər,gedəkQarabağda,Goranboyda,Naxçıvanda
torpağ ım ız ıqor uyaq.Ərz aq-f ilanboşsöhb ətdir.Bizəsilahversinlərki,həmözümüzüqoruyaq, həmdəətrafkəndlərədayaqolaq!. .”
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Beləcə,görüşübayrıldımçaykəndlilərdən.Yolboyuaxar-baxarlıtəbiətmənzərələrini–Toğananı,Ağsunu,Kamonu,Mixaylovkanı,Qoşabulağı,Hacıkəndi,Aşıqlını,Köşkünüseyretdikcəqəlbimdə
Çaykəndinqayğılarınıdaşıyırdım.İnanırdımki,əlaqədartəşkilatlar
müharibəninənqaynarnöqtəsindəyaşayançaykəndliqardaşvəbacılarımızındərdinəbirəncamçəkəcəklər.
“Millət” qəzeti
17 yanvar 1992, səh.8,
25 yanvar 1992, səh.7
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NƏDƏN BAŞLAYAQ
Xalqımızınsabahındançoxnigaranıq.Bugünhərbirazərbaycanlıtəközünün,ailəsininyox,bütünmillətinqayğılarıylayaşayır,xalqının sabahını düşünür. Nəhayət  başa düşmüşük ki, bütövlükdə
millətinqismətinədüşəntaledənonunhərbiroğluna,qızınadapay
düşür:nurlutaledən–tərəqqi,yüksəliş,xoşgünlər;acıqismətdən–
dərd-ələm.Sondördilinictimai-siyasihadisələribuhəqiqətidönədönəisbatayetirib.
Bugünmillibirliyə,millihəmrəyliyəcanatırıq.Dolaşıbqaldığımızproblemlərçoxluğundakələfinucunutapmağaçalışırıq.Nədən
başlayaq?Necəedəkki,dünənkisəhvlərimizdənyaxaqurtaraq,sabahımızımöhkəmsosial-iqtisadi-siyasitəməlüzərindəquraq?Eləbuməqamda gül balalarımız gəlir göz önünə. Gəlir və xatırladır ki,
övladlarımızıntəlim-tərbiyəsindənbaşlamalıyıq.Çünkixalqınsabahınıonlarmüəyyənləşdirəcək–bugünpartaarxasındaoturanşagirdlər.
Əgərbizortatəhsilillərindəövladlarımızadərinmillimənəviyyataşılamasaq,onlaraəsltariximizi,ədəbiyyatımızıöyrətməsək,dəqiqelmlərsahəsindədərinbiliklərverməsəksabahımızdannecəarxayınola
bilərik?Anadilinikamilbilməyən,vətəninincoğrafiyasındanbixəbər
qalan,doğmamədəniyyətinəbələdolmayanşagirddənnəgözləyəbilərik?Dərdburasındadırki,düz10ilrusdilini,6-7ilxaricidilitədris
edənməktəblərimizhəmindilləriəksərşagirdlərəheçgündəlikünsiyy ətsəv iyy əs ind ədəöyr əd əbilm ir.Başq afənlərd ədəvəz iyy ət
onlard anfərqlənm ir.Nət ic əd ə,onilməkt əb əayaqdöy ənşag ird
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orad ankəms avad,heçbirpeş əy ə-s ən ət əyiy ələnm əm iş,həyat a
haz ırlıqs ızçıx ır.
Dərsliklərinideyavəməzmuncagününtələblərinəcavabverməməsibiryanaqalsın,saycaazolması,çatışmamasısonillərtəhsil
prosesinədahaağırzərbəvurur.Keçəndərsilindəortaməktəblərimizdənbirinəgetmişdim.Şagirdlərləsöhbətedirdim.IXsinifdəoxuyan
Rövşənadlıbiroğlanbildirdiki,sinifdəcəmi4dənə“Cəbr”dərsliyi
var.Şagirdləreləbilbusözəbəndidilər.Hərəsibiryandangileylənməyəbaşladı.Məlumolduki,VIsinifdə“Rusdili”,Vsinifdə“İngilis
dili”və“Coğrafiya”,VIIIsinifdə“Ədəbiyyat”və“Azərbaycantarixi”,
IVsinifdə“Riyaziyyat”,VIIsinifdə“Kimya”və“Azərbaycandili”dərslikləriçatışmır.IsinifdəoxuyanNərgiz“Anadili”kitabımyoxdur”,-deyəndəlapsarsıldım.Axı,Isinifdətəhsilintəməldaşlarıqoyulur.“Ana
dili”kitabıolmayankörpəanadilininecəöyrənəcək?Yaxud4ədəd
“Cəbr”dərsliyiilə30-40şagirdriyazibiliklərihansısəviyyədəmənimsəyəbilər?Mintəəssüfki,buhalbütünməktəblərimizüçünxarakterikdir. Son illərdə dövlətimizin özünü doğrultmayan bir sıra
proqramlarıkimi,məktəbislahatıdaacınəticələriniverib.
Yenidərsiliərəfəsindətəcrübəlipedaqoqlarımızdanbiriylə–
Bakışəhərindəki102nömrəliortaməktəbintəlim-tərbiyəişləriüzrə
direktormüaviniEldarCəfərovlaümumidərdlərimizdəndanışırdıq.
–Sizinməktəbinkitabxanasındakıdərsliklərinsayışagirdlərin
sayıiləmüvafiqgəlirmi?Builalmalıolduğunuzyenidərsliklərialdınızmı?-suallarımaobeləcavabverdi.
– Dərsliklərin pulsuz verilməsi qərarı məktəbi bir sıra
çətinliklərlə üzləşdirib. Xüsusilə Azərbaycan bölməsində
dərsliklər çatışmır. Halbuki rus bölməsi üçün hər bir məktəbdə dərsliklərin sayı bəzən şagirdlərin sayından xeyli çox, bəzənsə iki dəfə artıq olur. Son illərin hadisələri ilə bağlı,
şəhərimizin bütün məktəblərində olduğu kimi, bizim 102
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nömrəli məktəbdə də Azərbaycan bölməsi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bölməsindəki hər sinfin dərsliklə təminatı I rübün sonuna kimi ancaq həll
olunur. Budur yeni dərs ili qapını kəsib, 28 nəfər III sinif şagirdi üçün hələ ki, bir dənə də kitab almamışıq.
Son 2-3 ildə Azərbaycan dilinin həqiqətən dövlət dilinə
çevrilməsi haqqında uzun-uzadı söhbətlərin şahidiyik. Əvvəla, gəlin görək bunun üçün əməli olaraq nə iş görülüb? Yəqin
etiraz etməzsiniz ki, çox az. İkincisi də, bu məsələ ilə məşğul
olan şəxslər ilk növbədə məktəblərimizin Azərbaycan bölməsinin kitab təchizatrı ilə maraqlansaydılar daha yaxşı olardı.
Bu, vacib məsələdir. Çünki son illərdə eyni ailədən gəlib hər
iki bölmədə oxuyan uşaqların sayı artıb. Rus bölməsinin
dərsliklə gen-bol təmin olunduğunu valideynlər açıq-aşkar
hiss edirlər. Bəziləri övladlarını Azərbaycan bölməsinə qoyduqları üçün peşimançılıq çəkirlər. Çünki bütün ata-analar
istəyir ki, övladı oxusun. Oxumaq üçünsə dərslik çatışmır...
Bəli,dərslikçatışmır.Buçoxciddiməsələdir.Lakindərdimizbir
budurmu?..Yaxşıbilirikki,ümumiyyətlətəhsilsistemi,dərsliklərhəmişədövlətinsiyasiab-havasınıözündəəksetdirib.Eləson70ildəistifadəetdiyimizdərsliklərdəhəmişəbuprinsipləhazırlanıb.Lakinson
illərhəyatımızdadərinictimai-siyasidəyişikliklərbaşverib.Dərsliklərimizisənecəvardısa,eləcədəqalıb.Budaməktəblərimizvəmüəllimlərimiz qarşısında əlavə çətinliklər yaradır. Həyatdan, gündəlik
mətbuatdanaldığıməlumatlauyğungəlməyənelmibiliklərşagirdi
çaş-başvəziyyətdəqoyur.Onundərsə,məktəbə,müəlliməinamını
azaldır.Yaradıcı,təcrübəlimüəllimlərimizhəminmövzularımüasirbaxımdantədrisedirvəyabugünəmünasibmövzuiləəvəzedirlər.Lakinnəzərəalmaqlazımdırki,heçdəbütünmüəllimlərimizyüksək
səviyyəlihazırlığamalikdeyildirlər,bəziləridərslikdənkənaraçıxmağıqətiyyənbacarmır.
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Ac ın ac aqlı vəz iyy ətd ə olan dərsliklər im iz sıras ınd a “Az ərbayc antar ix i”xüs us iyertut ur.Azərb ayc antar ix in inind iy əd ək
zəiftədq iqolunm ası,məktəblərdətariximizintədrisinəlazımidiqqətyetirilməməsihamımızınyaralıyerimizdir.Sonillərmətbuatda,radiovəteleviziyada,elmidairələrdəbubarədəsöhbətlərbaşalıbgedir.
Ammanəfayda,ortadabirşeyyoxdur.HələdəxalqAzərbaycan
ElmlərAkademiyasınınhazırlayacağı9cildlik“Azərbaycantarixi”nin
yolunuintizarlagözləyir.Digəl,tarixçialimlərimizümumirəyəgəlib,
mübahisələrəsonqoyabilmirlər.İllərsəgözləmir,nəsillərbir-birini
əvəzedir.Yetişməkdəolangəncnəsilöztarixindənxəbərsizqalır.
Müsahibimbufənnintədrisiyləbağlımaraqlıfaktdanışdı.
Bakı məktəblərindən birində iki il əvvəl Azərbaycan tarixini tədris edən bir müəllim varmış. Milliyyətcə rus imiş. 25
yaşlı bu gənc müəllim Rusiyada doğulub, hərbçi ailəsindəndir. Atasının xidməti ilə əlaqədar Yerevanda təhsil alıb. 1988ci il hadisələri ilə bağlı ailə Bakıya köçüb. Eldar müəllim mənə
sual verdi ki, Azərbaycan, onun tarixi və Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi ilə heç bir bağlılığı, məlumatı olmayan müəllim, indiki yararsız dərsliklə bu fənni necə tədris edə bilər?
Hazırda Bakı məktəblərinin rus bölməsi üçün tarix müəllimləri çatışmadığını qeyd edən həmsöhbətim yana-yana
dedi ki, bu gün rus bölməsində oxuyan şagirdlərin 85-90 faizinin azərbaycanlı balaları olduğunu unutmamalıyıq. Və öz
tarixini bilmək onların hər birinin müqəddəs borcudur!
Məncə,indikidövrdəhumanitarelmləritədrisedənmüəllimlərinüzərinədahaböyükməsuliyyətdüşür.Omənadaki,həminfənlər
şagirdlərəbirbaşamillimənəviyyat,milliruhaşılayır.Onlarıkonkretbir
millətinnümayəndəsikimiformalaşdırır.Gizlideyilki,rustəhsilialanlardahaçoxruskimidüşünürvəmühakiməyürüdür,onlarındavranışında və həyat tərzində rus xarakterinə meyllilik nəzərə çarpır.
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Əlbəttə,buradamüəllimlərinkimliyindən,yənibilik,səriştəvəvicdanından,eləcədəmillimənsubiyyətindənçoxşeyasılıdır.
Eyniqaydadaazərbaycancatəhsilalanlardadaazərbaycanlıdüşüncətərzi,psixologiyası,xarakteridahagüclüolur.Çünkitəhsilprosesi yalnız bilik verməklə məhdudlaşmır, o həm də şagirdə milli
mənəviyyataşılayır.
Busahədə“Ədəbiyyat”fənnininxüsusiroluvar.Ammaheyfki,
iftixaralayiqədəbiyyatımızıdaideyavəməzmuncaköhnəlmişdərsliklərlətədrisedir,çoxgörkəmlişairvəyazıçılarımız,tənqidçilərimiz
barədəşagirdlərəyanlışməlumatlarverməkdədavamedirik.
Bugünpartiyanın(Sov.İKPnəzərdətutulur–M.S.),Leninin,
Oktyabrinqilabınıntərənnümünəhəsrolunmuşbədiiəsərlərindərsliklərdənçıxarılmasıvaxtıçatmışdır.Yalançıbeynəlmiləlçilikdəndəm
vuran,Şaumyanı,Kirovu,XIQızılOrdunuqəhrəmankimitəqdimvə
mədhedənşeir,hekayəvəseçməmətnlər“Anadili”,“Azərbaycandili”,“Ədəbiyyat”və“Rusdili”dərsliklərindənçıxarılmalı,yerinəindiyədək “əksinqilabçı”, “müsavatçı”, “pantürkist” kimi damğalanmış
Azərbaycanədiblərininyaratdığıəslbədiiəsərlərsalınmalıdır.Böyüməkdəolangəncnəsləimkanyaratmalıyıqki,ədəbiyyatımızvəmədəniyyətimizlədərindəntanışolsun.
Bugünrespublikamızdadərslikməsələsiənkəskinproblemlərdənbiridir.Dərsliklərhəmkəmiyyətcəazdır,həmdəkeyfiyyətcətəzələnməlidir.Ölkədəkikağızqıtlığı,poliqrafiyasənayemizinzəifliyi,son
illərkağızınqiymətininvəmətbəəxərclərinindurmadanartmasıvəziyyətidahadagərginləşdirmişdir.RespublikaXalqTəhsiliNazirliyinin,AzərbaycanDövlətMətbuatKomitəsinin,“Maarif”nəşriyyatının
əməkdaşlarıylasöhbətlərimizdənbirdahaaydınolduki,ancaq19931994-cüdərsiliüçüntəzədərsliklərverəbiləcəklər.Çünkibizimşəraitdəhərbirdərsliyinsifarişverilməsindənçapolunmasınadəkən
azı3ilvaxttələbolunur.
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Beləliklə,xalqımızınsabahkıtaleyi,millətimizingələcəktərəqqisiüçünçoxmühümictimai-siyasivəsosialəhəmiyyətəmalikolan
yenidərsliklərihələ3ildəgözləməliyik.İnanmaqistəyirikki,yeni
dərsliklərköhnəsəhvlərdənazadolunacaqlar.Xüsusilə,ibtidaisinif
dərslikləri, “Ana dili” və  “Azərbaycan dili” kitabları üçün seçilmiş
mətnlərbalalarımızayüksəkmilli-mənəvihisslər,bəşəriideallaraşılayacaq,yalançıbeynəlmiləlçilikdənxilasolacaq.Çünkihərşeyibtidadanbaşlanır.
Zamandövredir,siyasətdəyişir,xalqisəozamanmillətolurki,
tarixinaxarındaərimir,özmillisimasınıqoruyubsaxlayabilir.Dünya
beləgəlib,belədəgedəcək.Ötərisiyasiab-havavərejimlərəuyub
təhsilimizi,elmimizisiyasətəuyğunlaşdırmaqdansaözmillivarlığımıza,kökümüzə,realtariximizəsöykənsəkdahaahəngdarinkişafedər,
güclüolarıq.Biztəhsilləbağlıproblemlərimizihəlletməsəkheçbiriqtisadiislahat,heçbirxaricidövlətləəlaqələringenişlənməsi,heçbir
siyasidəyişikliközüözlüyündəxalqımızüçünarzuolunansəmərəni
verəbilməz.Millətimizintərəqqisiniistəyiriksə,təhsilsistemindənbaşlamalıyıq!
“Hikmət” qəzeti
18 oktyabr 1991-ci il, səh.7
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AZSAYLI XALQLARA QAYĞI
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutundan “Azsaylı xalqların ana dillərinin öyrənilməsi” probleminə həsr olunmuş “Dəyirmi masa”ya dəvət alanda bu xoş
məramın həyata keçirilməsi sahəsində mühüm addımların
atıldığına sevindim. Xalqımın humanizminə və indi gözdən
düşmüş beynəlmiləlçiliyinə ürəyimdə bir daha yəqinlik hasil
etdim. Millətimin bu keyfiyyətləri bütün zamanlarda iftixara
layiqdir, bir şərtlə: o dərəcədə beynəlmiləlçi olaq ki, özümüzü unutmayaq!
“Dəyirmi masa”da respublikanın 16 rayonundan – Lənkəran, Masallı, Lerik, Astara, Qusar, Quba, Saatlı, Qəbələ,
Oğuz, Beyləqan, Yevlax, Qax, Zaqatala, Balakən və Şamaxıdan gəlmiş nümayəndələr, azsaylı xalqların qabaqcıl ziyalıları iştirak edirdilər. Təəssüf ki, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı,
Naxçıvan kimi sərhədyanı rayonlarda erməni quldurlarının
təxribatları nəticəsində yaranmış ağır vəziyyətlə əlaqədar
dəyirmi masaya o bölgələrdən dəvət olunmuş nümayəndələr
gələ bilməmişdilər.
Tədbirdə Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Ağamusa Axundov, institutun dil
əlaqələri şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri namizədi Novruzəli Məmmədov, Azərbaycan Sənaye Universitetinin əməkdaşlarından Hamlet Hüseynov, respublika Təhsil Cəmiyyəti
İdarə Heyətinin üzvü Hikmət Məmmədov, M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili Ədəbiyyatı İnstitutunun dosenti Yafəz Əhmədov, Xalq Təhsili Komitəsindən Nəcəf
Nəcəfov, “Maarif” nəşriyyatından azsaylı xalqların dilləri üz156
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rə şöbə müdiri İnqilab Süleymanov və başqaları iştirak edirdilər.
“Dəyirmimasa”nıinstitutundirektoru,pedaqogikaelmlərinamizədiZahid Qaralov açaraqbildirdiki,buelmi-tədqiqatocağında
“Azsaylıxalqlarınanadillərininöyrənilməsi”probleminəhəsrolunmuş
ilktədbirzamanıirəlisürülmüştəkliflərdönə-dönənəzərdənkeçirilib,
maraqlımülahizələrdənistifadəedilib.Oqeydetdiki,ölkəmizçoxmillətlidir,buradamüxtəlifxalqlarınnümayəndələriyaşayır.Tez-tez
deyirikki,gücümüzçoxluqdadır.LakinbugünəcənheçkəsSSRİ-də
yaşayanxalqlarındəqiqsayınıbilmir.İstisnasızolaraqbütünxalqlardamillişüurunoyandığıindikidövrdəbunudəqiqləşdirməkvacibdir.
Biziminstitutrespublikamızdayaşayanazsaylıxalqlarınmədəniyyətlərinin,ilknövbədədillərininqorunubnəsildən-nəsləötürülməsisahəsindəbirsıratədbirlərhəyatakeçirir.
Sonra tədbir iştirakçıları müzakirəyə dəvət olundular. Öncə
Az.ETPEİ-ninazsaylıxalqlarındillərinintədrisimetodikasılaboratoriyasınınmüdiriTofiq Seyidov çıxışetdi:
–Laboratoriyamız1989-cuilinoktyabrayındanişəbaşlayıbdır.
BumüddətdəbirneçədəfəÜmumittifaqseminar-müşavirələrindəiştiraketmişik.Hazırdabizdətat,udin,türkvəkürddilləriüzrəelmi
əməkdaşlarfəaliyyətgöstərir.Qəraraalmışıqki,ilknövbədəAzərbaycandayaşayanazsaylıxalqlarındillərinintəlimiproblemiləəlaqədar
həminxalqlarınözrəyiniöyrənək.Buistiqamətdəxeylisorğuaparmış,
görüşlərkeçirmişik.
Ötənmüddətdətalış,udin,kürd,tat,ləzgivətürkdilləriüzrə
13addadərsvəsaitiyaradılıbdır.Busahədəlaboratoriyamızınişinə
cəlbetdiyimiz24nəfərkənarelmimüxbirinböyükzəhmətivardır.İşimizinsəmərəliliyinaminəbizətrafımızaalimlərin,azsaylıxalqlarınziyalı nümayəndələrinin cəlb edilməsini davam etdiririk. Kürd
MədəniyyətMərkəzininsədriƏhmədApiyevinişəqoşulmasıkürddili
proqramınınhazırlanıbyerlərəgöndərilməsiməsələsinihəlletdi.Ləz157
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giyazıçısıZabitRizvanovun,QusarrayonxalqtəhsilişöbəsininmetodistiRasimMəmmədovunvəprofessorƏliMusayevinyaxındanköməkliyiilələzgidiliproqramıtərtibolunmuş,“Ləzgicə-azərbaycanca-rusca
lüğət”hazırlanmışdır.Türkdiliproqramıneçəaylardırki,nəşriyyatdadır.Talış,tatvətürkdilləriüzrəmetodiktövsiyələr,dərslikvəəlifbakitablarıdaözçapınıgözləyir.
İllərboyukürddilidərslikləriYerevanda,ləzgi-avardilləridərslikləriMahaçqaladahazırlanmışdır.İndənbeləbudərsliklərinhamısınıAzərbaycandahazırlayıbçapetdirməkfikrindəyik.Mahaçqaladakı
elmi-tədqiqatinstitutuiləyaxşıəlaqələrimizvar.OradayaşayanDərbəndzonasıazərbaycanlılarıüçündərsliklərinhazırlanmasındabizim
nümayəndələriştirakedirlər.Bizisələzgi,avarvəsaxurdilləriüzrəregionaldərsliklərinhazırlanmasıişinədağıstanlıyoldaşlarıcəlbedəcəyik.
İbrahim Tağıyev (Masallırayonu,Hişkədərəkəndi,tarix-diyarşünaslıqmuzeyinindirektoru):
–Mənbiologiyamüəllimiyəm,özümdə48ildirki,muzeydirektoruyam.1929-cuildəməktəbəgedəndətalışdilindədərsəbaşlamışam.1936-cıilədəkLənkəranPedaqojiMəktəbindətalışcadərs
keçmişəm.SonraməktəblərimizAzərbaycandillioldu.ƏvvəllərLənkərandabirüzütalış,birüzüazərbaycanca“Sə-talış”və“Yenihəyat”
qəzetlərinəşrolunurdu.Bilirsiniz,eləsöz,eləfikirvarki,onutalışca
tamifadəetməkolmur.Yaxşıolarki,Azərbaycantalışlarınahərikidil
paralelöyrədilsin.Bizlərdənheçkəsayrırespublikaolmaqiddiasında
deyil.Ağıllıadamlarbutəmənnadaolmaz,oladabilməz.Ammadilin
itməyiqanunauyğungəlmir.Buradaiştirakedənalimlərdənxahişim
budurki,talışdilininyaşamasınaköməketsinlər.
Z.Qaralov: –Birhaldaki,məsələnəzərisəviyyədənçıxıb,
əməlimüstəviyəkeçib,gəlinhazırəməlitəkliflərimüzakirəedək.Bugünki“Dəyimimasa”daprobleminqoyuluşubaxımındanfikirmüba158
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diləmizibirməcradaaparmaqməqsədiləSizindiqqətiniziaşağıdakı
suallaracəlbedirəm:
1.Azsaylıxalqlarınanadilininümumtəhsilməktəblərindəbir
fənnkimitədrisinəneçəncisinifdənbaşlamağıvəbuişineçəncisinfəkimidavametdirməyiməqsədəuyğunhesabedirsiniz?Tədrisplanındahəftəliksaatlarınmiqdarınamünasibətiniznecədir?
2.Savadtəliminəhansısinifdənbaşlamağılazımbilirsiniz?
3.Azsaylıxalqlarınnümayəndələrininyığcamhaldayaşamadıqlarıərazilərdəonlarınanadillərininöyrədilməsiişininecəhəyatakeçirməyitövsiyəedərdiniz?
4.Müxtəlifdialektləriolandillər(məsələn:talış,tatvəs.)üzrədərsvəsaitlərininecəhazırlamağıtövsiyəedərdiniz?
5.Budillərintədrisiiləməşğulolanpedaqojikadrlarıntəkmilləşdirilməsininhansıyollarınıtəklifedəbilərsiniz?
Cavanşir Salayev (Astararayonu,TalışMədəniyyətMərkəzininsədri):
–BizdətalışdiliancaqIsinifdəkeçilir,özüdəhəftədə2saat.
LənkərandaisəIVsinfədəkkeçirlər.Mənistəyirəmki,respublikada
vahidfikir,vahidgöstərişolsun.
Z.Qaralov:–BizproqramıhazırlayandatalışdilinintədrisiniIX
sinfədəknəzərdətutmuşuq.ArzuedənlərisətədrisihəttaXIsinfəqədərdavametdirəbilərlər.
Abdulla Qalayev (Balakənrayonu,Şahmurkəndməktəbinin
direktoru):
–Respublikadayaşayanazsaylıxalqlarındillərinintədrisisevincəsəbəbolub.Buxalqlardanbiridəavarxalqıdır.Balakəndə12müəllimavardilinitədrisedir.Yerigəlmişkənqeydetməkistəyirəmki,
avardilininrayonumuzdatədrisindənsöhbətgedəndə,əvvəlcəavar
valideynlərözləribunaetirazetdilərki,uşaqlarımızüçünçətinola159
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c aq.Çünkionsuzdatədrisproqramıağırdır,üstəlikavardilinədəəlavəvaxtayrılsa,çətinolacaq.
Azərbaycandiliçoxşirindildir.BizAzərbaycanxalqınındilini,
adət-ənənəsinisevirik,musiqimizAzərbaycanmusiqisiyləbirgəinkişafedir.Məktəbimizdəbeynəlmiləldir.İlkvaxtlaravardilinitədrisedə
biləcəkkadrlarımızyoxidi.Mahaçqalailəəlaqəsaxladıq.Oradaavar
vərusdillərinitədrisedənixtisaslıhəmkəndlilərimizqayıdıbgəldilər.
HazırdaBalakəndə18sinifdəavardilitədrisolunur.Lakinbəziməktəblərdəhələki,ixtisaslımüəllimlərdərsdemir,çalışırıqki,busahədə kadrlar yetişdirək. Dağıstan Xalq Təhsili Komitəsiylə əlaqə
saxlayırıq.Onlarbizəpulsuzdərslikverirlər.MəktəbimizinməzunlarındanbirneçəsiBuynakskişəhərindəmüsabiqədənkənarməktəbəqəbulolunmuşdur.Təklifimbudurki,avardilinintədrisinəhəftədə2saat
yox,3saatayrılsınvətədrismüddətiXIsinfədəkdavametdirilsin.
DərsliklərisəmütləqBakıdahazırlansın.
Kərim Kərimov (RespublikaMüəllimləriTəkmilləşdirməİnstitutununəməkdaşı,filologiyaelmlərinamizədi):
–Yoldaşlar,ixtisasartırmaüçünkadrlarıMahaçqalayagöndərəcəyik,yoxsaburadatəkmilləşdirəcəyik?
Z.Qaralov: –Respublikamızdayaşayanazsaylıxalqlarındilləri
artıqtədrisolunur.Onagörədəmüvafiqkadrlarınixtisasartırmasıilə
gərəksizininstitutməşğulolsun,Kərimmüəllim.
RasimMəmmədov(Qusarrayonu,xalqtəhsilişöbəsininmetodisti):
–Rayonumuzdaləzgidili1963-1964-cüildənetibarəntədris
olunur.MəktəblərimizdəisəI-Vsiniflərdəbudilkeçilir.Dərslikləriisə
hələki,Dağıstandangətiririk.Buyolverilməzdir.HazırdabiziməməkdaşlarI-IVsiniflərüçünyeniproqramhazırlayırlar.Həminproqrama
əsasəndərslikdəhazırlayacağıq.OgünVartaşendən(indikiOğuzrayonu–M.S.)biryoldaşgəlibdeyirki,eyniproqramıbirincisinifdədə,
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beşincidədə,doqquzuncusinifdədəkeçirik.Beləolmaz.Proqramməsələsinitəcilihəlletməliyik.
Yaxşıolardıki,azsaylıxalqlarındillərinintədrisinəhazırlıqsinfindənbaşlanaydı.Əvvəlcəuşaqlardüzgüntələffüzqaydalarınıöyrənəydilər,sonraisəyazıb-oxumağı.
Xalid Taştanov (Saatlırayonu,xalqtəhsilişöbəsinininspektoru):
–MesxetitürkləritarixəndilcəhətcəTürkiyədənbirqədəruzaq
olub,Azərbaycanladahayaxınolub.BugünAzərbaycanxalqıbizə
yaxındanköməkedir.Doğmadilimizdətədrisədəimkanyaradır,ammaişbirqədərlənggedir.Bizimmesxetitürklərininözdilindədərs
keçməsiçoxçətindir.Şagirdlərə4dilöyrənməkçətinolacaqdır.Gəlin
işəIsinifdənbaşlayaq,fakültətivməşğələlərdənistifadəedək.Saatlı
vəSabirabadrayonlarındakompakthaldayaşayan(müvafiqsurətdə
15minvə10min)mesxetitürkləriüçün3aylıqkurslaraçmaqlazımdır.Bunueləindidətəşkiletməkolar.VaxtiləGürcüstanda“Adıgün”
kolxoz-sovxozteatrıolub,indiölüb-gedib.Yaxşıolarki,milliteatrımızıdirçəldək,qəzetburaxaq.Elmi-mədənimərkəzləryaratmaqlazımdır. Azərbaycanda heç olmazsa, türk dilində texnikum açılmalıdır.
Hazırdaburespublikada70minmesxetitürküyaşayır,RusiyayagedənlərdəhamısıköçübAzərbaycanagəlir.Çoxsağolun,doğmadilimiziyaşatmaqdabizəköməkedirsiniz,xahişedirikqəzetaçılmasına
daköməkedəsiniz.Qoybizdəntarixvəədəbiyyatelmləriüzrəaspiranturayakadrlargötürsünlər.Əgərbizəradiovəteleviziyadaözdilimizdəverilişlərüçünvaxtayrılmasadilimiziinkişafetdirəbilmərik.
T.Seyidov:–Xalidmüəllim,qeydetdinizki,mesxetitürklərinindiliTürkiyəninrəsmidövlətdilideyil,buhaldasizhansıdilintədrisiniməsləhətbilirsiniz?
X.Taştanov:Özləhcəmizisaxlamaqistəyirik.
HAŞİYƏ: Çıxışçının təklifi narazılıqla qarşılandı, müba161
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hisə doğurdu. Mötəbər alimlərimizdən bir neçəsi tədrisin dialekt əsasında qurulmasını qeyri-elmi, düzgün olmayan yol
hesab edərək etirazlarını bildirdilər. Mübahisələri professor
Ağamusa Axundov kəsərək dedi:
–Biz,NəsimiadınaDilçilikİnstitutundamesxetitürklərinindilinintədqiqiniplanadaxiletmişik.Onlarınyaşadıqlarıyerlərənümayəndələrgedəcək,məsələelmişəkildəöyrəniləcəkdir.
Əhməd Apiyev (“Ronayi”KürdMədəniyyətMərkəzininsədri):
–Dağaonagörədağdeyirlərki,odağdır.Əgərbizxırdalanıb
dialektlərəparçalansaq,yerimizdəheçnəqalmaz.Zahidmüəllim,sizininstituttərəfindənazsaylıxalqlara,ocümlədənkürdlərəqarşıbu
qədərqayğıminnətdarlıqhissidoğurur.Dünyada20milyonkürdvarsa,onunbirqismidəAzərbaycandadır.Məncə,Isinifdəuşaqikiəlifbanı öyrənə bilməz, ona görə də yaxşı olar ki,  I sinifdə ancaq
Azərbaycandiliöyrənsin,kürdcətədrisIIsinifdənbaşlanaraqVIII
sinfədəkdavametdirilsin.
Əbülfəz Rəcəbov (M.Ə.RəsulzadəadınaBDU-nunprofessoru,
Azsaylıxalqlarşurasınınsədri):
–Moskvadamərkəzyaradacaqlarki,azsaylıxalqlarınproblemləriləməşğulolsun.Bu,yaramaz.Qarabağbizimçünacıtəcrübədir.
DərslikləriErmənistandanalırdıq.Nəticəhamıyabəllidir.Mənqətisurətdədərslikimportununəleyhinəyəm.Çünkikənardahazırlanmış
dərslikdəAzərbaycanınspesifikxüsusiyyətləriözəksinitapmayacaq,
ideyacəhətcəhəminkitablardaazərbaycanlılıqolmayacaq.Azərbaycandayaşayanbütünazsaylıxalqlarüçünnecəolur-olsunözümüz
dərslikhazırlayıbözrespublikamızdaçapeləməliyik.Yoxsa,ağrısını
20ildənsonraçəkərik.EləDağıstandangələnkitabdaMoskvanıvəsf
edəcək,Baykalıtəsviredəcək,lakinordaşagirdBakıburuqlarını,Göy
gölüngözəlliyini,Lənkəranınyaşıllığınıgörməyəcək.
Kadrməsələsininhəlliüçünyaxşıolarki,XariciDillərİnstitutun162
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datələbələrəazsaylıxalqlarındilləriəlavədilkimiöyrədilsin.EynizamandaV.İ.LeninadınaAPİ-dəayrıcafakültəaçılsın.Bizdətalışdilinin
tədqiqibeşillikplanasalınıbdır.
Birçətinliyimizdəbundanibarətdirki,bəziazsaylıxalqların
(məsələn,talışın,tatın)ədəbiyyatıyoxdur.3-4iləqrammatikahazırlamaqolar.Amma3-4ilətalışədəbiyyatıhazırlamaqolmaz.Təzə-təzə şeir, hekayə yazanlar var, almanax hazırlayırıq, gələcəkdə
dərsliklərintərtibindəbunümunələrdənistifadəetməkolar.Özümtalışam.4çapvərəqihəcmindəorfoqrafiyalüğətihazırlamışıq.IXsinif
şagirdləriüçün“Azərbaycanca-talışcalüğət”kitabıdabirildirki,nəşriyyatdadır.
Yerlərdəazsaylıxalqlarınmədəniyyətmərkəzlərininfəaliyyətiləbağlıonudeməkistəyirəmki,bəziyoldaşlarındüşündüyükimioradaheçdəçalıb-oynamaqolmayacaq,həminmərkəzlərdətarixdə,
etnoqrafiyadaöyrəniləcək.
Rafiq Kaşanlı (AzərbaycanMədəniyyətFondusədrininbirinci
müavini):
–Bizimfəaliyyətimizinəsasistiqamətlərindənbiriazsaylıxalqlarınproblemləriləməşğulolmaqdır.Sözsüzki,70ildəyığılıbqalmış
problemləri1-2gündəhəlletməkolmaz.
AzərbaycanMədəniyyətFonduləzgivətalışmərkəzlərininmədəniyyət günlərini keçirib. Ötən dekabrda Belorusiyanın paytaxtı
MinskşəhərindəAzərbaycanMədəniyyətiGünlərikeçirilərkənoraya
“Halay”talışkollektivinigöndərmişdik.Qəraraalmışıqki,respublikadakıbütünazsaylıxalqlarınmədəniyyətgünlərini,yaxudfestivalını
keçirək.İndiyədəkbizoqədərbeynəlmiləlçiolmuşuqki,özxalqımızı
unutmuşuq.Çoxtəəssüflərolsunki,böyükqayğıylayanaşdığımızazsaylıxalqlarınbəzilərindənhərdənbirşovinizmtəhlükəsigəlir.
Əlirza Əliyev (Lənkəranrayonu,xalqtəhsilişöbəsininmüdir
müavini,filologiyaelmlərinamizədi):
163
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–MəneynizamandaLənkəranMədəniyyətMərkəzininsədr
müaviniyəm.İstərdikrespublikaMədəniyyətFonduayrı-ayrırayonlardakıazsaylıxalqlarınmədəniyyətmərkəzləriiləmüntəzəməlaqə
saxlasın.Yaxşıolarki,azsaylıxalqlarınyaşadığıərazidəibtidaitəhsil
millidildəolsun.Talışdilinintədrisinəgəlincə,düzdür,talışlarınədəbiyyatıhələyoxdur.Ammabuxalqınqədimədəbiyyatı,yənifolkloru
var,ondanistifadəetməkolar.Talışədəbidilinəaparıcıxüsusiyyətləri
gətirməklazımdır.Yoxsa,birkənddəişlədilənsözobirikəndlərdəbaşadüşülmür.Yaxşıolarki,yerlərdəpedaqojiinstitutlarınfiliallarıaçılsın.Biziyadasalanxalqtəhsiliişçilərivəjurnalistlərdir,dövlətisə
maraqlanmır.
T.Seyidov:–Ədəbiyyatıolmayanvəyaazolanxalqlarındillərinintədrisininmüddətininuzadılmasıylabağlıdeməkistərdimki,
məsələn,udindiliüzrənümunələrtoplamaqolmur,folklornümunələritoplayırlarki,dərsliklərəsalaq.Məncə,həmindillərhələlik4ilşifahikeçilsə,bəsdir.Gələcəküçüntəcrübətoplanar.Yuxarısiniflərdə
udindilitədrisinifakültətivməşğələlərdədavametdirərik.Udinziyalılar,ağsaqqallarözləribeləqəraragəliblər.Yoxsa,dərslikolmaya-olmayamüəlliminsinfəgiribşagirdinvaxtınıalmağıdüzgündeyil.
Yəhya Kərimov (AzərbaycanETPEİ-nindirektormüavini,professor):
–İnstitutumuzdabaşladığımızbuişbirideyadandoğub:bir
dəfəZahidmüəllimdediki,təlim-tədrisdəmillikonsepsiyaolsunvəkiçikxalqlarözanadilləriniinkişafetdirsinlər.İndibizim2proqramımız
olmalıdır:minimumvəmaksimumproqramlar.Əvvəlcəsentyabra,
uzağıbiriləqədərgörməliolduğumuzişlərimüəyyənləşdirməliyik.
Bütünproblemləribir-birinəqarışdırsaq,nazirlikdəpərakəndəişləyəcək,heçnədəhəllolunmayacaq.
Uşaqməktəbəqədərdövrdədəhazırlaşdırılmalıdır.Bəzixalqlardaailəninbusahədəkirolusıfırdərəcədədir.Hazırlıqmərhələsiüçün
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RusiyadaİnnokentiVasilyevadlıbiralimxüsusidərslikhazırlayıbdır.
Bumetodbizimüçündəsərfəlidir.Beləbirvahiddərsliyinnəşrimətbəəimkanlarıbaxımındandaharealdır,nəinki18xalqa18dildədərslik çap olunması. Dərsliklərin hazırlanması prosesində ardıcıllıq
gözlənilməli,hərsonrakısinfindərsliyiəvvəlkindəverilənbiliyitamamlayıb,inkişafetdirməlidir.Dərsliklərintərtibindəmillilikvəregio-
nalxüsusiyyətlərmütləqolmalıdır,balalarımızüçünkitablarıözümüz
tərtibetməliyik.
Kadrməsələsinihəlletməküçünhələliktat,ləzgi,saxurvəavar
dilləriüzrəmüəllimlərDağıstandatəkmilləşdirilməli,talışlarBakıya
toplanmalıdırlar.GələcəkdəmüəllimkadrlarınınhamısınıözümüzBakıdahazırlamalıyıq.
Proqramvədərsliklərinhazırlanmasınıtezləşdirməküçünelmi
müxbirlərinsayınıartırsaq,onlardabirqədərfəallıqgöstərsələr,nəticəsəmərəliolar.
Jora Köçərli (Qəbələrayonu,Nickəndi,müəllim):
–Udindilind ə52hərfvar.Onlard an22-sidiqq ətlənəz ərdənkeç ir ilibsad ələşd ir ilm əlivətəlimüçünmün as ibolanşəklə
salınm alıd ır.
İslam Həsənov (Şamaxı,Məlhəmkəndortaməktəbinindirektoru):
– Tatdilin inbir-b ir ind ənəsaslışək ild əfərqlən əndia lektlər ivar.(O,Şam ax ın ınayr ı- ayr ıkəndlər ind əyaş ayantatlar ındillər ind ənmis allargət ir ər ək,fərqləriqeydedir).Beləkəskindialekt
fərqləriolduğuhalda,dərsvəsaitlərinecəyaradılmalıdır?Bubarədə
fikirləşməklazımdır.
Əhməd Qurbanov (Zaqatala,metodist-müəllim,filologiyaelmlərinamizədi):
–Zaqatalada5məktəbdəsaxurdilinintədrisolunacağınəzərəalınmalıvəmüvafiqdərsvəsaitləriyaradılmalıdır.Şəkirayonunun
165

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

Qaynarvədigərkəndlərindərutulxalqınınnümayəndələriyaşayır.
Odurki,rutuldilinintəlimibarədədətədbirgörülməlidir.
“Dəyirmi masa” ətrafındakı söhbət qızğın müzakirələr
şəraitində keçdi. Tədbirdə iştirak edən müəllimlər, alimlər,
ziyalılar azsaylı xalqların qayğılarıyla bağlı ən müxtəlif problemləri qaldırdılar, bir-birindən maraqlı rəy və təkliflərini bildirdilər. Bu gün respublikamızda yaşayan 18-ə yaxın kiçik
xalqların dillərinin tədrisiylə bağlı çətinliklər araşdırıldı, arzular nəzərə alındı. Belə xeyirxah və mühüm bir işə başladığı
üçün Azərbaycan ETPEİ-nin ünvanına dönə-dönə minnətdarlıq sözləri söylənildi. İşin səmərəliliyi naminə dəyərli təşəbbüslər, təkliflər irəli sürüldü. O da qeyd olundu ki, bir sıra
bədxahlar Azərbaycanda iğtişaş salmaq məqsədilə bu torpaqda məskunlaşmış azsaylı xalqları öz milli müstəqillikləri
uğrunda mübarizəyə qalxmağa təhrik edir. Belə təşəbbüslər
nəticəsizdir və olduqca təhlükəlidir. Xüsusilə körpə qəlblərdə, məktəbli şüurunda bu sayaq toxumlar əkmək son dərəcə
ziyanlıdır. Müəllim gərək uşağa həqiqəti başa salsın ki, onun
sabahından nigaran qalmasın. Genişqəlbli xalqımız bizimlə
bir torpaqda yaşayıb, eyni havadan nəfəs alan, eyni suyu içən
hər bir xalqın nümayəndəsinə öz doğma dilini, adət-ənənəsini qoruyub-yaşatmağa hər cür şərait yaradır. Həmvətənlərimiz də öz növbəsində gərək Azərbaycan xalqının
böyüklüyünü qiymətləndirib, onun dayağına çevrilələr.
Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların qayğı və
problemlərinə diqqət günü-gündən artır. Rəsmi dövlət idarələrindən tutmuş müxtəlif elmi müəssisələrə, mədəniyyət
idarələrinə, mətbu orqanlaradək çoxsaylı idarə və təşkilatlar
bir torpaqda çiyin-çiyinə yaşayıb, birgə maddi nemətlər istehsal etdiyimiz kiçik xalqlara qayğıyla yanaşırlar. Son illər
əksər azsaylı xalqların toplu şəkildə yaşadıqları ərazilərdə
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mədəniyyət mərkəzləri yaradılmışdır ki, bu da milli mədəniyyət 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.
Artıq beş ildir ki, Qusar rayonunun 85 ümumtəhsil məktəbinin 80-də ləzgi dili tədris olunur. Quba rayonunun Digah, 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 olunur. Balakən, Zaqatala zonasında yerləşən Şambul,
Meşəşambul, Xalatala, Qaysa, Qazbölük, Mazımçay, Qabaqçöl, Katex və Şərif kənd məktəblərində isə avar dili tədris
edilir. Talışların yığcam yaşadıqları Masallı, Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarında şagirdlərə talış dili öyrədilir. Respublikamıza Fərqanədən pənah gətirmiş mesxeti türklərinin
doğma dillərində oxuması məsələsi də diqqət mərkəzindədir.
Əlbəttə, respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların həll olunmamış problemləri də vardır. Lakin o problemlər əsasən bütün İttifaqda mövcud olan problemlərdir ki, bu sahədə hər
hansı xalqı ayırıb “məzlum, zillət çəkən” obrazında qələmə
vermək düzgün deyildir.
“Azsaylı xalqların ana dillərinin öyrənilməsi” probleminə həsr olunmuş “Dəyirmi masa”da səmərəli fikir mübadiləsi aparıldı. İstəklərlə imkanlar arasındakı tənasüb
müəyyənləşdirildi. Təbii ki, respublikamız üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan belə incə mətləblərdə reallığı nəzərə almaq vacibdir. Bizcə, işgüzar şəraitdə keçən yığıncaqdan hamı
işgüzar əhval-ruhiyyə ilə qayıtdı.
“Yurddaş” qəzeti
26 iyun 1991-ci il, səh. 6-7
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ƏLİfBAMIZ, TALEYİMİZ...
Ulu xalqımızın yazı mədəniyyəti öz tarixi boyunca dönədönə əlifba dəyişikliyinə məruz qalıb. Tale belə gətirib ki, biz
Azərbaycan türkləri bu gün də - XXI əsrin astanasında yenidən əlifba problemi ilə üz-üzə dayanmışıq. Çünki hakim siyasi rejimin təzyiqi ilə qəbul edərək əlli il işlətdiyimiz kiril
əlifbası dilimizin səs tərkibini, inkişaf qanunauyğunluqlarını
əks etdirə bilmir. Millətimizin adı, soyadlarımızın sonluğu kimi, kiril əlifbası da Stalin rejiminin Azərbaycan xalqına verdiyi “töhfələr”dəndir.
Tədqiqatçılar çoxdan aşkarlamışlar ki, eramızın əvvəllərinədək oğuz türkləri mixi yazılardan, qədim run, uyğur,
manixey əlifbalarından istifadə etmişlər. VII əsrdə ərəb istilası nəticəsində bütün türk xalqları kimi Azərbaycan türkləri
də ərəb əlifbasına keçmişlər. Beləliklə də, yazı mədəniyyətimiz tarixində ən uzunömürlü əlifba fəaliyyətə başlamışdır.
Min ildən artıq bir dövrdə tarixi salnamələrimiz, elmi-ədəbibədii irsimiz, qiymətli tərcümələr, qonşu dövlətlər arasındakı müxtəlif yazışmalar məhz ərəb əlifbasında qələmə
alınmışdır. Əlifbanın ümumiliyi sayəsində türk xalqları bir-birini asanlıqla oxuyub-anlamış, mənəvi yaxınlıqlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. Ərəb əlifbasının dəyişdirilməsi hər
şeydən öncə türk xalqlarını biri-birinə yadlaşdırmaq, unut168
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durmaq qəsdini güdmüşdür. Lakin dövrünün böyük ziyalısı
olan görkəmli şəxsiyyətlərimiz belə bu mühüm amili nəzərdən qa çır mış, doğ ma xal qın tə rəq qi si ni ərəb əlif ba sı nın
də yiş dirilməsində görmüşlər. Nəticədə türk dünyası çox şey
itirmişdir. Azərbaycan türklərinə isə ikiqat zərbə dəymişdir:
əvvəla, öz tarixi köklərimizdən, ulu babalarımızın qoyub getdiyi minillik mədəni-mənəvi irsimizdən ayrı düşmüşük, ikincisi, şimalda yaşayan xalqımız cənubda yaranan
ədəbiyyatdan xəbərsizdir, cənubda yaşayanlarsa şimaldakı
mənəvi sərvətləri oxuya bilmir.
Zaman-zaman içimizi göynədən əlifba problemi son iki
ildə milli özünüdərkin nəticəsi kimi bütün kəskinliyi ilə meydana çıxmışdır. Tarixi ədaləti bərpa etməyin vaxtı çatmışdır.
Nəticədə dövlət tərəfindən rəsmi olaraq Əlifba komissiyası
yaradıldı. Mətbuatda gedən müzakirələrdə müxtəlif peşə sahibləri, alimlər, geniş xalq kütlələri iştirak edərək öz düşüncələrini, mülahizə və təkliflərini bildirdilər. Əlifba islahatı
istiqamətində atacağımız növbəti addımda latın qrafikası
əsaslı əlifbaya qayıdışın zəruriliyini qeyd edənlər çoxluq təşkil etdilər. Bəlkə də bu, latının könüllü qəbul etdiyimiz yeganə əlifba olmasıyla əlaqədardır?.. Hər halda dünyanın beş
qitəsində istifadə olunan latın əlifbasının mütərəqqi cəhətləri
inkaredilməzdir. Bu barədə çox deyilib, çox yazılıbdır. Məqsədimiz heç də ərəb və latın əlifbalarını qarşı-qarşıya qoymaq
deyildir. Çünki bu gün latına qayıdışı labüd bildiyimiz kimi,
ərəb əlifbasını öyrənməyin də zərurət olduğunu dərk edirik.
ƏlifbaproblemimizinhəlliyollarıbarədəoxucularımızamötəbərməlumatverməküçünrespublikaAliSovetininRəyasətHeyətiyanındayeniAzərbaycanəlifbasınıhazırlayanxüsusikomissiyanınüzvü,
professorKamalAbdullayevləgörüşdük.Azərbaycanxalqınınqarşısındadurançoxsaylıproblemlərətoxunanprofessorbildirdiki,bu
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çoxluğuniçindənəlifbaprobleminiayırmaqxüsusiləvacibdir.Görkəmliziyalılarımızın,elmvəmədəniyyətxadimlərimizin,yazıçılarımızıntoplandığıƏlifbakomissiyasıdoğrudandaböyükişgördü.Yeni
AzərbaycanəlifbasınakeçidrespublikaAliSovetininyaratdığıkomissiyanıngündəlikişiydi.Ənəvvəldilçilərdən,mütəxəssislərdənibarət
böyükbirqrupəsrinəvvəllərindəAzərbaycandaişlədilmişlatınqrafikasıəsaslıəlifbanınyenilayihəsiniişləyibhazırladı.Bu,oqədərdə
asanişdeyildi.Bəzənsaatlarla,günlərləbuvəyadigərhərfinyazılışıylabağlımübahisələrgedirdi,fikirmübadiləsiaparılırdıvənəhayət,
ortaqfikrəgəlinirdi.Bundansonraəlifbakomissiyasıqarşısındalatın
qrafikasıəsaslıyeniAzərbaycanəlifbasınakeçidmexanizminivəonun
mərhələlərinimüəyyənləşdirməkməsələsidurduki,biişdəkomissiyanınbütünüzvləriiştiraketdilər.ƏlifbakomissiyasıXalqTəhsiliNazirliyindən,DövlətMətbuatKomitəsindən,DövlətPlanKomitəsindən,
TəchizatKomitəsindəngələntəklifləriümumiləşdirdi,otəklifləriillər
üzrəmüəyyənləşdirdivəhərtəşkilatıngörəcəyiişləri,vəzifələridəqiqləşdirdi.
Müsahibimizdənonudaöyrəndikki,builyeniəlifbayakeçid
barədəfərmanveriləcəyigözlənilir.Rəsmifərmanimzalanandansonramüxtəlifidarəvətəşkilatlarişlərininspesifikasına,özimkanlarına,
texniki,maddi,iqtisadipotensiallarınauyğunşəkildəyeniəlifbanıtətbiqetməkistiqamətindəişləyəcəklər.Buproses1995-ciildədaxilolmaqla,təxminənbeşildavamedəcək.
Əlbəttə,fərmanınverilməsiləyeniəlifbayakeçməyianibiraddımkimitəsəvvüretməkolmaz.Yəni“bugünfərmanverildi,sabah
hamıyeniəlifbaylayazmalıdır,bütüntədrisocaqları,müə ss is ələröz
yaz ışm alar ın ınəlifb as ın ıdərh aldəy işd irm əlid ir”düş ünc əs iyanlışd ır.Məs ələn ibeləqoym aqvəhəlletm əkmümk ündey il.Müəyy ənmüdd ət,yən inəz ərd ətut ulm uş5ilərz ind əind iist if ad ə
etd iy im izəlifb aylaqəb uledəc əy im izəlifb aparalelşək ild əişləd ilməlid ir.Bunisb əttədr ic ənlat ınqraf ik as ıəsaslıəlifb an ınxeyr i170
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nə dəy işm əlid ir. Yən i müdd ət baş a çat an ad ək  yen i əlifb a
tamşək ild əhəy at ım ız atətb iqolunm alıd ır.
K.Abdullayevqeydetdiki,builhəmXalqTəhsiliNazirliyinin,
həmDövlətMətbuatKomitəsininqarşısındaonlarınözlərininverdikləritəkliflərəuyğunolaraqçoxböyükişlərdurur.Məsələn,sentyabr
ayındanBakıDövlətUniversitetində,respublikanınortaümumtəhsil
məktəblərindəvədigərtədrisocaqlarındayeniəlifbanıöyrədənfakültətivməşğələlərin,kurslarıntəşkilinəzərdətutulmuşdur.Dövlət
MətbuatKomitəsindəyeniəlifbadaişləyəbilənmakinaçılarınhazırlanmasını,korrektorların,mətbəəişçilərinin,qəzet-jurnal,nəşriyyat
əməkdaşlarınınyeniəlifbayatamyiyələnmələrinitəminedəntədbirlərkompleksihəyatakeçiriləcəkdir.Mətbəələrinişininyeniəlifbaya
uyğunlaşdırılması1994-cüilədəkhəllolunacaqdır.Matrisalarınalınmasından,poliqrafiyamüəssisələrindəşrifttəsərrüfatınınqismən,sətirtökən maşınların isə tam yenidən qurulmasından tutmuş,
kitab-qəzetmətbəələrinintexnikiavadanlığınınyeniəlifbayakeçirilməsinədəkbütünbuməsələlər,heçşübhəsiz,gərginəmək,ciddiiştələbedir.
RespublikaNazirlərSovetinin,DövlətTeleviziyavəRadioVerilişləriKomitəsinin,BakıŞəhərSovetiİcraiyyəKomitəsinin,rayonicraiyyəkomitələrinin,AzərbaycanElmlərAkademiyasının,yaradıcılıq
ittifaqlarınınvədigərmüəssisələrinəlifbaislahatınıhəyatakeçirməsi
üçünmüxtəlif,rəngarəngsəpkilitədbirlərkompleksiişlənibhazırlanmışdır.Respublikateleviziyasıiləyeniəlifbanıtəbliğedənvəöyrədən
xüsusikurslarıntəşkiledilməsinəzərdətutulmuşdur.Verilişlərinadları,titrlər,elanlarparalelolaraqyeniəlifbailədəveriləcəkdir.Azərbaycanın şəhər və rayon mərkəzlərində   “Yeni əlifba” dayaqları
yaradılacaq,buəlifbanıkönüllüöyrənənlərüçünkurslaraçılacaqdır.
Eynizamandahəmşəhər,həmdəkəndyerlərindəküçəyazıları,vitrinvəreklamlar,idarəadlarıparalelolaraqhəmdəyeniəlifbailəveriləcəkdir.
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1992-ciildənortaməktəblərinIsiniflərindəyeniəlifbanınöyrədilməsinəbaşlanmasıbirnövlayihəşəklindəplanlaşdırılmışdır.Ali
məktəblərinnəşriyyatbazalarınınyeniəlifbayakeçməsitəminolunacaq,həmintəhsilocaqlarındanəşredilənçoxtirajlıqəzetlərinAzərbaycanvariantıgələnildənyeniəlifbaylaçapediləcəkdir.Azərbaycan
dilindəkiortaməktəbdərsliklərininyeniəlifbailəçapatəqdimedilməsinə,xəritələrin,şəhər,kənd,qəsəbəvəküçəadlarınınlövhələrinin,vəsiqələrin,VVAQ,notariat,statistika,uçot-hesabatsənədlərinin
yeniləşdirilməsinədəgələnildənbaşlanılacaqdır.Lakinbusahədəişin
həcmiçoxböyükolduğundanonu1995-ciildətamamlamaqnəzərdə
tutulmuşdur.
1993-cüilinpayınaortaməktəblərinibtidaisinifləriüçündərsliklər intamtirajlayen iəlifb ad aburax ılm as ıdüş ür.Əlifb akom issiyas ıkeç idmərh ələs iüçünresp ublik aqəz etlər ind ənbir in in–
“Komm un ist” in,yaxudyenicənəşrəbaşlamış“Həyat”qəzetinintam
şəkildəyeniəlifbaylanəşriniməqsədəuyğunhesabetmişdir.
1994-cüildənetibarəntəhsilsistemininbütünsahələrindəyeniəlifbanıntətbiqiiləXalqTəhsiliNazirliyiməşğulolacaqdır.Orta
məkt əblər inyux ar ısin iflər iüçündərsliklər inyen iəlifb ailətam
tirajlaburax ılm as ın aisəDövlətMətb ua tKom it əs inəz ar ətedəcəkd ir. Əgər nəz ərd ə tut ulm uş büt ün mərh ələlər ilb əil həy at a
keç ir iləbils ə,pros esd ələngimələrolmasa,ohalda1994-cüilbütünrespublikaqəzetlərininyeniəlifbadanəşriiləəlamətdarolacaqdır.
1995-ciildəisəalivəortaixtisasməktəbləriüçündərsliklərin
tamtirajlaburaxılması,elmi-texnikivəictimai-siyasiədəbiyyatınyeni
əlifbailəçapıməqsədəmüvafiqhesabedilmişdir.Göründüyükimi,əlifbaislahatısahəsindəaparılanişlərinhəcmiilbəilazalacaqdır.Beləliklə,latınqrafikalıəlifba1995-ciildəhəyatımızınçoxböyükbirsahəsini
əhatəedəcəkdir.
M.S. -Birəsrdəartıqüçüncüdəfədirki,əlifbamızıdəyişdiririk.
172

III Fəsil. PUBlİSİSTİKA

Şübhəsiz,Əlifbakomissiyasıkeçidmərhələsinimüəyyənləşdirərkən
keçmişintəcrübəsinədəmüraciətedibdir.
K.A. -1929-cuildəərəbəlifbasındanlatınakeçəndədəoprosesaniolmamışdı.1922-ciildənbaşlanaraqyeddiilmüddətinətamamlanmışdı. Bütün bu proseslər indi beş ilə sığışdırılıb. İndiki
əlifbanın,yazınınhəyatdatutduğuyerinəzərəalsaqgörərikki,bugünküşəraitdəəlifbanındəyişdirilməsiəvvəlkindənqat-qatçətindir.
Kiriləlifbasıyladabirdəfəlikvidalaşmırıq.Rusdiliniöyrənəndəbuəlifbadanistifadəedəcəyik.Gümanedirəmki,əlifbanındəyişilməsiAzərbaycanxalqınındünyaxalqlarısırasındairəliyədoğruhərəkatınıbir
qədərdəsürətləndirəcək.Həmbirdilçikimi,həmdəvətəndaşkimi
inanıramki,bununxalqımızayalnızvəyalnızxeyriolacaqdır.Olabilərki,bizoxeyrigörməzdənəvvəlsırfiqtisadi,maddi,mənəvisahələrdə böyük çətinliklərlə qarşılaşaq, amma biz sabahı düşünsək,
gələcəknəslidüşünsəkgörərikki,buislahatgələcəkdəçoxböyüknailiyyətlərəgətiribçıxarabilər.
Hörmətliyurddaşlarımız!Əlifbaislahatısuverenlikyolundaatdığımızmühümaddımlardanbiridir.Dövlətkomissiyasınıntərkibində
çalışantanınmışalimvəmütəxəssislərxalqımızın1940-cıiləqədəristifadəetdiyilatınqrafikalıəlifbayakeçidin1996-cıildətamamlanmasını nəzərdə tutmuşlar. Doğma respublikadan kənarda yaşadığınız
üçünbildiyinizəlifbanındəyişdirilməsisiziqayğılandırabilər.Taleyimizdənkeçənəlifbafaciəsiniaradanqaldırmaqyolundagərəksizlibizli hər əziyyətə qatlaşaq. Təki, bu dəfə qəbul edəcəyimiz əlifba
müasirAzərbaycandilininbütünincəlikləriniözündəəksetdirənkamilvəyazımədəniyyətimiztarixindəhəmişəyaşarəlifbaolsun!
“Yurddaş” qəzeti
13 mart 1991-ci il, səh. 5
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MÜSTƏQİLLİK ELAN
EDİLİB, AMMA...
Azərbaycanprospekti,12.Yaradıcıziyalılarımızbuünvanayaxşıbələddirlər.Ədəbiyyatvəincəsənətəsərlərininkütləvinəşrinə,ifasına və istehsalına görə verilən müəllif qonorarının düzgün
bölüşdürülməsinəməhzburadanəzarətedirlər–MüəlliflikHüququ
Agentliyində.
1989-cuilədəkÜmumittifaqMHA-nınAzərbaycanşöbəsikimi
fəaliyyətgöstərənAgentlikindimüstəqillikəldəedib.Buyollaaddımlamaqisəoqədərdəasandeyil.Əvvəlaonagörəki,“müstəqilsənsə, get başını özün dolandır” prinsipi ilə işləyən Moskva, ictimai
əsaslarla fəaliyyət göstərən Azərbaycan MHA-ya dotasiya verməyi
1991-ciilinmayayındandayandırsada,ÜMHA-nınbalansındakımülkiyyətindənAzərbaycanaçatasıpayıayırıbverməyibilmərrə“unudub”. Halb uk i, 70 il ərz ind ə xar ic i ölk ələrd ən azərb ayc anlı
müə lliflər əgələnvaly ut an ımən ims əy əndəMoskvaolub,həm in
qon or ard an müv af iq Agentliy ə çat as ı faiz də ÜMH A-y a ver ilib.
Valy ut a ilə ödənm iş qon orar ın əsl sah ib i olan müə lliflər isə öz
haqlar ın ısov etpuluiləalıblar.
Respublikavalyutafondununyaradılmasıbarədətez-tezsöhbətlərgedir.LakinbufondalayiqlitöhfəverəbiləcəkMHA-nınhüquq
vəsəlahiyyətlərindənistifadəetməkheçkəsinyadınadüşmür.Acına174
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caqlıhaldırki,Azərbaycanmüəlliflərinəxaricdəngöndərilənvalyuta
qonorarıeləbugündəMoskvayagəlirvəözünüİttifaqınvarisielan
etmişRusiyanınbüdcəsinədaxilolur.Görkəmlielm,ədəbiyyatvəincəsənət xadimlərimizsə həmin valyutanın müqabilində inflyasiyası
gündən-günəsürətlənənsovetmanatıalmaqdadavamedirlər.
Budaacınacaqlıfaktdırki,respublikaMədəniyyətNazirliyindən,DövlətMətbuatKomitəsindən,ElmlərAkademiyasındantutmuş,
bütünyaradıcılıqittifaqlarınadək(yazıçılar,rəssamlar,bəstəkarlarvə
b.)14-15təsisçisiolanbutəşkilathazırdaheçyerdənyardımalabilmir.Çünkiotəşkilatlarınəksəriyyətiindikiiqtisadişəraitdəimkansızdır.Əslinəqalanda,heçmümkünmadditəminatdabugünMHA-nın
bütünproblemlərinihəlletməkiqtidarındadeyil.Çünkidünyanınən
böyükimperiyasınınsüqutunəticəsindəsovetqanunlarıqüvvəsiniitirib,yeniqanunlarisəhələqəbuledilməyib.Heçşübhəsiz,əqlimülkiyyətin,müəlliflikhüquqununqorunmasısahəsindərespublikamızınöz
qanunlarıolmalıdır.Ukrayna,Rusiya,Qazaxıstan,OrtaAsiyavədigər
respublikalarlaindənbelətərcüməədəbiyyatınınnəşrisahəsindəmünasibətlərimizinecəquracağımızıdatezlikləaydınlaşdırmalıyıq.
ÜzümüzəŞərqdünyasınınqapılarıaçılır.Təbiiki,Şərqxalqlarındabədiikitablarımıza,mahnılarımızavəteatrtamaşalarımızamaraq
dahagüclüdür.Bumarağıdövlətsəviyyəsindətəminetmək,qarşılıqlı
mədənimübadiləprosesinitənzimləməküçündəqiqmexanizmişlənibhazırlanmalıdır.Ümumiyyətlə,respublikaMHAözişstrukturunu
kökündəndəyişməlivətəşkilatibaxımdanyenidən qurulmalıdır.
MHA-nınsədriSvetlanaƏzizbəyovabubarədədeyir:
–Yaxşıolarki,respublikamızBern,CenevrəvəRomakonvensiyalarınınüzvüolsun.OhaldabizimAgentliyinişləridətezliklənizama düşər. Çünki bu konvensiyaların üzvü olan ölkələr insan
hüquqlarınınqorunmasınadairbütünməsələlərdə(müəlliflikhüququ
dahəminhüquqlarıntərkibhissəsidir)bir-birininhüquqlarınasözsüz
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əməledirlər.Bugünmüstəqillikqarşımızdagenişimkanlaraçıb.İndi
xariciölkələrləözümüzbirbaşaəlaqələrəgirəbilərik.HəminkonvensiyalarınüzvüolmayanTürkiyəvəİrankimiölkələrlədəqarşılıqlıəlaqələr yaradacağıq. İstər şair və yazıçılarımızın, istər bəstəkar və
müğənnilərimizin,istərsədərəssamlarımızınxaricdəistifadəolunan
əsərlərinəgörəmüəlliflikhüququnuözümüzqoruyacağıq.AmmahələlikAgentliyimizintexnikibazasıçoxzəifdir.Kompüterlərimiz,teleks
vəkserokslarımızyoxdur.Binamızınəsaslıtəmirəehtiyacıvar.Həm
maaşımızyüksəldilməli,həmdəştatlarımızartırılmalıdırki,dünyamiqyasındabuişlərənəzarətedəbilək.NazirlərKabinetinətəqdimetmək üçün təkliflər toplus u haz ırlam ış ıq. Bur ad a qon or arlar ın
art ır ılm as ıməs ələs in idəqald ırm ış ıq.Ümidvar ıqki,təkliflər im iz
nəz ər əalın ac aq.
Dünyadövlətləriiləəlaqələrimizingenişləndiyi,keçmişmüttəfiqlərimizinsuverendövlətlərəçevrildiyiindikidövrdətəbiiki,AzərbaycanMHA-nınsəlahiyyətləridəartır,işidə.İnditeatrtruppaları,
konsertbriqadaları,müğənnilərimizdahatez-tezxaricəqastrollara
gedirlər.Vaxtaşırıxariciölkələrdərəssamlarımızınsatış-sərgiləriaçılır.
Alimlərimizinelmimonoqrafiyaları,ədiblərimizingörkəmliəsərləriçap
olunur.Turizməlaqələrigenişlənir.Gedib-gələnlərAzərbaycandanvallar,kasetlər,xalçalarvəs.aparırlar.Videoklipləryaradılır.Kommersiya məqs əd ilə Azərb ayc an inc əs ən ət in ə məxs us əsərlərd ən
ist if ad əolun ur.Büt ünbuhallard aazərb ayc anlımüə lliflər inhüquqlar ın ın beyn əlx alq miqy asd a qor unm as ı zər ur id ir. Bu vac ib
işihəyat akeç irm əküçünisəresp ublik aMHA-s ın amöhk əmmaddibaz avəgüclüstat uslaz ımd ır.
“Axtarış” qəzeti
28 fevral 1992-ci il, səh.6

176

III Fəsil. PUBlİSİSTİKA

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.Nazınıçəkənolmadığınıbilirdisanki.Susmuşdu...Anaövladındandoğum
evindəcəimtinaetmişdi...
Bakışəhərindəkisüdəmərkörpələrevindəbugünataqayğısından,ananəvazişindənməhrum100uşaqvardır.Körpələrəbaxdıqcaadamınürəyiağrıyır.Görəsənbuzərifməxluqlarıngünahınədirki,
doğulduqlarıgündəntaleyinənağırzərbəsinəməruzqalıblar?!15
günlükdən3yaşadəkolankörpələrüçünbuuşaqevindəhərcürşəraityaradılıb.Binadatəmizlik,səliqə-sahmanhökmsürür.Körpələrə
84tərbiyəçi,6həkimxidmətedir.Lakinnecəolsada,buevheçvaxt
ailəocağınıəvəzedəbilməz.
Hazırdarespublikamızda3südəmərkörpələrevi(Bakıda,GəncədəvəNaxçıvanda),5uşaqevi(3-üBakışəhərində,ŞəkidəvəLənkəranda), 2 internat məktəb (Mərdəkanda və Maştağada) vardır.
Bunlardavalideynhimayəsindənməhrumolan1.500nəfərəyaxınoğlanvəqızyaşayır.Gəlinbirlikdəmaraqlanaq,görəknecəolurki,uşaq177

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

larbuevlərədüşürlər.
Bak ıd ak ı  süd əm ər körp ələr evin in baş hək im i Rən a
Möhs ünz ad ədey ir:
– Bir qisim analar doğum evindəcə övladından imtina
edir, beləliklə uşaq düşür bura. Hazırda körpələrimizin 10 faizi belələrindəndir. 15 faizi də küçədə atılmışlardır ki, onları
ayrı-ayrı vətəndaşlar, yaxud milis tapıb gətirir. Yetim və kimsə siz uşaq la rı mız da var. Bi zim kör pə lər evin də ki oğ lan
və qız la rın əksəriyyəti isə tək analar tərəfindən müvəqqəti
saxlanmağa verilmişdir. Onlardan bir qismi ərindən ayrılıb,
bir qisminin isə əri vəfat edib. Heç şübhəsiz, övladını buraya
gətirənlər bədbəxt qadınlardır və onları başa düşüb kömək
etmək lazımdır. Uşaqlara ayda bir dəfə baş çəkmək olar. Üç
yaşına çatdıqda isə ana gəlib övladını aparmalıdır. Əks halda
biz onları Bakıdakı 1 və 3 nömrəli uşaq evlərinə köçürürük.
Rənaxanımlasöhbətimizçözələndikcəməsələninköküçoxdərinlərə–sosialproblemlərdəntutmuşadət-ənənələrimizəqədərgedir.  ...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,gənclikillərindəkibirsəhvmi,təsadüfmü,qəzamıbuqızlarınarzularınıpuçaçıxarır.
Xoşbəxtliyinyolunasipərçəkir.Birinsanın xoşbəxtliyiüçündünyaya
yenicəqədəmqoymuşdigərköməksizinsanın taleyiqurbanverilir.
Həmingənclərinsonrakıtaleyiiləmaraqlandıqdagörürükki,onların
bəziləriuğurluailəqurur,övladdünyayagətirir,atalıoğulvəqızlarını
hərcürqayğıya,nəvazişəbələyirlər.Bununlabelə“gəncliksəhvləri”,
atdıqlarıkörpəunudulur.Həyatdaxoşbəxtlərimühakiməetmirlər!..
Hamınınsəadətəhaqqıvar!Lakinözkörpəsininbədbəxtliyiüzərində
xoşbəxtlikbinaedənləribağışlamaqolmaz.Günahsızməxluqlarınata178
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larıisənədənsəyadadüşmür.Halbukiqanuni,yaxudqanunsuz(yəninikahdankənar)doğulmasındanasılıolmayaraqhərbirkörpənin
atasıvardır.Bəs,haradadırbu“ataların”kişilikqeyrəti?Kişidəqadınıaldadarmı,onudarayaqdatənhaqoyubqaçarmı??Sadəcə,təbiət
bizieləxəlqedibki,dünyayagələnhərbirinsanüçünəziyyətində,
məsuliyyətindəböyükhissəsiqadınınüzərinədüşür.Bəşəriyyətin
anasıolanQADINAehtiramdaeləbunagörədir.Məhzbiincəliyinəzərdənqaçırandadünyayaqarabəxtiözündənəvvəldoğulmuşkörpələrgəlir.
– Aldananların əksəriyyəti azyaşlı, yeniyetmə qızlar
olur. Onlar dünyaya gətirdikləri körpə ilə birgə ailələrinə
dərd-bəla, qəm-qüssə gətirirlər. Belə uşaqlar dünyaya gələn
kimi körpələr evi yada düşür. Yaşlı valideynlər uşağı gətirib
verirlər ki, biz bunu evdə saxlamağı namusumuza sığışdıra
bilmərik. Elə zənn edirlər ki, beləliklə namuslarını qoruyurlar. Ancaq mənə elə gəlir ki, uşağı atmaq özü ən böyük namussuzluqdur. Çox hallarda gənc ana körpəsindən ayrılmaq
istəmir. Valideynlərsə onu məcbur edirlər. Anası deyir: “evdən qovacam”, atası deyir: “öldürəcəm”. O da çarəsiz qalıb
uşağını atır. Nədənsə, heç kəs qarşısına məqsəd qoymur ki,
oğlanı tapsın, mümkün olduqda bu iki gənci qovuşdursun.
Yaxud əlaqədar təşkilatlar gənc qadına – tək anaya ev versin, ona maddi cəhətdən kömək etsin.
Bu yaxınlarda baş vermiş bir hadisə hamımızı dərindən sarsıtdı. Bizim körpələr evinə Gəncədən bir qadın gəlmişdi. O, gözümüzün qabağındaca 14 yaşlı qızından da, onun
doğduğu körpədən də imtina etdi ki, heç biri mənə lazım deyil. Nə qədər dilə tutduq ki, qız hələ uşaqdır, nə yola getdiyini dərk etməyib, bir nəticə hasil olmadı. O, qızını da, nəvəsini
də atıb qayıtdı Gəncəyə. Ananın amansızlığı bizi sarsıtdı, –
deyəRənaxanımsözünüyekunlaşdırdı.
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Görəsən,həminandaana14ilbəsləyibböyütdüyüqızınıngələcəyinidüşünübmü?Görəsən,qənimkəsildiyikörpənibircəandaolsa,özünənəvəbilibmi?Oyəqinki,tutduğuişdəözünühaqlıbilir.
Bəs,biznecə?..
Yadımabir-birindənqəribəəhvalatlardüşür.Sizədanışacağım
epizodlardaməlumsəbəblərəgörəşərtiadlardanistifadəedəcəyəm,
əzizoxucular.
Alidənin aqibəti. Alidəhamiləydi.Alitəhsilli,gözəl-göyçəkqızınıneladətiləgəlinköçməmişbuvəziyyətədüşməsianasıValidəni
təbdənçıxarmışdı.Nəqədərgötür-qoyetsədə,Alidəninhərəkətini
biryanayozabilmirdi.Ataişinnəyerdəolduğunubilənkimiqızınıevdənqovdu.Alidəxalasıgiləsığındı.Oğlanevidəhadisədənxəbərdar
idi.Ancaqsusurdular.TənələriçindəaylarıyolasalanAlidəgünlərin
birindəoğulanasıoldu.Oğulsorağıoğlanailəsindəkibuzusındırdı.
Alidənikörpəsiyləbirlikdədoğumevindəntəmtəraqlagəlinapardılar.
İndixoşbəxtailələrivar.Təəssüfki,həmişəbeləolmur.
Nəzakətin məhəbbəti. Yaşıotuzukeçsədəailəqurabilməmişdi.Sevdiyi-görüşdüyüoğlanözündəndoqquzyaşkiçikolduğundanoğlanailəsibuizdivacaqətiziddidi.Ailəsəadətindənəliniüzən
Nəzakətsevdiyioğlandanbiruşaqdünyayagətirdi.İlkvaxtlarsözsöhbət,dedi-qodubaşalıbgetsədə,azsonraehtiraslarsoyudu.ÜstəlikNəzakətinsəmimietirafıçoxqəlblərikövrəltdi:
–Vahiddənsonraçətinki,kiməsəisinişəbiləm.Onuçoxsevirdim.İst əd imbiruşağ ımols un.Ömr üm üVah id inyad ig ar ın ıböyütm əy əhəsredim.Qoc alıqd atənh aqalm ay ım.Ölənd ədalımc a
ağlayan ımols un.
Ürəy i yan anlar da old u Nəz ak ət ə, qın ay anlar da. Zam an
keçd ikc əgəncqad ın ıbaş adüş ənlər in,hər ək ət in əqeyr i-ad i,qeyri-n orm alhalkim ibaxm ayanlar ınsay ıçox alırd ı.Körp əc əoğlan
isəbüt ünbunlard anxəb ərs izböy üy ürd ü.Birilsonraeşitd ikki,
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Nəz ak ətikinc iuşağ ıdünyayagət ir ib.–İst əy ird imqız ımdaolsun, –  dey ə o, tən ə vur anlar a cav ab ver ird i. Öz hər ək ət ind ə
zərr əqəd ərqəb ah ətgörm ürd ü.
Oğul-qızanasıolmaqarzusubəşəriistəkdir,müqəddəsduyğudur.Buarzuhansıqadınqəlbininqapılarınıdöyməyib?!Lakinqoynəzakətlərməndəninciməsinlər,birazərbaycanlıqızıkimimənbuyolla
nəsilartırmağıntərəfdarıdeyiləm.Xalqımınadət-ənənəsinədərinhörmətimvar.NəzakətivəNəzakətkimilərinibaşadüşsəmdə,onların
hərəkətlərinəhaqqqazandırabilmirəm.Görəsənsabahbuuşaqların
“atamızkimdir?”sualınaonəcavabverəcək?Bironubilirəmki,doğduğuuşağıxəstəxanadacaatanqadınlarlamüqayisədəNəzakətkimi
analarqat-qatyüksəkdədayanırlar.İnsanınsabahıüçünnarahatıqsa,
bugüntəkanalarada,onlarınövladlarınada,yetimlərəvəkimsəsizlərədədiqqətvəqayğıylayanaşmalıyıq.Təkanalarınvarlığınımilli
qeyrətinəsığışdırabilməyənxalqonlarımeydanagətirənsosial-ictimaisəbəbləriaradanqaldırmalıdır.
Hamımızaməlumdurki,təkanalarınhüququdövləttərəfindən
qorunur.Lakinhumanistbildiyimizbirsıraqanunlarbusahədətəzadlı,ziddiyyətlivəziyyətyaratmışdır.Beləki,dövləttərəfindənanalıq
məzuniyyətibitəndənsonrauşağıüçyaşacansaxlamaqüçünayda
35manatmüavinəttəyinolunub.Bununlaəlaqədarolaraquşaqbağçalarınəzdindəkikörpələrevlərininsayıazaldılıb.Axı,hansıanaistəməz ki, övladını özü böyütsün, tərbiyəsinə özü nəzarət etsin. Bu
qanunərliqadınlarüçünçoxəlverişlidir.Təkanalarisə35manatdan
əlavəcəmi20manatmüavinətalırlar.Deməli,aydacəmi55manat.
Təbiiki,onlarbucüziməbləğlədolanabilmirlər.İşləməkvəkörpələrinintərbiyəsinibaşqalarınahəvaləetməklazımgəlir.İki-üçnövbəliişdəçalışanlaristər-istəməzsüdəmərkörpələrevinəmüraciətetməli
olurlar.Gözdənuzaq,könüldəniraq,–deyiblər.Bəzianalarbundan
sonrauşağındanbirdəfəliksoyuyurvəonuömürlükdövlətinhimayəsinəverir.Yaxşıolmazmıki,hökumətimizdiqqətinitəkanalaravəər181
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sizqadınlarayönəltsin,insanıninsankimiböyüməsinaminəmüəyyəngüzəştlərəgetsin?!Məsələn,körpəsinibağçayaşınaçatdıranadək belə qadınların əsas iş yerində orta aylıq maaşı 100 faiz
saxlanılsa,bundanyalnızqazanarıq.
Elşənin anası. AnasıElşənisüdəmərkörpələrevinəmüvəqqəti
saxlanmağavermişdi.Zamankeçdikcəanaövladındansoyuduvəonu
birdəfəlikunutdu.Uşağın3yaşıtamamolsada,anagəlibçıxmadı.Milisorqanlarınınaxtarışınəticəvermədi.Anatapılmadıki,tapılmadı.Elşəniqaydaüzrəböyükyaşlılarüçünolanuşaqevinəköçürdülər.Anası
Elşənibirdəməhkəmədə,müttəhimlərkürsüsündəoturduğuzaman
xatırladı.Bunanəcibqadınhakimlərəbildirdiki,uşaqevindəazyaşlı
oğluvardır.Qanunüzrəcəzasıazaldıldı.Buqanunməqbuldurmu?
BirdəfəmərkəziteleviziyailəMoskvadakıuşaqevlərindənbirinindirektorudanışırdı.Oqeydetdiki,ata-analarınınsağlığındaartıq üçüncü nəslin yetimxanada böyüdüyü ailələr var. Bu, dəhşətli
faktdır.Direktorunbirfikriniunudabilmirəm:valideynnəvazişindən
məhrumolan,ailəqayğısıgörməyən,inkubatorcücələrikimiümumi
tavanaltındaböyüyənuşaqlardaincəduyğular,insanihisslərzəifinkişafedir.Həminoğlanvəqızlarçoxvaxtböyüyəndəacıqlı,hamıdan
qisasalmağahazırolanbədxahlaraçevrilirlər.
Həyatgöstərirki,ənmüasirtəchizatlı,ənalicənabtərbiyəçiləri
olanuşaqevləribelətərbiyəprosesindəheçvaxtailəocağınınyerini
verəbilmir.Həttaənpisininbelə.Görünür,eləbumülahizələrəəsasəndə,indiölkədəailətipliinternatlar,uşaqevləriyaratmaqprosesi
genişlənir.Respublikamızdadabusahədəilkaddımlaratılır.Bakıda
ailətipliuşaqevləritikməknəzərdətutulur.
...Bakışəhərindəkisüdəmərkörpələrevindənağırtəəssüratla
ayrılırdım.Bələkdəkikörpələrinsəsiharayzənginəçevrilibuğuldayırdıqulaqlarımda.Buyruğamüntəzirdayanmışkörpələrin(2-3yaşlıların)məsumbaxışlarınıunudabilmirdim.Yolgedə-gedədüşünürdüm
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ki,taleyintəzadınabax,birqadınillərləövladintizarındaqovrulur,
körpəsəsinə,körpənəfəsinəhəsrətqalır,digəriisədünyayagətirdiyiövladıartıqyükkimiatır.Bugünyalnızrespublikamızınpaytaxtındaövladlığauşaqgötürməküçün400ailənövbəyədayanıb.
Ömrünütəkyaşamağaməhkumolmuşqızlarımızın,övladlarını
təkböyütməyəməcburqalmışqadınlarınxoşbəxtailəqurabilməməsikimingünahıdırgörəsən?Özlərininmi?İşsizliyinucbatındanvətəndənayrıdüşənoğlanlarımızınmı?Yoxsacəmiyyətin?Bəlkəzəmanənin
günahıdırbu?
RespublikaXalqTəhsiliNazirliyindəeşitdiyiməhvalatmənədahadəhşətlitəsirbağışladı.
Əzizənin uşaqları. GünlərinbirindəhəminnazirliyəNaxçıvan
MSSR-inİliçrayonundan(indikiŞərurrayonu–M.S.)5uşaqlıbirqadıngəlib.Məlumolubki,əriailəsiniatıb,Rusiyayagedib.Qayınanada
gəliniilənəvələrinievdənqovubki,oğlumgedəndənsonramənəboğazortağılazımdeyil.Nəuşaqlarıngözyaşları,nədəgəlininyalvarışları bu hikkəli qarının qəlbini yumşalda bilməyib. Beş körpəsilə
çöllərdəqalan26-27yaşlıgəlinBakıyaüztutub.Əzizəninkörpələrinimüvəqqətiolaraquşaqevlərinəyerləşdiriblər,özünəiş,yataqxanadayerveriblər.Əzizəninmaddivəziyyətiyaxşılaşdıqcakörpələrini
bir-biruşaqevlərindəngötürübözyanınagətirib,yenidənbirocağın
başınayığışıblar.
...Doğumevininpəncərələrindənbirkörpəsəsidalğalanıbyayılır:inqəəəəəə...Busəsdəqocadünyayameydanoxuyan,hamını
humanizməsəsləyənbirxəbərdarlıqvar:dünyayaİNSANgəlir!DünyayaİNSANgəlir!!!
“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“yaddançıxır”.Binainşaolunarkənbuməqsədlərləboşqoyulmuşkiçicik
sahələrazkeçməmişbaxımsızlıqüzündənzibilliyəçevrilir,onagörədə
nəuşaqların,nədəböyüklərinistirahətvəəyləncəsiüçünyararlıolmur.Ənyaxşıhaldahəminsahələraşağımərtəbələrinsakinləritərəfindənçəpərəalınaraqyerindəbağçasalınır.Yaxudbuyerdəşəxsi
tanışlarüçünqarajtikilir.Əlbəttə,yaşıllaşdırmadaxeyirxahişdir,qarajdalazımdır.Birşərtləki,uşaqlarınoyun-əyləncəsahələrizəbtedilməsin.
Uşaqdünyası.Oyunsuz-əyləncəsizonunnəgözəlliyi?!Yadındanəsaxlasın,yaddaşındahansıxatirəniyaşatsınənadibəşərisəadətdən – oynamaq sevincindən məhrum uşaq? Axı, OYUN yalnız
əyləncədeyil.Oyunkörpənininsankimiformalaşmaməqamıdır.Bu
prosesdəuşaqhəmyaşıdlarıiləünsiyyətvərdişləriqazanır,cəmiyyətdəyaş am ağ ıvəöz“mən” in iqor uy ubsaxlam ağ ıöyr ən ir.Oğlan
vəqızlarcürbəcüroyunlarlaəylənərkənonlardahəmdəilkinpeşə
marağıoyanır,əməkvərdişləriformalaşır.
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Uşaqorqanizmidaimhərəkətdəolmağıtələbedir.Açıqhavada
“qaçdı-tutdu”,voleybol,basketbol,futbolvədigəridmanoyunları
uşaqlarınsağlamlığınamüsbəttəsirgöstərir,gümrahböyümələrinə
köməkedir.Onlardaidmanahəvəsoyadır.Dediklərimiziyekunlaşdıraraqbuqənaətəgəlirikki,uşağınhəməqli,həmdəfizikiinkişafında
oyunlarzəruridir.Lakinçoxtəəssüfki,bugünböyüməkdəolannəslin,xüsusilədəşəhəruşaqlarınınoynamaqüçünşəraitləriyoxdur.Son
illərdə həyət anlayışı həyatımızdan, məişətimizdən ildırım sürətilə
uzaqlaşır.Vəhəyətsizçoxmərtəbələrinsayıartdıqcabirsıramənəvi
dəyərləriitiririk.Həyətlərinsayıazaldıqcaənənəviqonşuluqmünasibətləridəsoyuyur,qapıbirqonşularget-gedəyadlaşırlar.Həyəts izbin alard a,dörddivararas ınd aböy üy ənuşaqlars aevd ənad inclik
edir,böyüklərizinharagətirirlər.Hərdəfəpilləkəndə,yaxudliftinqarşısındaoynayankörpələri,toplaşıbsöhbətedənyeniyetmələrigörəndə ürəyim ağrıyır. Niyə bu gözəl oğlan və qızların oynaması,
əylənməsi,deyib-gülməsi,birsözlə,özuşaqömrünüyaşamasıüçün
həyətyoxdur?On-onikidoqquzmərtəbəlibinanınsalındığıərazidə
müxtəlifidmanqurğularıquraşdırmaq,meydançalarsalmaq,istirahət
guşələriayırmaq,ağacəkməkolmazdımı?60-cıillərdənüzübəriBakıdatikilənbinalara,salınanyeniyaşayışməhəllələrinəbaxandaadamıheyrətbürüyür.Nəmikrorayonlarda,Əhmədlidə,Yasamalda,nə
dəşəhərinmərkəzhissəsindəyuxarıdasadaladıqlarımızarastgəlirik.
Halbukiölkənindigərböyükşəhərlərindəsalınanyaşayışməhəllələri
sakinlərəxidmətbaxımındanildən-ilətəkmilləşir.Moskva,Leninqrad
(indikiSankt-Peterburq–M.S.),Kiyev,Minskşəhərlərindəkiyeniqəsəbələrərazigenişliyi,yaşıllığı,oyun-idmanmeydançaları,həyət-bacasıiləqibtəhissidoğurur.Bəsbizdəniyəbelədeyil?Şəhərsalma
sahəsindəkitəsərrüfatsızlığımız,nöqsanlarımıznəiləbağlıdır?Layihələrinzəifliyiiləmi,yoxsatikintiişlərininkeyfiyyətsizliyiilə?Bəlkəiqtisadi imkansızlıqla?.. Bu düşüncələrlə Bakı Şəhər Dövlət Layihə
İnstitutunaüztutdum.İlköncəşəhərsalmaüzrəlayih ən inbaşmem ar ıQə185
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zənf ərQuliy evləgör üşd ük.Oded i:
–Bizlayihədədediyinizobyektlərinhamısınınəzərdətuturuq.
Lakintikintimədəniyyətiaşağıolduğundansalınanyeniyaşayışməhəllələriningörkəmiürəkaçanolmur.Yaşıllaşdırmaidarəsiözöhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirmir. Baxımsızlıq nəticəsində boş
sahələriayrı-ayrıadamlarzəbtedir,çəpərəalaraqəkir-becərir.Asfaltlanmışsahəyəkeyfiyyətsizasfaltdöşəndiyindənazsonrayağışdanqardan aşınmaya məruz qalır. Keyfiyyət olmayan yerdə hansı
gözəllikdəndanışmaqolar?!
NövbətimüsahibimlayihəinstitutununbaşmühəndisiTeodor
Şarinskioldu.
–Biziminstitutunhazırladığılayihələrdəistərqocalar,istərsə
dəuşaqlarüçünhərşərait–istirahətvəidmanguşələrinəzərdətutulur.Bütünxərclərhesablanıblayihəsmetasınadaxilolunur.Lakinburada işlədiyim 40 il ərzində elə bir hadisə xatırlamıram ki, tikinti
təşkilatlarıbizimtələblərimizitamyerinəyetirsinlər.Dörddivarıhörüb,
qapı-pəncərəniqoyankimiqışqırırlarki,binanıtəhvilalın.Layihələrimizheçvaxttamşəkildəhəyatakeçirilmir.Çünkiinşaatprosesindəiştirakedəntəşkilatlarməsuliyyəthissetmirlər.
Şəhərsalmaüzrəmütəxəssisləringöstərdikləribirsıralayihələr
onlarındediklərinitəsdiqedirdi.MemarQ.Quliyevinlayihəsiəsasında
Şıxçimərliyiyaxınlığındasalınacaqyeniyaşayışmassivi,Badamdarda
tikiləcəkmikrorayon...İdmanmeydançaları,hovuzlar,mədəni-məişət
obyektləri,ticarətşəbəkələri,klub-kitabxana,həttafunikulyor...Layihələrəbaxdıqcaadamınürəyiaçılır.
MemarƏlibəyNovruzinin“Yaşayışparkı”layihəsişəhərsalmadayenikonsepsiyadır.O,beşqrupyaşayışbinasındanibarətdir.Binaların birinci və ikinci mərtəbələrində mağazalar, məişət xidməti
obyektləri,kinoteatr,uşaqbağçasıvəs.yerləşir.Ərazidəikiməktəb
olsada,buradahasaraalınmışməktəbyanıidman-oyunmeydançaları
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yoxdur.Yaşayışparkınınortasındaorijinalbircoğrafiparkvardır–bütünokeanlarıvəaltıqitəsiiləbirgəYerkürəsi.Genişəraziüçünnəzərdətutulmuşbucoğrafiparkdaməktəblilərdünyasəyahətinəçıxa
bilərlər.Memarınfikrincə,hərqitəninfloravəfaunasıburadaözəksinitapmalıdır.“Qitə”lərdəkikafelərdəsəyahətçilərəməhzhəminölkələrəməxsuskulinariyaməmulatlarıtəklifedilməli,səciyyəvimusiqi
səsləndirilməlidir.Birsözlə,coğrafiparkəslnağıllaraləmidir.Birdəfə
burayasəyahətəçıxanuşaqYerkürəsinincoğrafiyasıbarədəillərlə
məktəbdəöyrəndiklərindənqat-qatgüclütəəssüratalacaq.Görəsən,
əlaqədartəşkilatlaruşaqlarımızüçünəsltöhfəolabiləcəkbusayaqlayihələrihəyatakeçirməkhaqqındanəvaxtdüşünəcəklər?Ə.Novruzininuşaqlaraböyükməhəbbətindənqaynaqlananakademiyatipliuşaq
bağçasınınlayihəsidənovatormemarınuğurluəsərlərindəndir.
Memarlarımızınyaradıcılığıilətanışolduqcaneçə-neçəbelədəyərlilayihələrinkağızüzərindəqaldığınınşahidioluruq.Hərdəfədə
dərintəəssüfhissikeçirmişik.Axı,insankörpəlikdənmemarlıqabidələriilətanışolur.Memarlıquşağıntəfəkkürünə,hissiyyatınatəsiredir.
Şəhərvəkəndlərinmemarlıqabidələri,yaşayışvəistehsalatbinalarınınquruluşu,görkəmi,mebel,məişətəşyaları,yollarınvəhəyət-bacanınnecəliyiuşağıninkişafındasilinməzizlərburaxır.Ondagözəllik
duyğusuoyadır,zövqformalaşdırır.Uşaqlıqdanancaqeynitiplipanel
evlərgörənşəxsböyüyübvəzifəbaşınakeçəndədərastlaşdığıxarabalıqlar,bərbadyollar,zibillihəyətləronunarahateləmir.Çünkiobuna adət etmişdir. Nəsihətçiliklə, quru təbliğatla insana gözəllik
duyğusuaşılamaqmümkündeyildir.Uşaqgözəlliyigözüyləgörüb,qəlbiylə,bütünvarlığıyladuymalıdır.Uşaqdagözəlliyəheyranlıqhissi,
qayğıkeşlikhissitərbiyəetməkvacibdir.Həmağıla,həmqəlbətəsir
göstərənmemarlıqsənətibütündövrlərdəcəmiyyətingüzgüsüolmuşdur.Bugündəo,cəmiyyətimizinictimai-siyasivəiqtisadiinkişafsəviyyəsiniözündəəksetdirir.
“Uşaqlargələcəyimizdir!”–deyiriksə,gərəkgələcəyimizolan
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balalarınhərtərəfliinkişafınınqayğısınaqalmağıdabacaraq.Yoxsa,
hərd ənadam aeləgəlirki,buşüa rd ak ıhikm ət iunutm am aqüçün
onu belə tez-t ez təkr ar edir ik. Şəxs iyy ət in ink iş af ınd a müh üm
rolamalikoyunvəəylənc ələr i,şərait ivəətrafmüh it inəz ərd ə
tut araqbirdah aəlaq əd artəşk ilatlard ansor uşm aqist əy ir əm:–
Uşaqlar ım ızharad aoyn as ınlar??
“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 4 1991-сi il, səh.1
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MÖCÜZƏLƏR REALLAŞIR
Müasir elmin indi-indi qəbul etdiyi rəmmalların, münəccimlərin, sehrbazların, cadugərlərin varlığı bizə uşaqlıqdan
bəllidir: sehrli nağıllar dünyasından. Döyüşün sonunu irəlicədən xəbər verən rəmmalların bəsirətinə, insanları tilsimə salan cadugərlərin sehrbazlığına, öz iradəsilə lazım gəldikdə
təbii qüvvələri belə hərəkətə gətirərək möcüzə göstərən qəhrəmanların qüdrətinə dönə-dönə heyran qalmışıq. Hələ uçan
xalçalar, qeybdən gələn səslər, öz-özünə alovlanıb yanan
ocaqlar, kənar müdaxilə olmadan özbaşına yerini dəyişən əşyalar, nəhayət, səmada uçan boşqablar bizi necə heyrətə salıb?! Körpə qəlbimizdə qorxu qarışıq maraq hissi 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 qədimlərdən özünüdərk insanın ali arzusu olub. Biruni, İbn Sina, Şəms Təbrizi, Əbu Səid, Mesmer və başqa görkəmli şəxsiyyətlər barəsindəki xatirələr, rəvayətlər, onların
altıncı hissə malik olmaları göstərir ki, bütün dövrlərdə kamilliyə çatmış adamlar yaşayıb. Əsrlər boyu özünüdərk yolunda
insanların topladığı təcrübələr şamanlıq, tsi-qun, sufizm, yoqa və digər məktəbləri meydana gətirib. Ekstrasensoriya termini son 20 ildə populyarlaşsa da, elmin əsası e.ə. IV əsrdə
filosof Ərəstun (Aristotel) tərəfindən qoyulmuşdur. Bu sahədə
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ilk elmi təcrübələri isə isveçrəli həkim T.Paratsels aparmışdır.
Ekstrasensoriyalatınsözüolub,“ekstra” -yüksək,fitri,kənar,
xaric;“sensus” -qavrama,hissetmə,duymademəkdir.Ekstrasens
dedikdə yüksək həssaslığa malik, uzaqdan hiss edən, fitri həssas
adamnəzərdətutulur.MüasirekstrasensoriyaelmihəmdəqədimMisirkahinlərinin,Midiyamannlarının,hindyoqlarının,Çintərkidünyalarının, şamanların ruhi və mənəvi inkişaf yolunda əldə etdikləri
möcüzvərdişləritədqiqetməkləməşğuldur.Xalqnağıllarınavəqədimdastanlaradiqqətyetirsək,möcüzələrgöstərənqəhrəmanların
əslindəözbiosahələriniidarəedəbilmələrisayəsindəadiinsanlardan
fərqlinəticələrənailolduqlarınıgörərik.Onlarıngücübəsirətgözlərininaçıqlığındadır.Müqəddəskitablardahaqqındabəhsolunanpeyğəmbərlərin qüdrətilə baş verən möcüzələr də kamilliyə çatmış
insanınözruhunu,yənibiosahəsinigücləndirməkhesabınaağlagəlməzişlərgörməkimkanındanxəbərverir.
Bütünbiolojivarlıqlarınətrafındaözünəməxsusbiosahəolduğu
yaşadığımızXXəsrinsononilliklərindətamtəsdiqinitapıb,müxtəlif
cihazlarvasitəsiləhəminsahəninfizikixassələriyoxlanılıb,şəkliçəkilib...ƏslindəSSRİ-dəbusahəyədairtədqiqatlarhələ1917-ciilOktyabr inqilabından az sonra davam etdirilməyə başlamışdı, lakin
bolşevizminkommunist-ateistideologiyasınıntələbinəuyğunolaraq
nəprosesinözü,nədəəldəedilənnəticələrbarədəgenişxalqkütlələrinə heç bir məlumat, açıqlama verilmirdi. Uzun illər boyu SSRİ
ElmlərAkademiyasınınmüxtəifinstitutlarındaekstrasensoriyavəparapsixologiyayaaidmüxtəlifeksperimentləraparılmışdır.Alimlərinsanın və digər canlıların ətrafındakı biosahənin, maqnit dalğalarının
xüsusiyyətləriniöyrənirvəbusahələrininsanındaxiliorqanlarıvəxasiyyətiilə,ocümlədənətrafmühitləəlaqələriniizahetməyəçalışırdılar.Ammatəcrübələrtamamilə“məxfi”saxlanılırdı.Sonillərinaşkarlığı
özişığınıbusahəninüzərinədəsaldı.Ekstrasenslərinmövcudluğu
rəsmişəkildəetirafolundu.Mətbuatdanaldığımızməlumatlaragörə,
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hazırdaSSRİ-dəyarımmilyonadəkpeşəkarekstrasens,rəmmal,təbib,münəccimvəcadugərvardır.
İndiölkədəinsan-təbiət,insan-canlıaləm,insan-insan,insankosmoskimiəlaqələristiqamətindətədqiqatlargünü-gündəngenişləndirilir. Digər kosmik sivilizasiyalarla əlaqə yaratmaq məqsədilə
ekstrasenslərinfövqəlimkanlarınamüraciətolunur,buvasitədəsınaqdançıxarılır.Gələcəkdənxəbərtutmaqüçünmünəccimlərdənistifadəedilir.İnsanpsixikasınınənmüəmmalıtəzahürlərindənolan
hipnoz,hiromantiya(falçılıq),hirologiya(gələcəyigörmək),ekstrasensoriya,həmçininpolterqayst(yəniəşyalarınözbaşınayerdəyişmələri,öz-özünəalışıb-yanmalar,“qeyb”dəngələnsəslər,qeyri-adiişıq
parıltıları,qoloqrafiktəsvirlərinzühuru,borulartamsalamatolduğu
haldamənzilisubasmasıvəs.bukimihadisələr)bugüntədqiqatçıalimlərindiqqətmərkəzindədir.Lakingələcəyigörməkqabiliyyətiilə
bütündünyadaməşhurolanVanqa,Nostradamusfenomenlərihələki,
təbabətelmiüçün“sirr”olaraqqalır.
Azərbaycandadalapqədimdövrlərdənfitrətənqeyri-adiqabiliyyətəmalikolan,“bilici”,“baxıcı”,“falçı”adlandırılanadamlarolub.
Bəzənbuadamlarımistikayaçeviriblər,onlarınqüdrətiniilahiqüvvəyləbağlayıblar.Lakinfaktbudurki,həminşəxslərolubvəadamlara
köməkediblər.Ciddiqadağanillərindəbelə“filankəsəvergiverilib,
dava-dərmansızfilandərdisağaldır”xəbərinidəfələrləeşitmişik.İnananinanıb,inanmayanözəqidəsindəqalıb.Bugünsəvəziyyətdəyişib. Respublikamızda rəsmi qeydiyyata alınmış  Azərbaycan Xalq
BilicilərivəEkstrasensləriİttifaqıyaradılmışdır.İttifaqınprezidentiekstrasensEtibarElkindir.TəşkilatBakıElmi-TədqiqatTravmatologiyavə
Ortopediyaİnstitutununbinasındayerləşir.Keçənildənfəaliyyətgöstərən“İnsan”elmimərkəzidəİttifaqıntərkibinədaxilolmuşdur.
AzərbaycanXalqBilicilərivəEkstrasensləriİttifaqıkönüllüictimaitəşkilatdır.Məqsədimənəviinkişafəsasındafizikivəəxlaqicəhətdən hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirmək yolu ilə
191

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

vətəndaşlarısağlamlaşdırmaqdır.O,xalqkütlələriiləvaxtaşırıgörüşlərkeçirəcək,müzakirəvədisputlar,müşavirəvəseminarlar,xüsusi
tədriskurslarıtəşkiledəcək,yerlərdəmaraqlarüzrəklublar,müxtəlif
birlikləryaradacaqdır.Bioenerji,enerjiinformasiyamübadiləsi,ekstrasensoriyavəparapsixologiyayaaidtədqiqatvətədbirlərdəAzərbaycanınmənafeyiniqorumaqİttifaqınəsasvəzifələrindəndir.Adamların
cansağlığınınmöhkəmləndirilməsinə,işqabiliyyətininvəəməkməhsuldarlığınınartırılmasınaköməketmək,onlardayüksəkmənəvikeyfiyyətləri formalaşdırmaq, bir sözlə, fiziki-psixi-mənəvi cəhətdən
sağlamolanfəalictimainəslinyetişdirilməsiekstrasenslərimizinəsas
qayğılarındandır.İttifaqınəməkdaşlarıekstrasensoriyavəpsixotronikasahəsindəqabiliyyətiolan,nəsildən-nəsləötürülənqeyri-ənənəvi
biliklərəvəvərdişlərəmalikadamlarınaşkaredilməsi,onlarınqabiliyyətlərininhimayəsi,inkişafetdirilməsi,həyatdatətbiqivəmükafatlandırılması ilə də məşğul olacaqlar. Ekstrasensoriyanın ənənəvi
olmayanbiliksahələrinigenişxalqkütləsininxidmətinəyönəltmək,
canlı aləm ə qarş ı yön əld ilm iş cad ug ərlik, sehrb azlıq, eləc ə də
psix otr on ik a və enerjiinf orm as iy a müb ad iləs i üzr ə əzabv er ic i,
ant ih um an ist eksperimentləraparılmasınaqarşımübarizədəAzərbaycanxalqbilicilərivəekstrasenslərininməramıdır.Ayrı-ayrışəxslər
tərəfindənbaşverəbiləcəkşarlatanlıqvəsui-istifadəfaktlarınınqarşısınıalmaqüçünAXBEİrespublikanınbütünekstrasens,parapsixoloqvəbilicilərininfəaliyyətinənəzarətedəcəkdir.
Hazırda ilk addımlarını atan Azərbaycan Xalq Biliciləri və
EkstrasensləriİttifaqınıntəşəbbüsüyləBakıdakurslartəşkiledilərək
özündəgüclübiosahəhissedənadamlaradərskeçilir.Üçaylıqkurs
müddətində həmin müdavimlərə alim və həkimlərin rəhbərliyi ilə
ekstrasensoriyanınhələliktəbabəthissəsi(gələcəkdəmagiyahissəsinintədrisidənəzərdətutulur)tədrisedilmiş,anatomiyavəfiziologiya 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,psixologiyavəs.elmlərdəburayadaxildir.Müsahibimizbildirdiki,yeniyarananİttifaqhələlikdördəsasistiqamətdəfəaliyyətgöstərəcəkdir:
-bəsirət,yənigələcəyigörmək,proqnozlar;
-tibbi ekstrasensoriya (ancaqmüalicəviəhəmiyyətliüsulları
tətbiqetmək);
-texniki ekstrasensoriya (faydalıqazıntılarıntapılması,yeraltı
sularınaşkaraçıxarılması,batmışgəmilərinvəitmişxəzinələrinyerinin
müəyyənləşdirilməsi,müəssisəvətəşkilatlardaişyerlərininağırmaqnitcərəyanlarından(energetikadan)təmizlənməsi,kəndtəsərrüfat ındaməhs uld arlığ ınart ır ılm as ı,təb iifəlak ətlər inqab aqc ad an
xəb ərver ilm əs i,şəh ərs alm ad abin alar ınyer in indəq iqləşd irilm əs ivəs.;
-nü cum və xi ro lo gi ya- fi zi o no mis ti ka (ov uc uniçind ək i
vəalınd ak ıxətlər əgör əadam ınxarakt er in in,xəst əliy in inmüə yyənləşd ir ilm əs i).
HərgünAzərbaycanxalqbilicilərivəekstrasenslərininyanınaneçə-neçəadamgəlir.Şəfatapanlardaolur,falınainananlarda,inanmayıbqayıdanlarda.Ammaqayğıdan,diqqətdənkənardaqalanolmur.Öz
qüvvələrinisınayanekstrasenslərmüraciətedənlərəköməküçünbacarıqlarınıəsirgəmirlər....Kəskinağrıylamüraciəteləyənxəstəekstrasensdənbioenerjiqəbuledir.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?
“Ekran-efir” qəzetinin ön sözü: 20Yanvarmeydanışəhərimizinşimalqapısıdır.Hərəkətinənintensivolduğuyolqovşaqlarındanbiridirbumeydan.Saatdaminlərləmaşınınkeçdiyibeləbiryerdə
sondərəcədəqiqyolintizamıolmalıdır.
İnsafxatirinədeyəkki,meydandakıyöndəmsizköşkləryığışdırılmış,küçəalverinəsonqoyulmuşdur.LakinadıAzərbaycanxalqının
qanlımübarizətarixinədüşmüş20Yanvarmeydanılayiqolduğudiqqətvəqayğınıhələdəgörmür.Səkkizküçəninqovuşduğubumeydandaeləbirhərəkəthərc-mərcliyihökmsürürki,ağırinsantələfatıilə
nəticələnəbiləcəkqəzalarınbaşvermədiyinəhəmsevinirsən,həmdə
təəccüblənirsən.
Maraqlıdır,gündəüç-beşmaşınınkeçdiyibəziyollardaişıqnizamlayıcısıquraşdırıldığıhalda,sondərəcəmürəkkəbliyiiləseçilən
beləbirqovşaqdaçoxsöz-söhbətdənsonranəhayət,dediyimizavadanlıqquraşdırıldı.Görünür,budagözəkülüfürməkdənbaşqabir
şeydeyilmiş.Çünkibunizamlayıcıyahəftələrləişləmir,işləyəndədə
daim“Gözlə!”rejimindəolur.Nəticədəxüsusiləizdihamsaatlarında
böyüktıxaclaryaranır.
RespublikaDövlətYolPolisiİdarəsiişçilərininyoluhərgünburadandüşür.Ancaqkoldibində,yoldöngələrindəpusqudadurmağa
adətetmişyolpolisinədənsəburadagözədəymir.
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Yolörtüyününbərbadolduğu,ümumibirsəliqəsizliyin,pintiliyinbaşalıbgetdiyi20Yanvarmeydanıbəlkədəbuacıtaleyionagörəyaşayırki,necədeyərlər,onunikisahibivardır.Yəniyolunbirtərəfi
Yasamal,digərtərəfiisəNəsimirayonununərazisisayılır.Buradadeyiblər:ikidayəsiolanuşaqkorqalar.
Yuxarıdaqeydetdiyimizkimi,ənintensivhərəkətolanbuküçədəpiyadalarsankisehrbazlıqedir,sürətləşütüyənmaşınlarınarası ilə bir tərəfdən o tərəfə keçirlər. Bu hal isə heç kimi, hətta yol
polisininarahatetmir.
Maraqüçünyoluhardangəldivurubkeçənbirneçəpiyadaya
–“Nəüçünyeraltıkeçiddənistifadəetmirsiniz?”–sualınıverdik.Cavablarolduqcakəskinidi:“Qardaş,oyeraltıkeçiddediyinizcəhənnəməzabıdır,bizimoradanəişimizvar?!”
Doğrudanda,busözlərdəböyükhəqiqətvardır.20Yanvarmetrostansiyasınınüstüiləazdaolsatanışolduq.İndiisəgəlinaşağıdüşək,hərşeyiəməkdaşımızMənzərə SADIQOVANIN gözüilə
görək.
Xatırladırıqki,jurnalisthəmkarımızın20YanvarmetrostansiyasındanhazırladığısüjetbirmüddətəvvəlAzərbaycanteleviziyasında
nümayişetdirilmişdi.Görəsən,bumüddətərzindəmüsbətbiraddım
atılıbmı?
Təəssüflər olsun ki, yox. Odur ki, həmin süjetin mətnini
“Ekran-Efir”insəhifələrinəçıxarmağıqəraraaldıq:
– “Metronun 20 Yanvar stansiyasının keçidlərində şıdırğı alver gedirdi. Ərzaq malları satan kim, mobil telefonuna
danışmaq üçün müştəri axtaran kim. Müxtəlif təyinatlı malların – pal-paltar, ayaqqabı, qab-qacaq, cürbəcür məişət əşyalarının satıldığı ticarət obyektləri, piştaxtalar ayaq tutub
yeriyirdi. Yeraltı keçiddə yol keçən vətəndaşlar, metroya gələn sərnişinlər əsl labirintə düşür, buranın təyinatına uyğun
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olmayan bazara rast gəlirdilər.
Onu da qeyd edək ki, Bakı metropoliteninin digər stansiyalarında keçidin bir tərəfi zəbt olunduğu halda, 20 Yanvar
stansiyasında hər iki tərəf alverçilərin ixtiyarına verilmişdir.
Hünər istəyir buradan keçəsən. Adamların sıxlığından yaranan ağır hava şəraiti və antisanitariya keçidi keçilməz edir.
Əlqərəz, çətinliklə yolu başa vurub metro stansiyasına
daxil olduq. Məqsədimiz 20 Yanvar stansiyasında faciənin
12-ci ildönümü münasibəti ilə görülən hazırlıq işlərini lentə
almaq idi. Stansiyaya keçməyə icazə istəyirdik ki, qəfil təzyiqə məruz qaldıq. Kobud sözlər, nalayiq rəftar, əsəb gərginliyi sovuşanda bəlli oldu ki, stansiyanın rəisi Seyfulla Vəliyev
kameramızı görüb bərk narahat olub. Təəccübləndik ki, görəsən, rəis nədən qorxur? Əgər stansiyada hər şey qaydasındadırsa, buradakı ticarət obyektləri hamısı qanuni fəaliyyət
göstərirsə, rəis çəkilişə niyə mane olur? Nəhayət, razılıq alıb
çəkiliş aparanda gördük ki, 20 Yanvar stansiyasında hələlik
20 Yanvar ab-havası yoxdur. Elə buradaca bir “19 mart terrorizm qurbanlarının xatirə lövhəsi”nə, həlak olanların siyahısına baxdıq, bir alver əlindən tərpənmək mümkün olmayan
giriş-çıxışa, keçidə... Düşündük ki, iraq olsun, birdən təhlükə
baş versə, camaat necə tərk edər stansiyanı?
Çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnmiş metroda partlayış kimi ağır hadisəni yaşamış 20 Yanvar stansiyasının rəisi,
deyəsən, bu vəziyyəti qaydaya salmaqda acizdir. Ümid qalır
Bakı metropoliteninin rəhbərliyinə.”
“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
Milli özünəqayıdış, milli dirçəliş bu gün ümumdünyəvi
prosesdir. Bütün xalqlar öz kökünə qayıdır, tarixin dolaylarında uzaq düşdüyü ulu ənənələrinə yeni həyat verir, qədim
sənətlərini dirçəldir. Hamı çalışır ki, uzun tarixi təkamül prosesində millətinin qazandığı nailiyyətlərin, maddi və mənəvi
sərvətlərin bircəsi də unudulmasın, yaddan çıxmasın.
Bəs belə bir oyanma, dirçəliş dövründə bizdə vəziyyət
necədir? Orta və ali məktəblərimizdə, sənət məktəblərində
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 Dövlət Universitetində, Azərbaycan
İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda oxuyan tələbələrə qədim
Azərbaycan xalçaçılığı, dünya şöhrətli miniatürümüz, zərif
nəqqaşlıq sənətimiz, Əcəmi memarlığı, Sultan Məhəmməd,
Əbdül Mömin, Ağa Mirək, Əfşar, Bəhruz Kəngərli, Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığı layiqincəmi öyrədilib?
Busuallarıaraşdırmaqüçünsahəmüəllimlərinəmüraciətetdik.
İlkhəmsöhbətimizsənətşünaslıqdoktoru,professorNurəddinHəbibovoldu.
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–Nurəddinmüəllim,sizuzunillərpedaqojifəaliyyətgöstərmisin iz.İnc əs ən əttar ix ivətəsv ir isən ətfənlər ind əndərsdem is iniz.Gəncist ed adlar ı,nec ədey ərlər,sən ətmeyd an ınd ak ıdöy üş ə
haz ırlam ıs ın ız. Milli inc əs ən ət im iz in tədr is in in haz ırk i səv iyy əs i
siz iqan eedirm i?
–Xalqımızınzənginmilliincəsənəttarixiniöyrənməkvəincəsənətimizi təbliğ etmək, onu tədris vasitəsilə gənc nəslə çatdırmaq
alimlərimizin,alivəortaməktəbmüəllimlərininənşərəflivəzifələrindəndir.Sonillərbusahədəmüəyyənişgörülüb.V.İ.LeninadınaAPİdə rəssamlığın tədrisi üzrə kadrlar, Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq
məktəbindərəsmmüəllimlərihazırlanır.Bununlayanaşıqeydedəkki,
təsvirisənətintədrisilazımisəviyyədəqurulmayıb,busahədəbirsıranöqsanlargözəçarpır.Əvvəla,təsvirisənətimizintarixini,xalqımızınzənginbədiimədəniyyətiniöyrənməküçünAzərbaycandilində
dərslikləryoxdur.Hazırlanankitablarınçapıisənəşriyyatlarımızdaaylarlaləngidilir,nəticədəməktəblərimizdərsvəsaitlərindənkorluqçəkir.Digərtərəfdən,tədrisprosesindəəsasyüküdaşıyanmüəllimlərin
səviyyəsivəonlarınbuişəmünasibətidəbiziqaneetmir.Çoxhallardaortaməktəblərdətəsvirisənətfənninəayrılansaatlarbaşqafənn
müə llimlər in indərsyük ün ütam amlam aqməqs əd iləonlarahəvalə olun ur.Bununnəticəsindəhəminsaatlarsəmərəlikeçmir.Buda
şagirdlərdərəsmmədəniyyətinininkişafınamənfitəsirgöstərir.İstərdikki,məktəblərimizdərəsmtədrisinədiqqətartırılsınvəbuişəpeşəkarlıqbaxımındanhazırlıqlı,istedadlı,əslpedaqojiqabiliyyətəmalik
rəssamlarcəlbolunsun.Milliincəsənətimizintədrisinəuşaqyaşlarındanbaşlamaqçoxfaydalıolar.Çünkiuşaqlarınincəsənətəmarağı,qabiliyyəti  erkən aşkara çıxır. Buna görə də rəsm tədrisinə, milli
incəsənətimizinöyrədilməsinəailədəvəuşaqbağçalarındabaşlansa,
dahayaxşıolar.Tədrisprosesiardıcılolmalıdır.Əgərənkiçikyaşlarındanuşaqlarhərhansısənətəbəslədiklərimarağıinkişafetdirsələr,
gələcəkdəbuçoxböyükfaydaverəbilər.
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–BakıdakıRəssamlıqməktəbinin,ocümlədənİncəsənətUniversitetininməzunlarındantez-tezeşidirikki,təhsilprosesindətələbələrəAzərbaycantəsvirisənətizəiftədrisolunur.Avropasənətiisə
dərindənöyrədilir.Odaqüdrətlisənətolduğuüçüngəncləriöztəsiri
altınaalır.Sənətdəbelədirki,özkökünü,milliənənələrini,qədimmədəniyyətini bilmədən yaxşı sənətkar olmaq, məhz milli simasıyla
ümumbəşəriideyalartəlqinedənəsərləryaratmaqmümkünolmur.
Nəticədəsənətimizdəitirir,sənətkarlarımızda.Bumənadahəmin
məktəblərintədrisproqramınamünasibətiniz?
–İstərƏzimzadəadınaRəssamlıqməktəbində,istərsədəİncəsənətUniversitetindədərsprosesiÜmumittifaqmiqyasında(Sovetlər
İttifaqınəzərdətutulur–M.S.)tutulmuşvahidproqramlaraəsasən
aparılır.Həminproqramlardatəsvirisənətinbirfənnkimitədrisində
dünyasənətinin,Avropaincəsənətinin,Şərqvəsovetxalqlarıincəsənətlərininöyrənilməsinəzərdətutulub.“SSRİxalqlarıincəsənəti”fənnikeçilirki,budaayrı-ayrırespublikalarınmilliincəsənəttarixinin
hərtərəfli,dərindənöyrənilməsininəzərdətutmur.Bunagörədəyaxşıolardıki,AzərbaycanİncəsənətUniversitetində,Rəssamlıqməktəbində Şərq incəsənəti tarixinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilsinvəbufənnəayrılansaatlarınmiqdarıartırılsın.Arzuedərdim
ki,nəinkialiməktəblərimizdə,həttaortaməktəbdədəAzərbaycan
incəsənətitarixinəxüsusisaatayrılsınvəbudərsmüstəqilfənnkimi
öyrənilsin.
–Birhaldaki,bizdövlətmüstəqilliyinielanetmişsuverenrespublikayıq,deməli,elmimizininkişafı,mədəniyyətimizintəbliğiylədə
özümüzməşğulolmalıyıq.Tədrisproqramlarınıözümüztərtibetsək,
yəqinki,çatışmazlıqlararadanqalxar.
–Şübhəsiz,respublikanınsuverenliyihəyatımızınbütünsahələrində,ocümlədən,alivəortatəhsilprosesindəözəksinitapacaq.
Bubaxımdanbizimdərsproqramlarımızınyenidənnəzərdənkeçirilməsinəehtiyacvardır.Əminikki,yaxıngələcəkdəAzərbaycanxalqı200
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nınbədiimədəniyyətini,zənginmədəniirsiniöyrənməkproblemlərinədiqqətxeyliartacaq,dərsprosesindəmillimədəniyyətimizinöyrənilməsinədahagenişyerveriləcək.Bubaxımdanbizimalimlərimiz,
müəllimlərimizmüəyyənhazırlıqişlərigörməli,dərsliklərin,proqramların,tədrisvasitələrininhazırlanmasındayaxındaniştiraketməlidirlər. Məlumdur ki, “SSRİ tarixi” fənni kontekstində ayrı-ayrı
respublikalarıntarixinəolduqcaazyerverilirdi.Eynivəziyyətincəsənəttarixininöyrənilməsinəaiddir.“SSRİxalqlarıincəsənətitarixi”nin
proqramındaAzərbaycan,yaxudOrtaAsiyarespublikalarınaayrılan
saatlarınmiqdarıolduqcaazdır.Buyaxınlardabiz,akademiyanınbir
qrupişçisi“Azərbaycanincəsənəti”dərsvəsaitini“İşıq”nəşriyyatına
təqdimetmişik.Hal-hazırdaçapdadır.
–Kitabınmüəlliflərikimlərdir?
–“Azərbaycanincəsənəti”dərsvəsaitinirespublikaEA-nınmüxbirüzvləriKərimKərimovlaRasimƏfəndiyev,sənətşünaslıqdoktoru
NəsirRzayevvəmənhazırlamışıq.Həminkitabdaxalqımızınçoxəsrlikincəsənətininzəngintarixiəksinitapmışdır.
–Şübhəsiz,incəsənətimizinmüxtəlifsahələrinədairdərsvəsaitlərininhazırlanmasıçoxvacibişdir.Ümidedirikki,nəşriyyatdahəminkitablarınçapınıtezləşdirəcək.Ammarespublikadamillitəsviri
sənətimizininkişafındamühümroloynayabiləcəkmüstəqilRəssamlıqAkademiyasınınyaradılmasınədənsələngidilir.
– Bu yaxınlarda Bakıda Rəssamlıq Akademiyası yaradılacaq.
Hal-hazırdayaradıcıictimaiyyətimizhəminakademiyanınaçılmasını
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?Gələcəknəsillərbizihansıabidələrləyadedəcək?Ulumemarlıqsənətimizinbugünüvə
sabahıetibarlıəllərdədirmi?SuallarbiziAzərbaycanİnşaatMühəndisləriİnstitutununmemarlıqfakültəsinəapardı.Müsahibimmemarlıqnamizədi,yaradıcımemarƏlibəyNovruzidir.
–Hərbirsənətkarınyetişməsiüçünonunmühitiolmalıdır.Mühityetişdirirsənətkarları.Əgərbizmemarlıqfakültəsinintədrisproqramınıgötürsək,görərikki,buradamemaryetişdirməküçünçoxcüzi
mühitvardır.Tədrisprosesindəmemarlığalazımolmayan,ümumiyyətləincəsənətədəxliolmayanoqədərdərskeçirilirki...Həminfənləri öyrənib imtahan vermək tələbələrin bütün vaxtını alır, daha
memarlığıöyrənməyəvaxtqalmır.Gəlin,bizimənböyükustadımız
olanMikayılHüseynovunyaradıcılıqyolunanəzərsalaq,görəkbucür
gözələsərləryarada-yaradaofənlərdənistifadəedibdirmi?Əgərbu
dərəcədəgörkəmlimemarözyaradıcılığındahəminfənlərdənistifadə
etməyibdirsə,nəyəlazımdıronlarınkeçilməsi?Busiyasifənlərdən
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başqaelətexnikifənlərvarki,onlardamemaragərəkdeyil.Məsələn,konstruksiyadərsi,metalokonstruksiyanınhesablanması.İndiki
dövrdəhəttakonstruktorlardabuhesablamanıEHM(ElektronHesablamaMaşını–M.S.)vasitəsiləaparırlar.Bizisəhələdətələbələrə
ibtidaiüsullaişləməyiöyrədirik.
–Əlibəymüəllim,sizgələcəyinmemarlarınaəsasənhansıfənlərinöyrədilməsinivacibsayırsınız?
–Buradaəsasfənnmemarlıqdır,memarlığıntarixidir,Azərbaycanmədəniyyətidir.Memarlıqincəsənətinbütünsahələriyləvəhdət
təşkiledir.Əgərtələbəözmusiqisini,ədəbiyyatını,tarixini,mədəniyyətinibilmirsə,o,necəmillimemarlıqəsəriyaradabilər?Bumənə
heçcüraydındeyil.Deməli,yaxşımemaryetişdirməküçünAzərbaycanədəbiyyatını,Azərbaycanmusiqisini,mədəniyyətini,ümumiyyətləincəsənətədəxliolanbütünfənləriöyrətməklazımdır.Memarın
bütünelmlərdən–istərtibbelmindən,istərsəfizikadan,kimyadan
xəbəriolmalıdır.Əgərmemarxəstəxanalayihələndirirsəbilməlidirki,
hansıxəstəliküçünhansışəraitlazımdır,nəşəkildəotaqlazımdır.Əsl
memarbütünelmlərdənagaholmalıdır.
–FakültənizdətələbələrəƏcəmisənəti,qədimAzərbaycanmemarlığınınsirləriöyrədilirmi?
–TəkƏcəmisənətiyox,AzərbaycanınƏcəmikimigörkəmlisənətkarlarıçoxolubdur,onlarınhamısınınöyrənilməsiməndediyim
memarlıqtarixielminintərkibhissəsidir.Hal-hazırdamemarlıqfakültəsindəbudərsiətraflıkeçirlər.Birdəbərpaçılıqdərsikeçirlərki,onu
dagözəlsənətkarNiyazimüəllimtədrisedir.Tədrisproqramınadaxil
edilmişbərpaçılıqfənnihəmindediyimizelmlərinöyrənilməsivəqədimabidələrinbərpasıylaəlaqədardır.
–Bərpaçılıqdansöhbətaçdınız,yerigəlmişkəndeyəkki,müasirdövrdəaparılanbərpaişləriçoxvaxtgözlənilənnəticənivermir,
tarixiabidənigözəlləşdirmir,ömrünüuzatmır,əksinəkorlayır.Bax,bu
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qüsuruaradanqaldırmaqüçünsabahınbərpaçısıeləbugün,partaarxasındaikənhansıdərsvəməşğələlərikeçməlidir?
–Şəxsənmənməsələnibeləqoymaqistəməzdim.Çünkiinstitutdabərpaçılıqdərsidoğrudandayaxşıöyrədilir.Respublikamızda
çoxgözəlbərpaçılarvar.Əfsuslarolsunki,bərpaişinigörməküçün
vəsaityoxdur,çünkibərpaoqədərböyükvəsaittələbedirki,hazırdadövlətinbunaimkanıyoxdur.
– Sizcə, bu gün milli memar yetişdirmək üçün nə lazımdır
bizə?
–Həminbuinstitutkivar–İnşaatMühəndisləriİnstitutunun
memarlıqfakültəsi,buradagörkəmlimemaryetişəbilməyəcək.Çünkiinstitutuntədrisproqramıeləqurulubki,ümumiyyətləmühəndis
yetişməlidirburda,inşaatmühəndisi.Memarlığlıdagətiribinşaatmühəndisliyinəyaxınlaşdırıblar.Yaxşımemaryetişdirməküçünbugün
bizimyeganəbiryolumuzvarki,respublikadaayrıcamemarlıqinstitututəşkilolunsun.Əgərmüstəqilmemarlıqinstitutuolmasa,İnşaat
Mühəndisləriİnstitutundabizistədiyimizproqramıhəyatakeçirəbilməyəcəyik.
–Milliincəsənətimizinsabahkıtaleyibugünkütədrisproqramıylaüzvisurətdəbağlıdır.Atalardemiş:”Nətökərsənaşına,odaçıxarqaşığına”.
–Məntədrisproqramınıntərtibiniortaməktəbdən,lapuşaq
bağçasındanbaşlardım.Çünkiinsankörpəlikdənyetişməyəbaşlayır.
Eləistedadlıuşaqlarvarki,onlarözistedadlarınıbüruzəverəbilmirlər.Necəki,şəkilçəkəndəaşkarlayırsan,eləcədəonlarıaşkarlamaq,
inkişafetdiməklazımdır.Bizimtədrisproqramlarınəorta,nədəali
məktəbdəistedadlarıaşkarlamaqimkanıvermir.
Yenədədeyirəm:ayrıcamemarlıqinstitutuaçmaqlazımdır.Və
imkanyaratmaqlazımdırki,tələbələrhamısıxariciölkələrdəolsunlar,oradakıməktəblərdətəcrübəmübadiləsikeçsinlər,gedibonların
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memarlığını,texnikasınıöyrənsinlər.İllərləoxuduğudərsdənsə,bir
dəfəgördüyütələbəninyaddaşınadahamöhkəmhəkkolunur,əbədi
yazılır.Təcridolunmuşmühitdəyaxşısənətkaryetişdirməkmümkün
deyil.Bizmillimədəniyyətimizizənginləşdirməküçüngərəkdünya
miqyaslıəsərlərlətanışolaq.
TÜRK SƏNƏTİ KONTEKSTİNDƏ
İnşaatMühəndisləriİnstitutunundosentiSəyavuşDadaşov20
ildirki,tələbələrəmemarlıqnəzəriyyəsindəndərsdeyir.
–Ümumiyyətlə,bizbusualıaraşdırandaonunüstlaylarından
danışırıq.Tutalımki,bizimfakültəhansısa2fənnitədrisproqramına
saldı,2fənnidəİncəsənətUniversitetiproqramasaldı.Axı,gərək
bunlarhamısınəyəsəbağlansın,birözülünüstündəolsun,birağacın
bud aqlar ı kim i həm ah əng ink iş af eləs in. Bu məs ələlər ə vah id
kont ekst dəbaxmaqlazımdır.Məneləbaşadüşürəmki,millisənət
millidilləbirlikdə,ümumiyyətlə,bizimtəfəkkürümüzüifadəedənvasitələrdir.Memarlıq,ümumiyyətləbirmühitkimibiziözümüzəqaytarabilərvəbiziözümüzəyadedəbilər.Çünkihəminmühitdəşəhərin
yaşayışevlərindəntutmuşmeydanaqədərvəyaxudmüxtəlifmərasimləriəhatəeləyənməscidhəyətindənqəbristanadəkhamısıbizə
məxsusoladabilər,olmayadabilər.Qədimşəhərlərinqalmışhissələrindəənənəvimühitinbizimolduğunuhissedirik,ammayenisalınan şəhərlərdə onu görməyib əsəbiləşirik. Bizim hissiyyatımız,
münasibətlərimizdəyadolur.Beləliklə,millətzəifləyir,ondamanqurtlaşmaəmələgəlir.Mənəeləgəlirki,bu,özülproblemlərdənbiridir.
–Sizbilən,nədənbaşlamaqlazımdır,Səyavuşmüəllim?
–Mənbilən,müxtəlifocaqlardatədqiqvətədrisolunanbütün
millisənətlərininkişafproqramınıhansısabiryerdəcəmeləməkdən
başlamalıyıq.Məsəlçün,TürkiyədəikidənəTürkDünyasınınAraşdır205
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maMərkəzivar.Omərkəzlərmüxtəlifsənətsahələrindəçalışırvəəldəolunmuşnailiyyətləricəmləşdirir.Busayaqmərkəzolanyerdəhəminişdaimgedəcək.
–Söhbətimizmaraqlıolsada,çoxçözələndi.Budatəbiidir.Milli
incəsənətimizinağrılıproblemləriçoxdur.İtkilərimizdəböyükdür.Maraqlıdır,görən20illikmüəllimlikfəaliyyətinizdəsizhəmkarlarınızdan
nəyləfərqlənmisiniz?Tədrisprosesindəkiboşxanalarınecədoldurmusunuz?
–Mənbu20ilin10ilinihamıgedənyollagetmişəm.Müəllimliyinikinciyarısındabutəzəyolutapmışam.Buişdəmənəböyükkömək və işıq Xudu müəllimdən (böyük vətəndaş, alim Xudu
Məmmədovnəzərdətutulur–M.S.)gəldi.Omənimçünməsələninqoyuluşunumüəyyənləşdirdivəyollargöstərdi.Yenitədrisproqramı
tərtibetmişik.Oproqramdabizbütünnəzəriyyəniözmillisənətimiz
üzərindəöyrənirik.Neçəillərdirmənmüəllimişləyirəm.Heçgörməmişdimki,sənətitələbəyəöyrədəsənvətələbəsəndənyaxşıişhazırlaya.Ammaözsənətdilimizitələbəyəöyrədənkimi,eləbirqeyri-adi
vəziyyətəmələgəldiki,heyrətetdik.Deməli,bizdəbirilnəzəriyyəni
öyrədirik,ikinciilkompozisiyalartərtibetməyəbaşlayırıq.Həminbir
ilinərzindəmillisənətiöyrənəntələbələrinbirhissəsiikinciilməndəngüclü,əsərsəviyyəsindəişlərhazırladılar.Buməqamdamənilahi hikməti başa düşdüm ki, deməli, adam  öz dilində danışanda,
minilliklərləbiryerdədanışır.Buçoxvacibməsələdir.İndikihaldaauditoriyadaadamözünüxoşbəxthissedir,çünkibuyoldanailiyyətlər
çoxdur,perspektivümidvericidir.
QədimGüntəkinabidəsindədeyilir:“Eytürk,özünəqayıt,sən
özünədönəndəböyükolursan”.Buəzəmətlifikirözfəciliyi,dramatikliyiiləinsanısarsıdır.Gərəkneçədəfətarixindolaylarındaözünütapıb-itirəsən ki, bu qənaətə gələsən. Əziz oxucular, milli
incəsənətimizintədrisindənonagörəsöhbətaçdıqki,köklərimizəyadırğamağımızdatədrisindüzgünqurulmamasımühümroloynayıb.
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Uluvəqüdrətlisənətənənələrimizdənuzaqdüşmüşük.Cənuba-şimalaparçalanmışıq.Sözsüzki,milliincəsənətimizintədrisiyləbağlıbütünproblemləribiryazıdaaraşdırıb,bütünsuallaracavabtapmaq
mümkündeyil.Təbiiki,probleminhəlliyləbağlımüxtəlifnöqteyi-nəzərlərvar:dərsliklərinolmaması,müvafiqfənlərintədrisedilməməsi,
müstəqilalitəhsilocaqlarınaolanehtiyac,mədəniyyətimizinyabançı
təsirləraltınadüşməsi,ənənəvisənətlərimizinzəiftəbliği,dünyatəcrübəsindənistifadəetməməyimizvəs.Ammabaşlıcaməsələqanımıza hopmuş, təfəkkürümüzdən süzülüb gələn milli xüsusiyyətləri
yaşatmaqdır.Birçoxgörkəmlimüasirsənətkarlarımızınyaradıcılığındaolduğukimi,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,yenidənqurmadövründəcəmiyyətimizdəkinaqislikləraradanqalxmaqəvəzinədahada
dərinləşib,mənəvieybəcərliklərinsayıartıb...
Bu başdan deyək ki, həmişə düzü-düz, əyrini-əyri göstərən
“Mozalan”bugünsayı-hesabıbilinməyənproblemlərləmübarizəcəbhəsindətəkbətəkqalıb.Çünkitənqidəgenişmeydanverildiyisonillərdətənqidözükəsərdəndüşüb.Qəribəziddiyyətdir,eləmi?Satirik
kinojurnalınyaradıcıheyətiləsöhbətlərimizdəkollektivüzvləribuməsələyədönə-dönətoxundular.
“Mozalan”ınbaşredaktoruZiyafətAbbasovdedi:
– Durğunluq dövrü adlandırdığımız illərdə indiki sərbəstlik yox idi, “Mozalan” tənqid hədəfini yüz dəfə götür-qoy
etməli olurdu. Amma elə ki, nömrə ekrana çıxdı, vay tənqid
olunanın halına, süjetlər dərhal “yuxarılarda” müzakirə olunur və ölçü götürülürdü. Bəzən tənqiddən yayınma, sözdə
vəd edib işdə boyunqaçırma halları olurdusa da, bu hal indiki kimi kütləvi xarakter daşımırdı. 1979-cu ildən Azərbaycan
KP MK “Mozalan” satirik jurnalının tənqidi çıxışlarına respublikanın bəzi nazirliklərinin və baş idarələrinin yanlış münasi208
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bəti haqqında hətta qərar qəbul etmişdi. İndi isə belə diqqətdən məhrumuq. 21 illik fəaliyyəti boyunca az qala çəkdiyi hər
süjetdə laqeydliyə qarşı mübarizə aparan “Mozalan” yəqin ki,
özünə qarşı laqeydliyi də cavabsız qoymayacaq.
Düzdür, tənqidimizdən nəticə çıxaranlar da var: hardasa yollar abadlaşdırılır, qaz kəməri çəkilir. Amma köklü məsələlərdə dəyişiklik sezilmir, görünür bu, bütövlükdə ölkənin
hazırki ictimai-siyasi vəziyyətilə bağlıdır.
Daha bir çətinliyimiz ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsilə əlaqədardır. Deməli, indiyəcən hər nömrənin istehsalı üçün dövlət “Mozalan”a 26 min manat pul buraxırdı. İndi
isə xidmət qiymətlərinin bahalaşmasına baxmayaraq, bizə
ayrılan maddi vəsait elə “qal oğlu qaldır” ki, var. Təzə smeta
tutmuşuq, yeni qiymətlər şəraitində bir nömrənin istehsalı 40
min manata başa gələcək. Yəqin ki, respublikanın əlaqədar
təşkilatları “Mozalan”ın bu problemini həll edəcəklər. Amma
yaxşı olardı ki, kinoteatrlarda “Mozalan” kinojurnalının göstərilməsinə qiymət qoyulsun. Belədə biz müəyyən qədər gəlir götürə bilərik ki, bu da maddi problemlərimizin həllinə
qismən də olsa kömək edər.
“Mozalan”ınbədiirəhbərirejissorCeyhunMirzəyevindediklərindən:
– Hətta bir ara bizdə belə fikir yarandı ki, görünür satiraya daha ehtiyac yoxdur, keçək yumoreskaya, yumoristik
süjetlər çəkək. Lakin həyat göstərdi ki, satira hələ xeyli yaşayacaq, həmişə lazım olacaq!
“Mozalan”ınəməkdaşlarındaduyduğumuzyaradıcılıqəzmibizi
sevindirdi.Sonyarımilinməhsuluolan150,151,152,153-cünömrələrinsüjetləriqənaətimizidahadamöhkəmləndirdi.Cəsarətlivə
kəskinçıxışlarıylahəyatımızdakıçatışmazlıqlarıtənqidatəşinətutan
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“Mozalan”“Qonşuyaümidolan...”sənədlisüjetindəötənilinpayızındaşüşəbalonlarınçatışmazlığıucbatındanrespublikameyvə-tərəvəz
emalızavodlarınındüşdüyüçətinvəziyyətilentəalıb.Minbirzəhmət
bahasınahasiləgətirilmişsüfrənemətlərininanbarlardaqalıbxarab
olmasına,konservləşdiriləbilməməsinəsəbəbisəşüşətaralarınqonşurespublikalardanalınmasıdır.Doğrudanda,görəsənxalqtəsərrüfatıüçünbuqədərgərəkliolanşüşəbalonlarıniyəözümüzistehsal
etmirik?
Dövlətincibiniözcibiylədəyişiksalan,müdirfondundanşəxsi
mənafeyiüçünistifadəedənmüdirlər.“Gedərsənbizə...”bədiisüjetindəbuyaramazlarınqanunsuzəməllərisatiraqamçısıylaqamçılanır.
“Vəssalam-şüttamam”,“Subaylarınızdangörəsiniz”süjetlərindəisəticarətmallarınınqıtlığı,çoxçeşidliməişətəşyalarınınpiştaxtalardan qəhətə çəkilməsi nəticəsində həyatımızda təzahür edən
xoşagəlməzhallarduzlu-yumorlukadrlarlagöstərilir.
“Mozalan”yalnızhəyatımızdakıneqativhallarıüzəçıxarıbqamçılamaqlakifayətlənmir,ohəmdəbuhallarınsosial-ictimaiköklərini
araşdırıbüzəçıxarır.Eləbugünlərdəekranaçıxacaq153-cünömrəninsüjetləribubaxımdançoxxarakterikdir.Respublikadaətməhsulları qıtlığı hamını narahat edir. Gileylənəndə də heyvandarları
qınayırıq.Bəs,əslindəvəziyyətnecədir?Respublikadaheyvandarlığın
inkişafınamaneolanamillərhansılardır?“Oyox,buyox,tələbçox”
sənədlisüjetindəyaradıcıheyətbusahədəkinaqisliklərinkökünüaçıb
göstərir.Heyvandarlaraheçbirqayğınınolmadığı,sahənininkişafı
üçünbirsırazəruriamillərinçatışmadığışəraitdəhansıtərəqqidən
sözaçmaqolar?Yaxuddədə-babadanbalıqçılıqlaməşğulolmuşXəzərətrafıyaşayışməskənlərininbalıqçılarıbugünniyəbrakonyeradlanır? Nömrənin “Brakonyer, yoxsa balıqçı?” süjetində balıqçılıq
sahəsindəvaxtıötmüşrəsmiyyətçiliktənqidolunur.Bütünbubəlalarınköküisəillərləsosialisttəsərrüfatınındüzgünplanlaşdırılmamasındanirəligəlir.
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“Birməktubuniziilə”.V.HümbətoğlununqələməaldığıbusüjetdəMasallırayonununbirçoxkəndlərindəqazlaşdırmaişininləngaparılmasıtənqidolunur.BudərddəolantəkcəMasallıkəndliləridirmi?
RejissorC.MirzəyevinQutqaşen,QaxvəZaqatalarayonlarındaçəkdiyi“Məsuliyyətsizlik”sənədlisüjetindəisəhəminrayonlardabirsıra
mühümsosialobyektlərintikintisininillərdənbəriyubadılmasından
söhbət açılır. Məncə, bu problem də respublikanın əksər rayonları
üçünxarakterikdir.
Mövqeyininobyektivliyivəhədəfisərrastnişanalmasıylaözsimasınıqoruyubsaxlamaqəzmindədir“Mozalan”.O,Azərbaycandayaranm ış ağır ekoloji vəz iyy ət i də diqq ət mərk əz ind ə saxlay ır.
Vaxt aş ır ıçəkd iy isanb allıtənq id isüjetlər iləhəy əc antəb iliçalır.
Vaxt ilə lent ə ald ığ ı Sumq ay ıt ın ekoloji fac iə s in ə həsr olunm uş
“SOS”adlıxüs us iburax ılış,Abş er ontorp ağ ın ıntaley ind əndanış an “İns an və torp aq” film i “Moz alan” ın uğurlar ınd and ır. Bu
güno,“Dəy irm anözişind əd ir”sən ədlisüjet in içəkm əkləbirdaha qar a qız ılın qar a izlər ind ən – neft sən ay es in in Azərb ayc an
torp ağ ın a,ekolog iyas ın avurd uğ uziyand ansöhb ətaçır.Rejiss or
N.Feyz ullay evləoperat orR.Quliy ev insən ətk arlıqlalent əald ıqlarıkadrlarsüjet inbəd ii- est et ikdəy ər in iqat-q atart ır ır.
“Mozalan”ınhərnömrəsicəmiyyətimizdəkiyamanşişlərətuşlanmışcərrahbıçağıdır.Satirikkinojurnalıncəsarətli,kəskinçıxışları
tamaşaçılarınürəyindənxəbərverir.Həqiqətinvəobyektivtənqidin
yollarındainamlairəliləyən“Mozalan”ancaqfaktlarılentəalıbhəyatımızdakınaqislikləritamaşaçıyaçatdırmaqlakifayətlənmir.O,fəaliyyətinin real nəticəsini öyrənmək üçün “Mozalan”ın izi ilə” gedir.
Tənqidiçıxışısəmərəsizqalandaikinci,bəzənüçüncüdəfəeyniməsələyəqayıdır.“Müalicə”başaçatmamışneştəriniqınınaçəkmir.Şirniyyat məhsullarının keyfiyyətsizliyindən bəhs edən “Növbənöv”,
şəhərlərimizdəsalınanyeniyaşayışməhəllələrindəuşaqmeydançaları
vəqocalarüçünistirahətguşələriningöbələkkimiartanqarajlartə211
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rəfindənzəbtolunmasınadairçəkilmiş“Üstübəzək”,yollarımızınbərbadvəziyyətinitənqidedən“Qızarankimolmalıdır”,Bakıdaəhaliyə
telefonxidmətinindözülməzvəziyyətinisatirikgülüşlətəqdimedən
“Telefonmacəraları”vədigərsüjetlərdəolduğukimi.Gününhadisələrinəfəalmüdaxiləedən“Mozalan”vaxtiləQobustandaaçılmışdaş
karxanasınınbağlanmasınanailolub.Bununladaxalqımızıntarixində
ənböyük,xeyirxahişinigörüb.
Birməsələnidəoxucularımızınnəzərinəçatdırmaqistərdik:yeniişqaydasıylaəlaqədarolaraqindi“Mozalan”sifarişlədəfilmçəkir.
“Qaraqızılınqaraüzü”.DənizneftçilərininağırişşəraitivəsosialqayğılarındanbəhsedənbufilmiyaradıcıheyətNeftvəQazSənayesi
HəmkarlarTəşkilatınınsifarişiləçəkmişdir.Beləki,ehtiyacolanda“Mozalan”ınköməyinəmüraciətedəbilərsiniz.
Millikinopublisistikamızınmaraqlıformasıolan“Mozalan”ilk
öncəyaradıcılıqocağıdır.Onunhərbirnömrəsisənətəsəridir.Bəsbu
sənətocağınınodunu-alovunuguryandıranlar,cəmisioncadəqiqə
ərzindətamaşaçınıbirdünyamətləbdənhaliedənlərkimlərdir?Gəlin
onlarlatanışolaq,əzizyurddaşlarımız.“Mozalan”eləbirkinojurnaldırki,onunsüjetləriadibirlətifədən,bəzənbircəkəlməlikatmacadanbeləyaranabilir.Ssenariyazandanböyük,ciddiproblemləridə
yığcamvəlakonikşəkildəqələməalmaqməharətitələbolunur.Bu
günqulağısəsdə,qəlbisoraqdaolanməharətliqələmsahibləriarasındahamımızınyaxşıtanıdığımızAbbasAbdulla,RamizRövşən,Sirus,Eldəniz,AkifMəhərrəmov,AsimCəlilovvəbaşqaları“Mozalan”ın
fəalmüəllifləridir.Onlarınqələməaldıqlarısənədlivəbədiisüjetləri
rejissorlar Rasim Ocaqov, Oqtay Mirqasımov, Cəmil Quliyev, Vaqif
MustafayevvəCeyhunMirzəyevlentəalır.Süjetlərinbədiicəhətdən
kamilsənətəsəriolmasındasevimliaktyorlarımızNəsibəZeynalovanın,YaşarNuriyevin,SəyavuşAslanın,İlhamƏhmədovun,AfaqBəşirqızının,MuxtarMəmmədovun,İsmayılHacıyevin,ArifQuliyevin,
gəncaktrisalarNuriyyəƏhmədovanınvəKübraDadaşovanınzəhməti
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çoxdur.21illikfəaliyyətiboyunca“Mozalan”ınyetirdiyirejissorlararasındaistedadlıgəncrejissorumuzVaqifMustafayevdəvardır.Tanınmış sənətkarlarımız Şahmar Ələkbərovla Rasim Balayev vaxtilə
“Mozalan”ınaparıcıdiktorlarıolublar.HəsənağaTurabov,HəsənMəmmədov,mərhumsənətkarımızHamletXanızadəkimidramatikaktyorlarbelə“Mozalan”dahəvəsləçəkilib,yaddaqalanobrazlaryaradıblar.
“Mozalan”ınhərnömrəsininaraya-ərsəyəgəlməsindəoperatorlarVaqifMuradovlaAminNovruzovun,səsoperatoruƏsədƏsədovun,rəssamlar Fikrət Ələkbərovla Xanhəsən Mirzəyevin, çəkiliş qrupunun
direktoruŞamilSüleymanovun,başredaktorunmüaviniƏlfiŞükürovun,kadrarxasındaqalanonlarcaadamınzəhmətiböyükdür.İldə10
dəfəekranaçıxankinojurnalbuildənaydabirnömrəistehsalolunur.
İstərdik,busayartımıylayanaşı“Mozalan”ınsiqlətidəartsın,qaldırdığıproblemlərdahasanballıolsun.“Mozalan”a,onunyaradıcıheyətinə arzumuz budur: tapıntılarınız maraqlı, çıxışlarınız kəsərli,
neştərinizdahaitiolsun.
“Yurddaş” qəzeti
1 may 1991-ci il, səh.7
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LENTLƏRDƏ YAŞAYAN TARİX
Ədəbiyyat və incəsənət dövrün ən mühüm hadisələrini,
zamanın ruhunu özündə ehtiva edir. Xalqın keçdiyi inkişaf
yolunu izləmək, ölkənin tərəqqi və tənəzzülünü göstərmək
baxımından xüsusilə sənədli kino çox qiymətlidir. Bir şərtlə
ki, filmlər xalqın taleyi baxımından lentə alına. Ürək yanğısıyla yaradıla. Həyat həqiqətinə sadiq qala.
Təəssüf ki, onilliklər boyu milli kinematoqrafiyamız sənədli film yaradıcılığına “sovet meyarı” ilə yanaşıb. Bu ad altında ancaq qurultaylar, sessiyalar, rəsmi şəxslərin səfərləri,
yubiley tədbirləri və bir də məhsul bayramları lentə alınıb.
Xalqın real həyat tərzi, bugünü isə unudulub. Nəticədə dünənindən bixəbər nəsillər yetişib. Neçə-neçə xalq yaddaşsız
olub...
Üç ildir ki, doğma Azərbaycanımız tarixi sınaq günləri
yaşayır. Qələm sahiblərimiz, incəsənət ustalarımız bu günlərin hadisələrindən də yan keçsələr, tarix bizi bağışlamaz.
Çünki yaddaşsız xalqın gələcəyi yoxdur. Bizi C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasına aparan da bu nigarançılıq, bu düşüncələr oldu. Sənədli-xronikal filmlər
istehsalat-yaradıcılıq birliyində olduq. 38 ildən bəri bu birliyə rəhbərlik edən Fəraməz Səfiyevlə görüşdük. O dedi:
–Azərbaycandasənədlikino20-ciillərdənfəaliyyətgöstərir.İl214
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kindövrlərdərespublikamızdasənədlikinoustalarınaböyükehtiyac
olmuşdur.BujanrdafilmçəkməküçünhəttaMoskvadan,Leninqraddanmütəxəssislərdəvətedirmişlər.20-30-40-cıillərdəxronikaşöbəsi(1965-ciilədəkbirlikbeləadlanmışdır–M.S.)ancaqkinojurnallar
çəkmişdir.Birqaydaolaraqildə40kinojurnalistehsaledilmişdir:“SovetAzərbaycanı”,“İdman”,“Gəncnəsil”xronikaları.50-ciillərinikinciyarısındanbusıraya“İncəsənət”adlanankinojurnallardaəlavə
edildi.
Həyatinkişafetdikcə,zamandəyişdikcəkinostudiyanınrəhbərliyidə,yaradıcıkollektivdəhissetdiki,bujurnallaraehtiyacyoxdur.
Çünki telestudiya fəaliyyət göstərəndən sonra biz bir növ həyatla
ayaqlaşabilmirdik.Beləki,televiziyadabugüngöstərilənhadisələri
biz2-3aydansonraekranlaraburaxırdıq.Budatamaşaçıüçünmaraqsızolurdu.Onagörədəişimizinyönümünüdəyişdik.Həminxronikaljurnallarısənədlifilmlərlə,kinooçerklərləəvəzetdik.1965-ciildə
“Azərbaycanfilm”inrəhbərliyidəyişdi.Tanınmışsənətkarımız,mərhumAdilİsgəndərovkinostudiyayadirektortəyinolundu.A.İsgəndərovuntəşəbbüsüiləxronikanınadıdadəyişdirilərəksənədli-xronikal,
elmi-kütləvivətədrisfilmləriyaradıcılıqbirliyioldu.Məsələtəkcəaddadeyil,əslindəişimizinmahiyyətidəyişdi.Fəaliyyətdairəmizgenişləndi.Əgərbayaqdanildəcəmisi5-6sənədlifilmçəkirdiksə,bundan
sonraonlarınsayı20-25-əçatdı.
1988-ciildəbütünölkədəkinosahəsindəböyükbirdəyişiklik
başverdi.Şübhəsiz,bu,“Azərbaycanfilm”ətəsirsizqalabilməzdi.Biz
sən ədlifilmlərbirliy inəzd ind əüçyarad ıc ılıqbirliy i–“Rak urs”,
“Saln am ə”və“Yaddaş”birliklərinitəşkiletdik.“Rakurs”unbədiirəhbəriistedadlırejissorTeymurBəkirzadədir.“Salnamə”yərespublika
Dövlətmükafatılaureatı,rejissorXamisMuradov,“Yaddaş”yaradıcılıqbirliyinəisəəməkdarincəsənətxadimi,tanınmışoperator-rejissor
ZaurMəhərrəmovrəhbərlikedir.Buüçyaradıcılıqbirliyifəaliyyətə
başladıqdansonraişimizdəəsaslıirəliləyişbaşvermişdir.
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– Fəraməz müəllim, son üç ildə respublikamız və xalqımız ağır günlər yaşayır. Bu günlərin hər biri tarixdir. Erməni
quldurlarının əli ilə torpağımızda az qala hər gün qan tökülür,
millətimizin qeyrətli oğul və qızları, günahsız körpələri, qocaları qurban gedir. Bu günlərin hadisələri lentə alınırmı? Axı,
biz tarixin məharətlə saxtalaşdırıldığı bir ölkədə yaşayırıq
(bunu ölkə prezidenti də açıq etiraf edir, özü də ən yüksək
tribunalardan). Çox ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra qonşularımızın bizə qarşı təcavüzkarlığını qəti surətdə danalar. Və
biz bunu heç vəchlə sübut edə bilməyək. Çünki bu günün
özündə belə dünya ictimaiyyəti bu hadisələrdən lazımi səviyyədə xəbərdar deyildir.
–Sonüçilinhadisələridoğrudanda,unudulmaztarixdir.Erməniquldurlarınınbasqınlarını,onlarıntörətdiklərivəhşiliklərinnəticələrini biz əsasən lentə almışıq. Respublikanın Ermənistanla
həmsərhədrayonlarındabaşverənhadisələrineləbirqaynarnöqtəsiolmayıbki,bizimkollektivinəməkdaşlarıorayagetməsinlər.Xamis
Muradovunrəhbərliyialtındabizimkinoişçiləriopertaivsurətdəhadisəyerlərindəçəkilişəbaşlayırlar.Budəhşətlihadisələriəksetdirən
lentlərdəntəsirlibirsalnaməyaratmışıq.Vaxtgələcəkki,budəyərli
materiallardaneləfilmləryaradacağıqki,ofilmlərəyanivasitəkimiəsl
cinayətkarlarıittihamedəcəkdir.Hələlikolentlərkinostudiyamızınarxivində,filmotekalardasaxlanılır.
– Dövrün salnaməsi öz əksini sənədli filmlərdə tapır.
Amma bu gün biz kinostudiyanın arxivlərinə, filmotekalara
üz tutanda son 70 ildə keçdiyimiz yolu bütün çalarları ilə, olduğu kimi, real işıqlandıran çox az sənədli filmə rast gəlirik.
Bax, elə bu mənada deyirik ki, sizin yaradıcılıq birliyi əməkdaşlarının borcu xalqın səsinə səs verməkdir. Yalnız sərhədboyu rayonlarda baş verən hadisələri yox, respublikada üç
ildən bəri didərgin vəziyyətində yaşayan qaçqınların taleyini,
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ekoloji tarazlığın pozulması nəticəsində cürbəcür bəlalara
düçar olmuş insanların və təbiətin faciəsini, 70 ildə ölkədə
yürüdülən yanlış sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində kimsəsiz
qalmış kəndlərimizin dərdini, dünyanı neftlə təmin etmiş Xəzərin faciəsini, Abşeron torpağının harayını çəkib bütün dünyaya göstərmək lazımdır.
–Bilirsiniz,istədiyimizləimkanlarımızarasındahəmişəkəskin
fərqolub.Ürəyimizistəyəniçəkəbilməmişik.Sondövrlərəqədərsalnaməfilmləriyalnızhadisəxarakterlimateriallarladoldurulurdu.İndi-indiimkanlarımızgenişlənib,birazəl-qolaçmağaimkanyaranıb.
Sonillər“Salnamə”yaradıcılıqbirliyindəekolojigərginliyəhəsrolunmuşikigözəlfilmçəkilibdir–“Ölüzona”və“Uşaqlartəqsirləndirirlər”.
HərikifilminrejissoruRaufNağıyevdir.Tamaşaçılarınəksəriyyətinə
bufilmləryaxşıtanışdır.“Rakurs”unyaradıcıkollektivi“Xəzərindərdi”
adlıbeşhissəlikinofilmçəkib,keçənildənÜmumittifaqmiqyasında
(Sovetlərİttifaqınəzərdətutulur–M.S.)ekranlaraburaxmışdır.Siz
deyənağrılareləbulentdəözəksinitapmışdır.Filmsözünəslmənasındaittihamaktıkimisəslənir.“Talışmeşələri-yurdumuzunzümrüd
tacı”filmidəekolojitarazlığınpozulmasınahəsrolunmuşdur.
İctimai-siyasihəyatımızlabağlımaraqlıfilmlərimizvardır.RejissorlarX.MuradovlaR.ƏliyevinoperatorK.Məmmədovlabirgəçəkdikləri “Şəhidlərdən-şəhidlərə” filmi yanvar faciəsini yaşamış
Azərbaycanoğul-qızlarınıngürcüqardaşlarıylahəmrəyliyiniqabarıq
şəkildənəzərəçarpdırır.
Rejissor–operatorNizamiAbbasov1989-cuilindekabrındaNaxçıvan–İran sərhədində baş verən hadisələri əks etdirən bir hissəli
“Sərhəd”filminiçəkibdir.BufilmdəözqanqardaşlarınaqovuşmaqistəyənNaxçıvancamaatınınsərhəddərdlərindənbəhsolunur.
– Bu il tamaşaçılara hansı filmləri təqdim edəcəksiniz?
– Sənədli kino ustalarımız hazırda bir neçə filmin çəkilişiylə
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məşğuldurlar.“70yaşlıaliməktəb”adlıtammetrajlıfilmV.İ.LeninadınaAPİ-dənbəhsedir(rejissorlarX.MuradovvəT.Məmmədov,operatorlar T.Sultanov və E.Ağayevdir). Beş hissəli “Ziyarət” filmi,
zənnimcə,tamaşaçılarımızınürəyincəolacaqdır.SSRİKinematoqrafçılarİttifaqınınsifarişiylərejissorumuzYavərRzayevtammetrajlıbir
filmçəkir.“Fövqəldünya”adlandırdığımızbufilminçoxmaraqlıssenarisivardır.AzərbaycanDemokratikRespublikasınınyaranmasına
həsrolunmuş“İstiqlalyolunda”filmidəistehsalatdadır.Adlarınısadaladığımızbufilmlərinçəkilişitəxminən6-7ayçəkəcəkdir.Hazırda
Ağdamrayonuaqrar-sənayebirliyininişindənsöhbətaçan“Birliyin
nemətləri”filmiüzərindəişbaşaçatmaqdadır.Filmiyaxınvaxtlarda
ekranaburaxacağıq.
Yaxşıki,dövrünmühümhadisələrinəhayətki,lentəalınır.Ammabuhələişinyarısıdır.İndibütündünyaictimaiyyətinindiqqətmərkəzindəolanAzərbaycanhəminsənədlifilmləridünyamiqyasında
nümayişetdirməlidir.Halbukiadlarınısadaladığımızfilmləriheçözümüzünkülərinçoxugörməyibdir.1988-ciilintarixinoyabr-dekabrhadisələrinəhəsrolunmuş“Meydan”filmiçoxyerlərdəgöstərilsədə,
indiyədəkekranüzügörməyibdir.Azərbaycanhaqqındahəqiqətiaşkarlayan“Azadlığagedənyollar”ın(rejissoruXamisMuradovdur)ekrantaleyibugünədəkhəlledilməyibdir.1990-cıilinyanvarhadisələrini
əksetdirəndəhşətlikinokadrlardaeləcə.
Görəsən,Bakıdakıqanlıqırğınıifşaedənvideolentlərolmasaydı,bizəkiminanardı?!Onagörəmüdrikbabalardeyibki,yüzdəfə
eşitməkdənsə,birdəfəgörməkyaxşıdır.
“Yurddaş” qəzeti
22 yanvar 1991-ci il, səh.7
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SƏHNƏMİZİN ƏRƏBZƏNGİSİ
Hərtamaşaaxşamıoperateatrındakılojasındaoturubsəhnədəkihadisələridərinhəyəcanlaizləyir.Ürəkdöyüntüsüiləgəncifaçıların yaratdığı Leyli, Məcnun, Əsli, Kərəm, Şahsənəm, Qərib,
Ərəbzəngi,Şahİsmayıl...rollarınatamaşaedir.Yetirmələrininuğurunaşadlanır.Tamaşadansonrasərvqamətinibirazdaşaxtutaraq
evəqayıdır.Yaradıcılığıoperamüğənniləriüçünməktəbəçevrilmişbu
sənətfədaisirespublikanınxalqartistiGülxarHəsənovadır.O,bugün
dəM.F.AxundovadınaAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrınınhəyatındayaxındaniştirakedir.Bu,hərsənətkaranəsibolan
xoşbəxtlikdeyil.Keşməkeşlihəyatyoluminbirtelləsəhnəyəbağlı
olanGülxarxanımHəsənovaoperateatrındakimlərigörməyib?Tale
onubusənətocağındakimlərlərastlaşdırmayıb?Qocamansənətkar
danışdıqcayaddaşınaheyranqalıram.Xoşavazı,şirinsəsixəyalımı
qanadınaalıbillərinotayınaaparır.Müsahibiminmaraqlısöhbətləri
mənixalqımızınsənətkorifeyləriiləgörüşdürür.
ÖMRÜM BOYU ÜZEYİRƏ BORCLUYAM
Müharibəninbirinciiliidi.Üzeyirbəyoperaüçüngəncqadın
ifaçıaxtarırdı.Həqiqətxanımartıqyaşadolmuşdu.FilarmoniyadaÜzeyirbəy,MirzəİbrahimovvəAğasəlimManaflısəsiməqulaqasdılar.
Mənə“Bayatı-Şiraz”oxutdular.Üzeyirbəysəsimibəyəndi.Dediki,qızım,səningözəlsəsinvar,özündəgəncsən.İstəyirəmsənioperaya
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aparım.Beləliklə,mənioperateatrınagöndərdilər.İlkrolum“Əslivə
Kərəm”tamaşasındaƏsliobrazıoldu.Tərəf-müqabilimƏlövsətSadıqovidi.İlktamaşamaÜzeyirbəydəgəlmişdi.Fasilədəməniyanına
çağırtdırdı.Həyəcanlandımki,yəqinsəhvoxumuşam.Ürəyimdöyünə-döyünəyuxarılojayagetdim.Üzeyirbəyəvvəlmənitəriflədi:
–Sağol,qız ım,yaxş ıoxud un.–Sonraisəəlin ibaş ım açəkibded iki,ayİsm ay ıl,yaxş ı,buxəz in əd arkiş in inxəz in əs ind ə
yən iheçnəyoxidiki,onunqız ıbugörk əmd əçıx ıbsəhn əy ə?..
Xord a oxuy anlar ın ham ıs ın ın yax as ı bər-b əz əklə dolud ur. Bəs,
Əsliniy əbeləyoxs ulgey in ib?. .
OzamanİsmayılHidayətzadəoperateatrınındirektoruvəbaş
rejissoruidi.Üzeyirbəybelədeyəndəosankiyuxudaydı,ayıldı.Məlumolduki,Əslininbər-bəzəyiHəqiqətxanımdadır.Odaİrandaolduğu üçün yeşik bağlıdır. Həmin vaxt Həqiqət Rzayeva  Hüseynağa
HacıbababəyovvəQurbanPirimovlabirgəİrandakısovetəsgərləri
üçünkonsertverməyəgetmişdilər.BuhadisədənsonraİsmayılHidayətzadəevdənözünəməxsusbəzəkəşyalarınıgətiribmənəbağışladı. O, vaxtilə gözəl aktyor olmuşdu. Yaqo rolunu (“Otello”da)
oynayarkəntaxdığıgöyqaşlıgözəlgümüşyaxalığımənəhədiyyəetdi.
ÜzeyirbəyinarvadıMəleykəxanımdamənəbircütqolbaqbağışladı.
Haşiyə: Gülxarxanımınsimasındaoperateatrıgəncvəgözəl
istedadtapdı.Gülxarözüdəbusənətocağınısevdi,səhnəyəqəlbən
bağlandı.Vəteatrınşərəfinihərşeydənüstüntutdu.GünlərinbirindətamaşanıxilasetməküçüngözüyaşlısəhnəyəçıxıbLeylinioynamalıoldu.Həmingüno,müharibəninəjdahakimiudduğuqardaşı
Naziminqarakağızınıalmışdı.
–OgünLeyliniHəqiqətxanımoynamalıydı.TamaşabaşlanhabaşlandainzibatçıHüseynquluRzayev(Həqiqətxanımınqaynıidi)
gəldiki,bəsHəqiqətxəstələnib,Leylinisənoynamalısan.Biletlərtam
satılıb,tamaşanısaxlayabilmərik.Evimizdəağlaşmaolsadabaldızım
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dediki,özünüələal,durget.Yoxsa,operadandaəlinüzülsə,bufamiliyailə(bizSultanovlarnəslindənik,atam37-dəxalqdüşmənikimi
həbsolunmuşHəmidSultanovlaəminəvəsiidi,familiyamagörəhəmin
ilmənitibbinstitutundanxaricetmişdilər,sonralartəqibdənyaxaqurtarmaqçünbabamınadınıözüməfamiliyagötürdüm)haragedəcəksən?!Naçardurubteatragetdim.
Həmin gün rolumu oynayarkən səhnədə özümü son dərəcə
bədbəxt,kimsəsiz,talesizhissedirdim.Leylininölümsəhnəsinielə
fəryadlaoxudumki,bütünsalonhıçqırıbağladı.Sonraqəşşelədim.
Bu,roldadavar,ammamənhəqiqətənhuşumuitirmişdim.Yenəfasilədəməniyuxarılojayaçağırdılar.Üzeyirbəydedi:–Qızım,çoxgözəl oynadın. Ancaq belə olmaz. Ağlaya-ağlaya, hönkürə- hönkürə
oxusan,səsintezbirzamandakorlanar.
O,hadisədənxəbərsizidi.İsmayılmüəlliməhvalatıdanışdı.
Üzeyirbəyçoxkədərlənsədə,dərhalmənəürək-dirəkverdi:
–Qızım,səninanma,eləqarakağızlarçoxolur.İnşallah,qardaşınqayıdıbgələr!..
...MənömrümboyuÜzeyirbəyəborcluyam.O,xeyirxahinsan
dargünlərimdəmənədə,tanıdığımbaşqasənətkarlaradadəfələrlə
əltutub,maddiyardımedib.HamıÜzeyirbəyolabilməz.O,təkidi,
gəldi-getdi.
BÜLBÜLƏ HAMIMIZ QİBTƏ EDİRDİK
Bülbüleləbirsənətkaridiki,onahamımızqibtəedirdik.BirdəfəMoskvadakonsertverirdik.Bülbüloxuyandansonrabirrustamaşaçısıgəldi,onunqarşısındabaşəydi,dizçökübdedi:“Bojeupasi!
Bojeupasi!..”Bizhamımızheyrətdəndonubqalmışdıq.Sonradanöyrəndikki,BülbülünsənətinəpərəstişedənbuadamSSRİxalqartisti
İ.S.Kozlovskidir.O,Bülbülünsəsininsehrinə,nəfəsininuzunluğuna
heyranqalmışdı.
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MüharibəninağırgünlərindəBülbülcəbhəyəgetməküçünkonsertbriqadasıdüzəltdi,mənidəgötürdü.OğlumHamletkörpəydi.
OnuBuzovnadakıuşaqevinəqoymalıoldum.DəstəmizdəFatmaMehrəliyeva,SəltənətQuliyeva,VeraŞirye,AşıqMirzə,TeyyubDəmirov,
pianoçuFeldmankimitanınmışsənətkarlarvaridi.BizMoskvayagetdik.OrdandəstəmiziBryanskvəOryolcəbhələrinəgöndərdilər.Meşələrdəkonsertlərverirdik.Bülbülhəmazərbaycanca,həmrusca,
həmdəitalyancaoxuyurdu.Bütünkonsertlərimizioyekunlaşdırırdı.
ƏsgərlərBülbülünçıxışlarınıçoxböyükrəğbətləqarşılayırdılar.
PƏRƏSTİŞ ETDİYİM AKTRİSA
Birnəfərəömrümboyupərəstişetmişəm:teatrımızınrusşöbəsindəişləyənFatmaMuxtarovaya.OnungözəlKarmeni(“Karmen”də), Qaraçı qızı (“Çereviçka”da) məni valeh etmişdi. Fatma
Muxtarovanınböyüksənətinəoqədərvuruldumki,rusdilindəolan
tamaşalaramüntəzəmgetməyəbaşladım.MənFatmadanöyrənirdim,
onaəlçatmazzirvəkimibaxırdım.OnunKarmenrolundanöyrəndiklərimsonralarƏrəbzəngiobrazınıyaratmaqdamənəçoxköməketdi.
BiraraFatmaMuxtarovamənivokalakeçirməkistədi.Əvvəla,özüm
razılaşmadımki,ruscaoxuyabilmərəm.İsmayılHidayətzadədərazılıqvermədi.
“Çereviçka”tamaşasındamənisehrləyənbirsəhnəvaridi.Qaraçıqızıtumçırtlaya-çırtlayaoxuyurdu.Fatmabusəhnənieləustalıqla oynayırdı ki!.. Tumun qabığını ağzından atmaqla ariyanı
başlamağıbirolurdu.Mənheyrətlənirdimki,görəsənonecəedirki,
tumboğazındaqalmır,təcrübəmdənbilirdimki,bu,çoxçətindir.
Neçəki,səhnəmizdəFatmaMuxtarovavardı,MoskvaBöyükteatrınınənadlı-sanlıartistləribeləBakıdaKarmenoynamağagəlmirdilər,cəsarətetmirdilər.Deyirdilərki,sizinFatmanızvar,oolanyerdə
bizartığıq.
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ONLAR BÖYÜK SƏNƏTKARLAR İDİLƏR
İsmayılHidayətzadəçoxgözəlbədiirəhbər,istedadlıbaşrejissoridi.Tamaşadanəzərdənqaçmışənkiçikdetallarıbeləsərrafdəqiqliyi ilə görür, düzəldirdi. Gənc kadrlara qarşı olduqca diqqətli,
qayğıkeşidi.Mənböyüksənətkarlarıngənclərəbeləxoşmünasibətiniilkdəfəoperateatrındagörmüşəm.
Soltan Dadaşov da bizim rejissorumuz idi. Yadımdadır, Səid
Rüstəmovun“Durna”operettasınıhazırlayandabəzimizan-səhnələri
İsmayılbəyənmirdi.Soltanlamübahisəedirdilər.İkiböyüksənətkarın
sənətmübahisəsihəmişəaxırdatamaşanınxeyrinəümumirazılıqla
başaçatırdı.Mənsəgəncaktrisakimionlarınmübahisəsindənözümçünmüəyyənnəticələrçıxarırdım,təsəvvürümdərolumdahadaaydınlaşır,obrazımtamamlanırdı,başadüşürdümki,necəoynamalıyam.
Mənimsənətkarkimiyetişməyimdəhərikigörkəmlirejissorumuzmühümroloynayıblar.
ŞəmsivəƏfrasiyabBədəlbəylilərdəyaddaşımdasilinməzizlər
buraxmışlar.Bugünoperateatrımızınbeləkamilrejissorvədirijorlaraçoxböyükehtiyacıvar.EləbililahidənrejissordoğulmuşduŞəmsi, özü obrazı necə dərindən duyub yaşayırdısa, aktyoru da eləcə
oynadırdı.
MənoperayagələndəsəhnəmizdəSürəyyaQacar,YavərvəMünəvvərKələntərlilər,HəqiqətRzayevakimigörkəmlisənətkarlarımız
varidi.Onlarınhamısınıdinləmişdim.Ancaqheçbirinitəqlidetmədim,
sənətdəözyolumututdum.
...YarıməsrliksəhnəhəyatındaGülxarHəsənovabugünadları
tarixəçevrilmişneçə-neçəgörkəmlisənətkarlarımızlabirgəyanaraq
yaşayıb-yaradıb.Tamaşalardatərəf-müqabiliolduğuƏlövsətSadıqov,
HüseynağaHacıbababəyov,ŞirzadHüseynov,XanlarHaqverdiyev,
Qulamİsgəndərov,CanəliƏkbərov...kimigözəlmüğənnilərinhərbiri
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Gülxarxanımınqəlbindəözsəsi,özobrazıylaqalıb.Muğamoperalarında G.Həsənovanı adlı-sanlı tarzənlər Qurban Pirimovla Bəhram
Mansurovmüşayiətediblər.
ONA ƏRƏBZƏNGİ DEYİRLƏR
Oynadığıobrazlarınhamısınısevə-sevəyaradan,yana-yanaoynayanGülxarHəsənovaƏrəbzəngirolundasənətinzirvəsinifəthetdi.Buroldaoqədərməşhurlaşdıki,aktrisanınobrazlarqalereyasında
Ərəbzəngişahrololdu.Əbəsdeyilki,xalqarasındaonuçoxvaxtöz
adıilədeyil,“Ərəbzəngi”deyəçağırırlar.
Haşiyə: GülxarHəsənovailkdəfəƏrəbzənginioynayandatamaşadansonraHəqiqətRzayevarejissorayaxınlaşaraqdeyibki,mən
birdahaƏrəbzəngioynamayacağam.QoyburoluhəmişəGülxaroynasın.
...İllər keç əc ək, nəs illər bir-b ir in i əvəz edəc ək. Təb ii ki,
millioperalar ım ız ın dayeni,qüdrətliifaçılarımeydanaçıxacaq.Kim
bilir,bəlkətarixbirdahatəkrarolunacaqvəistedadlıbirazərbaycanlı
qızıƏrəbzəngirolundabugündəsənətyolundagənclikhəvəsiyləkülüngvuranqocamansənətkarınözüqədərməşhurlaşacaq...Ancaq
GülxarHəsənovanınƏrəbzəngisiheçvaxtunudulmayacaq.Sənətikimiyaratdığıobrazlardasonrakınəsillərüçünbirörnəkolacaq.Görkəmlisənətkarlarımızlabağlıxatirələriisəmillimədəniyyəttariximizin
təkrarsızsəhifələrinəçevriləcək.
“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 6 1991-ci il, səh.16-17
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SƏNƏT YANĞISI
Qapıdaniçərigirənkimiecazkarvəmöcüzəlisənətdünyasıylaqarşılaşdım.Yaşayışmənzilinindəhlizindəntutmuşotaqlarınadək
həryerbədiikeramikanümunələri,pannolar,qobelenlərləbəzədilmişdi.GəncrəssamNailəSultanovanınqeyri-adiemalatxanasıylailkintanışlığımızbeləbaşlandı.Gözümüqədimdulusçuluqsənətimizin
bumüasirnümunələrindənçəkəbilmirdim.Əsərlərəbaxdıqcarənglərinəlvanlığı,naxışlarınzərifliyiməniovsunlayırdı.Bilirdimki,gördüyümboşqabların,vazaların,şamdanların,çayvənaharservizlərinin,
müxtəlifqab-qacaqdəstlərininformasıdaNailəSultanovanınözünə
məxsusdur,ölçüsüdə.İstedadlırəssamınəsərlərindəmillikolorito
qədərgüclüdürki,müəllifitanımadanbeləinamlademəkolarki,bu
əsərləriyaradanazərbaycanlıdır.
QədimAzərbaycandulusçuluğu,keramikasənəti.Tarixineolitdövrünəçatan,bitkinnümunələriTuncvəDəmirdövrünətəsadüf
edənbumillisənətimizinəsasınıqoyanşəxslərbizəməlumolmasa
da,onlarınyaratdıqlarıbugünmuzeylərimizibəzəyir.Minilliklərsənət
əsərləriningözəlliyinəxələlgətirəbilməmiş,dəyərinidahadaartırmışdır.Nəsillərinqanyaddaşıbuqədimmillisənətimizinsirləriniəsrlərdən-əsrlərə ötürmüşdür. Və hər yüzillikdə meydana çıxan
sənətkarlardulusçuluğuyeniinkişafmərhələsinəqaldırmış,bədiikeramikasənətiniistedadlarınınqüdrətiləzənginləşdirmişlər.NailəSultanovadabusənətinqismətinəçıxanistedadlardanbiridir.
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Hələgəlincikoynatdığıvaxtlarda,rəfiqələrivəyaşıdlarıylaevcik-evcikoynadığıillərdəNailəqab-qacağıngözəlliyinəhəssaslıqgöstərərmiş.EvdəkibahalıqablarıoyuncağaçevirməsiyləanasıŞükufə
xanımıhövsələdənçıxararmış.Boşqabların,nəlbəkivəfincanlarınbərbəzəyinə,naxışlarınatamaşaetməkdəndoymazmış.UşaqlıqdaNailəninbirqəşəngçiniservizivarmış.Qızservizinəşyalarınakağızdan
bəzəkyapışdırar,naxışvurar,özaləmindəqablarıgözəlləşdirərmiş.
Səndemə,Nailəninmarağıəbəsdeyilmiş.Qəlbindəbaşqaldıranhəvəs,rənglərdünyasınamaraqonuƏ.ƏzimzadəadınaRəssamlıqməktəbinə apardı. Daha sonra N.Sultanova təhsilini M.Əliyev adına
AzərbaycanDövlətİncəsənətİnstitutundadavametdirdi.Görkəmli
xalçaçırəssamımızLətifKərimovun,sənətşünasKərimKərimovunNailəyəböyüktəsirlərioldu.N.Sultanovadeyirki,əgərLətifmüəllimancaqbirincikursdayox,dahaçoxdərsdesəydi,yaxşıolardı.Ustad
sənətkarlardanöyrənə-öyrənəNailəilləriillərəqovuşdurdu.Fikrində
oqədərəsərineskiziniçəkmişdiki...Diplomişinəbaşlayandaqəlbindəbəslədiyiarzulardanbirinihəyatakeçirdi:“Miniatür”serviziniyaratdı. İlk müstəqil işi yüksək qiymətləndirildi. O, şüşə-keramika
fakültəsini bitirdi. Sərgilərdə iştirak etdi. Özünəməxsus yaradıcılıq
dəst-xəttiləseçildi.Yoluuğurlu,yaradıcılığıməhsuldaroldu.Hazırda
AzərbaycanRəssamlarİttifaqınınbədiifondundaişləyir.Bugünədək
Nailəninüçmüəllifişiistehsalataburaxılıbdır.“Armudu”çayservizi
onunşərəfinə“Nailə”adlanır.
“Yeddiməhəbbətinpoeması”kompozisiyası49əsərdənibarətdir.SilsilədəkiəsərlərinhamısındaqədimAzərbaycanminiatürünə
xasxüsusiyyətlərvardır.Obrazlarrəssamınhissvəduyğularını,düşüncələriniəksetdirir.Hərbirboşqabayrılıqdabitkinsüjetliəsərdir.
“Yeddihiss”servizinədaxilolanfincan,nəlbəkivəboşqablardakınaxışlarınheçbiridigərinitəkraretmir.Nailəninzənginfantaziyası hər əşyanı yeni, maraqlı cizgilərlə bəzəyir. “Yeddi ay gözəli”
kompozisiyasındarəssamadı“ay”sözüiləbaşlayanAytən,Aygün,
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Aytac,Ayyan,Aysel,Aypara,AynuradlıAzərbaycangözəllərinitəsvirtərənnümetmişdir.“Ürəyinyeddidöyüntüsü”adlıpannolardanhəsrətlisevgililərboylanır.
“Minarə”və“Balıqlı”portretservizlərdir.Çoxpredmetli“Miniatür”servizində,“Kainatınyaşılplaneti”kompozisiyasındarəssammavi və  füruzəyi rənglərdən məharətlə istifadə etmişdir. Nailənin
əsərlərindətez-tezişlətdiyimavirəngpaklıq,ülvilikrəmzidir.
“Zümrüd”,“Yaqut”,“Gecə”,“Piyaləbənd”,“İslimi”servizləridə
onunuğurluişlərindəndir.“İslimi”sözütətbiqisənətdəornamentadıdır.Maraqlıdırki,servizdəkiqablarınqulplarıdaislimiformasındadır,
naxışlarıda.Məhzbudüşünülmüşkompozisiyayagörədəmüəllifəsərinə“İslimi”adıvermişdir.Rəssamınqırmızı-qızılırənglərləişlədiyi“Yanan günəş” silsiləsindəki əsərlərə baxarkən günəşin hərarətini
duyursan. Şərq ənənələri ruhunda işlədiyi “Məhəbbətin əbədiliyi”,
“Mavigecə”,“Şuşa”ornamentalvazalarıbir-birindəngözəldir.
Nailə Sultanovanın əsərlərində fiqurlar, obrazlar zaman və
məkançərçivəsinəsığmır.Zamansızlığatapınır,əbədiyyətəqovuşurlar.Oözyaradıcılığındamillixalçaornamentlərindən,qədimminiatür
sənətindənməharətləbəhrələnir.İşlədiyikeramikmaterialı–istər
boşqabolsun,istərvaza,istərsədəçaydəsti,fərqiyoxdur,bütövlükdəbəzəməkN.Sultanovanınyaradıcılığıüçünsəciyyəvixüsusiyyətdir.O,boşluqdanqaçır.Parlaq,əlvanrənglərəçoxmeyledir.Məsələn,
göyrəng–kobaltNailəninyaradıcılığındainsanrəmzidir.Əsərlərindəkigülvəağacşəkilləridəşərtiobrazlardır.Süsəngülüisəmüəllifin
özobrazıdır.Dahabirorijinalxüsusiyyət:əsərlərininadındandagördüyümüzkimi,o,“7”rəqəmindəngenişistifadəedir.Həttaçay,yaxud
nahardəstləriişlərkənbeləənənədənkənaraçıxaraqyeddiəşyalıservizlərhazırlayır.Mifologiyamızdadərinfəlsəfimənatutumu,özünəməxsusanlamıvəyozumuolan“7”rəqəmiNailəyəçoxdoğmadır.
Söhbətlərimizdənbirindəburəqəmləbağlısualımızasənətkarbelə
cavabverdiki,axı,həftəningünləridəyeddidir,musiqininnotlarıda,
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göyqurşağınınrəngləridə.
NailəSultanovanınyaradıcılığındaQarabağmövzusuxüsusi
yertutur.Vətəntaleyininsənətkarqəlbindəkiağrılarıözəksiniyarananəsərlərdətapmışdır.HərdəfəNailəninişlərinəbaxarkənqeyri-ixtiyari “Qarabağın gözəlləri” adlanan silsilə pannolar önündə ayaq
saxlayıram.Kafelüzərindəişlənmişobrazlaroqədərhəyati,realdır
ki...DağlıqQarabağınson3ildəkiağırgünlərinindumanıçökübsankibuqız-gəlinlərinüstünə.“Qarabağgözəlininkədəri”,“Mənimdərdim – Azərbaycanın dərdidir”, “Azərbaycan madonnasının göz
yaşları”...Əsərlərinözlərikimiadlarıdakövrək,təsirlidir.Mənsubolduğuxalqınsevinciyləşadlanıb,dərdiyləkədərlənənsənətkarAzərbaycanüçünağırolangünlərdəkiyaşantılarını,narahatlığını,ürək
yanğısınıəsərlərinəköçürmüşdür.
NailəSultanovaorijinalsənətkardır.Əslyaradıcılığabaşladığı
6-7ilərzindətəkrarsız-bənzərsizəsərləriyləsənətbilicilərinin,sənətsevərlərindiqqətinicəlbetmişdir.Hələlikrespublikamızınmuzeylərindəonunəsərlərinərastgəlməsəkdə,TürkiyəninməşhurTopqapı
muzeyində,Moskvanınbirsıramuzeylərindəəsərlərivardır.Gənckeramikaçının“Mavigün”ornamentalvazası,“Armudu”serviziSSRİ
xalqlarımuzeyini,“Qırmızı”serviziisəŞərqxalqlarımuzeyinibəzəyir.
Sənətinəvurğunolanbugəncqızhərgün,həranyaradıcılıqlaməşğuldur.Fikrəndaimsənətaləmilətəmasdadır.Nailəçoxzamanhətta
turistgəzintilərindənbeləimtinaedirki,vaxtitirməsin,yeniəsərlər
yaratsın.O,eynizamandabirneçəişüzərindəçalışır.Fikrindəyenibir
ideyadoğankimidərhalonuneskiziniçəkir,relyefedir,sonravaxtı
olankimiişəbaşlayır.Onunqobelenləridəsənətkarlıqbaxımından
maraqlıdır.Ümumiyyətlə,NailəSultanovadekorativ-tətbiqisənətinbütün növlər in ibirləşd irm əkarz us und ad ır.Şüş ə,keram ik a,met al
vəqob elend ənvah idkomp oz is iyalıəsərləryaratm aqist əy ir.Maraqlıesk izlər ivard ır.Rely eflikeram ik adaNailən insən ətk argözünd ənyay ınm ay ıbd ır.
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BuyayAzərbaycanmədəniyyətfondununsərgisalonundaaçılmışkeramika-xalçasatış-sərgisindəN.Sultanovanınyüzdənçoxəsəri
nümayişetdirilirdi.Xaricituristlər,yerlicamaatgəncrəssamınürəyəyatanəsərlərinəaludəlikləbaxırdılar.Ünsiyyətdəolduğumuztamaşaçıların, sənətsevərlərin rəyi beləydi ki, Nailə Sultanovanın həmin
satış-sərgidənümayişetdirilənəsərləriarasındamuzeylərimizibəzəməyəlayiq,evlərimizinyaraşığıolabiləcəkəsərlərçoxdur.
Sağollaşıbayrılmaqvaxtıçatmışdı.Ancaqsənətlə,yaradıcılıqla
bağlısöhbətimizqurtarmaqbilmirdi.Mənonungözlərininqayğılıifadəsinə,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
Hansıxalqınbədiitəfəkkürünəməxsusluğundanasılıolmayaraq,əslsənətəsəriümumbəşərisərvətdir.O,dünyanınbütünxalqları
üçünanlaşıqlıvəcazibədardır.
TanınmışfırçaustalarımızdanolanİlhamSəfərlininötənilinmayındanetibarənAvstriyanınQratsşəhərindənümayişetdirilənfərdi
sərgisinətükənməyənmaraqbufikribirdahatəsdiqedir.Doqquzaydırki,İ.Səfərlininkosmosmövzulubatikləri,miniatürüslubdaişlənmiş pannoları və  Azərbaycan torpağının əsrarəngiz təbiətini əks
etdirənmənzərətablolarıAvropasənətsevərlərininmühakiməsinəverilmişdir.BugünAvstriyaictimaiyyətiməşhur“A.H.M.”və“Rodika”
firmalarınıntəşəbbüsüyləaçılmışhəminsərgivasitəsiləmüasirAzərbaycantəsvirisənətindənxəbərtutmaqimkanıəldəetmişdir.Sərginin təşkilatçısı Engin Çakmanın vaxtaşırı Bakıya göndərdiyi
xəbərlərdənbizəbəllidirki,azərbaycanlırəssamınkosmosmövzulu
silsiləəsərləriavropalısənətsevərlərdəxüsusimaraqdoğurmuşdur.
EləsərgiyəilkbaxışdandərhalsonraAvstriyanınməşhurmenecerlərindənolanHersoqvəMahmud,professorVolkinqervəbirsıradigər
sənətbiliciləriİlhamSəfərlininyaradıcılığınayüksəkqiymətvermiş,
əsərləriniürəkdənbəyənmişlər.İstərsərgininaçılışında,istərsədə
sonrakıgünlərdəçəkilmişvideolentlərəbaxarkənbizözümüzdəsərgiyəgələntamaşaçılarınazərbaycanlırəssamınyaradıcılığınanecə
maraqgöstərdiyinincanlışahidioluruq.
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Rəssamın uğurları, nailiyyətləri bizi sevindirir. İstər-istəməz
İ.Səfərlininkeçdiyisənətyolunafikrən“səyahət”edirik.Axıbusəviyyəyəo,birdən-birəyüksəlməyib.İlhamınbugünküuğurlarıaxtarışlardakeçənsənətkarömrününnarahatyaşantılarınınbəhrəsidir.
RəssamlığarəngkarlıqlabaşlayanİlhamSəfərlibirsənətkarkimiözünüdekorativjanrdadahaqətiyyətlətəsdiqetmişdir.O,yaradıcılıqobyektinəçevirdiyikosmoskimimüasirmövzunuqədimbatik
texnikasıiləişləmişdir.HələqədimdövrlərdənŞərqölkələrindəgeniş
yayılmışbatikdekorativ-tətbiqisənətinnövlərindənolubhəminüsullaişləyənrəssamdankimyanı,rənghazırlamaqtexnologiyasınıyaxşı
bilməyitələbedir.Buçətinprosesinöhdəsindənuğurlagələnİ.Səfərlininkosmosmövzulubatikləriyozumtərzietibariləorijinaldır.
İ.Səfərlinin60tablodanibarət“Dinckosmosuğrunda”silsiləsisənətsevərlərəyaxşıtanışdır.“Panspermiya”(“Kainatınyaranması”),“Elm”,“GünəşsistemindəXplanet”,“Kvazarlarvəkvazaqlar”,
“Uzaqnağılvariqalaktika”,“Tənhaplanet”,“Yeniqalaktika”,“Nüvəqışındansonrabaharolmur”,“Yerkürəsinüvəkosmosuarasında”,“Ulduz müharibələrindən sonra ancaq ulduzlar qalacaq”, “Təhlükəli
kosmosstalaktidləri”,“Yenidünyaduyumu”,“İkiqalaktikanınyaxınlaşması”, “Kometaların yaxınlaşması – insanların yaxınlaşmasıdır”,
“Durnaqalaktikası”,“Kassiopeyabürcü”əsərləridəfələrləmüxtəlifsərgilərdənümayişetdirilmiş,sənətbiliciləritərəfindənyüksəkqiymətləndirilmişdir.Tablolardaşərtilikçoxdur.Batiklərmaraqlıforma-biçimi,
məntiqlibədiiyozumuiləyaddaqalır.
İlhamınyağlıboyailəişlədiyi“Yerintöhfəsi”,“Yeniulduzunparlam as ı”, “Y.Qlazk ov un portr et i” adlı əsərlər i də kosm on avtlar a
həsrolunm uşdur.Böyükformatdaişlənmiş“Yerintöhfəsi”tablosundasənətkarkosmosauçuşzamanıhəlakolmuşsovetvəAmerikakosmonavtlarınınyaddaqalanobrazınıyaratmışdır.Hərbirkosmonavtı
vətəndaşıolduğudövlətinbayrağıgeyimindətəsviretməsirəssamın
uğurlutapıntısıdır.Əbədiyyətəqovuşmuşkosmonavtlarınüz-gözlərin231
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dəkidərinmənabaxanıdüşündürür.ƏsərsovetvəAmerikarəssamlarınınMoskvadakeçirilmiş“Bəşəriyyətinulduzyolu”adlısərgisində
böyükmaraqdoğurmuşdur.
Bugünbiztaminamladeyəbilərikki,dünyakosmosrəssamlığınınR.Makkol,A.Leonov,Y.Poqodayev,V.Canıbəyov,V.Loktyevkimi
tanınmışnümayəndələriarasındaAzərbaycanxalqınındanümayəndəsivardır:İlhamSəfərli.Əsərləridünyanınbirsıraölkələrindəuğurla nümayiş etdirilmiş azərbaycanlı rəssamın yaradıcılığı öz bəşəri
siqləti,humanistqayəsiiləhəryerdədiqqəticəlbetmişdir.Avstriyadaaçılmışsərgiisəavropalılarınzövqünüoxşamaqlayanaşı,orada
yaşayanazərbaycanlılarüçündəgözəltöhfəolmuşdur.Qratsşəhərindətəşkilolunmuşbumədənitədbiryurddaşlarımızarasındaəlaqəyaratmaq sahəsində, həmçinin Azərbaycan və Avstriya xalqlarının
mənəviyaxınlaşmasıprosesindəilkkörpüdür.Xalqımızındünyayavə
dünyaxalqlarınadöğru-dürüsttanıtdırılmasınaböyükehtiyacduyulduğubizimgünlərdəbusayaqmədənitədbirlərdən,mənəvikörpülərdənimkandaxilindəçoxistifadəetməliyik.Təkİlhamınyox,bütün
istedadlısənətkarlarımızınnarahatyaşantılarınınbəhrəsiolandəyərli
sənətəsərləridünyaxalqlarınaAzərbaycanımızvəmillətimizbarəsindəəslhəqiqətisöyləyəbilər.
“Həyat” qəzeti
23 fevral 1991-сi il, səh.4
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VAQİfİN SƏNƏT DÜNYASI
Bakıdakıminiatürmərkəzindəbuyaxınlardamaraqlıbirsərgi
açılm ışd ı–heyk əlt əraşVaq ifRəhm an ov unfərd isərg is i.Sərg id əkieks ponatlaraheyranlıqlabaxantamaşaçılarıbirsualdüşündürürdü:–KimdirVaqifRəhmanov?Əgərazərbaycanlıdırsa,bəsniyəindiyə
qədəronutanımamışıq?Axısərgidənümayişetdiriləntunc,daş,ağac
heykəllərdəngöründüyükimi,onlarıyaradanyetkinsənətkardır...
HeykəltəraşVaqifYusifoğluBakıdadünyayagözaçıb.O,Rəhmanzadələrailəsindəndir.TanınmışxalqrəssamıMaralRəhmanzadəninqardaşıdır.Vaqifbahardadoğulduğundanuşaqlıqdanbahartək
qaynartəbiətliolub.Yaradıcılığameyli,istedadıonuƏ.ƏzimzadəadınaRəssamlıqMəktəbinəaparıb.SonraSurikovadınaMoskvaDövlət
Rəssamlıqİnstitutundatəhsilinidavametdirib.Buradao,heykəltəraşlıqsənətininsirlərinəmükəmməlyiyələnib.Hələtələbəikənçalışqanlığı və qabiliyyəti ilə fərqlənən Vaqif elə o vaxtdan maraqlı
heyk əlləryap ır,diqq ət icəlbedənəsərləryarad ırd ı.Azərb ayc anlı
balas ıözistedadıiləmüəllimlərinin,birçoxadlı-sanlıheykəltəraşlarındiqqətinicəlbetmişdi.AliməktəbibitirənkimiVaqifRəhmanovun
təyinatınıbirbaşaAlma-Ataşəhərindəkiincəsənətinstitutunaverdilər.Eləhəminvaxtdan–1965-ciildənetibarənVaqifRəhmanovQazaxıstandaməskunlaşdı.
OzamanAlma-Atadaheykəltəraşlıqsahəsindətürkdillikadrlar
çatışmırdı.V.Rəhmanovungəlişiyləqazaxheykəltəraşlarıailəsinəper233
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spektivlibirsənətkardaxiloldu.Pedaqojifəaliyyətləyanaşıgəncheykəltəraşyaradıcılıqladaciddiməşğulolmağabaşladı.Sərgilərdəiştirak etdi, rəngarəng sifarişlər yerinə yetirdi. İldən-ilə püxtələşdi,
sənətkarkimitanındı,şöhrəttapdı.YaşadığırespublikanınyuxarıtəşkilatlarınınsifarişiyləAlma-Atadavəbaşqaşəhərlərdəucaltmaqüçün
monumentalheykəllər,heykəl-kompozisiyalaryaratmağabaşladı.
BugünQazaxıstanDövlətİncəsənətmuzeyindəV.Rəhmanovun“Şərqmotivi”,“Xatirə”,“Nərgizinportreti”,“Xocalı”,“Anaevi”,
“Anarınportreti”vəbaşqaəsərlərivardır.
İstedadlıtişəustasınıntədqiqatobyektiinsanvəonundünyaylarəngarəngəlaqələridir.Sosial,psixolojivəəxlaqiproblemlərivəhdətdə götürən sənətkar daim müasir obrazlar və plastik formalar
axtarır.O,plastikhüdudsuzluqməsələlərinicəsarətləhəlledənheykəltəraşdır.Vaqifistənilənmaterialda–istərdaşolsun,istərağac,istərtuncuğurlaişləyir.BakısərgisindəbizəsasənRəhmanovundəzgah
heykəllərinigörsəkdə,sənətkarışəxsəntanıyanlarbilirlərki,park
heykəltəraşlığındaonungörkəmlinailiyyətlərivardır.Vaqifxüsusilə
Abşerondaşındahəvəsləişləyir.HərilBakıyagələnyurddaşımızdoğmalarınınMərdəkandakıbağlarında,dost-tanışlarınınemalatxanalarındaişləyir,qohum-qardaşlarınınobrazındanyaradıcılıqlaistifadəedir.
Miniatürmərkəzindənümayişetdirilənəsərləriarasında“Bakı.
20Yanvar1990-cıil”adlıtuncheykəliilkbaxışdantamaşaçınısarsıdırdı.Kəsikbədən,yarımqol,güllədəndeşik-deşikolmuşbaş...Arxası
üstəyıxılmışgəncingözləridə,ağzıdaheyrətdənaçıqqalıb.Heykəlinqərartutduğuoraqşəkilliaydatamaşaçınıdüşündürür.Həmindetalıhəmgecəninrəmzikimi,həmdəyanvarfaciəsinitörədənordunun
dövlətgerbinəişarətəkbaşadüşməkolar.Kiçicikbirdetalbumüdhişfaciəningecəykən,özüdəkimlərtərəfindəntörədildiyinigöstərir.
VaqifRəhmanovheykəlieləməharətləişləyibki,soyuqtuncmaterialdilaçıbdanışır,tamaşaçınıdərindənhəyəcanlandırır.Yüksəksənət
məziyyətlərinəmalik“Bakı.20Yanvar1990-cıil”əsərivətənpərvər
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yurddaşımızınşəhidlərimizəqoşduğuheykəl-elegiyasıdır.
Sərgidəki“Əbədi”heykəlindəanaikiqızıylatəsvirolunub.Anasınındiziüstündəoturmuşqızcığazeləməsud,elərahatdırki...Kürəyini böyük qızına söykəmiş ana da sabahından arxayındır. Ağ
daşdan yonulmuş “Sabir”in məhzun görkəmi baxanı qüssələndirir.
Tuncdantökülmüş“Anarınportreti”oqədərcanlıdırki,sankigörkəmli
yazıçıylaüz-üzədayanmısan.“Naməlumqadın”heykəlininestetikgözəlliyibaxanazövqverir.“Kommunizminyolu”kompozisiyasındakəllə-mayallaqolmuşadamlar,qollarıqayalardaqandallanmışəzabkeş
insansurətidiqqətiçəkir.“Mərdəkanmotivi”adlananəsərdəkonkret
sima,üz-gözyoxdur.Ammaheykəltəraşböyükustalıqlaəllərinisinəsindəçarpazlamışkəlağayılıqadınınsimasındamərdəkanlıanaların
ümumiləşmişobrazınıverəbilib.Həminəsərlərinfonundaasılmışfotoreproduksiyalarisətəəssüratıtamamlayır.V.Rəhmanovunyaradıcılığıiləətraflıtanışolmaqdabakılısənətsevərlərəköməkedirdi.
Onildirki,AzərbaycanövladıVaqifRəhmanovaQazaxıstanın
əməkdarincəsənətxadimiadıverilib.Qürbətdəməskunlaşdığıillər
ərzindəo,dəfələrləQırğızıstanın,digərOrtaAsiyarespublikalarının
fəxrifərmanları,diplomvəmedallarıylatəltifolunubdur.İkiiləvvəl
XəzəryanırespublikalarınsənətkarlarınınsərgisindəazərbaycanlıheykəltəraşVaqifRəhmanovqızılmedalalayiqgörülübdür.ƏsərləriQazaxıstan,OrtaAsiya,Azərbaycan,Litva,Danimarka,Avstraliya,Polşa,
Macarıstan,Bolqarıstanmuzeylərini,birçoxsənətsevərlərinşəxsikolleksiyalarınıbəzəyir.
V.RəhmanovuzunmüddətQazaxıstanRəssamlarİttifaqınınBədiifondununsədriolub,idarəheyətindəkatibişləyib.Çoxillikpedaqoji fəaliyyəti vardır. Hazırda Alma-Ata Dövlət Teatr – Rəssamlıq
İnstitutunundosentidir.
VaqifRəhmanovunBakıdaaçılmışfərdisərgisiçoxfaydalıvə
səmərəlioldu.SərgisayəsindəAzərbaycandankənardayaşayanyurd235
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d aşlarımızladoğmarespublikaarasındaəlaqələrimöhkəmlətməksahəsindədahabiraddımatıldı.GörkəmliheykəltəraşımızVaqifinsənət
dünyasıylatanışolduq.Sözsüzki,VətəndənuzaqlardaAzərbaycan
adınıucatutan,Azərbaycantəsvirisənətiniləyaqətlətəmsiledən
eloğlumuzheykəltəraşVaqifRəhmanovunadıvəsənətiyləfəxretməyəbizimmənəvihaqqımızvardır.
“Yurddaş” qəzeti
9 oktyabr 1991-ci il, səh. 4.
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İLLARİYƏNİN DÜNYASI
Uşaqaləminingözəlliyi,uşaqtəxəyyülününzənginliyi,uşaqfantaziyasınıntükənməzliyikiməməlumdeyil?Sirli-sehrlialəmli,cazibədar dünyalı uşaqlıq dövründən adətən şirin- şirin xatirələr qalır
doğmaların,yaxınlarınxatirində.Bəzənisə...bütövbirdünya–İllariyənindünyasıkimi...
ErmənistanUşaqYaradıcılığıMuzeyininsərgisalonundaaçılmış
“İllariyəHüseynova–UŞAQ,İNSAN,YARADICI”sərgisitamaşaçıları
budünyayaqovuşdurur–İllariyənindünyasına.Dənizkimicilvəlidir,
saysız-hesabsız günəşlidir, analı-atalıdır, güllü-çiçəklidir İllariyənin
dünyası.Budünyada“Pitafseya”adlıgülvar–İllariyəningülü.Bu
dünyadaanasimasındatəcəssümetmişgünəşvar–İllariyəningünəşi.İllariyədünyasınınsakinləriolan“nağıl–rəsmlər”,“təəssürat–rəsmlər”,“zarafat”,“sirk”,“kompozisiya”,“ornament”vəbaşqaqəbildən
olansənətnümunələribalacarəssamınböyüklərsayağıduymağından,
düşünməyindənxəbərverir.Rənglərinəlvanlığı,mövzularınrəngarəngliyi,rəsmlərinbitkinliyi,aydınlığıbaxanıheyranqoyur.İnan abilmirs ən ki, büt ün bunlar ı – sərg i-t am aş ad a nüm ay iş etd ir ilən
250-yəyax ınəsər ibalac abiruşaqyarad ıb,hələməkt əbyaş ın a
çatm am ışbiruşaq.
İllariyə Hüseynova 1977-ci ilin payızında Moskvada anadan
olub.Atasıhəkim,anasıbiokimyaçıdır.Fitriistedadamalikqızcığaziki
yaşyarımındailkəsərini–“Quşlar”rəsminiyaradıb.Şəkildəkörpə
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qəlbikimipərvazlananquşlartəsviredilib.Paytaxthəyatınınqaynarlığı,əlvanlığıİllariyənin“Atəşfəşanlıq”,“Bayram”,“Kafedəikinəfər”,
“Maqazindəkiqadın”vəbaşqarəsmlərindəözəksinitapıb.
Karandaşla,kömürlə,suluvəyağlıboyalarlaişləyənbalacarəssamöznağıldünyasınıçəkdiyisüjetlinağıl-rəsmlərəköçürüb.“Qoğal
dovşanıdilətuturki,meşəyəgetməsin,oradaonuyeyərlər,yaxşısı
budurbabasıilənənəsininyanınagetsin.Dovşansatərəddüdedir...”,
“Keçimaralaərəgetməkistəyir,onagörədəbaşındamaralbuynuzubitirib”,“Rəssamqızcığazınçəkdiyişəkildədovşanmahnıoxumaqistəyir”,“Artistlərtamaşaçılarlavidalaşır”,“Kirpigünəşəduaedir”
vəs.rəsmlərtamaşaçınınağıllaraləminəaparır.
Sirkmövzusurəssamİllariyəninyaradıcılıqpalitrasındageniş
yertutur.“Sirkdə”,“Təlxək”,“Ağıratlet”,“Sirkdəqız”,“Petruşkininsirki”,“Sirkdəyeniilyolkası”,“İkitəlxək”,“Sirk.Artistkaçıxışedir.Hamı
bəyənir,biriisəşübhəedir”vəbaşqarəsmlərözəlvanlığı,bir-birinə
bənzərsizliyiilədiqqəticəlbedir,tamaşaçıdaşənəhval-ruhiyyəyaradır.
Əfsanəvi“Simurqquşu”,“Tovuzquşları”,“Fırtınanındoğulması”,“Gəmi”,“Günəşqırıldı”,“QocaBuratino”,“Qulliver”,“Karluşa-film”
rəsmləriİllariyəninrəssamtəxəyyülününhüdudsuzluğunu,fantaziyasınınzənginliyinibirdahagöstərir.Ana–Günəş.Buvarlıqistedadlırəssamın fikrini çox məşğul etmişdir. Günəşi qollu-budaqlıdır, əlvan
rənglidir,parlaqşüalıdırİllariyənin.Hazırdaİllariyənin“Günəş”ivaxtiləməşğulolduğustudiyanınembleminəvərəmzinəçevrilmişdir.
Anasımehribandır,sevimlidir.Çəkdiyi“Ana”rəsmləribalacaqızınanasınaolanböyükməhəbbətinintəcəssümüdür.Anasınındanə
vaxtsauşaqolduğunudərkedənİllariyətəxəyyülününgücüilə“BalacaTanya(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,anasınınxatirələrimühümpedaqoji-tərbiyəviəhəmiyyətəmalikdir.Düşünülmüştərtibatsərgininestetikdəyərinidahadaartırır.Sərgiböyükmüvəffəqiyyətlə
nümayişetdirilir,salonaramsızolaraqdolub-boşalır.Yerevanictimaiyyəti,şəhərimizinxariciqonaqlarıİllariyəHüseynovanınsərgisiniböyükrəğbətləqarşılayırlar.Rəykitabındayazılanqeydlərfərəhhissi
doğurur:
– “Min heyf ki, bu gözəl uşağın həyatı belə erkən solub.
Yaxşı sərgidir. Həm estetik, həm də mənəvi baxımdan ibrətamizdir. Çox olsun belə uşaqlar və mümkün qədər az olsun
insan faciələri. İllariyənin valideynlərinə ən xoş arzularımı
bildirirəm. Düşünürəm ki, o, qoyduğu təmiz, incə və gözəl izlə bizim aramızda, öz yaşıdları arasında yaşayır”.
Rəssam Karlen Martirosyan.
– “Məni bu istedadlı körpənin rəsmləri valeh etdi. Çox
heyf ki, gələcəkdə bizə sevimli İllariyənin yeni rəsmlərinə
baxmaq qismət olmayacaq”.
M.Harutyunyan, mühəndis.
1984-cüilinyayındahəyatıfaciəiləsonayetənİllariyəömrü
boyusevdiyi,inandığı,etibaretdiyi...sudaboğulmuşdur.Cəmi6il9
ayömürsürənrəssamİllariyəözündənsonracazibədarbirdünya–
400-əyaxınrəsməsəriqoyubgetmişdir.Salonunmüxtəlifguşələrindənboylananrəssamqızınfotoşəkillərisankitamaşaçılaradeyir:
–Mənsizinləyəm...Mənyaşayıram!
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***
SSRİ Rəss amlar İtt if aq ın ın qər ar ı ilə təşk il olunm uş
İllar iy əHüs eyn ov an ınfərd isərg is in incoğr af iy as ıgen işd ir.
O,Moskv ad anstartgöt ür ər əkBak ı–Orc on ik idz e–Yer evan–
Tbilis i–Xers on–Kiş iny ov–Minsk–Kau n as–Tallin–Len inqrad
–Moskvamarşr ut uiləirəliləy ir.
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
4 fevral 1986-cı il, səh.4
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“MİN İL SONRA SORSAN
ŞAİR HARDADIR”
Zəkasının qüdrətiylə dünyaya nur saçan Nizami. Poeziya aləminin ənginliklərini fəth edən şəxsiyyət. Gəncə torpağında uyuyan Azərbaycan oğlu. Əsrlərin sərt yelləri
neçə-neçə möhtəşəm sarayı yerlə-yeksan etsə də, el məhəbbəti, bəşər ehtiramı dahi şairin məzarını itib-batmağa qoymayıb. Zaman-zaman qədrini bilənlər Nizami Gəncəvinin
türbəsini bərpa eləyib. Budur, dünyaya gəlişinin 850 illiyini
bayram etdiyimiz günlərdə Nizami məqbərəsi yeni biçimdə
ziyarətçilərin ixtiyarına verilib.
Dah işair im iz inməz ar ıGənc əyax ınlığ ınd a,Şıxdüz ünd ədir.Əsr lərc əbu yerpoeziyaxiridarlarınınziyarətgahıolub.Dünyanın
uzaq-uzaqölkələrindəngələnsəyyahlar,ədiblər,alimlərNizamiGəncəvininməzarıönündədizçöküb,onundühasıqarşısındabaşəyiblər.GəncətorpağıNizamiadıyladünyaşöhrətitapıb.Lakinheçdə
bütündövrlərdətürbəbəşərşairininadınalayiqsəviyyədəolmayıb.
SankiNizamibunuduyubmuş...
Bu yerdə mən kimi yatanlar çoxdur,
Onları xatirə salan ki, yoxdur.
Ey təzə kəklik, an məni ürəkdən
Məzarım yanından ötüb keçərkən,
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Üstümdə görərsən göyərmiş otlar,
Baş daşım uçulmuş, çökmüşdür məzar.
Qəbrimin tozunu sovurmuş yellər,
Dostlardan anan yox məni bir nəfər.
Qəbrim şüşəsinə əl qoyan zaman
O pak gövhərimi heç olmasa an!
Uzaqdan sən mənə göz yaşı töksən,
Mən sənə parlaq nur saçaram göydən.
Salam ver, hörmətlə məndən salam al,
Gəl qəbrim üstünə, edim istiqbal.
Hər zaman diriyəm sənin kimi mən,
Mən cana gələrəm, sən cana gəlsən.
BusətirlərioxuduqcaNizamidühasınınuzaqgörənliyinəheyran
qalırs an. Qeyr i- ixt iyar i: – Ruh un a min rəhm ət, Şeyx Niz am i! –
sözlər iqəlb ind ənqop ur.Ürəy ind əşairlədia loq agir ər ək:–Sən ətinləölm əzliy əqovuşduğunubəşərövladınaSənin“Xəmsə”nanladıb,incəruhluqəzəllərinpıçıldayıb,–deyirsən.
Gəncətorpağınıgəzib-dolaşdıqca,gəncəlilərləgörüşdükcəNizaminindünyaşöhrətinədairsöhbətlərqəlbimiiftixarhissiilədoldururdu. 42 il sərasər Gəncə şəhərinin baş memarı olan Fərman
İmanquliyevmaraqlıbirəhvalatdanışdı:
– Bir gün Bağdaddan bir qonaq gəldi. Məqbərəyə 15-20
addım qalmış bu şəxs dizi üstə düşdü. Biz də məqbərənin ətrafını yenicə yumuşduq, yer palçıq idi, asfalt hələ qurumamışdı. Qonaq palçıqlı asfaltın üstünə diz üstə çökdü və öz
dilində danışmağa başladı. Bu adam ərəbcə Nizami şəxsiyyətinə müraciət edərək, əvvəla üzr istəyirdi ki, Nizaminin hüzuruna çox gec gəlibdir. İkincisi də, o deyirdi ki, mən sənin
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hüzuruna addımla yox, dizi üstə, sürünə-sürünə gəlməyi özümə böyük şərafət, fəxr bilirəm.
BizimXXəsrdəNizamiadınaikidəfəməqbərəucaldılıb.Hələ
1939-cuildəşairinqəbriüstəucaldılanmöhtəşəmtikintiniamansız
müharibəyarımçıqqoydu.Məqbərəmüharibədənsonra,1947-ciildə
tikilibbaşaçatdı.Lakinömrüazoldu.Görən,həminməqbərənin50
ilkeçməmiştarixsəhnəsindənçıxmasınasəbəbnəydi?SualaF.İmanquliyevbeləcavabverdi:
– 1947-ci ildə tikilmiş məqbərə zəyəm daşından idi. Zəyəm daşı çox yumşaq daş olduğuna görə həmin qurğunun nə
yağışa, nə günəşə davamı olmadı. Ələlxüsus, alüminium zavodunun məqbərəyə böyük ziyanı dəydi. Bu zavodun havaya
buraxdığı turşular məqbərənin üstünə qonduqdan sonra, üstündən də yağış yağdıqca daşlar daha sürətlə ovxalanıb töküldü. Nəticədə, tədricən məqbərə öz görkəmini itirməyə
başladı. Dəfələrlə məsələ qaldırdıq ki, bəlkə məqbərənin yerini dəyişdirək? Nəhayət, mötəbər bir komissiya bu işə baxdı və qərara gəldi ki, məqbərənin yerini dəyişmək ağlasığan
iş deyil. Qət olundu ki, məqbərə öz yerində qalmaq şərtilə
burada yenidənqurma işləri aparılsın. 1981-ci ildə, şairin 840
illiyi ərəfəsində Azərbaycan KP MK qərar qəbul etdi ki, 1991ci iləcən məqbərə yenidən qurulsun və ətraf sahəsi abadlaşdırılsın. 1989-cu ilin aprelində hazırki layihə müzakirə və
qəbul olundu. Böyük çətinliklərlə qranitin və mərmərin əldə
edilməsinə nail olduq. Dnepropetrovskdan 300 kubmetr qranit alıb, Sankt-Peterburq müəssisələrində hazırlatdırdıq. Ağ
mərməri isə Çelyabinskdən gətirtdirdik. İnşaat materiallarını əldə etdikdən sonra cəsarətlə köhnə məqbərəni sökməyə
başladıq. Biz məqbərəni 8 aya sökdük, amma 5 ay 10 günə
tikdik. Bu işdə Gəncə şəhər Sovetinin və icraiyyə komitəsinin, 3 nömrəli tikinti trestinin, sankt-peterburqlu qranit qu244
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raşdıran mütəxəssislərin, Bakı baş tikinti idarəsi ilə Bakı metro tikintisi idarəsi inşaatçılarının, əməkçi gəncəlilərin əvəzsiz
rolu, böyük xidməti oldu. Camaatın məqbərədə işləməsindən
adam həzz alırdı...
–Bəşərsivilizasiyasında,dünyamədəniyyətindəözünəməxsus
yeriolanNizamiGəncəvininməqbərəsinibeləqısamüddətdətikib
başaçatdırmaqşücaətdir.Lakintikilənhərbirabidəyalnızbugün
üçün,sabahüçündeyil,o,nəsillərəyadigarqalır.Xüsusilə,Nizamikimibirşəxsiyyətinməqbərəsigərəkminilliklərüçünnəzərdətutula.
Budəfəkiməqbərəmöhkəmmaterialdanqurulub,qranitində,mərmərindəkeyfiyyətiyerindədir.Ammabizibirsualdüşündürür:5ay
10günəinşaolunanməqbərəkeyfiyyətləmitikilib?Müəyyənmüddət
sonratikintiprosesindəyolverilmiştələskənlikdənirəligələnqüsurlarüzəçıxmayacaqki?Axı,canyanğısıözyerində,hərdaşın,hərtikintimaterialınındaözxassəsivar...
– Mən böyük inamla deyərəm ki, məqbərə yüksək keyfiyyət səviyyəsində tikilib. O, qranit bloklarla hörülüb. Betonun tökülməsinə, onun qurumasına verilən vaxt
normativlərinə də dəqiq əməl etmişik. Məqbərə o qədər möhkəm, o qədər dəqiq , səliqəli inşa olunub ki... 5 ay 10 günə
başa çatmasına baxmayaraq olduqca möhkəm tikilib. Biz buna çox əminik.
Səkkizyüzildirki,dahişairimizinuyuduğuvətəntorpağımüqəddəsməkanaçevrilib.Eləmüqəddəsolduğuüçündürki,Nizami
türbəsinintaleyihərbirazərbaycanlınımaraqlandırır.Hazırkiməqbərəqırmızıqranitləağmərmərdəntikilib.Üsthissəsilayihəquruluşunagörəzahirənəvvəlkindənfərqlənmir.Lakindaxiliquruluşu,giriş
vəçıxışqapılarıyerləşənhissəbaşqasəpkidəhəllolunub.Sərdabə
aşağıdayerləşdiyindənziyarətedənşəxsdətəbiibaşəymə,təzimvəziyyətiəmələgəlir.Görənlərdeyirki,NapoleonBonapartınməqbərəsidəbuşəkildəqurulub.
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Məqbərəninpəncərəşəbəkələrivəməhəccərilatundandır.Palıdd anhaz ırlanm ışorn am entliqap ılarqəd imŞərqüslub und ad ır.
Gir işd ə yazılmış“1141”və“1209”rəqəmləriNizamiGəncəvinintəvəllüdtarixinibildirir.Günbəzinaltındaaltıguşəlihəndəsifiquriçindəərəb
əlifbasıyla“NizamiGəncəvi”,birqədəraşağıdaisə“Bismillah-ir-rəhmanir-rəhim”sözləriyazılıb.Mintəəssüfki,beləzərifnəqqaşlıqişindənsonraqapılarınüstündəçoxirihərflərlə,özüdəkiriləlifbasıyla
“Nizami”sözüyazılıb.Yamaqkimigörünənbuyazıqranitməqbərənin
fasaddaşındayonulub.
Məqbər ən inəraz is i6,5hekt ard ır.Gir işd ətik ilm işikiağbinasüv en irmağ az as ıvəburad ayarad ılac aqNiz am iş ün aslıqmərkəz i üçün nəz ərd ə tut ulub. Ağ baz altla qırm ız ı kərp icd ən
salınm ış döş əm ə 5 çiç əkliy i əhat ə edir. Bur ad ak ı 5 fəvv ar ə də
“Xəms ə”n in rəmz id ir. Məqb ər ən in arx a hiss əs ind ə göl, 5 but a,
yən idaşsəhn ələr,həmç in inburad atam aş agöst ər əc əkakt yorlarç üngey imotaqlar ıvar.18kilom etrliksukəm ər iyləGöygölün
təm izsuy uməqb ər əy əçək ilib.Gələc əkd əburad ameyv əbağları salınm as ı nəz ərd ə tut ulub. Tut və ənc ird ən başq a yerli
iqlim ə məxs us ən müxt əlif meyv ə ağaclar ı əkiləc ək. Məqbər ən insağ ınd a,açıqsəm aalt ınd adah abirtam aş asalonu var. Bu hiss əd ək i heyk əl-k omp oz is iy a (müə llif i
heyk əlt ər aş Qorxm az Suc ədd in ovd ur) old uqc a bax ımlıd ır.
Tunc heyk əllər in est et ik göz əlliy i  bax an ı valeh edir. Bütün komp oz is iy an ın uzunluğ u 22 metr, ən hünd ür nöqt əs i
7 metrd ir. “Xəms ə”d ək i qəhr əm anlar ın ın əhat əs ind ə oturmuş Niz am i  əlind ə “Div an” ın ı tut ub.. . Heyf ki, fond a görün ən alüm in iu m zav od u heyk əl-k omp oz is iy an ın oyatd ığ ı
xoş duyğ ular ı qan adlanm ağ a qoym ur. Yaxş ı olar ki, gələcəkd əürək aç antəb iifonalınm as ıüçünbur ad asərvağaclar ı əkils in. Ümum iyy ətlə, bir cüt sərv, bir cüt meyv ə
ağac ın ınnövb ələnm əs iməqb ər əəraz is ind əŞərqab- havas ıyara246
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dar,şim altəb iə t in əməxs uskükn arağaclar ın aeht iyacqalm az.
Lay ih ən inmüə llif iFərm anİmanquliyevdəbufikrimizəşərikoldu.
Nizamiməzarıönündəsükutadalarkənfikrimdəonunşeiri-sözüdolaşırdı:
Ey tanrı, ümidim bunadır ancaq,
Bu köhnə dərgahdan düşərsəm uzaq.
Elə ki, pozular tərkibim mənim,
Dəyişər qurduğun tərtibim mənim,
Əsdikcə tozumu dağıdar yellər,
Pak olan canımı görməz bir nəfər,
Halımı arayıb, edəndə heyrət,
Varıma yox deyə, vurarkən töhmət.
Sən yoxdan əlinə ver öylə açar,
Bilsin ki, bu yatan ölməmiş yaşar!
Ölürsəm, bunu sən hamıya bildir:
“Bədəni yatmışsa, canı diridir”.
Düşünürəmki,Nizamidühasınınobrazlıtəfəkküründənsüzülübgələnbumisralardanəqədərdərinfəlsəfəvar!Olumvəölüm,insan və təbiət, materiyanın öz formasını dəyişmək xassəsi, bir də
ruhunölməzliyinəinam,tanrıyatapınmaqhissi.Yenəfikrimdəşairlə
dialoqagirmişdim:–Bəli,ŞeyxNizami,Səncanlısan,yaşayırsan.Ziyarətinəgələnlərdəəvvəl-əvvəlSəninhəmişəyaşarsənətincilərinlə,
hikmətlikəlamlarınla,elmi-fəlsəfi-bədii-estetikfikirlərinlətanışolur,
sonrasahüzurunagəlməyivacibbilir.
Nizamiadınaucaldılmışhərikiabidə–istərməqbərə,istərsədə
heykəl-kompozisiyabarədəəslqiyməti,əlbəttə,xalqözüverəcək.Nahaqdeməyiblərki,elgözütərəzidir.Məncə,hərikisənətəsərininəsl
imtahanıisəzamanqarşısındaolacaq.Görəsən,Nizamiadınaucaldı247
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lanbuabidələrillərinsınağındannecəçıxacaq?Bunuindidəndemək
çətindir.İstərdikki,Nizamininsözü,sənətikimi,məqbərəsidəəsrlərinqovğasındanqalibçıxsın.Azərbaycanxalqınınmillisimvolunaçevrilsin.Şairəbəsyerədeməyibki...
Nə qədər şair var, söz var, şeir var,
Dünyada onlardan mənəm yadigar.
Mənimlə canlandı, söz tapdı qüvvət,
Yenə də mənimlə edər qiyamət.
Mən söz gülşəninin sərv ağacıyam,
Sərv ağacı kimi xidmətdə varam.
Günəşəm, ön, arxam birdir, fərqi yox,
Azdır aldatmağım, işığımsa çox.
Bəli,AzərbaycanoğluNizamiGəncəviözsənətiyləölməzliyə
qovuşduğunubilib.Bildiyiüçündəhələ8əsröncəpeyğəmbərcəsinə
uzaqgörənliklə,inamlayazıb:
Min il sonra sorsan şair hardadır,
Hər beyti söyləyər burda, burdadır.
Xoşbəxtikki,dahişairinminlərləbeytiiləyanaşı,cismininuyuduğu torpaq da bizə onun yerini nişan verir. Qəbrin nurla dolsun,
ŞeyxNizami!..
Gəncə-Bakı
“Yurddaş” qəzeti
11 dekabr 1991-ci il, səh.6
248
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CƏfƏR CABBARLI – 90
AzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmliklassikiCəfərCabbarlısovet
dramaturgiyasıxəzinəsinəölməzəsərlərbəxşetmişdir.Dahidramaturqunadıbütövlükdəsovetdramaturgiyasıvəteatrınıninkişaftarixi
iləsıxbağlıdır.C.CabbarlıAzərbaycansəhnəsindəeləbirməşəlyandırmışdırki,onunişığıqardaşxalqlarınhəyatvəməişətinidəişıqlandırmış,millisədləriaşıbkeçmişdir.
Ölməzdramaturqumuzun90yaşı1989-cuildətamamoldu.Lakinrespublikamızdakıgərginictimai-siyasivəziyyəthəminildahiədibinyubileyinikeçirməyəimkanvermədi.Kütləvitədbirlərin,Cabbarlı
qiraətlərinin,elmikonfranslarıntəşkili,ocümlədənədibinkülliyyatınınnəşri,yaradıcılığınahəsrolunmuşbirsıraədəbi-tənqidiməqalələrtoplusununçapıtəxirəsalındı.
Məlumdurki,yubileyyalnıztəntənəliaktdeyil,eynizamanda
klassikinirsinətəzəbaxışdır.Xüsusilə,“sosializmrealizmi”metoduilə
öyrənilmiş,“sosializminqurucusu”kimimüsbətvə“kapitalizminqalıqlar ı–burjuaüns ür ü”kim imənf iqəhr əm anlarsıras ın abölünmüş sov et mey ar ı ilə möh ürlənm iş Cabb arlı qəhr əm anlar ın ın
yen iədəb i- est et ikbax ış aeht iyac ıvard ır.Yub ileyhaqq ınd aqərarınolm am as ıhələ1989-cuild əişəbaşlam ışrəsm itəşk ilatlar ın
–Niz am iadın aƏdəb iyyatİns tit ut un un,birsıranəşr iyyatlar ın,o
cümləd ən resp ublik a Yaz ıç ılar İtt if aq ın ın öz tədb irlər in i dayandırm as ı ilə nət ic ələnd i. Qəd irb ilən xalq ım ız isə rəsm i qərar ol249
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 ad an belə öz böy ük oğlun un 90 illiy in i müxt əlif tədb irlərlə
m
qeydetd i.
BuilNovruzunilkgünlərində–martın22-dəgenişxalqkütlələrindənxəbərsizdahiədibinanadanolmasının90illikyubileyiqeyd
olundu.M.F.AxundovadınaOperavəBaletTeatrındakeçirilənədəbibədiigecənigirişsözüiləAzərbaycanYazıçılarİttifaqınınsədriAnar
açdı.C.CabbarlınınhəyatvəyaradıcılığıbarədəxalqşairiNəbiXəzri
məruzəetdi.YubileygecəsindəcabbarlışünasalimlərimizdənprofessorYaşarQarayev,şairCabirNovruzböyükdramaturqunyaradıcılığınınməziyyətlərindənsöhbətaçdılar.Yubileyəqonaqgəlmişyazıçıvə
şairlərdəntürkHəyatiƏslyazıçı,CənubiAzərbaycandakı“Varlıq”dərgisininnaşiriCavadHeyət,TəbrizradiosununəməkdaşıƏsgərFərzi,
başqırdAhiyarHəkimov,latışUldisBerznışvəbaşqalarıürəksözlərinibildirdilər.RəsmihissəniC.CabbarlınınqızıGülarəxanımCabbarlı
yekunlaşdırdı.
YubileygecəsininbədiihissəsindəC.Cabbarlınınsözlərinəyazılmışmahnılarınifası,ölməzpyeslərindənsəhnələrgöstərilməsiböyükdramaturqunxatirəsinətoplaşmıştamaşaçılarınürəyindənxəbər
verdi.
C.Cabbarlının90illikyubileyiniqeydedəntəntənəligecəkeçirilsədə,məncə,ədibinadınavəirsinəlayiqyubileytədbirlərinintəşkilidavametdirilməli,kitablarınnəşribaşaçatdırılmalıdır.Azərbaycan
dramaturgiyasınıdünyaüfüqlərinəçıxaranölməzCabbarlısənətinə
ehtiraməlamətikimikeçirilənildönümlərihəmgörkəmliədibin,həm
dəxalqımızınadınalayiqolmalıdır.
“Yurddaş” qəzeti
4 aprel 1991-ci il, səh.7
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ATA OCAĞI
Gülarəxanımlahamıyatanışolanbirünvandagörüşmüşük:CəfərCabbarlınınev-muzeyində.Şərqliqadınlaraməxsussadəliyi,təvazökarlığıilkgündənbiziovsunladı.Ondainzibatçılıqdanəsər-əlamət
yoxidi.Direktoramirliyininyeriniövladcanıyananlığıtutmuşdu.QarşımızdaxarakterininəlvanlığıilədiqqətçəkənbirİNSANdayanmışdı. Atası Cəfərdən, anası Sona xanımdan danışanda kövrəlir,
uşaqlaşırdı.HəyatyoldaşıSeyfəddinDağlıdansöhbətaçandaiftixarlabaşınıqaldırır,məğrurgörkəmalırdı.Yəqinhəminandaunudulmaz
ömür-günyoldaşınıntövsiyəsiyadınadüşürdü.Rəhmətlikdeyirmişki,
Gülarə,həmişəbaşınıdiktut,çünkiheçkəsinyanındamənimdilimqısadeyil.ÖvladlarındanqürurladanışırdıGülarəxanım.Muzeyindərdsərinə gəlincə  gözləri də, çöhrəsi də qayğılanır, bütün görkəmi
işgüzarbirifadəalırdı.
–Atamınbirarzusuvardı:yaşadığıevinyanındateatrbinasıtikilsin,Dağlıməhəlləsidəteatrüzügörsün.Ancaqbuarzusudeyəsənyerinəyetirilmədi.Bəlkəgələcəkdəolsun...
Vaxt aş ır ımuz ey əyoludüş ənjurn alistlər əbeləc əişind əng üc ünd ən,atas ın ınxat ir əs iyləbağlıarz ular ınd andan ış ırGülar ə
xan ım.
Respublikamızdatarixiniziniyaşadan,tarixişəxsiyyətlərinyadigarlarınıqoruyub-saxlayanmuzeylərçoxdur.OnlarınarasındaCəfərCabbarlınınBakıdakıev-muzeyiözabadlığı,səliqə-sahmanıilə
ürəkaçır.Buişdədahiədibinqızı,ev-muzeyindirektoruGülarəCab251
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barlınınəməyiböyükdür.Axı,obütünvarlığıylabuocağabağlıdır!..
Hərsəh ərVaq ifküç əs iilə(ind ik iHəs ənSey idb əyli)qıvraq
yer işli,zir əkbirqadınüzüyuxarı–Dağlıməhəlləsinətərəfqalxır.O,
HəmidSultanovküçəsindəki44saylıünvana,işətələsir.BuqadınGülarəCabbarlıdır.O,analıq-nənəlikqayğılarınıevdəqoyaraqAzərbaycan  xalqının iftixarı olan  atası Cəfərin ruhu qarşısında övladlıq
borcunuyerinəyetirməyətələsir.Ataocağınanəqədərsığalçəksə
dəyorulmur,rahatlıqtapmır.
Otaqlardakı,eyvandakıtəmizlik,yaraşıqgözoxşayır.Muzeyin
əməkdaşlarınınzövqünə-səliqəsinədəsözolabilməz.Təbiiki,onlarınəksəriyyətiqadınlardır.EləGülarəxanımınqızıQəmərdəburada
çalış ır.Muz ey inelm iişç is id ir.İkioğulanas ıd ır.Əməkfəa liyy ət inibab ayurd un ahəsreləy ib.Ataocağ ı,bab ayurd u.Buyurd un
işığ ısönm əs ingər ək.Qon ağ ı-q aras ıəsk ikolm as ın.Qap ıs ıaçıq,
həy ət-b ac as ı şen gər ək ata ocağ ın ın. Belə düş ün ür  Cabb arlı
nəslin innüm ay ənd ələr i.
–Muzeydənayrılabilmirəm.Eləolurki,lapaxşamacanotururamburada.Baxıram,ürəyimaçılır.Məndəbuocağadərinbağlılıq
var.Çünkiburadaanadanolmuşam,buradaböyümüşəm.Həyət-bacadaoqədəroynamışam,bututağacınaoqədərçıxmışamki...Atam
özüəkibbuağacı,baxandaeləbilirəmki,atamözüsağdır.Ağacda
qocaldı,əldəndüşdü...Onabaxandaürəyimağrıyır.
Havaxoşolduğundanhəyətdə,vaxtiləCəfərCabbarlınınözəlləriiləəkdiyihəmintutağacınınaltındadurubsöhbətləşirdik.Sözyenədəkeçmişdən–Gülarəxanımınatalı-analıgünlərindəndüşdü:
–Anamdeyirdiki,Cəfərçoxqayğıkeşolub.Düzdür,teatraçox
bağlıidi,ancaqailəsinidəyaddançıxarmırdı.Uşaqlarınaqarşıçoxsəmimiidi.Hərdəneləolurduki,evəgələndədeyirdi:-Sonası,nəgətirmişəmGülarəüçün,nəgətirmişəmuşağımüçün,gətirverdə...
Əslindəheçnəgətirməyibmişey,elədeyirmişki,anamovcunakon252
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fetdən-zaddanqoysun,atamdaversinmənəsevindirsinki,məngətirmişəm.
XatirələrGülarəxanımıqanadlarınaalıbaparır.Sonaxanımdaneşitdikləribir-biryadınadüşür:
–Anamdanışırdıki,Cəfərqayğanağıçoxsevərdi.Bişirərdim,
sənidəoturdardıdizininüstündə,birqabdayeyərdiniz.Birməqam
vardıki,deyərmiş:-Sonasıqulaqas,görindinədeyəcək...Deməli,qayğanaqqurtarhaqurtardamənçoxunuçəkibqoyurmuşamözqabağıma,azınıonaverirmişəmki,papani,busənin,budamənim.O
yerdəatamşaqqanaqçəkibgülərmişki,bax,Sonası,dediha...Bu
sözümçoxləzzətedərmişatama.
UşaqlıqdaərköyünvədəcəlqızolanGülarəatasıCəfərinbaşınaçoxoyunlaraçarmış.Günlərinbirindəatasınıişəyolasalarkən
onunbaşınıdarayır,darağıdaCəfərCabbarlınınsaçındaqoyur.(Ədibinsaçlarıoqədərgurimişki...)Bundanxəbəriolmayandramaturq
teatrayollanır.Papağınıbaşındançıxarankimiaktyorlarbaşlayırlar
gülüşməyəki,ayCəfər,bunəarvaddarağıdırbaşında?Əlinigur,qıvrımsaçlarınaçəkənCabbarlıgörürki,doğrudandaraqilişibqalıbsaçında,deyir:–Ürəyinizəbaşqaşeygətirməyin,şeytanGülarənin
əməlidir...
Beləcə,atalıgünlərindəndanışdıqcadaxilibirhissintəsiriylə
çöhrəsiişıqlanırdıGülarəxanımın.Buano,deyəsən,artıqyaşadolduğunu,oğul-qızanası,nəvəsahibiolduğunudaunutmuşdu.Danışa-d an ış a bax ışlar ın ı həy ət-b ac ad a gəzd ir ird i. Nəz ərlər i
eks poz is iyalar ınyerləşd iy ibin ad aqərartut unc asöhb ət ibird ən
dəy işd i:
–Bax,bubinanıtikəndəonundaşını-torpağınıfəhlələrləbirgə
daşıyıb.Evinlayihəsinidəözüverib.Elətikdiribki,ailəsiüçünrahat
olsun.Mənovaxtbalacaolmuşam.Anamdanışırdıki,atamınçoxlu
dostları varmış. Abbas Mirzə Şərifzadə, Mərziyə xanım Davudova,
253
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ÜlviRəcəb,SonaxanımHacıyeva,ŞəmsiBədəlbəyli,ƏfrasiyabBədəlbəylivəbaşqalarıonunəzizqonaqlarıimişlər.Həmişəyığışar,söhbətləşər,teatrlabağlımübahisələredərmişlər.Yaxşıyadımdadır,atam
rəhmətəgedəndənsonradaMərziyəxanımlaSonaxanımtez-tezbizəgəlirdilər,oturubanamladərdləşir,söhbətedirdilər.
Sözünbuyerindəyenəkövrəkxatirələryadadüşdü.Gülarəxanımınatalıgünlərininadidən-adihadisələriyaddaşınındərinqatlarındannisgilləboylandı.
–Birdəfəatamxəstələnmişdi.Mənoturmuşdumotaqda,yazıqyazıqonabaxırdım.Həkimlərdəyığılmışdıdövrəsinə.Onagörəbelə
yazıqlaşmışdımki,həmişəbukişininbaşınaçıxardım,indiisəməni
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-estetikfikrinmeyarlarınımüəyyənləşdirməkdədavamedir.Böyüksənətkarınövladları-oğluAydınlaqızıGülarəisəonu
şəxsiyyətkimiyaxındantanımaqdabizəyardımçıolurlar.Məhzbu
dəyərliinsanlarınxatirələrindənboylananepizodlargələcəknəsillər
üçünCəfərCabbarlınınözününobrazınıcızır.
UşaqlıqdaAydınınədəbiyyataböyükhəvəsivarmış,şeiryazarmış.Gülarəisəhəkimolmaqistəyirmiş.Taleyinqəribəişləriçoxdur.
ƏdəbiyyatçıolmağahazırlaşanAydınCabbarlıhəkimoldu,həkimlik
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arzusuylayaşayanGülarəCabbarlıisəədəbiyyatçı.Nədənsə,yerləri
aldəyişikdüşdü.İndidəbacı-qardaşsöhbətedəndəsözdüşdükcəAydındeyirki,ayGülarə,gərəksənhəkimolaydın,mənədəbiyyatçı.Ali
təhsillifiloloqolanGülarəxanımuzunmüddətCəfərCabbarlıadına
AzərbaycanDövlətTeatrmuzeyindəişləyib.Atasınınev-muzeyiaçılandaköçürməyoluiləbusənətməbədinədirektortəyinolunub.Hazırdamuzeyinkollektivinərəhbərlikedir.
...CəfərCabbarlınınqızıdünyayagələndəövladınaanasıŞahbikəxanımınadınıqoymuşdu.AmmakörpənihərdəfəbuadlaçağırandaanasınaminbirtelləbağlıolanCəfərçoxkövrəlirmiş.Axırıdözə
bilməyibgünlərinbirindəvəfalıhəyatyoldaşınadeyibki,Sonası,beləolmaz,ürəyimtabgətirmir,uşağınadınıdəyişməliyəm.Bundan
sonraCəfərqızbalasınaikincidəfəadverir:Gülarə.Uşaqlıqdaşıltaq,
dəcəlqızimiş.Atasınınqucağınaatılmaqdanusanmazmış.Cəfərqızınınhərşıltağınadözür,nazınıçəkirmiş.Atalıgünlərininömrüazolsa
daGülarəCabbarlıömrüboyuatasınınhimayəsinihissedibdir.QeyrətliSonaxanımCəfərinyadigarlarınıfiravanböyüdüb,korluqçəkməyəqoymayıbdır.GülarəxanımsevimliyazıçımızSeyfəddinDağlının
ömür-günyoldaşıolub.İkioğul,birqızböyüdüblər.BöyükoğluBəhlulatasınınyolunututub.Qələməhlidir.KiçiyiAltayhüquqşünasdır.
–Seyfəddinçoxqayğıkeş,ailəcanlıidi,–deyəmüsahibimsöhbətidavametdirir.–Uşaqlıqdanbalalarınıaparıbhəryerigəzdirirdiki,
qoyuşaqlargəzsinlər-görsünlər.Gecədənoturardıişləməyə.Ohəmişəyazırdı,yazandansonraverirdimənəki,Gülarəaloxu,görnecədir. Mən də oxuyub fikrimi deyərdim. Tənqidi qeydlərimi mütləq
nəzərəalırdı.MənimüçünyaxşıhəyatyoldaşıolubSeyfəddin,uşaqlarıüçünçoxyaxşıataolub...Səmimiolub,qayğıkeşolub.Həmişə
mənədeyərdiki,Gülarə,yolgedəndəbaşınıdiktut,çünkimənheç
kəsinyanındaxəcalətlideyiləm.
Qayğıkeşana,istiqanlınənədirGülarəxanım.Nəvələrininilki
anasıSonaxanımınadınıyaşadır.Elgünün,Dilarənin,Ülvinin,Orxa255
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nınadlarıdilindəndüşmür.Gəlinlərinidəözünədoğmaövladbilir.Xoşxasiyyət,mehriban,istiqanlıailəbaşçısıdır.ÖzömründəCabbarlıömrünü yaşadır Gülarə xanım. Nüfuzlu gözləri, sirayətedici baxışları,
ürəkdəngələndanışığı,birçoxhərəkətləriatasınıxatırladırdeyirlər.
Qəlbihəyateşqiylədoludur.DramaturgiyamızındühasıCəfərCabbarlı,tanınmışyazıçımızSeyfəddinDağlı,birsıragörkəmliədəbiyyat,incəsənətvəteatrxadimlərimizləbağlıxatirələrindəndoymaqolmur.
Şirinhəmsöhbətliyivar.Onunlagörüşməyətələsin.Şərqliqadınlara
məxsussadəliyi,təvazökarlığıqəlbiniziriqqətəgətirəcək.
“Yurddaş” qəzeti
4 aprel 1991-ci il, səh. 7-8

256

IV Fəsil. əDəBİ QEYDlər

“ÖMÜR BİR XALIDIR,
NAXIŞI ƏLVAN”…
Kişi kimi, sağlam və şux yaşamağı uzun ömürdən üstün
tutan 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 nümayəndələrindənolanQabilİmamverdiyev60ildənçoxmillipoeziyamızıninkişafıyolundakülüngçalıb.Xarakterindəkiçılğınlıq,sözübirbaşaüzə
deməyi, ötkəmliyi şeirlərində də öz əksini tapıb. Ruhunun
tərcümanınaçevrilənşeir-sənətincilərindəQabilhəmgözəllərivə
gözəllikləri tərənnüm edib, həm də 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,şəhidailələrininitkisişairərahatlıqvermirdi.“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.şeirlərindəxalqınşairiQabilhəmvətənlərini
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-cıilin20YanvarfaciəsinəmərsiyəhəsredənQabilklassik 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.Milliədəbiirsimizdən,Azərbaycandilinin
bədiiimkanlarındangenişbəhrələnənQabilanadilimizinşəhdi-şirəsini
poeziyayagətirib.Onuntəbirəvan,diliaxıcıdır.İstərlirikşeirlərində
olsun,istərpoemalarında,istərsədəictimai-siyasimotivliəsərlərində
– Qabilin dili xalq dilinə yaxındır. Onun əsərlərini mütaliə edəndə
özünüevindəki-elindəki-obandakıağsaqqallasöhbətləşirmişkimihiss
edirsən.
Ömrü boyu fəal həyat mövqeyi və  hadisələrə obyektiv
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münasibətiiləseçilənQabilİmamverdiyevAzərbaycanpoeziyasının
tanınmış simaları Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm,
Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə,  Xəlil Rza Ulutürk,  Məmməd
Rahim,NəbiXəzri,CabirNovruzkimisənətkarlarlaeynidövrdəyaşayıbyaratmışdır.Vəbuşeir-sənətbolluğunda,Azərbaycandaədəbiprosesin
qaynarçağındagenişoxucuauditoriyasıqazanmış,özünəməxsusdəstxəttiləseçilib-sevilmiş,tanınıb-məşhurlaşmışdır.Yüzlərləəsərinmüəllifi
olan Qabilindillərəzbəriolmuş“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-qaranışeiradıylacəmiyyətə
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,realizmQabilyaradıcılığınınsəciyyəvicəhətləridir.
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”)
Ana Vətəni Azərbaycanı qarış-qarış gəzən şair Qız qalasının
əzəmətini də, Yanardağ möcüzəsini də, Lənkəranın gül bağını,
Naxçıvanınduzmədənlərini,Qobustanındaşsəltənətini,Göygölün
mənzərəsini,Pirşağınınşanısını,Göyçayınnarını,İsmayıllılövhələrini,
Xəzərinşıltaqlıqlarını…eyniməhəbbətlətərənnümedirdi.Hələötən
əsrin60-cıillərindəqələməaldığı“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.OğluMahirəöyüdverənataQabilağıqaradanseçməyi,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-ciilinpayızındaağırxəstəyatırdı.
Səhhətiqəflətənpisləşmişdi.Ozamanşairinşəfatapmasındaüçamil
əsas rol oynadı: həkimlərin səyi, dövlət qayğısı, bir də övlad
canıyananlığı.Bu,Qabilmüəlliminözündəneşitdiyimsözlərəəsasən
gəldiyimqənaətdir.Günaşırıxəstəxanayazəngvurubhal-əhvaltutandaMahirçoxvaxttelefonuatasınaverirdi,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
Söznən bəhrələnən qoca dünyanın
Eşqinin havası telli sazdadı.
Səfalı bağların, uca dağların
Təsviri, boyası telli sazdadı.
Dünyayaərənlərgəldi.Sazçaldılar,sözqoşdular.Ürəklərəod
salmaqüçün“YanıqKərəmi”eşqatəşindəyandırdılar,ruhumuzudiləgətirsinlərdeyə“Ruhani”niharayladılar.“BaşSarıtel”lə“AyaqSarıtel” göynəyən qəlbimizə məlhəm oldu. Sazın təranələri altında
uyuduq.Dünyadanərənlərköçdü.Sazıtürkövladınamirasqoyubgetdilər.“Kərəmgözəlləməsi”,“Koroğlubozuğu”,“Cəlili”,“Qaraçı”varislərəyadigarqaldı.Uluozansənətiəsrlərdən-əsrlərə,nəsillərdənnəsillərəyetişdi.YaşadığımızXXyüzillikdəbusənətinzirvəsiqlətini
çiyinlərindədaşıyanlardanbiridəBorçalıaşığıUstadKamandaroldu.
Zənginelədəbiyyatımızın,xalqmusiqimizinmahirbilicisiolan
UstadKamandarsinkretikaşıqsənətininhərüçqolunuözündəməharətləcəmləşdirənistedadsahibidir.Məharətləçaldığısazınfonundayüksələnqüdrətlisəsini,xoşavazınıdinləyənkəsheyranqalmaya
bilmir.Sinəsindəneçə-neçəeldastanı,söyləmə,havacatvar.40illik
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yaradıcılığıdövründəaşıqonlarcaqoşma,gəraylı,dodaqdəyməz,təcnis,divani,müxəmməs,müstəzadvətaziyanəqoşubdur.SazınmüşayiətiləşeirsöyləyəndəKamandarsəsininməlahəti,ecazkargözəlliyi
tamaşaçınıda,dinləyicinidəovsunlayır.Borçalımahalındanucalanbu
səsAzərbaycanelləriboyuncayayıldıqcaürəyimiztoxtaqlıqtapır;ulu
ozansənətidünyadurduqcabizimlədir!..
ÖmrüboyuAzərbaycantorpağındayaşasada,tarixinüzüdönüklüyü  nəticəsində Gürcüstan vətəndaşı olan Aşıq  Kamandar
“Azərbaycanım”,“Çıraqqala”,“Kəlbəcərxatirələri”,“İstisudadüşüncələr”,“Borçalı”,“Dağlar”,“Damcılıbulağında”vəs.şeirlərindəVətən
torpağınısevə-sevətərənnümedir.“Ceyhun”təxəllüsüiləyazdığışeirlərdədəoxucuKamandarqəlbinindöyüntülərini,Kamandarsözününhərarətiniaydıncaduyur.Aşığınşeir-sənətdünyasıylatəmasda
olankəsgörürki,“mərdoğulabadeyləsinözyurdunu,yuvasını”arzusuylayaşayanşairKamandarvurğunuolduğudağların“kövrək”
ozan ıd ır.Bəlk əbukövr əklikond ahəsr ətd ənyaran ıb?Axı,doğmaresp ublikadankənardüşməközühəsrətdoğurur.
Kamandar tək həsrətini
Varmı çəkən, Çıraqqala? –deyənşaireləbunaişarəvurmurmu?!
Xoşhaldırki,sonillərAzərbaycandankənardayaşayanyurddaşlarımızadiqqət,qayğıartıbdır.EləçiçəklimaygünlərindəBakıda
keçirilənAşıqKamandarhəftəsibunabarizsübutdur.Böyükelsənətkarının60illiyinəhəsrolunmuşyubileytədbirlərinirespublikaMədəniyyətNazirliyininmədəniyyətüzrəelmi-metodikimərkəzi“Varis”
yaradıcılıqbirliyiilə“Borçalı”teatr-kinostudiyasıbirgətəşkiletmişdilər.Maraqlı,məzmunluyubileytədbirləripaytaxtımızınmədənihəyatınıdahadarövnəqləndirdi.Əslsaz-sözbayramınaçevrildi.
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“ÖMRÜN DƏDƏLİK ÇAĞI”
M.F.AxundovadınaAzərbaycanDövlətOperavəBaletTeatrındakeçirilənədəbi-bədiigecəbeləadlanırdı.Salondaiynəatsaydınyerə düşməzdi. Ulu  ozan sənətinin pərəstişkarları, saz-söz həsrətli
paytaxtsakinləri,Borçalıdan,Qarayazıdan,Qaraçöpdənpərvazlanmış
ədəbiyyatvəincəsənətxadimləri,alimlər,müxtəlifpeşəsahibləriUstadınməclisinəyığışmışdılar.Kamandarsənətinəgöstərilənbuehtiram,buməhəbbətyubileytədbirlərinibaşlanğıcdansonadəkmüşayiət
etdi.“Ömründədəlikçağı”adlananədəbi-bədiigecənişairVilayət
Rüstəmzadəaparırdı.
–Əzizhəmvətənlərimiz,hörmətliqonaqlar!Adıeldən-elə,bəmdən-ziləyüksələnaşığımızınməclisinəxoşgəlmişsiniz!–deyəo,Kamandarsənətininişığınayığışanlarısalamladı.SonraV.Rüstəmzadə
aşıqsənətininxalqımızınmədəniyyəttarixindənecəböyükrolamalik
olduğundandanışdı,buişdəaşıqlarınəvəzsizxidmətiniqeydetdi.
Sazlı-sözlügecədəçıxışedənlərçoxoldu.TədqiqatçıHüseynquluMəmmədov,professorQaraNamazov,şairlərHüseynArif,Məmməd Aslan, Zəlimxan Yaqub və Abbas Abdulla, müğənni Mayis
SalmanovvəbaşqalarıUstadın60yaşınıtəbrikedərək,özürəksözlərinisöylədilər.ProfessorCamalMustafayevdedi:
–Sazhəsrətliürəklərimiziintizardaqoymaqistəmirəm,belə
məclislərdəsözüuzatmaqgünahdır.Kamandarbizimbuəzəli-əbədi
sənətimiziözümüzəqovuşduranustadsənətkardır.Bizibuansazelə
sehrləyib,eləbirləşdiribki,sankiqəriblərbir-birindənayrılmazdır.Kamandarsəsiningözəlliyi,sehri,qüdrətiheçkəsdəyoxdur.AşıqMəhəmmədSadaxlıyaxşıdediki,hamıKamandarıtəqlidetməkistəyir.
ÇünkiKamandarböyüksənətkardır.Düzdür,öyrənməkyaxşıdır,ammahərsənətkarözünəbənzəməlidir.Ənəfzəliisəbudurki,istedad
olmasa,təqlidheçnəverməz.Kamandardanyeganətəmənnamızbudurki,o,kamandarlaryetişdirsin,aşıqməktəbimizyaşasın.
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Beləcəarzular,istəklərbir-birinəcalandıogecə.Sazlasözün
ünsiyyətindənUstadaşöhrətçələngihörüldü.Borçalıaşıqlarından
MəhəmmədSadaxlıvəƏhmədSadaxlı,ElmanKosalı,İlhamƏsgəroğlu,“Göyçə”aşıqlaransamblınınüzvlərindənPəhləvanNəsiboğlu,KərəmBəkiroğluözustalıqlarınıdönə-dönənümayişetdirdilər.
–BorçalıtorpağıgöydəAllaha,babalarınruhuuyuyantorpaqda–yerdəsazatapınıb.Çoxşeyidəyişdilər,sazımızıdəyişəbilmədilər, –  deyə Aşıq Osman Əhmədoğlu doğma eldə saza bağlılığın
köklərindəndanışdı.
YubileymərasimindəşairMəcnunGöyçəliustadsənətkaraAzərbaycanAşıqlarBirliyinin“FəxriFərman”ınıtəqdimetdi.O,AşıqKamandarıtəbrikedərəkyubilyaradedi:–Günogünolsunki,növbəti
yubileyinizGöyçədəkeçirilsin.Qaralanocaqları,sönmüşçıraqlarıyandırasınız,ustad!
AzərbaycanMədəniyyətFondununidarəheyətiadındangöndəriləntəbriknaməninümayəndəZahidQuliyevoxudu.Hərhansırəsmiyyətdənkənarolanyubileytəntənəsihərarətli,səmimiab-havada
keçdi.Ədəbi-bədiigecədənevədönərkənqulaqlarımdaxalqədəbiyyatınıngözəlbilicisivəyorulmaztəbliğatçısı,şairMəmmədAslanın
dərinmənalısözlərisəslənirdi:
–BugünAzərbaycanaşıqsənətibirkövrəklikyaşayır,yıxılan
dağlarınyerindəbirzirvəmizqalıb–Kamandar.DədəƏləsgərin,Dədə
Şəmkirin,DədəƏmrahın,HüseynSaraclınınyerindəbirKamandar.Birdirsə,onulapmöhkəmqorumalıyıq,qədrinibilməliyik.Axı,sənətkarruhi qidanı, ilhamı elin məhəbbətindən-sayğısından alır... İkinci, üçüncü,
dördüncüzirvələriisəzamanözüyetişdirəcək,inşallah!
DASTAN GECƏSİ
MöhtəşəmQızQalasınınyaxınlığındakıŞirvanşahlarsarayının
qədimKarvansarayındakeçirilənbugecəyaddaşlaraəbədilikhəkk
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olundudesəm,mübaliğəsaymayın.Açıqhavada,çaysüfrəsibaşında
təşkil edilən məclis romantik əhval-ruhiyyə yaratmışdı. Səmadan
məclisəboylananAyda,ulduzlardasankiAşıqKamandarıdinləməyəgəlmişdilər.Gecəmusiqi,şeir-sənətovqatınabürünmüşdü.Aşıq
oxuduqcaqəlblərəodsalır,düşüncəlibaşlarahəstə-ahəstəyırğalanırdı.Aşıqbəmdənziləqalxdıqcaçarhovuzunbaşındakıtənhaağacın
yarpaqlarıdamusiqininritminəuyğunşəkildətitrəşir,özyarpaqdillərindəzümzüməedirdilər.Ogecəayrıgecəydi.Ogecəninhikmətini
şahidiolmayanduymaz.
Gec ən in apar ıc ıs ı  Azərb ayc an Dövlət “Muğ am” Tea tr ın ın
akt yor uvərejissoruİshaqOzanoğluidi.Gəncİshaqınbəlağətlinitqi,məzmunlusöhbətləri,mənalıreplikalarıayrı-ayrıçıxışlararasında
gözəgörünməzrabitəyaradır,gecənibütöv,süjetlitamaşaşəklində
birləşdirirdi.Beləistedadlıcavanlarımızaəhsən!İshaqOzanoğluzahirənmüasirolduğuqədərdə,daxilənkökə-soyabağlıAzərbaycan
oğludur,türkövladıdır.
ProqramüzrəUstadKamandarhəmingecənintamaşaçılarına
AşıqŞenliyin“Lətifşah”dastanınısöyləməliydi.Lakinhavanınküləkli,aşığınbirqədərnasazolmasıbizidastandinləməksəadətindən
məhrumetdi.Buyerdəməhzgecənintəşkilatçılarının,xüsusilədə
məclisinaparıcısıİshaqOzanoğlununməharətisayəsindəməclisöz
yaraşığınıitirmədi.Artıqbizəoperateatrındakıaçılışgecəsindənyaxşıtanışolansənətkarlar,aşıqlarməclisirövnəqləndirdilər.
Həminaxşamyenəsazsənətişəninətəriflərsöyləndi,qoşmalarqoşuldu.Buulusənətiyaşatmaqvəinkişafetdirməkzərurətindən
söhbətaçıldı.AkademikMirəliSeyidovqeydetdiki,bizaşıqlarımızın
simasındaözilkinfilosoflarımızı,ilkinalimlərimizigörmüşük.“Aşıq”–
qədimtürkdillərində“günəş”deməkdir.
MəclisəhlininxahişiləAşıqKamandarmillətinyolundaqurban
gedənşəhidlərinşərəfinəqoşduğuuluağınıbirdahaoxudu.Sözün271
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mü,sazınmı,səsinmibilmirəm,təsirindən–yanğısındanürəklərə
oddüşdü.
Şəhidlərin önündə
Dönmüşdüm məzar daşına, ay aman.
Gördüm bir qız yaman ağlar.
Rəhm edən yox göz yaşına,
Bir qaşları kaman ağlar, ay aman.
Dedim: gözəl, nədir dərdin?
Dedi: neçin sual verdin?
Dedim: səni ağlar gördüm,
Dedi: bu gün zaman ağlar.
Dedim: çox tökmə göz yaşın,
Dedi: getdi bir qardaşım.
Dedim: bəlalıdır başın,
Dedi: canı yanan ağlar.
Dedim: gəlsən bölək dərdin?
Dedi: dağ götürməz qəmim.
Dedim: dərdli təkcə sənmi?
Dedi: bir də anam ağlar.
Dedim: o nə şəkillərdir?
Dedi: cəmi şəhidlərdir.
Dedim: qızım, səninlə bil
Azərbaycan tamam ağlar.
Böyüksənətkarınodpüskürənnəfəsi20Yanvarfaciəsininşahidləriolanbizləriyandırıb-yaxdı.Məclisəqəm-kədər,kövrəklikələndibuağıdansonra.RespublikakomsomolumükafatılaureatıAydın
Çobanoğluözçalğısıylahamınısükutaqərqelədi.AşıqUlduzxanımın
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vurduğuzəngulələrŞəhidlərinqanınınharayınaçevrilibşəhərüstə
yayıldı.İncəruhluşairəTərlanGöyçəlininvətənhəsrətliçıxışıkövrəkliküstünənisgilyağdırdı.MüğənniSəmayəİsmayılovailəaşıqAydın
Çobanoğlununbirgəçıxışıqəlbləriehtizazagətirdi.Yurditkisinəməruzqalmışyurdnisgilliürəkləridə,bubəlanıdadmayanxoşbəxtləri
dəkövrəltdi.Yurdyanğılımüqəddəsgözyaşlarıyanaqlarayuvarlandı.İrəvanxanlığı,Göyçə,Ağbaba,Zəngəzur,Vedibasar,Zəngibasar,
Qəmərlimahallarıbirdahayadadüşdü.Düşməntapdağındaqalan
torpaqlarımızaağladıqogecə.Ata-babayurdlarımızınitkisibirdaha
göynətdibizi.DədəƏləsgərinruhuqarşısındaborcumuzudüşündük.
Sazın-sözünsehrindən,Aydınifasının,Səmayəistedadınıntəsirindən
hamıeləsusmuşduki,məclisdəkilərinürəkdöyüntülərieşidilirdi.İlahi,sənətinqüdrətinəbaxki,düşünən-daşınanbeyinlərinecəsehrləyib öz cazibəsində saxlayır... O gecə ayrı gecəydi. Əsl seir-sənət
gecəsiydi.
RejissorZaurMəhərrəmovoperateatrındakıçıxışındayana-yanademişdiki,bugünəcənkinomuzçoxşeyitirib.Böyüksənətkarlarımızı sağlıqlarında lentlərin yaddaşına köçürməmişik. İndi o,
sonradanpeşimanolmamaqçünAşıqKamandarınyubileytəntənəsinilentinyaddaşınaköçürürdü.Rəhbərliketdiyi“Yaddaş”yaradıcılıq
birliyindəustadahəsrolunmuşfilmhazırlanır.Həminaxşamoperator
NizamiAbbasovgecənilentəalırdı.AşıqKamandargərdişeləyə-eləyəmeydansulayırdı:
– Bivəfasan, tanımırsan
Nə bəyi, nə xanı, dünya...
“BORÇALI LAYLASI”
RespublikanınəməkdarincəsənətişçisiAşıqKamandarın60illiyinəhəsrolunmuşyubileytəntənələri“Borçalılaylası”xeyriyyəkonsertilə yekunlaşdı. V.İ.Lenin adına sarayda  keçirilən konsertdən
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toplananvəsaitinbirhissəsiGürcüstandazəlzələdənzərərçəkənlərin
hesabınaköçürüldü.Xeyriyyəkonsertindərespublikanınxalqartisti
ArifBabayev,müğənniMələkxanımƏyyubova,YaqutAbdullayeva,LaləzarMustafayeva,“Muğam”teatrınınsolistləri,“İstedad”rəqsansamblı,əvvəlkiməclislərindəyaraşığıolmuşaşıqlar,müğənniləriştirak
edirdilər.Böyüktəntənəyləkeçirilənkonsertustadınçıxışıylabaşa
çatdı.AşıqKamandarsənətininqüdrətindənvəcdəgəlmişsalonayağaqalxaraqsənətkarıalqışlayırdı.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...
Taleyin hökmümü deyək buna, tarixin səhvimi?.. Qoca
dünya ömrünün XIX yüzilliyinə qədəm qoyanda Azərbaycan
türkləri deyilən ulu bir xalq siyasi çəkişmələrin qurbanı oldu,
ikiyə bölündü. Amma qəsbkarların ürəyi soyumadı. Zamanzaman bölünmüş xalqın şimallı-cənublu övladlarını öz yurdunda qəriblərə çevirdilər, etnik torpaqlarından didərgin
saldılar. Azərbaycanlı mühacirlər dünyanın hər yerini bürüdü. 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
cənubləhcəsindədanışdıqcaxəyalənbirdahaodoğmayerlərəsəyahətedir,VətəndəVətəninindərdlərindənsöhbətaçırdı.Bakıyagəlişindən o qədər məmnun idi ki!.. İki illik çarpışmadan sonra nəhayət
istəyinənailolmuşdu.Bakınıqarış-qarışgəzmək,illərcəhəsrətindəolduğuşimallıbacı-qardaşlarıyladoyuncasöhbətləşməkarzusundaydı.
Təəssüf,vaxtazidi.BunabaxmayaraqƏlirzabəyİttifaqda(Sovetlərİttifaqınəzərdətutulur–M.S.)yaşayanazərbaycanlılarladoğ276
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marespublikaarasındaəlaqəyaratmaqməramındaolan“Yurddaş”
qəzetininadınıeşidənkimiredaksiyamızagəlmişdi.Həmcəmiyyətin,
həmdəqəzetinişilədərindənmaraqlandı.Qəzetimizinyanvarnömrələriniİsveçdəyaşayanazərbaycanlılaraərməğanapardı.Busadə,
səmimicənubluqardaşımızınVətənnisgiliuzunmüddətəməkdaşlarımızınsözünə-söhbətinəçevrildi.Qürbətinnədeməkolduğunubir
dahayadasaldı.
O,İsveçinpaytaxtıStokholmşəhərindəyaşayır.“Azərbaycan
səsi”radiosundaredaktorişləyir.Bildirdiki,İsveçdə20minhəmvətənimizyaşayır.HamısıCənubdanmühacirətedib,bircənəfəriisəGəncədəndir.ƏlirzaƏrdəbillininçalışdığı“Azərbaycansəsi”ninonbeş
nəfərəməkdaşıvardır.Redaksiyahəftədəbirdəfəefirəçıxaraq120
dəqiqəazərbaycancaverilişverir.İlkyarımsaatAzərbaycanhaqqındagünd əlikməlum atlar,xəb ərlərvəşərhlərd ənibar ətolur.Veriliş inikinc ivəüçüncü30dəqiqəsiadətənAzərbaycanədəbiyyatına,
incəsənətinəvətarixinəhəsredilir.Buhissədədinləyicilərəçoxmaraqlıverilişlərtəqdimolunur.
Azərbaycanıngörkəmliədəbisimalarındanbəhsedən“Güzgü”,
“Azərbaycandili,tarixivəbugünküvəziyyətihaqqında”,“Azərbaycan
tarixinkeçidlərində”rubrikalarıylaefirəçıxansilsiləverilişlərdəhəmin
qəbildəndir.“Azərbaycansəsi”radiosununənçoxmaraqdoğuranvə
güclüpolemikaşəraitindəkeçənverilişi“Açıqtribuna”adlanansonuncu30dəqiqədir.Həminverilişvasitəsiləözevindəoturmuşazərbaycanlılarsankiböyükbirdiskussiyasalonunatoplaşırlar.Adicətelefon
zəngiyləbirbaşaefirəçıxanhəmvətənlərimizözürəksözlərinideyir,
fikirlərinibölüşür,dünyadakıictimai-siyasihadisələrəmünasibətlərini
bildirirlər.“Açıqtribuna”zamanı“Azərbaycansəsi”radiosunuhətta
şiddətlitənqidətutançıxışlarbeləsərbəstşəkildəbirbaşaefirəburaxılır.Əlirzabəyonudaqeydetdiki,İsveçhökuməti“Azərbaycansəsi”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.Hələlikhamısıyaranışınınilkinmərhələsindədir,cəmiyyətlərinbir-birilə
əlaqələrizəifdir.OnlardanbiridəƏlirzaƏrdəbillininfəaliyyətgöstərdiyiAzərbaycanMədəniyyətMərkəzidir.Mərkəzintəşəbbüsüyləkeçirilən kültür axşamları, musiqi məclisləri, konsertlər Stokholmda
yaşayanazərbaycanlılarıbirocağınbaşınatoplamaqdaböyükişgörür.Heyfki,AzərbaycanMədəniyyətMərkəzininixtiyarındakifayətqədərlazımiədəbiyyat,millimusiqiəsərləri,videolentləryoxdur.Elə
ƏlirzabəyinBakıyagəlişindənbirməqsəddəbusahədəkiboşluğu
qisməndəolsadoldurmaq,gərəklimateriallarıəldəetməkidi.
Bakıyailksəfəriniyalnızturistgəzintisinədeyil,həmdəişgüzar
görüşlərəhəsredənƏ.Ərdəbillirespublikamızdaolduğumüddətdə
birsıraelm,ədəbiyyatvəincəsənətxadimləri,dövlətrəhbərlərivə
dinxadimləriyləgörüşmüş,“Azərbaycansəsi”radiosunundinləyiciləri
üçünonlarımaraqlandıranmüsahibələryazmışdı.AzərbaycanRespublikasınınbaşnaziriHəsənHəsənov,ŞeyxülislamAllahşükürPaşazadə, Azərbaycanın xalq deputatı, görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyev,xalqşairiBəxtiyarVahabzadə,“Vətən”cəmiyyətininsədriElçinvəbaşqalarıylaolangörüşlərondadərintəəssüratoyatmışdı.Hər
yandaməhəbbətlə,hörmətlə,gülərüzləqarşılanmasıqəlbiniriqqətə
gətirmişdi.Ürəyinidağadöndərmişdi.KeçənilinyanvarındaAzərbaycandabaşvermişqanlıcinayətinqurbanlarıolanşəhidlərimizinilində
iştirakedəbilməsiürəyindəkinisgiliqismənyüngülləşdirmişdi.Analarımızıngözyaşınıgörüb,bacılarımızınfəryadınıeşitməsixalqımızaedilənbusiyasiqəsdəfərmanverənlərəonunnifrətinidahadaartırmışdı.
Yanvarfaciəsiiləbağlıtəzadlıhisslərkeçirirdi.
Sevincli-qayğılısöhbətimizinbirməqamındaİsveçdəməskunlaşmışhəmvətənlərimizinqürbəthəyatıyla,onlarınVətənhəsrətiylə
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maraqlandım.Əlirzabəydedi:
–CənubiAzərbaycandanİsveçəkütləvimühacirətedənlərəsasənziyalılardır.Bilirsizki,İsveçdünyakapitalizmininvitriniadlanır.
Oradabütünvətəndaşlar,bütünmühacirləreynivəziyyətdəyaşayır,
bərabərhüquqamalikdirlər.Mənsevinclədeyərdimki,azərbaycanlı
mühacirlərdəbuimkandansəmərəliistifadəedirlər.Həmvətənlərimizinəksəriyyətiİsveçdəözbiliklərinivəixtisaslarınıartırmaqməqsədiləuniversitetlərdə,aliməktəblərdəoxuyurlar.Təhsilalanlarlayanaşı,
işləyənlərdəvar.Yaşayışlarıtamamiləyaxşıdır.Evimiz,işimiz,təhsil
imkanımız,birsözlə,həyatüçünzəruriolanhərşeyimizvar.Məsəl
vardeyir,Allahistəsədüşməninpisliyidəinsanınxeyrinətamamlanar.
İndibizidoğmaocağımızdanqoparıbdünyayasəpələmişolansiyasi
rejimindənəticəsibumənadaxeyrimizəolub.
Düşünməlibirhaldırki,bizimata-babalarımızınminillərləyaşadığı,abadetdiyiölkədəbizimözanadilimizdəməktəblərimiz,universitet yoxdur, milli tariximizi, milli musiqimizi, milli teatrımızı
qoruyub-yaşatmaq,inkişafetdirməkimkanımızyoxdur.Ammayadbir
ölkədə,qonağıolduğumuzəcnəbibirxalqıntorpağındahərcürşəraitimizvardır.İsveçhökumətiqanunəsasındahərxalqa,hərmillətə
rəsmisaatdərslərindəözanadilinitədrisetməyəşəraityaradır.İmkanverirki,hərxalqözradiosunu,teatrını,musiqikollektivləriniyaratsın. Əgər İranda Cənubi Azərbaycan xalqına münasibət yaxın
gələcəkdədəyişməsə,birneçəonillikdənsonraotorpaqdakıAzərbaycanxalqınınadıancaqkitablarda,tarixdəqalacaq.Budüşüncəbizidaimmənənəzir,ağrıdır.
ŞimaliAzərbaycanadaistədiyimizvaxtgəlib-gedəbilmirik.Təsəvvüredin,Bakıyagəlməküçünmənikiilçalışmışam.Çoxlarıillərlə
çalışır,heçistəyinənailolabilmir.Çoxdəhşətlihaldırki,bizazərbaycanlımühacirlərmövcudsənədlərimizləvizasız-pasportsuzdünyanın
hərbirölkəsinəgedəbilirik,ancaqAzərbaycana–Bakıyagələbilmirik.Siztəsəvvüredinki,bunəböyükdərddir.Bizistərdikki,bumə279
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sələŞimaliAzərbaycandahəllolunsun.BizəAzərbaycanRespublikasındavətəndaşlıqhəqqiversinlərki,heçolmazsaturistkimiVətənimizəgələbilək.
İsveçdəmaddibaxımdanyaşayışımızyerindəolsada,mənəvi
baxımdanhamımızqürbətiçindəyaşayırıq,birnövsürgünhəyatısürürük.Qürbəthəyatındamaraqlıbirşeyyoxdur.Bizməcburiyyətqarşısındaxaricəgetmişik,onagörədəhamımızdadoğmatorpaqnisgili
var,bizdəVətənhəsrətihissiçoxgüclüdür.Oxucularımızıkədərləndirməkistəməzdim,ammagecədə,gündüzdəVətənçoxqəmli,çox
kədərlisəhnələrlədaimgözümüzönündəcanlanır.Orayadönəcəyimiz
günügözləyirik.Necədeyərlər:
Əzizim, Vətən yaxşı,
Geyməyə kətan yaxşı.
Qürbət cənnət olsa da,
Yenə də Vətən yaxşı.
MÜRACİƏT: Yeni Azərbaycan parlamentindən xahişimiz
budur ki, xaricdə yaşayan yurddaşlarımızla əlaqələri yaxşılaşdırmaq məqsədilə onlara Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hüququnun verilməsini qanun əsasında reallaşdırsın.
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, qonşu respublikalarda belə bir
qanun çoxdan qüvvədədir.
“Yurddaş” qəzeti
6 mart 1991-ci il, səh.2
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AZƏRBAYCANA BAĞLI ÜRƏKLƏR
Leninqradasəfərimisəbirsizlikləgözləyirdim.Adınıeşidibüzünügörmədiyimleninqradlıhəmvətənlərimləgörüşətələsirdim.İllərcə
haqqındayazmaqhəvəsindəolduğumpolkovnikRahibAbbasovla,
qeyrətlivətənqızlarımızZemfiraRüstəmzadəvəElmiraMəmmədova
ilə,nüfuzlueloğlumuzYuriSultanovla,rusziyalılarıarasındaxalqımızıləyaqətlətəmsiledənyüksəksəviyyəliziyalılarımızMirzəƏliyev,
professorlarımızFəhəmKəsəmənli,NazimQarayevvəŞəmsiİsmayılovla,Azərbaycandanuzaqlardavətəninvəmillətinqeyrətiniçəkən
“Azəri”və“Dayaq”Azərbaycancəmiyyətlərininfəallarıilə,xüsusilə
aspirantXeyransaxanımlagörüşlərimixəyalımdacanlandırır,ogünü
gözləyirdim.
MURMANSKLI YURDDAŞLARIMIZ
Təyyarəlimanındagəncbirailəninanadilimizdədanışdığınıeşidibonlarayaxınlaşdım.Tanışolduq.Məlumolduki,həmsöhbətlərim
əslənXaçmazınHəsənqalakəndindənolanAğababavəTahirəKamilovlardır.Neçəillərdirki,Murmanskdayaşayırlar.İkioğulböyüdürlər–İlkinlə Elgünü. Söhbət əsnasında öyrəndim ki, Murmanskda xeyli
həmvətənimizyaşayır.Lakinbuqütbşəhərindəazərbaycanlılarıözətrafınatoplayabiləc əkheçbirAzərb ayc ancəm iyy ət iolm ad ığ ınd anyurdd aşlar ım ızbir-b ir ilətəs ad üfd ən-t əs ad üf əgör üş ürlər.Resp ublik ailə
əlaq ələr iyalnızqohumlarvasitəsilədir.Məskunlaşdıqlarıqürbəteldə
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sakitvədinchəyatsürürlər.BakıyaqayıdandaTahirəxanımlaAğababaya“Yurddaş”qəzetigöndərəcəyimivədedib,bizimləəlaqəsaxlamalarınıxahişetdim.Kimbilir,bəlkənövbətisəfərlərimdənbirində
Murmanskaüztutdum?..
NEVA SAHİLLƏRİNDƏ GÖRÜŞLƏR
TəyyarəPulkovoaeroportundayerəenəndəLeninqraddasəhəryenicəaçılmışdı.Gecəkiyağışdayuyunmuşyamyaşılçəmənlər,
sərvqamətliağaclargözoxşayır,günəşinzərrinşüalarıaltındabərq
vururdu.Otlarınarasındanboylanansarıçölçiçəkləri,ağləçəkliçobanyastığıgünəşisalamaçıxmışdılar.Masmavisəmadaaxışanpənbə
buludlarinsanapaklıq,rahatlıqduyğusuaşılayırdı.Nevasahilindəki
şəhərinfüsunkargörkəmivardı.
Yurddaşlarımızınsorağıylayollandığımsəfərdəilkintanışlığım
istefadaolantibbxidmətipolkovnikiRahibAbbasovlaoldu.O,“Azəri”cəmiyyətininAğsaqqallarŞurasınınüzvüdür.Yerigəlmişkənqeyd
edimki,yayaylarındaKirovadınaMədəniyyətEvibağlandığınagörə
“Azəri”AzərbaycanMədəniyyətCəmiyyətininüzvlərilətopluhaldagörüşəbilmədim.Həmvətənlərimizibir-biraxtarıb,onlarlatəkbətəkgörüşməli oldum – kimisiylə iş başında, kimisiylə evində-ocağında,
kimisiyləmehmanxanada–mənimnömrəmdə.Müxtəlifxarakterli,
müxtəlifpeşə-sənətsahibiolanmüsahiblərimibirləşdirənbirümumi
cəhətvardı:Azərbaycansevgisi,vətəntəəssübü.Hamısıdamillətimizinşərəfiniucatutmaq,xalqımızınadınıböhtanlardan-iftiralardanqorumaq,yaxılmışləkələrdəntəmizləməknaminəəlindəngələniedib
vəedir.Həmsöhbətlərimidinləyə-dinləyədüşünürdümki,əgərAzərbaycandayaşayanbizlərdənhərbirimizmillətinvəvətəninşərəfini
qorumaqyolundarespublikadankənardakıqeyrətliyurddaşlarımızın
yarıpayıncafəaliyyətgöstərsək,bizəheçkimbatabilməz.Təəssüfki,
çoxlarımızancaq“ölüm,yaolum”məqamındaayılırıq!..
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AZƏRBAYCANIN ŞƏRƏFİNİ QORUYURUQ
Rahib ABBASOV İrəvan şəhərində dünyaya gəlib. Orta
məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutuna daxil olub. Həkimlik peşəsinə yiyələnən kimi ordu sıralarında xidmətə çağırılıb. Uzun illər istedadını və
qabiliyyətini əsgərlərin, zabitlər heyətinin sağlamlığını qorumağa sərf edib. 1967-ci ildə S.M.Kirov adına Hərbi Tibb Akademiyasının klinik ordinaturasına daxil olan azərbaycanlı
balası R.Abbasov 24 ilə yaxın həmin akademiyada müxtəlif
vəzifələr tutub, yüzlərlə gənc hərbçiyə dərs deyib.
Tibb elmləri namizədi Rahib Yusif oğlu hazırda Leninqraddakı Dəniz Nəqliyyatı Gigiyenası Elmi-Tədqiqat İnstitutunun klinik şöbəsinin müdiridir. Yüzdən çox elmi məqaləsi,
tədqiqatları vardır. Doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
Baş elmi işçidir. Dörd övlad atasıdır. Həyat yoldaşı Zülfiyyə
xanım Leninqrad Dövlət Universitetinin müəlliməsidir.
Rahib Abbasovun dediklərindən:
–Hazırdaleninqradlıazərbaycanlılarınsiyasişüuruget-gedəartır.Yenidənqurmavəsonillərinhadisələribizlərədərintəsirgöstərib.
Elə“Dayaq”və“Azəri”cəmiyyətləridəölkədəbaşverənictimai-siyasihadisələrindalğasındanyaranıb.HərikicəmiyyətLeninqradşəhər
sovetindəqeydiyyatdankeçib.HərikisininəsasməqsədiAzərbaycan
xalqınınşərəfiniqorumaq,onulayiqolmadığıləkələrdənhifzetməkdir.Ermənimillətçilərininözçirkinməqsədlərinihəyatakeçirməküçün
xalqımızəleyhinəbütündünyadatəbliğatapardıqlarıhamıyaməlumdur.Xüsusilə,Sumqayıthadisəsindənsonrahəministiqamətdəböyük
tədbirlərgörüldü.Leninqraddakıbəziüzdəniraq“demokratikmətbuat”(“Smena”və“Çaspik”qəzetləri,“Pyatoekoleso”televiziyaverilişivəs.)daaçıq-aşkarermənipərəstmövqetutdu.Onlarıntendensiyalı
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mövqeyindənaydıngörünürki,ümumirejissorlarıvardır.İşoyerə
çatıbki,AzərbaycanvəAzərbaycanxalqıbarədəümumiyyətlətəsəvvürüolmayanjurnalistlərbeləbuhaqdayazırlar.BəzihallardaAzərbaycana dair informasiya  Leninqrad televiziyasına birbaşa
Yerevandançatır...LeninqradteleviziyasınınproqramlarınabütünRusiya,Moskva,ölkəninşimal-qərbvilayətləribaxır.Görün,həmindezinformasiyanın gücü, ziyanı nə qədər olur. Belə hallar  Azərbaycan
mətbuatıvəteleviziyasınınpassivliyiilədəəlaqədardır.RespublikamızınmətbuatorqanlarınınvəişçilərininhəmÜmumittifaq,həmLeninqradmətbuatıylayaradıcılıqəlaqələrigenişolsa,beləhadisələrin
qarşısıalınar.
SonillərLeninqraddaAzərbaycanxalqınınhərhansınümayəndəsitərəfindəntörədiləncinayəthadisəsi(təəssüfki,bütünxalqlarda olduğu kimi, bizdə də oğrular, alverçi və möhtəkirlər vardır)
ictimaiyyətəşəxsiyyətinözfərdinaqisliyikimiyox,birbaşamillimənsubiyyətləəlaqədarhalkimitəqdimolunur.Təbiiki,budabaşqaxalqlarınnümayəndələrindəbizəqarşıolduqcamənfireaksiyadoğurur.
Onlarınşüurunda“azərbaycanlı”sözü“cinayətkar”,“vicdansız”,“alverçi”sözlərininsinonimikimiformalaşır.Beləimiciolanazərbaycanlı
təbiiki,buradayaxşınəyəsəümidbəsləyəbilməz.
LeninqradparlamentindədəfələrləQarabağməsələsimüzakirə
olunub.ErmənilərinvəLensovetinQarabağdaolmuşdeputatlarının
(Azərbaycanhökumətinindəvətivəxəbəriolmadan)təqdimatındabu
məsələətrafındaçoxsaylıkütləvidinləmələrolub.Hansıhüquqla?..
HAŞİYƏ: Respublikamızın ərazi bütövlüyünə qarşı və
xalqımızın əleyhinə yönəldilmiş bu sayaq hadisələrin qarşısını almaq məqsədilə leninqradlı yurddaşlarımız çoxşaxəli fəaliyyət göstərmişlər. “Azəri” cəmiyyəti adından polkovnik
R.Y.Abbasovun, professor N.Ə.Qarayevin imzasıyla parlamentə və Leninqrad televiziyasına etiraz məktubları göndərilib. Məktublara Lensovet idarə heyətinin insan hüquqları
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komissiyasında baxılıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Cəmiyyətin sədri Məcnun Şükürovun, məsul katibi Xeyransa Mirzəyevanın, sədr müavini Vüqar Qurbanovun, fəalları Zemfira
Rüstəmzadə, Elmira Məmmədova, Zülfiyyə Abbasova və başqalarının müxtəlif instansiyalara göndərdikləri çoxsaylı məktublar sözsüz ki, izsiz qalmayıb, müsbət nəticələr verib.
“Azəri” və “Dayaq” cəmiyyətləri birgə Leninqrad televiziyasında veriliş təşkil edərək, qismən də olsa, həqiqəti tamaşaçılara çatdırmağa nail olmuşlar.
–“Azəri”cəmiyyətininəsasməqsədlərindənbiridəölkəxalqları
arasındadostluğunmöhkəmləndirilməsivəəlaqələringenişləndirilməsidir,–deyəRahibYusifoğlusöhbətinədavametdi.–BizimcəmiyyətinnümayəndələriTbilisihadisələrininildönümünəhəsrolunmuş
tədbirlərdədəfəaliştiraketdilər.ProfessorŞəmsiİsmayılovunürəkdəngələnçıxışıistərgürcülər,istərsədəildönümündəiştirakedəndigərxalqlarınnümayəndələritərəfindənhərarətləqarşılandı.“Dayaq”
cəmiyyətininsədriPaşaRəcəbov20YanvarBakıhadisələrinədairvideolentlərnümayişetdirdi.BütünbunlarhəmLensovetindeputatları, həm Baltikyanı respublikaların nümayəndələri arasında ciddi
əks-sədadoğurdu.
Ümum iyy ətlə,“Az ər i”cəm iyy ət in insədr i,müa v in ivəməsulkat ib i–M.Şükürov,V.QurbanovvəX.Mirzəyevamillətlərarasıməsələlərlə məşğul olan dairələrdə, Lensovetin milli məsələlər üzrə
işləyənnümayəndələriarasındayaxşıtanınırlar,cəmiyyətimizivəxalqımızıləyaqətlətəmsiledirlər.
FəaliyyətimizinəsasistiqamətlərindənbiridəxalqımızınadətənənələrininvəmədəniyyətininLeninqraddayaşayanazərbaycanlılar
arasındadirçəldilməsivəbərpasıdır.BuistiqamətdəsonbirildəAzərbaycanMədəniyyətNazirliyinin,İncəsənətUniversitetinin,Konservatoriyasının və Mədəniyyət Fondunun yaxından köməyi ilə “Azəri”
cəmiyyətikütləvibayramlartəşkiledibdir.Novruzbayramındailkdə285
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fəolaraqleninqradlıazərbaycanlılarailəlikcəbirocağınbaşınayığışmışdılar.Böyüklərin,uşaqlarınsevinciyerə-göyəsığmırdı.
BİZƏ SPONSORLAR LAZIMDIR
Rahibmüəllimsöhbətzamanı“Azəri”cəmiyyətininperspektiv
planlarından,qayğıvəproblemlərindəndəətraflıdanışdı.Bubarədə
yerigəldikcəsöhbətaçacağam.İndiisəikincihəmsöhbətimisizətəqdim edim: Xeyr ans a MİRZ ƏY EVA. Bu dilli-d ilav ər bak ılı qız ın ın
odlu- alovluçıxışları,genişictimai-siyasifəaliyyətibarədəçoxeşitmişdim.Özünügörəndəqəlbənçoxsevinsəmdə,zahiritəmkinimi
saxladım.O,elətanışlığımızınilkdəqiqələrindəcəhaqqındabildiklərimitəsdiqlədi.Yana-yanason4ildəxalqımızınbaşınagətirilənfaciə-
lərdən, erməni millətçilərinin hüdudsuz fəaliyyətindən və bunların
müqabilindəleninqradlıyurddaşlarımızıngördüyüişlərdəndanışırdı.
Çoxmübarizəhval-ruhiyyədə,həmdəçoxsürətlədanışanbugənc
xanım1-2saatərzindəoqədərməlumatverdiki,informasiyabolluğunadüşdüm.Xeyransadakımilliqeyrəthissinə,fədakarlığavəenerjiyəqibtəetməkolar.Həmyaşıdımolanbuazərbaycanlıqızıözünü
bütövlükdəcəmiyy ət inişlər in əhəsredib(bun uyurdd aşlar ım ız ın
çox uözsöhb ətlər ind əqeydeləd ilər).Halb uk ibiz imham ım ızkimionundaözişi-g üc ü,şəxs iqayğ ılar ıvard ır.Axı,Xeyrans aMirzəy ev a Len inqr ad Dövlət Univ ers it et in in Şərq fak ült əs in in
asp ir ant ıd ır. Onu evind ə oğlu Şəms i ilə bağlı analıq qayğ ılar ı,
univ ers it etd əisədiss ert as iyas ın ınmüd af iə s igözləy ir.
Xeyransa Mirzəyevanın dediklərindən:
–Bizəsponsorlarlazımdırki,cəmiyyətimaliyyələşdirsinlər.Maddivəsaitolmadanistədiyimiztədbirlərinhamısınıhəyatakeçirəbilmərik.Planlarımızçoxdur,indikizəmanədəisəhərşeypulaarxalanır.
“Bazargünü”məktəbiaçmaqistəyirik,Leninqradətrafındakıhərbi
hissələrdəqulluqedənəsgərlərimizə“Rusdili”dərslikləri,“Rusca286
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azərbaycancalüğət”lərgöndərməklazımdırki,rusdilinəyiyələnsinlər,milliansamblyaratmaqarzusundayıq,vaxtaşırıLeninqradictimaiyyəti üçün Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini nümayiş etdirən
sərgilərtəşkiletməkfikrindəyikki,təsvirisənətimizlə,mədəniyyətimizlətanışolsunlar.
HAŞİYƏ: Leninqradlı azərbaycanlılar arasında “Vostok”
kafesinin müdiri İsmayıl Rəhimov, kooperativ müdiri Eyvaz
Həsənov kimi yurddaşlarımız var ki, Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə dönə-dönə maddi köməklik göstəriblər. Belə qeyrətli eloğlularımıza əhsən! Lakin hər iki cəmiyyətin
normal fəaliyyətini təmin etmək üçün onların hesabında kifayət qədər məbləğ olmalıdır. Bu baxımdan yurddaşlarımız
doğma respublikadan kömək gözləyirlər.
Onu da qeyd edim ki, hələlik hər iki cəmiyyət üzvlərinin fəaliyyəti entuziazma əsaslanır. Maddi təminatı olduğu
halda cəmiyyətlərin hərəsi 3-4 nəfər ştatlı işçi saxlamaq imkanına malik olar ki, bu da onların daha səmərəli və məqsədyönlü, hadisədən-hadisəyə yox, müntəzəm işləmələrinə
şərait yaradar.
“Bazar günü” məktəbinin açılması yurddaşlarımızın rus
mühitində böyüyən övladlarına ana dilini öyrənmək, milli mədəniyyətlə, mənsub olduğu xalqın qədim tarixi və zəngin
ədəbiyyatı ilə tanış olmaq imkanı yaradacaqdır. İndiki dövrdə bu, su və hava kimi vacibdir. Bizə elə gəlir ki, Leninqrad
şəhərində azərbaycanlılar üçün belə bir məktəbin açılmasında respublika Xalq Təhsili Nazirliyi də yaxından iştirak edəcək, həmvətənlərimizə dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin
göndərilməsində yaxından köməklik göstərəcəkdir.
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“MƏN NAZİR OLSAYDIM”
Yüksək dairələrdəki ziyalılar arasında xalqımızı ləyaqətlə təmsil edən eloğlumuz Mirzə ƏLİYEV 30 ildir ki, Leninqradda yaşayır. O, Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Əmək
fəaliyyətinə erkən yaşda, özü də fotoqraf kimi başlayıb. Orta
təhsilini başa vurduqdan sonra Leninqrad Kino Mühəndisləri
İnstitutuna daxil olub. Elə o vaxtdan da bu gözəl şəhərin –
Sankt-Peterburqun daimi sakininə çevrilib. Uzun illər kino
texnikumunda və institutda pedaqoji fəaliyyət göstərib. Hazırda Leninqrad vilayəti icraiyyə komitəsinin “Lenkinovideo”
Birliyində çalışır. Neçə illərdir ki, Birlikdə baş direktorun birinci müavini və baş mühəndis vəzifələrini paralel aparır.
Rəhbərlik etdiyi sahə çox genişdir – böyük kinoteatrlardan,
kino qurğuları və videozallardan ibarət 1500 obyekti əhatə
edir. Bütün şüurlu ömrünü Leninqradda yaşayıb, gənclik
enerjisini, intellektini və sənətkar duyumunu yaşayıb-işlədiyi
torpaqda kino sənətinin inkişafına həsr edib. İki övlad atasıdır. Xanımı Zahirə Əmirova “Lenfilm” kinostudiyasında laboratoriya müdiridir. Ər-arvad sənətcə həmkardırlar.
Geniş erudisiyalı, dünyagörmüş Mirzə Əliağa oğlu öz
dəyərli məsləhətləri ilə hər iki Azərbaycan cəmiyyətinin fəaliyyətini istiqamətləndirməyə kömək edir. O, istər “Azəri”nin,
istərsə də “Dayağ”ın təşkil etdiyi kütləvi tədbirlərin iştirakçısıdır.
Mirzə Əliyevin dediklərindən:
–“Azəri”ninikitədbirindəböyükhəmrəylikvardı:20Yanvarda
(Şəhidlərimizinilində)və28Mayda(AzərbaycanDemokratikRespublikasınınildönümündə).Çoxtəəssüfki,20Yanvardakıtədbirədoğma
Azərbaycandanheçkəsgəlməmişdi–nədemokratikqüvvələrinnümayəndələri,nədinxadimləri...Bilirsiz,dinböyükbirləşdiriciqüvvə288
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dir.Dindənmillişüurdakeçir.Bumənadarespublikadankənardayaşayanyurddaşlarıdavaxtaşırıyadetməklazımdır.
Millişüurdaxilisferadanbaşlayır,ailədaxilimünasibətlərdənyaranır. Hər dəfə Bakıya gedəndə övladlarımla, bacı-qardaşlarımızın
uşaqlarıylabirgəqəbirüstəgedir,atamınməzarınabaşçəkirik.Atayaehtiramın,nəsliyadetməyinbuyolunu,buformasınıbircədəfəgörənuşaqsəhərdən-axşamaeşitdiyinəsihətamizöyüdlərdənonqat
artıqtərbiyəalır.BumənadamənErmənistandanqovulmuşhəmvətənləriminböyükdərdinəürəkdənşərikəm:doğmaların,qohumların
məzarınabaşçəkməkimkanındanömürlükməhrumolmaqçoxağır,
dözülməzdərddir.Məncə,qaçqınlarımızınənböyükitkisibudur.
Minbirəziyyətədüçarolmuşqaçqınlaracürbəcüradlarqoyub
xalqarasındaikitirəliksalanlar,millətişüurlusurətdəparçalanmaya
aparanlardabirbəladırbizə.Bugünbizəmillihəmrəylikhərşeydən
vacibdir.Respublikadaintellektualkonsolidasiyaqüvvələriyaratmaq
lazımdır.AzərbaycanElmlərAkademiyasında,yadaNazirlərSovetindəhəminqüvvələrinpotensialgücünüistiqamətləndirənvahidmərkəz yaradılmalıdır. Bugünkü vəziyyətdən çıxış yolunu mən belə
görürəm.Həminmərkəzbirnöv,beyinmərkəzirolunuoynamalıdır.
Oradabaşqamühitdəyetişmişyurddaşlarındaintellektualpotensialındanistifadəetməklazımdır.Bizimeləgörkəmliriyaziyyatçılarımız,
iqtisadçılarımız,hüquqşünaslarımızvəb.varki,Azərbaycandaheç
onlarınfamiliyalarınıdabilənyoxdur.
Yadınızdadırmı,birvaxtqəzetlərdəbeləbirrubrikavaridi:“Mən
nazirolsaydım”.ƏgərmənnazirolsaydımAzərbaycandakıbütünmaddi-texnikibazanı2əsasistiqamətəyönəldərdim–təhsiləvəsəhiyyə
sahəsinə.Birdəölkəninmüxtəlifregionlarındaözünəməskənsalmışalverçilərimizinəl-ayağınıbirqədəryığışdırardım.Belələriyad
xalqlararasındaAzərbaycanınimicinəböyükziyanvururlar.Mətbuat
həryerdəazərbaycanlımöhtəkirlərigöstərir,pisləyir.Yaxşıolardıki,
Azərbaycandankənaraaxankəndtəsərrüfatımallarıayrı-ayrıfərdlə289
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rinşəxsimalıkimiyox,respublikalararasındabağlananiqtisadimüqavilələrəsasındagətirilibsatılsın.Hərşəhərdə“Azərbaycan”adlıkooperativticarətməntəqələriaçmaqolar.Yeniiqtisadimünasibətlər,
bazariqtisadiyyatışəraitindəbumümkündür.Lapqoysatıcılardaelə
həminadamlarolsunlar.Təmizxalatda,üzüqırxılmış,qanunimüəssisədəoturubticarətedənsatıcıyaheçkəskəmbaxmaz.Həminərzaq malları müqabilində nəhəng iqtisadi potensiala malik
Leninqraddandarespublikamızüçüngərəkliolançoxşeyalıbaparmaqolar.
RESPUBLİKANIN QAYĞILARIYLA YAŞAYIRIQ
Yuri SULTANOV əslən Beyləqan rayonundandır. Bakıda
politexnik təhsili alandan sonra gənclik həvəsi onu Leninqrada aparıb. Milis sistemində işə daxil olub. 20 ildən çoxdur
ki, leninqradlıdır. Hazırda Petroqrad rayonu daxili işlər idarəsində müstəntiqdir. Elə həmin rayon Sovetinin deputatıdır.
Nüfuzlu yoldaşdır. Dörd uşaq atasıdır. Həyat yoldaşı Nina xanımla hələ Beyləqanda məktəbli ikən bir sinifdə oxuyublar.
İndi Nina Sultanova həkim-terapevtdir.
Yuri Tofiq oğlunun dediklərindən:
–LeninqradlılarrusvəAvropamədəniyyətinəbələddirlər.Azərbaycanmədəniyyətinəisəyox.“Azəri”cəmiyyətizənginmədəniyyətimizi burada təbliğ etməyə başlayıb. Bu, çox böyük işdir. Siyasi
əhəmiyyətəmalikdir.Əgərrusictimaiyyətimədəniyyətimizəbələdolsa,xalqımızıyaxındantanısa,deyilənhərböhtanainanmazlar.EləcəmiyyətdətoplaşıbdoğmaAzərbaycandilindədanışmağınözüadama
böyükzövqverir.Mənimövladlarımhamısıanadilinibilir.Həryayonlarıevimizə–Beyləqanagöndərirəm.Ammaişburasındadırki,5-10
ilyadxalqınarasındayaşayandansonraistər-istəməzadamdoğmadiliyadırğayır.Okiqaldıburadadoğulub-böyümüşuşaqlarola.Onagö290
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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”ndəinsanhüquqlarıüzrəBeynəlxalqkonfranskeçirilirdi,dəvətolunmasaqdagedibiştiraketdik.Məclisdəingilislər,danimarkalılar,amerikalılar,birsözlə,əksərxariciölkələrin
nümayəndələriiştirakedirdilər.Konfransaermənilərinçoxsaylınümayəndələri,ocümlədən,deputatStaravoytovadagəlmişdilər.Onlarözlərinin qeyri-obyektiv təbliğatları ilə insan hüquqları problemilə
məşğulolanxaricialimləridəmövcudavantürayacəlbetməkistəyirdilər.ZülfiyyəAbbasovanınvəXeyransaMirzəyevanınçoxfəaliştirakı,tutarlıçıxışlarısayəsindəermənilərtərəfinqərəzliməruzələri,yalan
faktlarıtəkzibedildi.DağlıqQarabağməsələsinəmünasibətdəAmerikavəDanimarkaalimləriAzərbaycannümayəndələrininmövqeyini
müdafiəetdilər.Bizözkiçikqələbəmizihissetdikvəməmnunolduq.
“Dayaq” cəmiyyəti daha çox siyasi məsələlərlə məşğul olur.
NaxçıvandasərhədmünaqişəsibaşverəndəcəmiyyətinsədriP.RəcəbovLensovetindeputatlarındanbirqrupunuyığıbapardıki,vəziyyəti
yerindəcə,özgözləriləgörsünlər.DeputatlarN.M.Girenko,V.Q.Ramm
(o,həmdəLeninqradXalqCəbhəsininüzvüdür),L.X.Quliş,V.T.Loqinov,L.SokoletskivəbaşqalarıAzərbaycandançoxyaxşımateriallarla
qayıtdılar.Mətbuatdaçıxışedərəkgördüklərinidanışdılar.KərkikəndindəermənidöyüşçülərindeputatQ.A.Boqomolovugirovgötürməsiruslarılapdəhşətəsalmışdı.Belətədbirlərdaşnaklarıniçüzünün
açılmasındaböyükroloynayır.
– Yuri Tofiq oğlu, hüquq orqanlarının işçisi kimi Leninqradda cinayət törədən, qanunu pozan yurddaşlarımız barədə nə deyə bilərsiz?
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–Leninqraddacinayətkarlıqçoxgenişyayılıb.Azyaşlıqızlarızorlamaqüstündə10-12rustutulanda,1nəfərazərbaycanlıtutulur.Lakinfaiznisbətindəbeləböyükfərqolmasınabaxmayaraq,obirnəfər
vicdansızazərbaycanlınınəməliictimaiyyətə12rusunəməlindəndahapistəsiredir.
HAŞİYƏ: Bu yaxınlarda belə çirkin əməl sahiblərindən
birinin cinayəti televiziya vasitəsilə “reklam” edilərkən, onun
milli mənsubiyyəti xüsusi nəzərə çarpdırılıb. Üstəlik də müxbir qeyd edib ki, bu cinayətkarın özünün 10 yaşlı qızı var. Buna baxmayaraq, öz övladına qətiyyən rəva bilmədiyi hadisəni
bizim 6 yaşlı körpəmizin başına gətirəndə heç tərəddüd də
etməyib!..
Təsəvvür et, oxucu, belə hadisədən və şərhdən sonra
“azərbaycanlı” məfhumuna münasibət necə olar?.. Görəsən
niyə, insanlıq ləyaqətini itirmiş belə nakişilər bu barədə düşünmürlər?..
–Şamxordabirkəndvar,–deyəmüsahibimsöhbətinədavam
edir,–Şiştəpəkəndi.Son10-15ildəhəminkəndinsakinlərindənazı
500nəfərLeninqradınbazarlarındaözünəlövbərsalıb,alverləməşğulolur.Pasportunabaxırsan,hərəsinin4-5-6uşağıvar.Onlarlasöhbəteləyəndədeyirəmki,buboydauşaqlarıqoyubharagəlirsən?
Evində-eşiyindəotursana.Deyir:neyləyək,burdameyvəsatırıqda...
İşoyer əçat ıbki,Şişt əp ən iayr ıc aresp ublik akim itan ıy ırlarLeninqradd a. Bax,aylarlaev-eşik,rahatyorğan-döşəküzügörməyən
üzütüklü,yorğun,kobudalverçilərdəstəsimillətimizindəadınıbiabır
edir.Özlərinindəgünü-güzəranıbirşeydeyil.
Respublikadanbiristəyimvar,–deyəo,söhbətiyekunlaşdırdı,
–qoybizimləmüntəzəməlaqəsaxlasınlar.Ohaldaqarşıyaçıxanproblemləribirləşmişqüvvələrlədərhalhəlledərik.Birdəhəmvətənlərim
bilsinlərki,Leninqraddaminlərləazərbaycanlıvarki,respublikanın
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qayğılarıiləyaşayırvəxalqımızındargünlərindəəlindəngələnköməkliyigöstərir.
ZAKİROVA ZƏNG VURUN!
Mehmanxanadabuqeydialankimi,dərhalgöstərilənnömrəyə
zəngvurdum.“Azəri”cəmiyyətininmühasibiVidadiZakirovlabeləcə
tanışolduq.
VidadiZAKİROVaxar-baxarlıŞəkidəndir.DanışığındaşirinŞəki
ləhcəsidərhalhissolunur.Ailəlidir.İkiuşağıvar.Ürəyikimibirotaqlı
mənzilidəgenişdir.Bütünqohum-əqrəbasıobirotağasığır.Cavandır.
Zirəkdir.Yaxşıtəşkilatçılıqqabiliyyətivar.“Azəri”ninbütüntədbirlərinintəşkilindəcanla-başlaiştirakedir.
Cəmiyyətinişlərindən,üzvlərindəngenişsöhbətaçanVidadi
respublikaqəzetlərininünvanınabirgileyelədi.Odediki,LeninqraddakıAzərbaycancəmiyyətlərihaqqındayazılmışməqalələrdənbirində məni rəssam, ikisində isə “Azəri”nin sədr müavini  kimi təqdim
ediblər.Oradafərqinəvarmadanyazırlar,eləki,qəzetgəlibçatırbura,
qalmaqaldüşürki,balam,sənnəvaxtdansədrmüaviniolmusan?..
HAŞİYƏ: Haqlı giley idi. Faktları yoxladım. Bu qənaətə
gəldim ki, həmsöhbətimin kimliyini dəqiqləşdirmədən onu
“rəssam” kimi qələmə verən müəllifin səhvi naşılığından irəli
gəlmişdir. Lakin ayrı-ayrı vaxtlarda dərc olunmuş iki müxtəlif qəzetin eyni cür “səhv etməsi” məni inandırmadı. Qəzetlər
müxtəlif, mənbə isə birdir. Bəlkə səhv mənbədən gəlir?! Belə xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün yaxşı olar ki, respublikada qonaq olan yurddaşlarımızın təmsil etdikləri
cəmiyyətdə kimliyini bildirən vəsiqələri olsun. Həmkarlarım
da onlar haqqında yazarkən həmin rəsmi sənədə əsaslansınlar. Vidadi Zakirova gəlincə isə, elə mühasib ola-ola da işlədiyi cəmiyyətdə kifayət qədər tanınır, hörməti var. Belə ki,
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süni şişirtməyə, faktları saxtalaşdırmağa ehtiyac yoxdur.
VƏTƏN SEVGİSİ
Azərbaycanövladlarınınsorağındaaxtarışlarımbəhrəverdikcə
günlərötür,yağmurluLeninqradyayınıgünəşligünlərəvəzedirdi.
Başdan-başatarixolan,gözəlmemarlıqabidələriiləzənginSankt-Peterburqda–hələuşaqlıqdansevdiyimbuşəhərdətanışlarımınsayı
saatbasaatartırdı.Şəhəryavaş-yavaşdoğmalaşırdı.Eləbircəonları
yadetməyimizəgörəminnətdarolanneçə-neçəyurddaşımızınsevincinəşərikolmuşdum.Azərbaycannəfəsiniözündəyaşadanneçə-neçəmüasirevdəqonaqolarkənyerədöşənmişxalça-palaz,aftafa,milli
məişətəşyaları,tar,Azərbaycantəbiətiniəksetdirənşəkillər,“Bakı”
foto-albomuvəs.görübqəlbənsevinmişdim.Vətəndənuzaqlardayaşayanlarınvətənhəsrətidə,vətənməhəbbətidəçoxgüclüolur.Daim yad xalq ın nüm ay ənd ələr iylə təm asd a olan ins an öz milli
“mən” in iqor um ağ adah açoxeht iyacduy ur.Eləburd andavətənsevg is iyaran ır!
LENİNQRADDA AZƏRBAYCANIN DAİMİ
NÜMAYƏNDƏLİYİ YARADILMALIDIR
“Azəri”və“Dayaq”cəmiyyətlərininsədrləriMəcnunŞükürovvə
PaşaRəcəbovlaşəxsəntanışolanadəkyurddaşlarımmənəhərikicəmiyyətinişlərindənoqədərdanışmışdılarki,soruşmağabirşeyqalmamışdı.Ürəkaçancəhətisəoidiki,hamıM.ŞükürovuvəP.Rəcəbovu
tanıyırvəonlarhaqqındarəğbətlədanışırdı.Deməli,hərikicəmiyyətinsədridüzgünseçilibdir.Budüşüncələrqəlbimifərəhhissilədoldururdu.Nəyaxşıki,işindəkimüəyyənçatışmazlıqlarabaxmayaraq,
Azərbaycanadınıdaşıyanbucəmiyyətləryaranıbvəinkişafedir.
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Məcnun ŞÜKÜROV Leninqrad Aqrofizika Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun doktorantıdır. Texnika elmləri namizədidir. Şəkilidir.
Məcnun Şükür oğlunun dediklərindən:
–Hələlikcəmiyyətinrəsmiüzvləriyoxdur.ÇoxhörmətliağsaqqallarımızdanibarətAğsaqqallarŞurasıvardır.Onuntərkibindəredaksiya, təşkilat, mədəni-maarif, digər təşkilatlarla əlaqələr və
maliyyə-təftişkomissiyalarıfəaliyyətgöstərir.
Paşagilləəməkdaşlıqedirik.Nədənsə,respublikamızdabuhalı
çoxnarazılıqlaqarşılayırlarki,niyəMoskvada10cəmiyyətvar,niyə
Leninqraddabircəmiyyətətrafındabirləşmirlərvəs.Ammamənbunutəbiiqəbuledirəm.Cəmiyyətlərinçoxluğu,əksinə,yaxşıhaldır.Dialektikanınqanunlarıvar,axı.Qoyfikirplüralizmiolsun.Məneşidəndə
ki,Paşagilbirtədbirkeçirib,gecəyatmıramki,gərəkbizdəbirişgörək.Səmərəlirəqabətyaranır.Nəticədə,ümumiişimizqazanır.Amma
busayaqrəqabətiqarşıdurma,antaqonizmsəviyyəsinəçatdırmaqlazımdeyil.Ondauduzarıq.
Respublikagərəkbizimarxamızdamöhkəmdayana.Müttəfiq
respublikalarlabağlıqərarlarqəbuledəndəkənardayaşayanazərbaycanlılarınmövcudluğunumütləqnəzərəalmaqlazımdır.Məsələn,Leninqrad şəhərinin adının dəyişdirilməsiylə əlaqədar Azərbaycan
parlamentininmüraciətiburadakıyerliəhalinibizəqarşıqaldırır,axı!..
(Keçirilmişsorğudaleninqradlıların70faizdənçoxuşəhərinSankt-Peterburqadlanmasınatərəfdarolublar).
SonvaxtlarLeninqradbazarlarındaOMONtərəfindənazərbaycanlılaraqarşıqanunsuzluqlartörədilmişdir.Bu,yolverilməzhaldır.
Əgərhərhansıbirşəxsmöhtəkirlikləməşğulolursa,kiməsəsataşırsa,qanunupozursabununüçünhəminşəxsifərdişəkildətutubqanunlacəzalandırmaqlazımdır.Eynibirxalqınbütünnümayəndələrinə
kütləvihücumetməyəheçkəsinhaqqıyoxdur.Bizimmövqeyimizqəti
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vəkəskinolmalıdır.Xalqınhərbirnümayəndəsinimüdafiəetməliyik.
Düzdür,bazaralverçilərixalqımızınhörmətiniaşağısaldığıüçünburadakıziyalılarımızındaçoxubuməsələyəyaxındurmaqistəmir.Ammaindikihaldasöhbəthəminalverçilərinyox,millətinmənafeyindən
gedir.Bilirsiz,buməsələlərinköküçoxdərinlərəgedir.Respublikahökumətidə,məncə,özetirazınıbildirməlidir.Şəhərinküçələrindəhər
addımbaşıçiyələksatanruslararastgəlirsən.İkicəaddımlıqdayetişən
buməhsulunkilosunu20manatasatırlar.Heçkəsdemirki,niyəbu
qiymətədir?AmmabizimkilərAzərbaycandanburayagətirdikləripamidoru6manatadeyəndə,narazılıqbaşdanaşır.Bütünbunlarhaqqındadüşünməklazımdır.
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,–deyəMəcnunsöhbətinədavametdi,–ammamənəminəmki,əgərunivermaqlardasatılanxaricimallarLeninqradvəBakıarasındaəhalininsayınisbətində
düzgünbölünsə,heçkəsgəlibburdanalmaz.Bax,səbəbbudur.
CəmiyyətimizinqüvvəsiləburadaimkandaxilindəAzərbaycanın
mənafeyiniqoruyuruq.Lakinbizimfikrimizcə,Leninqradda,obirirespublikalardaAzərbaycanındaiminümayəndəliyiyaradılmalıdır.Ancaq dövlət səviyyəsində yaradılmış belə bir nümayəndəlik qarşıya
çıxanbütünproblemlərirespublikailəəlaqəlişəkildəhəlledəbilər.
GƏZMƏYƏ QƏRİB ÖLKƏ...
LeninqradlıprofessorlarımızƏfrasiyabVəkilovun,NazimQarayevin,FəhəmKəsəmənlinin,ElmiraRəhmanovanın,Şəmsiİsmayılovunvəbaşqalarınıngörüşünənəqədərcanatsamda,onlardanancaq
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biriilə–Fəhəmmüəllimləgörüşəbildim.Qədd-qamətli,ağsaçlıeloğlumuzugörcəkyadımavüqarlıdağlarımızdüşdü.Əvvəlkimüsahibləriminhamısındanfərqliolaraq,onuntorpağımıza“respublika”yox,
“vətən”,“ev”deyədanışmağısöhbətimizəbirkövrəklik,hərarətgətirmişdi.Doğmayurddanuzaqlardayaşasada,bütünvarlığıylavətənəbağlıidi.Bunuhərsözü,hərkəlməsibüruzəverirdi.Birağsaqqal
kimio,“Azəri”ninproblemlərindən,qarşıdadurantəxirəsalınmazişlərdəndanışırdı.
Leninqrad Dövlət Texnika Universitetinin professoru
KƏSƏMƏNLİ Fəhəm Paşa oğlu Qazaxın nəcabətli nəsillərindəndir. Otuz iki ildir ki, Leninqradda yaşayır. Fizika-riyaziyyat
elmləri doktorudur. Dəfələrlə respublika mətbuatında Fəhəm
müəllimin həyat yolundan söhbət açan məqalələr dərc olunduğundan bu fikirdəyəm ki, oxucularımız çox hörmətli professorumuzu yaxşı tanıyırlar. Leninqradın elmi dairələrində
onun böyük hörməti və nüfuzu vardır. “Azəri” cəmiyyəti Ağsaqqallar Şurasının sədr müavinidir.
Professor Fəhəm müəllimin dediklərindən:
–Mənvətənpərvərəm,ammamillətçideyiləm.Cəmiyyətəgetməkmənimborcumdur.Bufikirdəyəmki,cəmiyyətbizdəhələyaranma mərhələsindədir. Ayrıca yerimiz olmayınca, ürəyimiz istəyən
səviyyədəcəmiyyətdəolmayacaq.“Azəri”eləbirictimaitəşkilatolmalıdırki,doğmadilini,mədəniyyətiniqiymətləndirənhərbirazərbaycanlıbizimcəmiyyətinsimasındaözünəhimayədartapabilsin.
Azərbaycandiliniöyrənməkarzusundaolanruslardabizədəfələrlə
mür ac iə t ediblər. Təə ss üf ki, hələlik heç bir köm əklik göst ər ə
bilm əm iş ik.Dilkurslar ıaçm aqüçünyer,dərsvəs ait i,madd ivəsaitlaz ımd ır.
Vətənləəlaqələrimizçoxzəifdir.Onagörədəgücümüzazdır.
Xaricdənermənivəyəhudilobbiləri,İttifaqdakıermənitəşkilatalrıona
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görəgüclüdürlərki,vətənləbağlıdırlar,ordangücalırlar,bizisəyox.
BizAzərbaycanxalqınınbirhissəsiyik,onagörəbizdəAzərbaycan
rəhbərliyinintöhfələrindənbəhrələnməliyik.Hökumətbizədiqqəti,
qayğınıartırmalıdır.
Biz,buradayaşayanazərbaycanlıziyalılarhamımızdemokratıq.
Millətsevərik.Azərbaycanabağlıyıq,borcluyuq.İstəyirikki,cəmiyyətdədoğmavətənab-havasıolsun,içərigirəndəözünüevdəhissedəsən, mənəvi rahatlıq duyasan. Burada Azərbaycan tarixinə,
mədəniyyətinədairkitablar,əşyalarolsun.Azərbaycanədəbiyyatınümunələrindənibarətkitabxanatəşkiledilsin.YeganəsiyasətimizAzərbaycanmədəniyyətini,maarifiniyaymaqolsun.
Bizhələlikfövqəladəbirhadisəolandayığışırıq.İşieləqurmaq
lazımdırki,daimifəaliyyətdəolaq.Leninqradda20min,Leninqradətrafında80minazərbaycanlıyaşayır.Buyüzminlikxalqadayaqolmalıyıq.Kronştadtdaxidmətedənazərbaycanlıbalalarınıcəmiyyətdaimi
hamiliyəgötürsədahayaxşıolar,nəinkihadisədən-hadisəyəyığışıb
orayayollanmağımız.
Sonrao,söhbəti“Dayaq”cəmiyyətininüstünəgətirərək,P.Rəcəbovunseçdiyimövqedən,ağılla,hay-küysüzişgörməyindənrazı
qaldığınıbildirdi.
Söhbətimizəyekunvurandaağsaçlıprofessordedi:
–Vətəndənuzaqlardayaşasaqda,qəlbimizvətənləbirgədöyünür!Şəxsənmənəvvəl-axırAzərbaycanaqayıdacağam.Atalaryaxşı
deyib:“Gəzməyəqəribölkə,ölməyəvətənyaxşı”.
“DAYAQ”DA GÖRÜŞ
PaşaRəcəbovlazəngləşməyimuğurlubirvaxtatəsadüfetmişdi:səhərigüncəmiyyətdəfəallarınyığıncağıvaridi.Onlarlatopluhaldagörüşməkmənimçünçoxmaraqlıidi.
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HAŞİYƏ: Paşa RƏCƏBOV Naxçıvandandır. Cərrahdır.
10 ildən çoxdur ki, Leninqradda yaşayır. Üç uşaq atasıdır.
CəmiyyətinmüvəqqətiyerləşdiyiotağatoplaşmışhəmvətənlərimizRizvanMuxtarov,RasimQuliyev,NamiqQədimov,BəkirƏhmədov, Şair Yusubov və başqaları yaxın vaxtlarda görəcəkləri işləri
müzakirəedirdilər.LeninqraddakırayonkomsomolkomitələrindənbirindəməsulvəzifətutanXaqaniƏliyevdəordaydı.O,hələliközünü
cəmiyyətinüzvühesabetməsədə,“Dayağ”ınişlərinəfəalköməkedir.
Həmin gün mənimlə yanaşı BDU-nun coğrafiya kafedrasının
müdiri,professorMüseyibMüseyibov,bakılıGennadiSeroçenkovə
RamizMuradovda“Dayağ”ınqonağıidilər.Bizimhamımızı“Dayağ”ın
fəaliyyəti,çətinliklərivərespublikadannəkimiköməklikumduğumaraqlandırırdı.DivardakıAzərbaycanxəritəsivəmillibayrağımızsöhbətəxüsusiahəngverirdi.
–İndiLeninqraddakıvəziyyət1-2iləvvəlkindənxeylifərqlənir,
–deyəP.Rəcəbovsöhbətəbaşladı.Ozamanşəhərimitinqlərdalğası
bürümüşdü.Bizdəözetirazlarımızımitinqlərvasitəsiləbildirirdik.Tədricənşəhərinəhval-ruhiyyəsinəuyğunolaraqbizdəözişüslubumuzudəyişmişik.DəfələrləLensovetindeputatlarıylagörüşlərkeçirmişik.
Güclüermənitəbliğatınəticəsində“Ermənistanınblokadası”məfhumu
yarananda həmin deputatların nümayəndələrindən ibarət dəstələri
Azərbaycanaaparmışıq.Onlarışəxsənözümmüşayiətetmişəm.Deputatqrupunu,“VeçerniyLeninqrad”qəzetininmüxbiriPyotrKotovu,
“İzvestiya”nınvə“Çaspik”qəzetininfotomüxbiriAndreyÇerakini,
“Memorial”təşkilatınınüzvüYuliyaKondratyevavəbaşqalarınıNaxçıvana,Qazaxa,Ağstafaya,Culfayaaparmışam.FaciəliQazaxhadisələribaşverəndəAşağıƏskiparakəndinədəgetdik.Onlarhərşeyiöz
gözləriylə görd ülər. Azərb ayc and an qay ıd and an sonr a dep ut at
Vlad im irRamm“Çaspik”qəz et ind ətut arlıbirməq aləiləçıx ışetdi.Məq aləişıqüzügör ənd ənsonramən ired aks iyayaçağ ırd ılar.
Sən dem ə, həyasızermənilərüsyanqaldırıbmışlarki,məqalədəki
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faktlarguyadüzgündeyil.LeninqradXalqCəbhəsininidarəheyətinin
üzvü,jurnalistArakelyandaöznövbəsindəmənəyaxınlaşaraqbildirdiki,“məsləhətgörmürəmbirdəbeləişlərgörəsiniz”.Əlbəttə,o,cavabını aldı... Biz Azərbaycanın informasiya blokadasını yarmaq
məqsədilə4-5dəfəbeləsəfərlərtəşkiletdik.Azərbaycanaqarşıyönəldilmişbəzitədbirlərəgörəpiketlərtəşkiletmiş,etirazmitinqlərikeçirmişik.İrankörfəzindəmüharibəninbaşlanmasınaetirazəlaməti
olaraq“Dayaq”cəm iyy ət iadınd anABŞsəf irliy iqarş ıs ınd apik et
keç ird ik.
Azərbaycandaçoxlarınarahatdırki,niyəLeninqradda2cəmiyyətfəaliyyətgöstərir.Bilirsiniz,2cəmiyyətolmaqhələparçalanmaq
deməkdeyil,bircəmiyyətdəhələbirlikdeməkdeyil.Ammaməsələ
burasındadırki,2hüquqietirazdır,yaxudhəmrəylikdir.BurdaermənilərinəliiləAzərbaycanaqarşıyönəldilmiştədbirlərəbirivarki,1cəmiyyətetirazedə,biridəvar2cəmiyyətetirazsəsiucalda.Fərqi
böyükdür.
Xalqımızınxeyirxahlığınıvəhumanizminitəbliğetməkməqsədilə“Qırmızıxaç”cəmiyyətiləəməkdaşlıqedirik.İkidəfəcəmiyyətin
hesabına(2minvə3minmanatməbləğində)qocalaravəəlillərə
köməküçünpulkeçirmişik.Bazardapamidorunkilosu12-13manat
olduğuvaxtlardaneçədəfəev-evgəzibkimsəsizqocalaraOrdubaddangöndərilmişpamidor,konserv,konfetvəs.ərzaqməhsullarıpaylamışıq. Yeni il ərəfəsində Krasin adına xəstəxanada yatan
kimsəsizlərə(oradabeləşöbəvar)bayramhədiyyəsiaparmışdıq.52
xəstənibir-birtəbrikedərək,Azərbaycantöhfəsinitəqdimetdik.Qocalarıngözlərindənsevincyaşlarıaxırdı.Həttatibbbacılarıdabusayaq diqqətdən riqqətə gəlmişdilər. “Nevskoye vremya”
radioproqramındabubarədəverilişdəoldu.
HAŞİYƏ: “Dayaq” cəmiyyəti ancaq Leninqrad ərazisində xeyriyyə tədbirlərilə kifayətlənmir. 20 Yanvarda şəhidlərimizin ildönümü keçiriləndə 1500 manat pul toplayaraq bir
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sıra şəhid ailələrinə 50 manatdan yardım göndərmişdir.
Leninqradda təhsil alan azərbaycanlı nümunəvi tələbə
üçün ayda 150 manat məbləğində Tağıyev adına təqaüd təsis etmişlər. Həmin təqaüdü yaxşı oxuyan, nümunəvi davranışa malik olan və Azərbaycanın dirçəlişi uğrunda mübarizə
aparan tələbə alacaqdır.
Hazırda cəmiyyətin nəzdində “Azərbaycan” adlı kiçik
müəssisə təşkil edilmişdir. Cəmiyyətin üzvləri kompüter
oyunları kiçik müəssisəsindən əldə olunan gəlirlə “Dayağ”ın
maliyyə vəziyyətini qaydaya salmaq və daha böyük işlər görmək əzmindədirlər. Respublikadan istəkləri budur: bizə kömək də göstərin, nəzarət də edin!
Yığıncaqdansonragörüşübsağollaşarkənyurddaşlarımız:-Sizinbizəolandiqqətinizbizimburadakınüfuzumuzudaqaldırır.Tez-tez
gəlin!-dedilər.
BİR AİLƏDƏ
YurddaşlarımızınsorağıylaqədəmbasdığımqəribşəhərdədoğmaAzərbaycanab-havasınıözündəyaşadanailələrdənbiridərəssam
SərhədRzayevinailəocağıdır.Otaqlarınbəzədilməsiüslubundan,yerədöşənmişxalça-palazdan,divardakı“Novruz”tablosundanAzərbaycan hərarəti yağırdı. Hətta dibçəkdə bəslənən güllər də bizim
torpağaməxsusgülləridi.EvinxanımıKəmalənindəmlədiyipürrəngiçay,şirinanadilimizdədanışıb-gülənkörpələrinsözü-söhbətimənəqəribeldəolduğumutamamunutdurmuşdu.
Leninqraddaqonağıolduğumbütünevlərdəxalqımızaxasolan
qonaqpərvərliklərastlaşmışdım.Hamısındadaadətimizləsüfrəyəöncəətirliçaygətirirdilər.Uzunillərqürbətdəyaşayanyurddaşlarımızla
dasöhbətimizəsasənAzərbaycandilindəolurdu.LakinRzayevlərailəsindəmilliruhdahagüclüydü.Bəlkədərəssamınemalatxanasını
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bəzəyən,otaqlarındivarlarındanboylananAzərbaycanmövzulutablolaridibuhissi,buruhuyaradan?!
Sərhəd RZAYEV İmişlidə dünyaya göz açıb. Könlünü sənətə verəndən sonra Bakıdakı Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq
Məktəbində oxuyub. “Əcdadlarımızın yurdunda” adlandırdığı diplom işini Qobustan mövzusuna həsr edib. Sonra SSRİ
Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti B.S.Uqarovun emalatxanasında çalışıb. İ.Repin adına Rəssamlıq, Heykəltəraşlıq və
Memarlıq İnstitutunun rəngkarlıq fakültəsini bitirib. “Novruz” adlı diplom işi yüksək sənətkarlıq nümunəsi kimi əla qiymətləndirilib. Hazırda enişli-yoxuşlu yaradıcılıq yollarında
inamla irəliləyir.
“Azəri” cəmiyyətinin fəallarındandır. Baharın ilıq nəfəsi torpağı isidəndə leninqradlı həmvətənlərimiz də bizimlə
birgə Novruz bayramını qeyd etmişdilər. Bayram şənliyinin
ən maraqlı tədbirlərindən biri də balaca rəssamlarımızın - Leninqradda böyüyən azərbaycanlı balaların əsərlərindən ibarət sərgi olmuşdu. Həmin sərginin təşkilində rəssam Sərhəd
Rzayevin də böyük əməyi var idi.
“QAFQAZLI GÖRSƏN BİL Kİ,
HAMISI ÖZÜMÜZÜNKÜLƏRDİR”
15yaşlıElmiraMəmmədovanımüalicəolunmaqüçünLeninqradagətirəndəqardaşıonabelədemişdi.Bacısınatapşırmışdıki,“bu
qürbətdiyardarastlaşacağınbütünazərbaycanlılarözdoğmalarımızdır.Qafqazlıgörsən-erməni,gürcüfərqiyoxdur,bilki,hamısıözümüzünkülərdir.Onlarlayaxınlıqet”.
Elə o vaxtdan - 1955-ci ildən etibarən gəncəli qızı Elmira MƏMMƏDOVA Leninqradda məskunlaşdı. Əvvəlcə müalicə olundu. Orta məktəbi bitirəndə həkimlik sənətini seçdi. II
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Tibb İnstitutunu bitirdi. Taleyin qismətilə milliyyətcə rus olan
Vladimir Petroviç İvanovla ailə həyatı qurdu. Nigah kəsilərkən Elmira xanıma olan məhəbbətini bir daha sübuta yetirmək məqsədilə həyat yoldaşı onun familiyasını qəbul etdi.
Sadə və mehriban ailələrində iki övlad böyüdürlər.
Qızları Gülnarə Tibb İnstitutunun VI kurs tələbəsidir. Oğulları
Ruslan isə XI sinifdə oxuyur.
Qürbətdə keçən ömrünün 30 ili arxada qalmışdı. Dinc
və rahat yaşayırdılar. Birdən dünyanı lərzəyə salan 1988-ci
il Dağ lıq Qa ra bağ ha di sə lə ri baş lan dı. Və tən dən çox- çox
uzaq larda yaşayan elqızımız doğma xalqa atılan böhtanlara
dö zə bil mə di. Res pub li ka dan kə nar da ya şa yan min lər lə
yurd daşımız kimi, o da qələmə sarılaraq müxtəlif instansiyalara məktublar, teleqramlar göndərməyə başladı. Azərbaycanın və azərbaycanlıların qəsdinə durmuş siyasi aksiyalara
qarşı öz etiraz səsini ucaltdı. Qorbaçova, Liqaçova, Yeltsinə,
Medvedyevə, “Pravda”, “İzvestiya”, “Bakinskiy raboçiy” qəzetlərinə, Leninqrad televiziyasına və digər ünvanlara göndərdiyi məktub və teleqramların qəbzlərinə baxdıqca məni
heyrət bürüyürdü. Dörd ildə tək bir azərbaycanlı qadın bu qədər etiraz səsi ucaldıbsa, görəsən bütöv Azərbaycan xalqının
etirazları saya-hesaba gələrmi? Bəs niyə bütün bunları eşidən yoxdur?! Kim bilir, bəlkə bu müraciətlər olmasaydı, halımız daha pis olardı?..
Elmira xanımın dediklərindən:
-Dördildirki,gecəmiz-gündüzümüzyoxdur.Hərgünişdən
sonragecəyarısınadəkoturubbugördüyünüzməktublarıyazmaqla
məşğulolmuşam.Yaxşıki,cəmiyyətyarandı.Cəmiyyətyarananadək
bizburadabir-birimizdənxəbərsizyaşayırdıq.Cəmiyyətyurddaşlarımızıbiryerətopladıvəhamımızıbir-birimizətanıtdı.Oradaçoxqeyrətli, mübariz cavanlarımız var. Ancaq onlara ağıllı yolgöstərən,
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məsləhətçilazımdır.İndiişlərimizxeylisahmanadüşüb.Lakinhələ
çoxişgörməliyik.
Bizdəqadınlardahafəaldırlar.XüsusiləXeyransabütünvaxtını,
enerjisinitəmənnasızolaraqbuişəverir.Xeyransayaafərin!Çoxcan
yandırır.
Yanvarhadisələribaşverəndədərddənazqalırdıki,ürəyimiz
partlasın...Getsinogünlər,gəlməsin.Ürəklərimizqanağlayırdı.Özümüzisəmütləqişgörməliydik-mitinqlər,etiraznümayişlərivəs.vasitəsiləBakıfaciəsiniictimaiyyətəçatdırmalıydıq.Əndəhşətlisiisəo
idiki,respublikailəheçbirəlaqəmizyoxuydu.Qalmışdıq“Vremya”nınümidinə...
HAŞİYƏ: Bəli! Vətəndə faciə baş verəndə kənarda yaşa 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 indi 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”cəmiyyətivə“Yurddaş”qəzeti,AzərbaycanMədəniyyətNazirliyivəMədəniyyətFonduvəs.çərçivəsindəyox,respublikanınbütünidarəvə
təşkilatları,bütünmətbuatorqanlarıçərçivəsindəmöhkəmləndirmək
vacibdir.
ESTAFETİ HƏMKARIMIZ DAVAM ETDİRƏCƏK
Ezamiyyətdəolduğumgünlərdəleninqradlıhəmvətənlərimləredaksiyamızarasındadaimiəlaqələryaratmağaçalışırdım.İstəyirdim
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ki,onlardanhərbiri“Yurddaş”ınoxucularıvədaimimüəlliflərisırasınadaxilolsun.Görürdümki,doğmaxalqademəyəsözləriçoxdur.Vətəndənuzaqlardavətəninqayğılarıylayaşayanyurddaşlarımızın həy at ı,
fəaliyyəti,arzuvəistəkləri,qayğıvəproblemləribarədəbizəmüntəzəmyazılaryazabiləcəkbirşəxsarayırdım.Leninqradda“Yurddaş”ınbir
növmüxbirpostunuyaratmaqistəyirdim.AzərbaycanmətbuatıylaLeninqradarasındakörpürolunuoynayabiləcəkbeləbirşəxsŞəkiyə
Bünyad qızı oldu. O hələ tələbədir. Leninqrad Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin II kursunda oxuyur. Eyni
zamanda Şəkiyə Abdullayeva həm də “Smena” qəzetinin
ştatdankənar müxbiridir. Belə ki, respublika ilə möhkəm əlaqə yarada biləcəyi təqdirdə gənc jurnalist vaxtaşırı “Smena”
qəzetində də çıxış edərək Azərbaycan haqqında həqiqətləri
Leninqrad oxucusuna çatdıra bilər. Redaksiyamızınyaradıcıkollektiviadındanxahiş,tapşırıqvətövsiyələrimidinləyərəkgənchəmkarımvədetdiki,bizimləəməkdaşlıqedəcək.Leninqraddanyenicə
qayıtmışdımki,redaksiyamızazəngçaldı.Əməkdaşlarımızınbirqismiləelətelefondacatanışoldu.İndiŞəkiyəninbizəgöndərəcəyiilkyazılarıgözləyirik.
HƏLƏLİK, NEVA!
Nevasahillərindəkigörüşlərxatirəmdədərinizlərburaxıb.Ali
dərəcədəvətənsevgisi,milliqeyrəthissi...Torpağabağlılıq,xalqa
bağlılıq...Vəbütünbunlarlayanaşıvətəndənuzaqlardayaşayabilməkhünəri.
Sanmayınki,yurddaşlarımlızüçünasandır.Qürbətdəyaşamaq
həroğulunhünərideyil.Onlarisəməskunlaşıblar.Yaşayırlar,işləyirlər.Yerigəlmişkənqeydedimki,leninqradlıyurddaşlarımızınəksəriyyəti ayaqlarını bu yerə möhkəm dirəmiş adamlardır. Yaşadıqları
cəmiyyətdəözmövqeləri,nüfuzlarıolan,sayılan-seçiləninsanlardır.
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Aralarındayüksəksəviyyəliziyalılar,yaxşımütəxəssislərçox-çoxdur.
Təəssüfki,indiyədəkrespublikamızdaonlarılayiqincətanıdabilməmişik.Çünkiəlaqələrimizzəifolubdur.Eləbuyazıdadaəsasməqsədimizyurddaşlarımızıqisməndəolsa,oxucularatəqdimedərək,onların
ürəksözlərini,düşüncələrini,fəaliyyətlərinixalqımızaçatdırmaqdır.
EzamiyyətdəolduğumsonuncugünləriKronştadtdaəsgəroğullarımızınyanındakeçirdik.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 illər əsgər analarının nigarançılığı artıb. Ordu sıralarında baş verən qanunsuzluqlar, Azərbaycan övladlarına
qarşı yaranmış ögey münasibət anaların yuxusunu ərşə çəkib. Əsgərlikdən cənazəsi qayıdan oğullarımızın dərdi hamımızı göynədir, narahat edir. Elə buna görə də
Sankt-Peterburqdakı “Azəri” və “Dayaq” Azərbaycan cəmiyyətləri vaxtaşırı vilayətdəki hərbi hissələrdə olur, azərbaycanlı əsgərlərə baş çəkirlər. Onlar əsgərlərimizlə möhkəm
əlaqə yaratmaq niyyətindədirlər. Belə olsun ki, dar ayaqda
azərbaycanlı balalar özlərini tənha hiss etməsinlər, uzaq
respublikadan ata-analarını çağırınca, yaxın cəmiyyətdən
eloğlularını çağırsınlar, onlara güvənsinlər. İndi vilayətdəki
hərbi hissələrdə azərbaycanlı əsgərlərlə münaqişə baş verəndə komandanlıq da birbaşa Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan
cəmiyyətlərinə müraciət edir.
YurddaşlarımızınsorağıylaSankt-Peterburqdaolduğumgünlərdə“Azəri”cəmiyyətiKronştadtdakıdonanmanınmatroslarıyla,“Dayaq”cəmiyyətiisəşəhərətrafıinşaatbatalyonundakıəsgərlərimizlə
görüşəgetməyəhazırlaşırdılar.Mən“Dayağ”ınsədriPaşaRəcəbova
deyəndəki,sabah“Azəri”ninüzvləriyləbirgəKronştadtayoladüşürük,
ogülümsünərəkqayıtdıki,biziqabaqlayıblarha...Dərhalcəmiyyət
üzvlərinəmüraciətetdiki,komandanlıqlabirdahaəlaqəsaxlayıbgörüşütezləşdirməliyik.
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“Azəri”ylə  “Dayaq” arasındakı bu sayaq səmərəli rəqabətin
mövcudluğumənisevindirdi.Birşəhərdəfəaliyyətgöstərənikicəmiyyətindahaçoxişgörəbiləcəyiniəyanisurətdəgördüm,inandım.İstərdik,İttifaqınmüxtəlifregionlarındakıAzərbaycancəmiyyətlərinin
saycaçoxluğuyurddaşlarımızarasındaparçalanmayayox,məhzfəaliyyətdairəsiningenişlənməsinəxidmətetsin. Günəşli bir gündə
Sankt-PeterburqdanKronştadtayoladüşdük.“Azəri”cəmiyyətininfəallarıhəkimElmiraMəmmədova,idmançıSəidHacıyev,rəssamSərhədRzayev,heykəltəraşTarıverdiQuliyev,tələbəRasimƏliyev,Ramiz
İbrahimov,RəsulƏzizov,RafiqKəlbiyev,tələbə-jurnalistŞəkiyəAbdullayeva,VidadiZakirovvəbaşqalarınümayəndəheyətininarasındaydı.KronştadtdakıgörüşlərəBakıdan“Sunay”folklorrəqsansamblı
da gəlm işd i.Onlar ı“Az ər i”cəm iyy ət iadınd anXeyrans aMirz əyevadəv ətetm işd i.Ümum iyy ətlə,2gündavamedənhəm ingörüşlərbuqeyr ətlielq ız ım ız ıncidd isəy i,böy ükzəhm ət ibah as ın a
təşk ilolunm uşd u.
QOSPİTALDA GÖRÜŞ
KronştadtaçatankimiəvvəlcəN.A.Semaşkoadınahərbi-dəniz
qospitalındakı əsgərlərə baş çəkdik. Burada bizim gəlişimizi
gözləy ird ilər.
“Sun ay” ınkons ert idah iÜ.H ac ıb əy ov un“Kor oğlu”üvert üras ın ınəzəm ətlisəd alar ıalt ınd abaşland ı.Sonillərdem okrat ik
Azərb ayc an ınhimn ikim iqəb uletd iy im izbuüvert üran ıbüt ünsalonayaqüst ədinləd i.
“Sunay”gəncansambldır,eləüzvləridəgənclərdir.“Azərbaycan”assosiasiyasının“Dalğa”firmasınəzdindəfəaliyyətgöstərir.AnsamblınbədiirəhbəriZakirvəLeyliAğayevlərdir.“Sunay”unudulmuş
qədimAzərbaycanrəqsləriniaxtarıb-tapır,onubərpaedərəközrepertuarınadaxiledir.Peşəkarmusiqiçivərəqqaslardanibarətan308
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samblınifasında“Sevgililərqayası”,“Papaqoyunu”,“Qobustanyallısı”,“Qızlarrəqsi”əsgərlərinböyükmarağınasəbəboldu,alqışlarla
qarşılandı.Konsertvaxtıhərdənrəqslərarasındabayatılardeyilir,qədimmeyxanajanrındanistifadəedilirdi.Xüsusilə,“Məzəlihadisə”və
“Nazeləmə”rəqslərisalonahərarətgətirdi.AnsamblınsolistiRəna
İbrahimovanınməharətləifaetdiyi“Qaval”rəqsigənchərbçilərivaleh
etdi.Sonraxalqrəqsi“Tərəkəmə”ninsədalarısalonayayıldı.Azərbaycangözəllərininplastikhərəkətləri,zərifyerişləri,əlvangeyimlərigöz
oxşayırdı.Ümumiyyətlə,istərçalğıçıların,istərsədərəqqasvərəqqasələrinsəhnəgeyimlərimilligeyimlərimizinəlvanlığınıvəzənginliyini
gözələksetdirirdi.Müxtəlifmillətlərinnümayəndələrinintamaşaetdiyikonsertdə“Sunay”ınbeləgözəlkostyumlardaçıxışetməsisözsüz
ki,xalqımızınqədimmillimədəniyyətininümayişetdirməkbaxımından
daçoxəhəmiyyətliidi.HeydərƏliyevin(qarmon),NamiqAbbasovun
(nağara),ƏbülfəzHəsənovun(nəfəsalətləri)vəb.ifasındaAzərbaycanmusiqisiürəklərifəthedir,solistlərBəxtiyarYaqubovun,AfaqAlməmmədovanın, Namiq Qafarovun, İradə Həsənovanın, Əjdər
İsayevin,LaləRzayevanınvədigəristedadlıgənclərimizinifasındamillirəqslərimiztamaşaçılarıheyranqoyurdu.
Bizimləbirgəəsgərlərimizingörüşünəgetmişsankt-peterburqluyurddaşımızElmiraxanımMəmmədovadoğmamusiqinintəsirindən
eləkövrəlmişdiki,gözyaşlarınısaxlayabilmirdi.
– Bizim musiqini həyəcansız dinləmək mümkün deyil.
O qədər zəngin, o qədər dərin, o qədər mənalıdır ki... Musiqimizin sədası gəlincə bütün ruhum bədənimdən oynayır. Qürbətdə yaşadığım bu illər ərzində mənim Vətən həsrətimi
az-çox ovunduran Azərbaycan musiqisi olubdur, – deyirdi Elmira xanım.
Konsertzamanımənhərdənsəhnəyəyox,tamaşaçısalonuna
baxır,istərəsgərbalaların,istərsədəsankt-peterburqluazərbaycanlılarınreaksiyasınadiqqətyetirirdim.Yurddaşlarımızıngözlərindəo
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qədərböyükhəsrət,təşnəvardıki...Bütünvarlıqlarıyladiqqətkəsilmişdilər.Düşündümki,bizBakıdahərgünteleviziyadamüxtəlifkonsertlərəbaxır,musiqiverilişlərininçoxluğundanbəzənhəttatəngə
gəlirik.Vətəninbuağırgünündənəqədərçalıb-oxumaqolar?!Yurddaşlarımızisəadicəbirkonsertəbeləhəsrətdirlər.Yaxşıolarki,respublika Mədəniyyət Nazirliyi vaxtaşırı yurddaşlarımız yaşayan
regionlarakonsertbriqadaları,müxtəlifrəqsvəmahnıansamblları
göndərsin,həmvətənlərimizidöğmamədəniyyətüçünbudərəcədə
qəribsəməyəqoymasın.
KonsertinsonundaN.A.Semaşkoadınahərbi-dənizqospitalının
rəhbərliyiadından“Sunay”folkloransamblınayüksəkifaçılığavəqospitalınxəstələrinəgöstərdikləriqayğıya,mənəvihimayəyəgörəfəxri
mükafattəqdimedildi.
HİSSƏDƏ GÖRÜŞ
Qospitaldakonsertbaşaçatdıqdansonrahərbihissələrdəkiəsgəroğullarımızlagörüşəyoladüşdük.09990nömrəlihərbihissəyə
çatıncavətənbalalarıbizidövrəyəaldılar.Azərbaycanınənmüxtəlif
guşələrindənhərbixidmətəyollanmışbucavanuşaqlarəsgərihəyatlarındandanışır,çətinliklərindənsözaçır,ənçoxdadoğmarespublikadakı vəziyyətlə maraqlanırdılar. Şərurlu Qabil Qasımov, Kamal
Camalov,AğəddinMəhərrəmov,NurəddinRüstəmov,MehmanMəmmədov,BabəkrayonundanolanŞəhriyarNuriyev,ƏliMəmmədov,
QəmbərNüseynov,SəbuhiMəmmədov,QəzənfərSalmanov,İsmayıllı
yetirməsiMübarizBabayev,sabirabadlıİlkinKərimov,zaqatalalıİslamMehdiyev,FüzulirayonundangəlmişValehƏhmədovlaİmranZülfüqarovvəbaşqalarıbizimləşirin-şirinsöhbətedirdilər.
Təbiiki,istər“Azəri”cəmiyyətininüzvləri,istərsədəbizbakılılarəsgəroğullarımızınizam-intizamlaxidmətetməyə,bunadirimkandanistifadəedərək(Kronştadtdayüksəksəviyyəlihərbitexnika
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vardır)hərbitexnikanınsirlərinəyiyələnməyə,yüksəkhazırlıqlıhərbi
mütəxəssislərolmağacanatmağaçağırırdıq.Birşərtləki,övladlarımızözvəzifələriləyanaşıhüquqlarınıdabilsinlərvəlazımgəldikdəöz
hüquqlarınıqorumağıbacarsınlar.Ordusıralarındaqulitaətiləyox,
şüurluintizamlaxidmətetsinlər.
Əsgəroğullarımızgileyləndilərki,bəzənAzərbaycandanbura
gələnnümayəndəheyətiyalnızkomandanlıqlagörüşübgeriqayıdır,
bizimlə heç söhbət də etmir. Halbuki, bu uzaqlıqda məsafəni qət
edənlərbirincinövbədəbunacanatmalıdırlar.Bəzəndəkomandanlıqlasöhbətedəndənsonraəsgərləribirzalatoplayıbsəhnədənonlaraöyüd-nəsihətverir,komandirlərininsözünəqulaqasmağı,itaətli
olmağıtapşırırlar.Hərdənbutapşırıqlarhədə-qorxutonundadeyilir.
İnzibati-amirlikdövrününyetirməsiolannümayəndələrhəttakomandanlıqdanxahişedirlərki,“bunlarıhərcürəsıxışdırın,ipləriniboşburaxmayın”. Bundan sonra həmin  hərbi hissədəki əsgərlərimizin
vəziyyətilapağırlaşır.Necədeyərlər,qaşqayırdıqlarıyerdəvurubgöz
çıxarırlar.Məsələn,bizdənəvvəlhəminhərbihissədəkiəsgərlərimizə
başçəkməkçünrespublikadanKronştadtagedənbirdeputatımızlabir
polkovnikingedişi(təəssüfki,əsgərlərhəminşəxslərinad-familiyalarınıdəqiqxatırlamadıqlarıüçünadlarıqeydedəbilmirik)təxminənbu
cürnəticələnib.Azərbaycanlıəsgərlərqeydetdilərki,həmin polkovnikin tələbiylə bizə münasibət daha da sərtləşdi. Aramızda rus dilini bilən və hamımızın fikrini, narazılığını
komandanlığa çatdıran ikicə nəfərin ikisini də Bakıdan gələnlər gedən kimi qaubvaxta saldılar. Özümüzü də ayırıb I və II
məktəblərə payladılar (əvvəl komandanlıq azərbaycanlı
uşaqların hamısını I məktəbə təhkim edibmiş). Beləliklə, biz
həmvətənlərimizin gəlişindən bir xeyir duymadıq, amma
zərb-dəstlərini gördük...
Bizimnümayəndəheyətihərbihissəninkomandiri,IranqkapitanıValeriViktoroviçKatyuxinlə,IIIranqkapitanıVladimirMixaylo311

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

viçKartaşovlavəbaşqazabitlərləgörüşdü.Məlumolduki,əsgəroğullarımızınəsasçətinliyirusdilinibilməməkləridir.Bizkomandanlıqdan
xahişetdikki,azərbaycanlımatroslarüçünayrıcadilkurslarıtəşkil
etsinlər.
İkinciçətinlikailətərbiyəsindəngələnbəlalardanibarətdir.“Kişievişigörməz”prinsipiilətərbiyəalmışcavanlarımızbirdən-birəəsgərihəyatauyğunlaşammır,lazımgəldikdədöşəməsilməyi,kartof
soymağıözünəarbilirvəbuişləriöyrənənədəkxeyliəzabçəkir.
Üçüncü,dahaciddisəbəbisəazərbaycanlıçağırışçılarınsağlamlıqməsələsidir.İstefadaolantibbxidmətipolkovnikiRahibAbbasovbildirdiki,Azərbaycandanhərbiqulluğagöndərilənlərarasında
xəstəgənclərətez-teztəsadüfolunur.Əslindəbelələrinihərbi-tibbi
komissiyaəsgərixidmətəgöndərməməlidir.Lakinrespublikamızdan
səhhətizəifolangənclərinordusıralarınagöndərilməsikütləvixarakterdaşıyır.Əvvəla,onlarınsağlamlıqdərəcəsilayiqincəqulluqetməyəimkanvermir,ciddihərbirejimşəraitindəzəifsəhhətləridahada
pozulur,xəstəliksürətləinkişafetməyəbaşlayır.İkincisidə,digərxalqlarınsağlamnümayəndələriarasındaxəstəazərbaycanlıgənclərteztezxoşagəlməzobyektəçevrilirvəmənsubolduğumillətbarədədə
qeyri-məqbulrəydoğurur.
Kronştadtdakımüxtəlifhərbihissələrdəəsgəroğullarımızlagörüşlərimizbirqaydaolaraqkonsertləyekunlaşırdı.Həryerdədə“Sunay”ınbir-birindəngözəlrəqslərirus,qırğız,yəhudi,türkmən,qazax
əsgərlərəböyükestetikzövqverirdi.Buyerdəhərbihissələrdəkonsertlərimizintəşkilinəvəkeçirilməsinəböyükköməklikgöstərmiş,BakıdangələnansamblüçünKronştadtagirişicazəsialmış(Kronştadt
bağlıhərbişəhərdir)KronştadtMatrosKlubununbədiirəhbəriVyaçeslavGeorgiyeviçSmirnovun,25059nömrəlihərbihissəninəməkdaşı, kapitan-leytenant İqor Zamaşnyukun adlarını da qeyd etmək
istərdim.
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HərbihissələrdəkigörüşlərinrəsmihissəsiLeninqradcəbhəsinindöyüşçüsü,müharibəveteranıSəidHacıyevinçıxışıylabaşlandı.
“Sunay”ınbədiirəhbəriZakirAğayevəsgəroğullarımızaAzərbaycan
torpağınınsalamlarınıyetirdi.Millihimnimizinsədalarıaltındaayağa
qalxansalonuhimnbitənkimigurultulualqışlarbürüdü.“İvanka”rəqsininifasınasalondakırusəsgərlərdəqoşuldu,buonlardaruhyüksəkliyi yaratdı. “Gənclik rəqsi”, “Sevgililər qayası”, “Cigit rəqsi”...
bir-birindənşuxoyunhavalarımız.MatrosMehdiHəsənovunoxuduğumuğamxüsusimaraqlaqarşılandı.
Görüş“Azəri”cəmiyyətininsədriMəcnunŞükürovunçıxışıyla
başa çatdı. Komandanlıq adından İqor Zam aşny uk “Sun ay” ansamblın ın üzvlərinəmaraqlıkonsertüçüntəşəkküredərək,onlara
donanmasüvenirinitəqdimetdi.Gəlişimizdənürəkləridağadönmüş
əsgəroğullarımızlagörüşübayrıldıq.TezlikləBakıyaqayıdacağımıbildiklərindənayrılıqməqamındaoqədərməktubgətirdilərki...–Buradangöndərəndəbirayaçatır,Bakıdanpoçtasalın,tezçatsın,–deyə
xahişetdilər.Sevincləgötürdüyümməktublarınüstündəkiünvanlara
diqqətyetirdim:Bakı,Gəncə,Daşkəsən,Mingəçevir,Goranboy,Naftalan,Şəmkir,Bolnisi(GürcüstanRespublikası),Ağdaş...Saymaqla
qurtarandeyil.Kronştadtdanözümlə50ünvanaxoşsoraqgətirirdim.
BuxoşsoraqməniVətənəqanadlandırırdı...
MÜƏLLİFDƏN. YurddaşlarımızınsorağıylaKronştadtasəfərim
Azərbaycanparlamentininmilliorduyaratmağıqəraraaldığısessiyadanbirqədərəvvəlolmuşdu.Qərarlaəlaqədar,məsələlərinqoyuluşu
müəyyənqədərdəyişir.Lakinneçəkisovetordususıralarındaxidmət
edənoğullarımızvar,buməsələlərözaktuallığınıitirməyəcəkdir.Arzumuzsabudurki,əsgəroğullarımızlanövbətigörüşümüzrespublikadankənardayox,Azərbaycanda,özmilliordumuzsıralarındaolsun!
“Yurddaş” qəzeti
4 dekabr 1991-ci il, səh.6
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f.fƏRƏCOV: “...HƏR
DİPLOMLU ZİYALI DEYİL”
FüzuliAğsurayonununƏrəbuşağıkəndindədünyayagözaçıb.
Axar-baxarlıAzərbaycantəbiətiuşaqlıqdanyaddaşınahopub.Xalçalarımızınəlvannaxışları,musiqimizinoynaqtəranələri,Ərəbuşağıcamaatınıneladətlərihafizəsinəəbədilikhəkkolunub.Kənduşaqlarıilə
cürbəcüroyunlaroynadığıgünlərinbircəanınıqaytarmaqçündünyanıverərdi.Ammazamanözsözünüdeyib.Uşaqlıqilləriçoxdanarxadaqalıb.Erkənayrıldığıyaşıdlarınındahərbiriindiailəsahibidir,
iş-gücadamıdır.
Dəqiqelmlərəolanmarağı,riyaziyyatsahəsindəkiqabiliyyəti
FüzuliFərəcovudoğmakənddənşagirdkənayırıb.O,Bakışəhərindəkifizika-riyaziyyattəmayüllü1nömrəliortaməktəbdətəhsilinibaşa
vurub.AzərbaycanPolitexnikİnstitutundaqəbulimtahanlarınımüvəffəqiyyətləverərəkalitəhsilalmaqçünMoskvayayoladüşüb.Ərəbuşağı kəndindən başlanan yol Bakıdan Moskvayadək uzanıb.
TələbəliyinilkaylarındaMoskvamühitinənabələdolangəncFüzuli
doğmayerlərüçünazqəribsəməyib.Lakintəhsiləolanböyükmarağıdoğmatorpaq,doğmaadamlarhəsrətinəüstüngəlib.O,müasir
təyyarələrinlayihələndirilməsivəkonstruksiyasıixtisasıüzrəalitəhsilalaraqtəyinatlaBakıyaqayıdıb.
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–Doğmaşəhərimizədöndüyüməçoxsevinirdim.Lakinburadamənəbildirdilərki,Bakıdaixtisasımüzrəişyoxdur.Məniyenidən
Moskvaya–SSRİAviasiyaNazirliyininsərəncamınaqaytardılar.Eləo
vaxtdanda(1982-ciildən)Moskvahəyatımınikinci,dahaməsuldövrübaşlandı,–deyəFüzuliillərinotayındaqalmışxatirələriçözələyir.
–Paytaxtdakıaviasiyazavodlarındatexnoloq,konstruktor,usta,baş
usta,sonraisəsexrəisininmüaviniişlədim.Yaşadığımmühitdəözüməyenidostlar-tanışlartapdım.Qaynadım,qarışdım.AncaqAzərbaycanhəsrətiniheçvaxtqəlbimdənçıxarabilmədim.Ənçoxtorpaq
üçün,azərbaycanlıqanı(yənimənəviyyatı)üçün,birdədoğmadil
üçündarıxıram.
Bəli,Füzulikimineçə-neçəcavanlarımızişləməküçünAzərbaycandankənaragöndərilib?!Məgəronlarırespublikadayerləşdirməkolmazdımı?Doğrudanmı,Azərbaycandabuhazırmütəxəssislərə
ehtiyacyoxidi?Birvaxttəyinatlaölkəninənmüxtəlifguşələrinəgöndərilmiş yurddaşlarımız ömürlük o yerlərdə qalası olublar. Hələ
ÜmumittifaqəməkbölgüsünəəsasənArxangelskə,Krasnoyarska,Xabarovska,BAM-agöndərilənləridemirik.Görəsən,onlarınsayınəqədərdir? Yad ellərdə qurduqları ailə Azərbaycan ruhunu, türk
mənəviyyatınınədərəcədəyaşadır?Övladlarıazərbaycancabilirmi
özüdoğmadilinəhəsrətqalanyurddaşlarımızın?..Görəsənnəvaxtadəközgəçırağıyandıracağıq?..
–Moskvada50minəyaxınazərbaycanlıyaşasada,sonillərədəkəlaqələrimizyoxdərəcəsindəydi.Onagörədəazərbaycanlıqızı
tapıbonunlaevlənməkmüşkülməsələydi.Yadmühitdəyaşaya-yaşayatədricənözmədəniyyətimiziunudurduq.Dilimiziyadırğayırdıq.Milli
bayramımızNovruzukeçirəbilmirdik,–deyəmoskvalımüsahibimsöhbətinədavamedir.–1988-ciildənbaşlananQarabağhərəkatıbizi
dəayıltdı.Birləşməyin,sıxəlaqəsaxlamağınzərurətinidərindəndərk
etdik.Bir-birininardınca“Birlik”,“Dayaq”və“Ocaq”cəmiyyətləriniyaratdıq.Paytaxtəhalisiarasındaxalqımızınqədimmədəniyyətini,tari315
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xinitəbliğetməyəbaşladıq.Ermənilərinxalqımızəleyhinətəşkiletdiklərigüclükampaniyalarıbacardığımızqədərifşaetdik.
FüzuliFərəcovMoskvadakı“Ocaq”Azərbaycanmədəniyyəti
cəmiyyətininsədrmüavinidir.Vətənpərvər,qeyrətli,təəssübkeşcavanlarımızdandır.Millimədəniyyətimizinçoxmillətlipaytaxtəhalisinə
təbliğindəxüsusifəallıqgöstərir.Cəmiyyətinkeçirdiyibirsıraelmi
konfranslarıntəşkilatçılarındandır.Füzuliyaxşıictimaiyyətçiolduğukimi,yaxşıdamütəxəssisdir.Hazırda“Buran”adlanankosmiktəyyarəninyığıldığısexinrəisidir.Aviasiyazavodlarındaişlədiyimüddətdə
təhsilinidərinləşdirib,ikinciixtisasadayiyələnib:istehsalatıntəşkilatçısıpeşəsinə.Buixtisasonahəmidarəetmənin,həmdəinsanmünasibətlərininpsixologiyasınadərindənbələdolmaqdaköməkedib.
Xariciölkələrdəidarəetməninsirləriniöyrədib.YüksəktəhsilçətinişininöhdəsindənuğurlagəlməkdəFüzuliAtaşoğlununəlindəntutur.
Əbəsdeyildirki,bugünFüzulihəmkarlarıarasındasayılan-seçılən
yoldaşdır.Kollektivdənüfuzuvar.Onunlabirgəhəminsexdədahabir
neçənəfərazərbaycanlıişləyir.BacarıqlıustaİzzətəliAğayev,mühəndis-texnoloqFirdusKərimov(indiBakıyaköçüb),adlı-sanlıfəhləRəşidQarayevdə“Buran”ınyığılmasındaiştirakedib,səygöstəriblər.
AzərbaycandanuzaqlardaxalqımızınbaşınıucaedənFüzuli,İzzətəli,
Firdus,Rəşidkimioğullarlaiftixaretməkolar.
KiçikqardaşlarıdaFüzulininardıncaMoskvayayollanıb,oradaməskunlaşıblar.Ağsudanpərvazlanandurnaqatarınabənzəyirbu
beşqardaş.İndibir-birinəarxa,dayaqdırlar.QardaşlarvaxtaşırıAzərbaycanagəlir,kənddəyaşayanvalideynlərinəbaşçəkir,Bakıdayurd
salmışqardaşlarınaqonaqolurlar.GəlişlərinbirindəFüzuliredaksiyamızındaqonağıoldu.Moskvadan,Bakıdan,Qarabağdan,dünyanın
qəribə-qəribəişlərindənsöhbətetdik.Maraqlımülahizələrindən,orijinalfikirlərindənməmnunolduq.Moskvalıazərbaycanlılararasında
ziyalılarçoxdurmu?–sualıma“hərçadralıhəyalıdeyil,hərdiplomlu
ziyalı”,–deyəcavabverdi.Bildirdiki,əksəriyyətitələbələrləfəhlələr
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təşkiletsədə,moskvalıhəmvətənlərimizarasındaelmiişçilər,görkəmlialimlərdəçoxdur.Sevindiricifaktsabudurki,fəhlələrarasında
ziyalılarımızçoxdur.Sözünəslmənasındaziyalı.
DağlıqQarabağmünaqişəsininnəticəsiolaraqBakıdabaşvermiş20Yanvarfaciəsiyləbağlımoskvalılarınfikriyləmaraqlandıq.Yəniki,Moskvadanbaxandahadisələrnecətəsirbağışlayır?Odediki,
ruslarhamısıbuhadisədəQorbaçovugünahlandırır.Birdəki,Azərbaycandademokratikhərəkatıninkişafımilliözünüdərkiqabaqlamışdı.Bunlarhökmənsinxrongetməlidir.
Hamımızıdüşündürən,ürəyimiziağrıdanhadisələrəmüsahibiminözünəməxsusmünasibətivarıydı.Yanvarfaciəsindəndanışanda
sarsıldığınıaçıqcagördüm.Düşüncəlibaxışları,ağıllımühakimələri
paytaxtsakinlərininəhval-ruhiyyəsiniaşkarlayırdımənimçün.20Yanvarcinayətindəmüqəssirolanlarınnəvaxtsacəzalanacağınaümidimi
artırırdı...
“Yurddaş” qəzeti
27 mart 1991-ci il, səh. 2
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41-in YENİYETMƏLƏRİ
ÇİÇƏKLƏR, ÇƏLƏNGLƏR
Yuxudanoyanmıştorpaqsankiözqüdrətininümayişetdirirdi.
Gülçiçəyə,çiçəkgüləqarışmışdı.Yeniyetmələrdeyə-güləçiçəkdərirdilər.Onlarsabahayarıştəyinetmişdilər.Qaliblərəçiçəkdəstələritəqdimolunacaq,çələngveriləcəkdi.
MeşədənqayıdanUlduzunkefikökidi.Sabahkıyarışdaqaliblər
cərgəsindəolacağınamöhkəminanırdı.OgecəUlduzşirinxəyallarla
yuxuyadaldı.Səhərtezdənisə...müharibəbaşlandı.Gənclərinhamısıbuxəbərdənsarsıldı.Vədləşdiklərivaxtdaməktəbhəyətinətoplaşdılar.Lakinyarışkeçirilmədi.Qaliblərnaməlum,çələnglərünvansız
qaldı...
VƏTƏN ÇAĞIRANDA
Yerevandakı S.M.Kirov adına (sonralar M.F.Axundov adına–
M.S.)ortaməktəb.1941-ciilinsentyabrı.Busentyabrobirilərəbənzəmirdi.Builkionunculardaəvvəlkionunculardanfərqlənirdi.Getmişdilər:yaşıçatanlarcəbhəyə,yaşıçatmayanlarhərbiməktəblərə.
UlduzKəngərlinskidəsentyabrıonuncudadeyil,hərbiməktəbdəqarşıladı.O,səygöstərir,hərbelminicidd-cəhdləmənimsəməyə
çalışırdı.Yerevandakıikiillikhərbiməktəbibitirdikdənsonra1943-cü
ildəUlduzuTbilisiartilleriyaməktəbinəgöndərdilər.Birilsonrakiçik
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leytenantrütbəliUlduzKəngərlinskicəbhəyəyoladüşdü...
O,3-cüUkraynacəbhəsində,9-cutankəleyhinəxüsusiatıcıartilleriyabriqadasındafaşistlərəqarşımübarizəyəbaşladı.Kəşfiyyat,
rabitə sahəsində məharət göstərdi. Döyüşən diviziyanın mərkəzlə
müntəzəm radioəlaqə saxlamasında Ulduzun xidməti böyük idi.
U.Kəngərlinski“İgidliyəgörə”,“Döyüşxidmətlərinəgörə”vəbaşqa
medallarlatəltifolunur.Artilleriyavzvodunun(taqımının–M.S.)komandiri,vzvodqərargahınınrəisitəyinedilir.
Faşistlərdəngerialınanşəhərvəkəndlərinsayı-hesabıyoxidi.
Ulduzundöyüşyollarıuzanırdı–Ukrayna,Rumıniya,Macarıstan,Yuqoslaviya,Avstriya...1944-cüildəMacarıstantorpağındaikənU.Kəngərlinski Kommunist Partiyası sıralarına namizədliyə qəbul olunur.
Şücaətlədöyüşəngənckommunistlərləbircərgədəolmağındanruhlanaraqdahainadlavuruşur.Balatongölüətrafındakıdöyüşlərgənc
Ulduzunyaddaşınaəbədilikhəkkolundu.Zamolkəndiuğrundaəsl
ölüm-dirimmübarizəsigedirdi.Kənddəfələrləəldən-ələkeçdi.Budöyüşdə göstərdiyi rəşadətə görə vzvod komandiri U.Kəngərlinski
QırmızıUlduzordeniilətəltifedildi.
ÜFÜQLƏR GENİŞLƏNİR
1946-cıildəordudanburaxıldıqdansonraUlduzKəngərlinski
doğmaYerevanaqayıtdı.Ataocağınınhərarəti,qayğılarıonuözqoynunaaldı.1418günBülbülanasovetəsgərlərininsağlamlığı,həyatı
keşiyindədayanmışdı.Səttarataarxacəbhədəhünərgöstərmişdi.
MüharibəninilkgünlərindənLeninqradcəbhəsindədöyüşənböyük
qardaşıNurəddinözqorxmazlığı,vətənpərvərliyiiləUlduzanümunə
olmuşdu.İndio,ağıryaralıidi,qospitaldayatırdı.Ulduzungəlişindən
təsəllitapananada,atada,qanadlanıbuçmağahazırolanbalacaİldırımdaonuailənindayağıhesabedirdilər.Ulduzəməkmeydanına
atıldı.Lakinoxumaq,alitəhsilalmaqarzusudaonurahatburaxmır319
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dı.1947-ciildəK.MarksadınaYerevanPolitexnikİnstitutununelektronikafakültəsinədaxilolanU.Kəngərlinskininönündəelminüfüqləri
açılır.Birilsonrao,M.ƏzizbəyovadınaAzərbaycanSənayeİnstitutunadəyişilərəktəhsilinidavametdirir.Eləhəminilikincialiməktəbə–
MoskvadakıÜmumittifaqEnergetikaİnstitutununradiotexnikafakültəsinə(qiyabişöbəyə)qəbulolunur.Kəngərlinskihərikiinstitutdamüvəffəqiyyətlətəhsilalır.AzSİ-nibitirdikdənsonraAzərbaycanElmlər
AkademiyasınınEnergetikaİnstitutundaaspiranturayadaxilolur.Öz
elmiişiüçünradiotexnikasahəsiniseçənaspirantKəngərlinski1958ciildə“Neftqazıntısındaelektronavtomatikqurğu”mövzusundamüvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, texnika
elmlərinamizədialimlikdərəcəsialır.1961-ciilinmartayındaKəngərlinskininrəhbərliyiiləAzərbaycanPolitexnikİnstitutundaradiotexnika,elektronikavərabitəkafedrasıtəşkiledilir.
1969-cuildədoktorluqdissertasiyasımüdafiəedənU.Kəngərlinski1971-ciildəprofessoradıalmışdır.O,yüzdənartıqelmiəsərin
müəllifidir.Rəhbərliketdiyikafedranınəməkdaşlarıiləbirlikdə10-dan
çoxtədris-metodikvəsaityaratmışdır.1974-cüildəADR-ə(indikiAlmaniyaFederativRespublikasına–M.S.)ezamolunanprofessorKəngərlinski bir il Drezden Texniki Universitetində mühazirələr
oxumuşdur.
Aliminyaradıcılıqüfüqlərigenişdir,axtarışlarıgözəlbəhrəverir.
İLLƏRİN O TAYINDA
Bugünlərdəfərəhləbayrametdiyimiz9Mayı–Qələbəgününü
bizəbəxşedənlərinsırasındaUlduzKəngərlinskidəvardır.İllərinotayındaqalanbirəzizxatirəUlduzmüəllimihəmişəkövrəldir.Ozaman,
QələbədənsonraYerevanözqollarınıgenişaçaraqmüharibədənqayıdanoğullarını,ocümlədənKirovməktəbininyetirmələrinibağrına
basdı.Həryandaehtiram,həryandabayramtəntənəsi.S.M.Kirovadı320
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naməktəbdəBöyükVətənmüharibəsininiştirakçılarıiləgörüşkeçirilirdi.MustafaSadıqov,ƏkbərƏkbərov,MəmmədSüleymanov,Adil
Cəfərov,Ulduzözü...Vətəniqorumağagetmişdahaneçə-neçəmərd
oğullarburadaidilər.VətənuğrundadöyüşlərdəqəhrəmancasınahəlakolmuşSəttarAbbasov,ƏqilMəmmədovvəMəhərrəmAllahverdi
oğlununxatirəsinəisərəyasətheyətindəboşkürsülərqoyulmuşdu.
Görüşünsonundaməktəblilərdünənkicəbhəçilərinhamısınatərçiçəklərbağışladılar.Buanqızlardanüçüirəligələrəkəllərindəkiçiçəkləriqurumuşçələngləriqayıtmayanüçigidinboşqalmışstullarıüstünə
qoydular.
Buçələnglər41-ciilin22iyunundaünvansızqalmışçələngləridi.
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
25 may 1985-ci il, səh. 4
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DÖRD BACI
“Hörmətli Raifə müəllim! Salam.
Biz, Yerevandakı M.F.Axundov adına orta məktəbin komsomolçuları
məktəbimizin “Şərəf salnaməsi”ni yazmaq fikrindəyik. Məqsədimiz məktəbimizin yetirmələri haqqında söhbət açmaqdır. Xahiş edirik ki, öz haqqınızda ətraflı məlumat verəsiniz. Şəklinizi göndərməyi də unutmayın.
Hörmətlə: məktəb komsomol təşkilatı”.
R.H. –“Əzizuşaqlar!Çoxşadamki,vaxtiləqoynundatəhsilaldığ ımdoğm aməkt əbmən imləmaraqlan ır.Biz imnəs ilgəncliy ini müh ar ib ən in odu- alov u içər is ind ə keç irm işd ir. Neç ə-n eç ə
dost un,yold aş ınhəyatlavid alaşm as ın ınşah id iolm uş am.Had isələr inbəz itəə ss ürat ısars ıd ıbmən i,balalar ım.Anc aqheçoağır
günlərd ədəbeləkövr əld iy imyad ım agəlm ir.Bugünsizd ənaldığ ım  məkt ub mən i həy əc anland ırd ı, xəy alım ı çək ib çox-ç ox
uzaqlara–uşaqlıqillər in əapard ı...”
***
1923-cüilinqarlıbirdekabrgünündəfəhləYusifinailəsindəilk
övladdünyayagəldi.AdınıRaifəqoydular.İlkinioğulistəyənataların
əksinəolaraqYusifkişiqaşqabaqtökmədi.Sonradanailədədahaüç
qızdoğuldu.SonbeşiyiRozadünyayagözaçandaYusifömür-gün
yoldaşıZüleyxaya,–görünürqismətimizbeləimiş,–deyərəkköksünüötürdü.
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Nənənəvələrinəhavadarçıxdı,oğlunudilətutdu:–Aslanınerkəyi-dişisiolmaz,aybala!Sağlıqolsun,böyüyərlər,hərəsininəlibir
sənətəçatar.
Nənəhəraxşamnəvələrinibaşınayığaraqnağılsöyləyər,dastanlardansöhbətaçar,düşmənönündəəyilməyənBurlaxatından,qoç
KoroğlununNigarından,QaçaqNəbininHəcərindəndanışardı.Balaca
Raifənağıllarınsehrliqanadındayuxuyagedərdi.
M.F.AxundovadınaməktəbdəoxuduğuillərRaifəninyaddaşındasilinməzizburaxıb.O,əlaçıidi.Zehinliliyi,çalışqanlığı,diribaşlığı
iləhamınındiqqətinicəlbetmiş,müəllimlərininsevimlisinəçevrilmişdi.Hələdördüncüsinifdəoxuduğuzamanonunhaqqında“Pioner
qanç”(“Pionerçağırışı”–M.S.)qəzetində“YaşasınRaifə!”başlıqlıməqalədərcolunur.Məqalədəməktəbliqızıntəhsildəkiuğurlarından,ictimaiişlərdəkifəallığındanbəhsedilirdi.
1940-cıil.RaifəHəsənovakamalattestatıalır.ArzusuonuADUnun(indikiBakıDövlətUniversiteti-M.S.)filologiyafakültəsinəaparır. Məqsədi dil-ədəbiyyat müəllimi olmaq, uşaqlıqdan sevdiyi
ədəbiyyatımızıtədrisetməkidi.Lakinalman-faşistişğalçılarınınbaşladıqlarımənfurmüharibəonunarzularınıyarımçıqqoyur.
Leninqradmühasirəsininağırgünləriidi.Universitettələbələri
hərgüncəbhədəngələnxəbərlərihəyəcanlaqarşılayırdılar.Gündəngünəkurslardakıoğlanlarıncərgəsiseyrəkləşirdi.BeləgünlərdənbirindəRaifədahadözmədi:
–BizHəcərnəslindənik,qızlar.Vətəninbuağırgünlərindəyaxamızıkənaraçəkməkbizəyaraşmaz.Atavəqardaşlarımızlabirgəbiz
dəvuruşmalı,sondamlaqanımızqalanaqədərdoğmasovettorpağımızıfaşistlərdənmüdafiəetməliyik!–deyərəfiqələrinəmüraciətetdi. Bu çağırış çoxunun ürəyindən oldu. Auditoriyadan birbaşa
KomsomolKomitəsinəgələnqızlarcəbhəyəkönüllügetməyəərizə
verdilər.Beləliklə,ikincikursdaRaifətəhsildənayrılasıoldu.
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Yola düşm əzd ən əvv əl qızlar saçlar ın ı kəsd irm əli idilər.
Anas ıZüleyx an ınillərd ənbər isığ alçək ə-ç ək əəzizləd iy ihör üklərqayç ın ınalt ınd anyer ədüş ənd əRaif ən indüşm ən əolankin in ifr ət iqat-q atart dı.
1942-ciil,aprelayının8-i.Könüllügənclərdəstəsicəbhəyəyoladüşür.“Əlvida,universitet!Kimbilir,birdəgörüşəcəyikmi?..”
R.Həsənova339-cuzenitartilleriyasıpolkundaradistkimihərbixidmətəbaşladı.İlkdövrlərdəazərbaycanlıqızınçətinlikləriçoxidi.
Gecələrsübhədəkyatmayıbrusdiliniöyrənir,sənətdəkamilləşirdi.
DöyüşrəfiqələriNovitskaya,Tsibadze,Poğosovavəbaşqalarıondan
köməkləriniəsirgəmirdilər.QısamüddətdəRaifəradistsənətinəmükəmməlyiyələndi,imtahanveribbirincidərəcəliradistadınıaldı.Polk
qərargahındaişləyənRaifənikomsomolkomitəsinəkatibseçdilər.
Radioqramıqəbuletməkdədə,göndərməkdədəRaifəçoxçeviklikgöstərirdi.O,radiostansiyasınıgözbəbəyikimiqoruyurdu.YaxşıxidmətinəgörədəfələrləAliQərargahınvə339-cupolkunqərargah
rəislərinintəşəkkürünüalmışdı.
Polkdaqələbəxəbərinibirinciolaraqstarşina(gizir–M.S.)R.Həsənovaaldı.İndidəQələbəgününüxatırlayarkənonungözlərindəsevincqığılcımlarıgörünür,dodaqlarınatəbəssümqonur.
Qələbədənsonrakıillərbir-biriniəvəzetdikcəRaifəHəsənovanındahəyatkitabınayeni-yenisəhifələryazılırdı.
1946-cıil.ADU-nuniclassalonu.Sinəsində“Qafqazınmüdafiəsinəgörə”,“Almaniyaüzərindəqələbəyəgörə”medallarıparlayan
tələbəqızuniversitetinkomsomolkomitəsinəkatibseçilir.
1950-ciil.UniversitetimüvəffəqiyyətləbitirənRaifəaspiranturadasaxlanılır.
1957-ciil.Raifə“XIXəsrrus-Azərbaycanədəbiəlaqələritarixindən”mövzusundadissertasiyamüdafiəedərəkfilologiyaelmləri
namizədialimlikdərəcəsialır.HəminildəndəR.HəsənovaADU-nun
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Azərbaycanədəbiyyatıtarixikafedrasındamüəllimişləməyəbaşlayır.
Hazırdao,kafedranındosentidir.
GəncliyindənbugünədəkkeçdiyihəyatyolundaRaifəxanım
müxtəlifictimaivəzifələrdəçalışmışdır.O,AzərbaycanSSRAliMəhkəməsindəxalqiclasçısı,BakıSovetinindeputatı,universitetqadınlar
şur as ın ın sədr i, fak ült ə part iya bür os un un kat ib i və dig ər ict im aivəz if ələrəseçilmişdir.
Raifəxanımdeyir:
–Bizimgəncliyimizodun-alovuniçindəkeçib.Hazırkibeynəlxalqvəziyyətbiranakimi,birvətəndaşkimimənidənarahatedir.
Arzuedirəmki,bugünkügənclikbizgördüyümüzmüharibədəhşətlərinigörməsin.
...İllərötüb.Nənəninvaxtilətəsəllikimisəslənmişsözlərihəqiqətəçevrilib.BugünRaifəxanımınbacılarıhaqqındadafərəhlədanışmaqolar:
ZərifəHəsənova30ildənartıqdırki,AzərbaycanSSRAliMəhkəməsininüzvüdür.Əməkdarhüquqşünasdır.
EsmiraldaHəsənovaAzərbaycanSSRElmlərAkademiyasının
Şərqşünaslıqİnstitutundaşöbəmüdiridir,fəlsəfəelmlərinamizədidir,
hazırdadoktorluqdissertasiyasıüzərindəişləyir...
KimyaelmlərinamizədiRozaHəsənovauzunmüddətaliməktəbdədərsdeyib.HazırdaAzərbaycanSSREA-nınBotanikaİnstitutundabaşelmiişçidir.
BugündəRaifəxanımıngözləriönündəsuyugözəl,havasıgözəl 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
SƏHİFƏLƏRİN SƏSİ
“SovetErmənistanı”qəzetinin1944-cüil140-cınömrəsində“CəsurdöyüşçüƏvəzAslanov”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-torpaqatəşnöqtələrihavayasovrulur”vəbaşqaməqalələrdəgəncƏvəzinrəşadətindəndönədönəbəhsolunur.
İgidazərbaycanlıbalasınınLeninqraduğrundagedəndöyüşlərdəgöstərdiyişücaətunudulmazdır.
MÜHASİRƏ GÜNLƏRİ
...Cavancaoğlanidi.YerevanPedaqojiTexnikumunuyenicəbitirmişdi.Nərimanlıkəndməktəbindəriyaziyyatdərsideyirdi.Ordusıralarınaçağırıldı.İlyarımBelorusiyada,sonraLeninqraddaxidmətetdi.
Hərbiişihəvəsləöyrənirdi.
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Vıborqaltındamüharibəninbaşlanmasıxəbərinialdılar.CəsursovetəsgərlərisondamlaqanlarıqalanaqədərinqilablarbeşiyiLeninqradımüdafiəedəcəklərinəandiçdilər.Onlaralman-faşistişğalçılarınıLeninşəhərinəburaxmamağı
qətetmişdilər.Mühasirəgünləribaşlandı...
EləmüharibəninilkgünlərindəncəƏvəzAslanovKommunist
Partiyasısıralarınadaxilolmağaərizəverdi.1942-ciilinaprelindəpartiyaüzvlüyünəqəbulolundu.PartiyabiletinialandaVətənimərdliklə
müdafiəedəcəyinəandiçdivəsonadəkandınasadiqqaldı.
Əvəzmüəllimdanışdıqcaepizodlarbir-biriniəvəzedir.
Düşmənədöyüşsursatıvəcanlıqüvvəgətirəndəmiryolkörpüsünüdağıtmaqlazımidi.Komandirbuişibaşserjant(başçavuş–M.S.)
Ə.Aslanovatapşırdı.O,yoldaşlarıiləkörpünündağıdılmasıplanınıətraflımüzakirəetdikdənsonradəstəsinigötürübtapşırığıyerinəyetirməyəyollanır.Əməliyyatzamanıgənckommunistüçyerdənyaralanır.
Lakindöyüşdədəstəbaşçısınınrolunuvəməsuliyyətiniyaxşıdərketdiyindənmövqeyindəmöhkəmdurur,tapşırığılayiqincəyerinəyetirir.
Puşkinşəhəriətrafındakıkilsədəməskənsalmışfrislərdən(faşistlərnəzərdətutulur–M.S.)“dil”gətirməklazımidi.Buişdəqafqazlı balasına tapşırılır. Ə.Aslanovun  başçılığı ilə 13 cəsur kəşfiyyatçı kilsəni
mühasirəyəalır.Gözətçifaşistlərdənbiriduyuqdüşür.Atışmabaşlanır.
Vətənoğullarıdöyüşdəcanlarınıəsirgəmirlər.İgidlərdəndoqquzudöyüşmeydanındahəlakolur,sağqalanlaryaralıolsalardaəliboşqayıtmağıözlərinərəvabilmirlər.Hissəyəgətirdikləri“dil”–almanzabiti
bizimkomandanlığaxeyligərəkliməlumatverir.
SƏNƏTİN UCASI
BöyükVətənmüharibəsiqəhrəmansovetxalqınınqələbəsiilə
başaçatdı.Odun-alovuniçindəınkeçmiş,dəfələrləyaralanmışƏvəzdə
doğmaelə–Göyçəmahalınaqayıtdı.Arzusunauyğunolaraqmüəllimliyi–sənətinucasınıseçdi.Müharibədəndərhalsonradərsdeməkda327
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haçətinidi.Atasız,qardaşsızqalmışuşaqlarıpartaarxasındaoturtmaq
oqədərdəasandeyildi.Qəlbisınıquşaqlarınrəğbətiniqazanmaqmüəllimdənsondərəcəhəssaslıq,ustalıqtələbedirdi.GenişköksündəmüəllimürəyidöyünənƏvəzAslanovşagirdlərininamını,məhəbbətini
qazandı.Müəllimqəlbininhərarətiiləneçə-neçəkörpəqəlbiisindirdi.
V.İ.LeninadınaAzərbaycanDövlətPedaqojiİnstitutundaalitəhsilaldı.DərsdedikcəkeçmişdöyüşçüBöyükVətənmüharibəsindənsöz
açdı.Mühasirəgünlərindəleninqradlıuşaqlarıncəsurluğundan,məğrurluğundanepizodlardanışdı.Aslan ov unşag irdlər in innəz ər ind əLeninqradyen ilm əzliy in,alınm azlığ ınəzəm ətlisimvolunaçevrildi.
Əvəzmüəllim“Vicdanlıəməyəgörə”,“Əməkdəfərqlənməyəgörə”medallarıilətəltifedilmişdir.O,yüzlərləgəncinpərvazlanıbhəyat
yolunaçıxmasınaəməksərfedib.1965-ciildəƏ.AslanovaErmənistan
SSR-inəməkdarmüəllimiadıverilmişdir.
SonillərdəVardenisRXMŞ-də(Göyçərayonxalqmaarifişöbəsində– M.S.)metodkabinetinmüdiriişləyənƏvəzmüəllimmüharibəveteranıkimitez-tezməktəblərəgedir,gənclərinhərbivətənpərvərliktərbiyəsində
yaxındaniştirakedir.
Elməhəbbətiqazanmışmüəlliminsinəsinibəzəyənordenvəmedallararasında“QırmızıUlduz”ordeni,“Almaniyaüzərindəqələbəyə
görə”,“Keniqsberqinalınmasınagörə”,“İgidliyəgörə”,Qələbəninvə
SSRİSilahlıQüvvələrininyubileymedallarıvəbirçoxbaşqatəltiflərvardır.MüharibədənsonrakıillərdəƏ.AslanovdəfələrləLeninqradadəvətolunmuşdur.
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.Əkbərkişihəyətdəəyləşibtəsbehiniçevirirdi.Xəyalonuqanadlarıarasınaalmışdı,nəsəfikirləşirdi.Bəlkədəarxadaqoyduğuilləribir-bir
kinolentikimigözönündənkeçirirdi.Qəfilsalamonuxəyaldanayırdı.Məqsədimizibildirdik.Alnındakıqırışlargərildi,üzügüldü.
Gəlininisəslədi.Birazdanortayaarmudustəkandaçaygəldi.
Birqurtumiçməmişmüsahibiminxatirələriçözələndi,ötübkeçəngünləribirər-birəryadasaldı:
–1928-ciilidi,qolçomaqlara,yerlibəylərəqarşımübarizəgünbəgüngüclənirdi.ArzularınyoluməniVediRayonKomsomolKomitəsinəçəkibapardı.Mənikomsomolsıralarınaqəbuletdilər.Ogündən
dəüzəriməböyükvəzifələrdüşdü.Komsomolözəyinintapşırıqlarını
şərəfləyerinəyetirməküçünqüvvəvəbiliyimiəsirgəmədim.
HəqiqətəndəƏkbərəmibirkomsomolçukimimübarizlikgöstərmiş,qarşıyaçıxançətinlikləriaradanqaldırmaqüçüngənclikmətanəti, iradəsi nümayiş etdirmişdir. 1930-1932-ci illərdə briqadir
işlədiyivaxtkomsomolçuƏkbərözünüəsltəsərrüfatçıkimitəsdiqləmiş,kolxoziqtisadiyyatınımöhkəmləndirməküçünəlindəngələniəsirgəməmişdir.
1941-ciilinyanvarayıonunhəyatsalnaməsinəsilinməzizkimi
daxilolmuşdur.ƏkbərƏkbərovhəminilpartiyasıralarınaqəbuledilmişdir.AlmanfaşistləriölkəmizəxaincəsinəbasqınedəndəƏ.Əkbərov
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təzəcəevlənmişdi.ÇoxlarıkimiodasilahasarılaraqVətənimüdafiəyəgetdi.
–Stalinqradcəbhəsi,buradagedəngərgindöyüşlərbugünkü
kimiyadımdadır.ArxadaVolqadayanırdı.Partiya,Vətənuğrundahamıcanınıfədaetməyəhazıridi.Yer,göylərzəyəgəlmişdi.Düşmənpulemyotundanaçılangüllələrtorpağıdeşik-deşiketmişdi.Macaltapıb
başımızıbeləqaldırabilmirdik.Birdəgördümki,arxadansəngərimə
birrusəsgəriözünüdarmacalsaldı.Ayağındanistiqanaxırdı.Rəngi
solmuşdu.Tezyarasınıbağladım.Qəraragəldimki,özümləbərabər
onudasəngərdənsürüyə-sürüyəçıxarıbaparım.Pulemyotdanaçılan
atəşsolqolumuağıryaraladı.Göydəntöküləndüşmənmərmiləritorpağıbaşımasovururdu.Birözbəksürünə-sürünəgəlibbizidüşmənin
caynağındançıxardı.Yaramısarıdılar,tezhərbiqospitalayolasaldılar.
Buepizodudeməkdəməqsədimodurki,bəlkədəoözbəkəsgəriimdadımızaçatmasaydı,bizçoxdandünyayavidaetmişolardıq.
ƏkbərƏkbərovcəbhədəəsgəriborcunuləyaqətləyerinəyetirərəkdüşmənəqarşıigidlikləvuruşmuşdur.İkinciPribaltikacəbhəsində, Ginzburqun alman faşistlərindən azad edilməsində o, böyük
şücaətgöstərmişdir.
Müharibəqələbəiləqurtardı.Dünəncəbhədədöyüşənəsgərlərindiözata-analarının,ailələrininyanınaqayıtdılar.Doğmatorpaq
istəyi,ailəməhəbbətiƏkbərəminidəçəkibgətirdi.Yenidənəmək
meydanınaatıldı.Kolxozdabirsıravəzifələrdəçalışdı.Həmişədəqabaqcıllarsırasındaaddımlamışdır.1970-ciildənƏkbərƏkbərovmənalı istirahətə çıxmışdır. Vətən, partiya veteranın əməyini əvəzsiz
qoymamışlar.Onundöşünübirsıraordenvəmedallarbəzəyir.“İgidliyəgörə”,“Yaponiyaüzərindəqələbə”,“Stalinqradınmüdafiəsiuğrunda” və Qələbənin “25 illik”, “30 illik” yubiley medallarına layiq
görülmüşdür.
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Əkbərəmiiləsöhbətimizbitməküzrəidi.Dərindənköksötürüb
busözləridedi:
–Müharibəninacısını,dəhşətlərinigörmüşəm.Düşməngülləsi
iləmilyonlarlagəncsusdurulmuş,ürəyindəkiarzuylabərabərəbədiyyətəqovuşmuşdur.İndidünyamızı,azadsəmamızıdahatəhlükəli
vəziyyətgözləyir.Amerikahökumətininüzdəniraqsiyasətibütündünyadatəşvişdoğurmuşdur.Məhzbeynəlxalqvəziyyətinbeləgərgin
dövründəcavanlarımızıvətənpərvərlikruhundaböyütməliyik.Burada
veteranlarınöhdəsinəçoxluişlərdüşür.Təcrübəvəbiliyimiziyorulmadanonlaraöyrətməliyik.
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.Ammapəhrizsaxlamağıunutmayın.Çoxyox,bir-ikihəftə.Sonraürəyinizistəyənyeməklərdənistifadəedəbilərsiniz,–deyəhəkimanketdə
müəyyənqeydləredərəkxəstəniyolasalır.
NövbətixəstədispanserqeydiyyatındaolanG.Q-dır.Ağxalatlı
həkimqızonudagülərüzləqarşılayır.
–Qızım,deyəcəksənxalamağrıyandan-ağrıyanaməniyadasalır.Vallah,qocalıqpisşeydir,biryerinağrıyankimibaşlayırsanyüzfikrədüşməyə.Dedim,gedimbiryoxlanım...
Gənchəkimxəstənidiqqətlədinləyəndənsonraayağaqalxdı.
Fonendoskopuqulaqlarınaqoyubxəstənimüayinəetməyəbaşladı.
Qantəzyiqiniölçdü.Nəbziniyoxladı.
NailəRəhimovaArarat(Vedirayonu–M.S.)rayonpoliklinika332

V Fəsil. YUrDDAşlArIMIZ

sındaterapevtişləyir.Birinciterapevtiksahəyənəzarətedir.Neçə-neçəfəhlə,qulluqçu,kolxozçununmüalicəsində,xəstəliklərinqarşısının
alınmasında,əməkqabiliyyətlərininbərpasındainsanlaraxidmətgöstərir.PeşəsininvurğunuolanNailəqurub-yaradaninsanlarınsağlamlığı keşiyində möhkəm dayanır. Gənc terapevtin otağından çıxan
müəllimdə,mühəndisdə,kolxozçudaqəlbindəgünəşboydainam
aparır,həkiminxoşrəftarındanözünügümrahlaşmışhissedir.
RayonunbaşhəkimiR.A.qeydetdiki,NailəRəhimovaağıllı,
mülayim,xoşrəftarhəkimdir.Özişinisevir,qayğıkeşdir.Nailəinternaturanıdabizimyanımızdakeçib.İxtisasınayaxşıyiyələndiyiilkaylardanməlumolub.Səmimiliyi,həssaslığıiləhəmxəstələrin,həmdə
kollektivinrəğbətiniqazanıbdır.
HəkimlikfəaliyyətiərzindəNailəRəhimovaçoxxəstələrimüalicəedib,müxtəlifxarakterliadamlarlaüzləşib.Birisinibeş-ondəqiqəyəmüayinəedibyolasaldığıhalda,digərinəsaatlardaazlıqedib.O,
əhaliarasındaprofilaktikitədbirləringörülməsindədəfəallıqgöstərir.
Qrip,dezinteriyakimiyoluxucuxəstəliklərmövzusundatez-tezmühazirələroxuyur,xəstəliklərinklinikası(ilkəlamətləri)vəprofilaktikası
barədəsöhbətləredir.
...Ursadzorkəndinəgəlinköçməyiyaxınillərinsöhbətidir.BəlkədəNailənintoyundaçalınanzurna-qavalınsəsihələdəçoxunun
qulağındangetməyib.Ancaqbugünkənddəonuhamıdargününköməkçisikimitanıyır.“Nailəhəkim”,“Nailədoxdur”sözləriursadzorluların dilindən düşmür. Gündüzündən-gecəsindən asılı olmayaraq
el-gündarayaqdarahatürəkləNailəhəkiməpənahgətirir.
İlkbaxışdaadamaeləgəlirki,terapevtlikasanpeşədir:nəvar
ki,diaqnozqoy,dərmanyaz,yadaxəstəxanayagöndər.Lakin...dəqiqdiaqnozolmadanhansıxəstətezlikləsağalıbayağaqalxabilər,
yaxudhansıcərrahiyyəəməliyyatıuğurlukeçər?Heçbir!İlkmüayinədəncədiaqnozudüzgünmüəyyənləşdirmək,xəstəyəgərəklidərmanlaryazmaqhəkimdəntəbabətinsirlərinədərindənbələdolmağı
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tələbedir.Əkshaldaxəstəninmüalicəedənhəkiməinamıitər.İnam
olmayanyerdəisəheçbirmüalicəfaydaverməz.
N.Rəhimova:–İkiildəbirdəfədörd-altıaymüddətindəstasionaragedirik.Xəstəxanadaişlədiyimizhəminmüddətdəxəstələridaha yaxından müşahidə edir, apardığımız müalicənin nəticəsini
görürük.Budabizimpüxtələşməyimizə,təcrübəliterapevtkimiyetişməyimizəçoxköməkedir.Terapevtikşöbərəhbərliyininbizgənclərə
göstərdiyiqayğıəvəzsizdir.Ümumiyyətləçalışıramki,xəstələrimidahaçoxtəbiidərmanlarla–bitkilər,çiçəklərləmüalicəedim.Çöllər-çəmənlərmincürdərdindərmanıolanmüalicəəhəmiyyətlibitkilərlə–
ətirliyarpız,itburnu,kəklikotu,gicitkan,qantəpərvəsairəilədoludur.
Busahədədaimaxtarışlaraparır,şəfavericibitkilərinxüsusiyyətlərini
oxuyub-öyrənirəm.Göründüyükimibu,çoxlazımlıdır.
...Nailəbalacaqızidi.BöyükbacısıGülbaharhəmişətəbabətə
dairmaraqlıyazılartapıbözündənkiçikbacılarınaoxuyar,buqədim
elminsirlərindən,xəstələrəşəfaverənhəkimlikpeşəsiningözəlliyindəndanışardı.O,AzərbaycanDövlətTibbİnstitutununfarmakologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Ailəyə ikinci həkim
diplomunungəlişitoya-bayramaçevrildi.Nailədəözünəhəyatyolu
seçəndətərəddüdsüz“Gülbaharınyolu”iləgetdi.1973-cüildəŞidli
kəndortaməktəbinibitiribN.NərimanovadınaAzərbaycanDövlət
Tibbİnstitutununmüalicə-profilaktikafakültəsinədaxiloldu.
Ailədəböyüyənaltıövladınüçühəkimdir.TəbabətəsonsuzməhəbbətibacılarınadaaşılamışolanGülbaharhəmişədeyir:
–Xəstəningözündəhəkimənəziz,əndoğmaadamdır.Həkim
dəgərəkxəstəyəanakimiyanaşsın.
Ana–həkim.Bəli,busözlərarasındaxeyliyaxınlıqvardır.Genişqəlblilik,qayğıkeşlik,fədakarlıqmənasında.Böyüklükmənasında!..
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
16 iyun 1984-cü il, səh.4
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ORDENLİ MEXANİZATOR
Yaydır.Günəşözqəlbininhərarətinisəxavətləpaylayır.Dağlardanəsənsərinmehqaraxallılalələrinbaşınasığalçəkir.MaviSevan
(Göyçəgölü–M.S.)günəşinzərrinşəfəqlərialtındabərqvurur.Göz
işlədikcəuzanıbgedəntaxılzəmilərisarıköynəyəbürünür.Yaşıltütün
plantasiyalarıgözoxşayır.Tarlalardaişləyənqız-gəlinlərin,hünərvər
mexanizatorlarınqadirəməkləriilətükənməkbilməyənsərvətləryaranır.BeləsərvətyaradanlardanbirininsorağıiləVardenisrayonundakı(Göyçəmahalı–M.S.)KiçikMəzrəkəndkolxozunagetdik.Onunla
işbaşındagörüşdük.İdarəetdiyitraktorlaotpresləyirdi.Başıişə
möhkəmqarışmışdı.
–KəndimizinfəxriHəmidZeynalovbaxbudur,–deyəkolxoz
idarəheyətininsədriTelmanMuradovpəhləvancüssəli,ucaboylu,
ortayaşlımexanizatorubizətəqdimetdi.
Söhbətimizxeyliçəkdi.Uğurlardan,nailiyyətlərdəndanışdıq,
fəthedilənzirvələrənəzərsaldıq.Aydınolduki,Həmidmahirmexanizatorolmaqlayanaşı,həmdəgözəltəsərrüfatçıdır:mütəxəssisdəqiqliyiiləapardığıhesablamalar,gətirdiyidəlillərdiqqəticəlbedirdi.
H.Zeynalovvurğunuolduğudoğmakəndinhərqarıştorpağınayaxşı
bələddir. O öz taleyini bu təsərrüfata çoxdan bağlayıbdır. Doğma
kənddəyeddiillikməktəbibitirəngündənkolxozdaişləyir.GənclikhəvəsiiləişəbaşlayanyeniyetməHəmidkolxozunbütünişlərindəəzmlə
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çalışdı,püxtələşdi.Əməkmeydanındaböyüdü,bərkidi.Buradanəsgərliyəyoladüşdü.
H.Zeynalovordusıralarındanümunəvixidmətetdi.İntizamlılığıiləfərqləndi.XidmətmüddətibaşaçatandaHəmidiordudankomsomolputyovkasıiləAltayvilayətinəoxumağagöndərdilər.Volçinski
rayonundapeşəöyrənəngəncdoğmaeləmexanizatorkimiqayıtdı.
M.Əzizbəyovadınakolxozdaəməkfəaliyyətinidavametdirməyəbaşladı.TütünçüqızGülgəzləevləndi,mehribanailəqurdu.İndiovaxtdan20ilkeçir.BuillərHəmidinhəyatkitabınaparlaqsəhifələrbəxş
edib.İndihəmkarlarıonuözpeşəsininvurğunu,işininəslustası,torpağabağlıinsankimitanıyırlar.
Torpaqdeyir“öldürməni,dirildimsəni”.MexanizatorHəmidbu
elkəlamınıözününəməkdevizinəçevirmişdir.Tarlabahadırıtorpağın
hərqarışındanbolməhsulgötürməküçünistərsahələrinşumlanmasında,istərgübrələnməsində,istərsədəbiçindəsəyvəbacarığınıəsirgəmir. Zəhmətkeş mexanizator torpaq qarşısında əyildikcə
gündən-günəucaldı.Səsi-sorağıkənddən-kəndəyayıldı.
1971-ciil.ButarixH.Zeynalovunhəyatındaunudulmazillərdən
biridir.İşindəböyükuğurlarqazananmexanizatoryüksəkdövlətmükafatına–“Şərəfnişanı”ordeninəlayiqgörüldü.Partiyavəhökumətimizinsadəəməkadamınabudiqqəti,qayğısıH.Zeynalovudaha
yüksəkzirvələrəsəslədi.Ogündənmexanizatorikiqatməsuliyyətlə
işlədi.Vətəninyüksəkmükafatımüqabilindəpartiyanınvəxalqınetimadınıyeni-yenişanlıəməknailiyyətləriiləmöhkəmləndirdi.
OnbirincibeşillikdədəH.ZeynalovpartiyavədövlətimizinçağırışınasəsverərəkƏrzaqproqramınınyerinəyetirilməsiuğrunda,
qənaətvəqənaətcillikuğrundamübarizəyəqoşuldu.Beşilliyinilkillərindəplanvəöhdəlikləri125-135faizyerinəyetirənmexanizatorHəmidözəkilindəbugöstəricini143faizəçatdırdı.1984-cüilHəmid
Zeynalovüçündahayaddaqalanoldu.Əməkmeydanındagöstərdiyi
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hünərlərəgörəVətənindahabiryüksəkmükafatı–“QırmızıƏmək
Bayrağı”ordeniilətəltifedildi.MexanizatorunnailiyyətlərindənsöhbətaçankolxozsədriT.Muradovdedi:
–Kolxozumuzdaqabaqcılmexanizatorlarçoxdur.NovruzCəfərov,ValehMusayev,EyvazƏləsgərovvəbaşqalarıplanvətapşırıqları
həmişəartıqlamasıiləyerinəyetirirlər.LakinHəmidZeynalovxüsusiləfərqlənir.O,yaxşıyoldaşdır,bacarıqlımexanizatordur,bütünmövsümi işlərdə can-başla işləyir. Həmid texnikanın dilini gözəl bilir.
Müxtəlifmarkalımaşınlarıməharətləidarəedir.Onaetibarediləntexnikanıhəmişəsazsaxlayır.Ənbaşlıcaxüsusiyyətiişgüzarlığıdır.
HəmidZeynalovhəmdəfəalictimaiyyətçi,kəndsovetinin
deputatıdır.Əslxalqelçisikimibütünkəndcamaatınındərinhörmətiniqazanıbdır.Bəli,KiçikMəzrəkəndinincamaatıHəmidəxüsusiehtirambəsləyir.
OrdenlimexanizatorunailəsindəqəlbiVətənəməhəbbətlədöyünənüçövladböyüyür.QızıSevdaanasınınyolunututaraqkolxozdatütünbecərir.OğullarıƏliiləAydındərsəlaçısıdırlar.
–Uğurlarınızınəiləəlaqələndirirsiniz?–deyəHəmidəmüraciətetdikdəbiranlığafikrəgetdi,sonragülümsəyərəkdedi:
–Axı,mənnəetmişəmki...Təmizhavası,barlı-bərəkətlitorpağı,əməksevəradamlarıolanbeləbireldəyaşayıb-yaratmaqhamımızın arzusu deyilmi?... Partiya və hökumətimizin qayğısı 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.Qəlbininhərarətibarmaqlarınasüzüldü.Əkib-becərdikcəisitditorpağıəllərininhərarətilə,odlunəfəsilə,
gülümsərbaxışıyla.
Əməksevərbirailəninzəhmətbulağındansuiçibo.Ata-anası
körpəlikdənXuramanınbaşınıtorpaqətirliəlləriiləçoxsığallayıblar.
Bəlkəeləbusığallardançökübqəlbinətorpaqməhəbbəti?!Torpaqla
ülfətbağladığıgündənbərkə-boşadüşüb,mətinləşib.Ucalıb.Yenə
ucalacaq!
XuramanƏkbərovaŞirazlıkəndindəki“İnternasional”kolxozununüzümçü-tərəvəzçisidir.Ortaməktəbdənbirbaşatəsərrüfatagələndə müəllimləri, tay-tuşları təəccüblənmişdilər ki, görəsən, onilliyi
müvəffəqqiymətlərləbitirdiyihaldaniyəqüvvəsini-biliyinihərhansıali
məktəbdəsınamadı.İllərillərəqovuşduqcaXuramanındüzyolseçdiyinəheçkəsdəşübhəqalmadı.Səndemə,onunsəadətitorpaqdaymış.
BugünAraratrayonunda(Vedirayonunda–M.S.)X.Əkbərovanıhamı
tanıyır.Halalzəhmət,alıntərigəncqızıeliçindəşöhrətləndirib.Sinəsindəparlayan“XIbeşilliyingəncqvard iyaç ıs ı”,“Sos ia lizmyar ış ın ın
qalib i”döşniş anlar ıəməkcəbh əs ind əuğurlayolasaldığıillərinyadigarıdır.XuramanƏkbərovahünərvərzəhmətinəgörəbuilVətənin
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dahabirmükafatı–“Əməkdəigidliyəgörə”medalıilətəltifedilmişdir.
İşlədiyi7nömrəlibriqadanınuğurlarıildən-iləartır.Briqadanın
tərəvəzsahələri,üzümbağlarıhərmövsümdəelsərvətiilədoluolur.
Çünkibubağlarda,busahələrdəqəlbiyaratmaqeşqiiləcoşan,torpağabağlıinsanlarçalışırlar.Cariildəonlarbolməhsulistehsaledərək dövlətə xeyli keyfiyyətli meyvə-tərəvəz  satmışlar. Bu əmək
qələbəsindəXuramanındalayiqlitöhfəsivardır.Komsomolçu-gənclərinəksəriyyəttəşkiletdiyibubriqadadaəməkqabaqcıllarıçoxdur.Gülnarə Məmmədova, Rahilə Mirzəyeva, Qəndab Mustafayeva və
başqalarıtəsərrüfatınfəxridirlər.Tərəvəzplantasiyaları,üzümbağları
buqız-gəlinlərinhünərmeydanıdır.Becərdiklərinemətləryalnızsudan,torpaqdanvəgünəşdəndeyil,onlarınhərarətliəllərindəndəgüc
alır.Zəhmətinbəhrəsinigördükcəsevincdəndağadönürürəkləri.
Hər il min-min tonlarla kəhrəba məhsul toplayır bu diyarın
üzümçüləri.Asanpeşədeyildirüzümçülük.Balacabirlaqeydlikgörən
kimi“küsür”tənək.Küsürvəbağbandanbarınıəsirgəyir.Qayğı,nəvazişgörəndəisəzümrüdplantasiyalarınbarını-bəhrəsiniyığıb-yığışdırmaqolmur.
Söhbətzamanıtorpağın“dilini”yaxşıbilənbacarıqlıtəsərrüfatçılariş-güclərindənhəvəslə,ilhamladanışdılar:
–İllərintəcrübəsindənyəqinetmişikki,üzümtənəyininhərzoğu,həryarpağıözdərd-sərini,nəistədiyiniyaxşıbağbana“deyir”.
Düzü,bucəhətdənbəxtimizgətirib.MəhzXuramankimiyaxşıbağbanlarlaişlədiyimizəgörə,briqadamızhərilplantasiyalardanistənilən
məhsulugötürür.
Kolxozidarəheyətininsədridəqoçaqazərbaycanlıqızıbarədəağızdolusudanışdı:
–Kolxozumuztəsadüfiolaraq“İnternasional”adlandırılmayıb.
Sözünəslmənasındakəndimizbeynəlmiləlailədir.Burdamüxtəlifmillətlərinnümayəndələriyaşayır,çiyin-çiyinəişləyir,təsərrüfatımızınna339
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iliyyətlərinigündən-günəartırmağasəygöstərirlər.OkiqaldıXuramana,odparçasıdır.Keyfiyyətliişinə,bacarığına,qoçaqlığınasözola
bilməz.MehribanlığıvəsadəliyiXuramanıbeynəlmiləlailəmizdəhamıyasevdirib.Kolxozagəldiyigündənbütüntəsərrüfatın,kəndin,camaatımızınqayğılarıiləyaşayır.Fəalictimaiyyətçidir.Adamlaraqarşı
həssasvəqayğıkeşdir.Eləbuxüsusiyyətlərinəgörədəəməkçilərimiz
XuramanƏkbərovanıErmənistanSSRAliSovetinədeputatseçmişlər.
Xalqelçisiolanbugəncqızhəran,hərdəqiqəkəndinqayğıları
iləyaşayır.DeputatXuramandüşünür,axtarır,tapır,böyükfəallıqgöstərir.O,kəndyollarınınasfaltlaşdırılmasında,küçələrəelektrikişığı,
şəxsihəyətlərəsuçəkilməsindəseçicilərinəəlindəngələnköməyiəsirgəmir.Deputatqızınqayğıları,xalqdanaldığıtapşırıqlarhələçoxdur
–kəndinyaxınlığındapoliklinika-xəstəxanabinasınıninşası,istirahət
parkısalınması,BöyükVətənmüharibəsindəhəlakolanlarınşərəfinə
ucaldılacaqxatirəabidəsi,qazkəməriçəkilməsi,telefonşəbəkəsinin
genişləndirilməsivəbirçoxbaşqaproblemlərinhəllindəhəmyerliləri
öznümayəndələrininköməyini,müdaxiləsinigözləyirlər.
X.Əkbərovahəmdəbriqadakomsomoltəşkilatınınkatibidir.O
dəfələrlərayonkomsomolkomitəsininFəxriqramotasınıalmışdır.
–Onikincibeşilliyinstartilindəyüksəkgöstəricilərənailolduq.Tapşırıqlarıyerinəyetirməküçünvarqüvvəmizləçalışırıq,–deyirXuraman–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–Cilkəndi.Əməksevəradamlarıdağlarkimivüqarlıdırbukəndin.BeşillikdənbeşilliyəqələbəiftixarıiləiləaddımlayanCiltəsərrüfatınıntütünçüləri
XIbeşillikdədövlətə448,4tonəvəzinə512,7tontütünsataraqplanı114faizödəmişlər.Buyüksəkgöstəricidəlayiqlitöhfəsiolanəmək
qəhrəmanlarındanbiritütünçüNarıngülQarayevadır.
VALİDEYN YOLU
Gözünüaçandan,həyatıdərkedəngündənanasınıəliqabarlı,
atasınıişbaşındagörübNarıngül.YeddiövladtərbiyəedənHürüana
tütünbecərirdi.Evdəişindən,peşəsindəndanışmağıdaunutmurdu.
OnunsöhbətləriqızıNarıngülünqəlbindədərinizsalmışdı.Adlı-sanlı
tütünçüMəsməAbbasovanınLeninordeniilətəltifedilməsikənddə
əlamətdarhadisəyəçevrilmişdi.Hərevdə,hərocaqdasöhbətondan
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gedirdi.HəminaxşamƏlikişininsüfrəsibaşındadasözMəsmədən
düşdü.EləordadaNarıngülqətiyyətləbildirdi:
–Sabahdananamlatütünəgedəcəyəm.ÖzümdəgərəkMəsməkimitütünçüolam!
...Ovaxtdançoxillərkeçib.NarıngülQarayevaCiltəsərrüfatınınbayraqdartütünçüsünəçevrilib.Dəfələrləsosializmyarışınınqalibi,beşilliyinzərbəçisidöşnişanlarınıalıb.1975-ciildəIIIdərəcəli
ƏməkŞöhrətiordeniilətəltifedilib.1979-cuildəəməkcəbhəsindəki
nailiyyətlərinəgörərayonsovetiN.Qarayevayaşəxsiistifadəüçün
növbədənkənarminikmaşınıverib.
İllərillərəcalandıqcasovxozdaNarıngülünyetirmələrinində
sayıartıb.GənctütünçülərTahirəNamazova,SücaətTanrıverdiyeva
bugünhami-tərbiyəçilərininadınışərəflədoğruldurlar.Hazırdaqızı
CeyrandaNarıngülünyoluiləgedərəktütünbecərir.Anayolu:Hürü
–Narıngül,Narıngül–Ceyran.Estafetdavamedir.
Beşillikləriqələbəəzmiiləqarşılayıb,qürurlayolasalantütünçüNarıngülildə2000-2500kiloqramtütünyarpağıtəhvilverir.
ÖtənbeşilliyinhərbiriliniuğurlabaşavuranN.Qarayeva1985-ciildə
rekordməhsul–854kiloqrammüqabilində3186kiloqramtütünyığmışdır. Bütövlükdə o, on birinci beşillikdə 3908 kiloqram əvəzinə
12346kiloqramtütünyarpağıtəhvilverərək,birbeşillikdəüçbeşilliyinnormasınıyerinəyetirmişdir.Əhsənbuhünərə,əhsən,Narıngül!
ADİ, BƏNZƏRSİZ SƏHƏRLƏR
HərsəhərNarıngülrəfiqələriMidvarıMazanova,TamaraZamanova,GövhərAllahverdiyeva,DostuElyazovailəbirlikdətütünsahələrinə yollanır. Səhərlər adi səhərlərdir. Lakin heç biri digərinə
bənzəmir.Hərəsininözgözəlliyi,özqayğılarıvar...
Payızdanşumlanmışplantasiyalaryazaçılankimitütünçüləriöz
qoynunaalır.Sahələraqrotexnikiqaydadagübrələnir,hazırlanır.İşləri
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təcrübəliəməkçiləraparır.
N.Qarayevaözüxidmətetdiyiikişüşəlikdənbaşqa,könüllüolaraqonşüşəliyədəbaxır,cücərtialınanyerlərdəbitkilərəqayğıiləqulluqedir.Yaxıngünlərdəhəminşitillərsahələrəköçürüləcəkdir.
NarıngülQarayevadeyir:
–Rayonumuzuntəbiişəraititütünçülüyüninkişafıüçünçoxəlverişlidir.Ələməyiçoxolsada,tütünçülükgəlirlisahədir,bizəməkçilərinmaddirifahınayaxşıtəsiredir.Bütünkəndzəhmətkeşlərikimi,
biztütünçülərdəpartiyamızınXXVIIqurultayınınqarşıyaqoyduğuvəzifələrinyerinəyetirilməsinəçalışırıq.Sürətbeşilliyininbirinciilində
məndə3500kiloqramtütünyarpağıistehsaletməyiöhdəməgötürmüşəm.Gərəkbuimtahandandaalnıaçıq,üzüağçıxaq!
Bizsənəinanırıq.Sürətbeşilliyininhərilinirekordgöstəricilərləyolasalacağınaəminik,Narıngül!
EL ANASI
Əməyiləelinin-obasınıngözündəucalanN.Qarayevafəalictimaiyyətçikimidəxalqındərinhörmətiniqazanmışdır.Kənddə,rayondakimidindirdiksəhamısıbirağızdan:–Narıngülbizimfəxrimizdir,
sözünəslmənasındaelanasıdır!–dedi.Yalnıztütünbecərməkləkifayətlənməyənbuhünərvərqadınsovxozunbütünişlərindəcanlabaşlaiştirakedir.Həttazarafatladeyirlərki,Narıngülfermadayem
bölgüsünənəzarətçitəyinediləndənbərimallarkökəlib.
İllərd ənbər iCilkəndSov et in indep ut at ıvəz if əs in işər əflə
yer in əyet ir ənN.Qaray evahəmdəkəndd əyold aşlıqməhk əm əsin insədr id ir.
MəktəbvalideynkomitəsininsədrikimidəN.Qarayevanınqayğılarıçoxdur.Valideynləriməktəbtədbirlərinəcəlbetmək...Müəllim–
şagird–valideyn üçlüyünün möhkəm əlaqə saxlamasına səy
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göstərmək,birnövməktəbləailələrarasındakörpüyaratmaq...
NarıngülQarayevanınçoxşaxəlifəaliyyətiilətanışolduqca,zənginhəyatdastanınıvərəqlədikcəheyrətlənməyəbilmirsən: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.Öznəcibpeşəsinisevən,müəllimadıiləfəxredənTəranəmüəlliməfənninixüsusihəvəsləöyrədir.Kollektivindərinrəğbətiniqazanmışgəncmüəllimədaim
axtarışdadır,xaricidilintədrisindəənyenimetodvəüsullararayır-tapır.Şagirdlərədüzgüntələffüzvərdişləriaşılamaqüçünmaqnitofon
yazılarından,ingilisdilindətəşkiledilmişsəhnəciklərdən,ekskursiyalardangenişistifadəedir.Maraqlıtədbirlərdəöyrədilənyenisözvə
ifadələrdahayaddaqalanolur,şagirdhafizəsindəsilinməzizburaxır.
“Ailədə”,“Yadşəhərdə”,“Muzeydə”,“Ekskursiyazamanı”mövzulutədbirlərbirnövtamaşa-dərs,səhnəcikxüsusiyyətidaşıyır,dilimənimsəməkdəşagirdlərəçoxköməkedir.
T.Mehdiyevabelədeyir:
–İngilisdilibeynəlxalqdildir.Şagirdləriməbudilimükəmməl
öyrətməkənböyükarzumdur.GörkəmliruspedaqoquUşinskişagirdiməşələbənzədərəkqeydetmişdirki,buməşəlialışdırmaqmüəlliminvəzifəsidir.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,riyaziyyatkimiçətinbirfənnişagirdlərəsevdirmək,üstəlikonlarınməhəbbətiniqazanmaqhərmüəllimənəsibolmur...
–Ürəyimiuşaqlaraverirəm.Onlarıözümdənçoxsevirəm!–deyəsəmimiyyətlədilləndi.
NəcibpeşəsinəürəkdənbağlananSusiləAbbasova18ildirki,
maarifcəbhəsindəçalışır.Qəlbininhərarətini,gözlərininnurunudamla-damlaşagirdlərininyolunaçiləyir.S.Abbasovafənninixüsuisihəvəslə,təmkinlətədrisedir.Tükənməzgənclikenerjisiiləçalışaraq
daimarayıb-axtarır,müxtəlifmövzularınöyrədilməsindəyeni-yenimetodvəüsullardanistifadəedir.Əməksevərmüəlliminsəyigözəlnəticələrverir.İllərillərəcalandıqcaonunyetirmələriarasındariyaziyyat
müəllimlərinin,mühəndislərin,dəqiqelmlərsahəsindəişləyəndigər
mütəxəssislərinsayıartır.Yüksəkpeşəustalığınamalik,pedaqojiməharətiiləfərqlənənSusiləAbbasovadəfələrlərespublikaMaarifNazirliyinin qramotalarına layiq görülmüş, 1986-cı ildə isə “Əməkdə
fərqlənməyəgörə”medalıilətəltifolunmuşdur.
–Müəllimliyitəsadüfənmiseçibsiniz,yoxsamüəyyənbirsəbəbivardır?
–Düzü,busualakonkretcavabverməkdəçətinlikçəkirəm.
Heçvaxtunudabilmədiyimbirmüəllimimolub–Yazgülmüəllimə.
Məktəbimizdəqadınmüəllimlərazlıqtəşkiledirdi.Yazgülmüəlliməo
qədərgözəl,oqədərnəcib,oqədərmədənibirqadınidiki,hamımız
onavaleholmuşduq.Mənəeləgəlirdiki,onabənzəməküçünmütləq
346

V Fəsil. YUrDDAşlArIMIZ

müəllimolmaqlazımdır.Eləbuarzu-istəkbağladımənimüəllimliyə!..
Birdəictimaiişlərəböyükmarağımvaridi.Dərsdənsonrabirbaşapionerotağınaqaçar,tədbirlərinhazırlanmasındayaxındaniştirakedərdim.Məktəbdənayrılmaqistəməzdim.
Beləcə, parta arxasında cücərən arzular Susiləni Kirovabad
(Gəncə–M.S.)Pedaqojiİnstitutunaaparıbçıxardı.Qiyabiyollaali
təhsilalangəncqızmüəllimliyəbaşladı.İlkgündənqəlbənuşaqlara,
doğmaevihesabetdiyiməktəbəbağlandı.HazırdaS.AbbasovaMasisrayonundakı(Zəngibasarrayonu–M.S.)Sayat-Novakəndorta
məktəbindəişləyir.İllərdənbəritaleyinibutəhsilocağınabağlayan
Susiləmüəlliməictimaiişlərəcanyandırır,bütünsahələrdəfəallıqla
çalışır.Məktəbilkpartiyatəşkilatınınkatibikimidəonunqayğılarıçoxdur.Azərbaycanlı,ermənivəkürdbalalarınıntəhsilaldığıbeynəlmiləl
məktəbdəşagirdlərinhərbi-vətənpərvərlikvəbeynəlmiləlçilikruhundatərbiyəolunmasıpartiyatəşkilatınındiqqətmərkəzindədir.
–Məktəbislahatınıntələbləriiləəlaqədarnəkimitədbirlərhəyatakeçirmisiniz?
– Bu sahədə görüləsi işlərimiz çoxdur. İlk növbədə altı yaşlı
uşaqlarıməktəbəcəlbetmiş,onlarüçünislahatınəsastələblərinəmüvafiqşəraityaratmışıq.Məktəbislahatınınəsastələblərindənbirişagirdlərin əməyə hazırlanması, onların peşəyönümü məsələsidir.
BununlaəlaqədarolaraqVIII–Xsiniflərdəoxuyan25şagirddənibarətşagird-istehsalatbriqadasıtəşkiletmişik.Briqadayamənrəhbərlikedirəm.Buil11hektarsahəgötürmüşdük.Şagirdlərimizhəmin
sahəniböyükhəvəsləəkib-becərdilər.6hektardakartof,3hektarda
çuğundur,2hektardaisəkələmyetişdirdik.Sahələrdənyüksəkkeyfiyyətlibolməhsultopladıq.Əməyininbəhrəsinigörənuşaqlarınsevinciaşıb-daşırdı.Bircəhətixüsusiqeydetməkistəyirəmki,əmək
meydanıtəhsildəqabaqcılolmayanoğlanvəqızlarınqabiliyyətinidə
üzəçıxarır,onlarıngələcəkhəyatyolununmüəyyənləşməsindəmühümroloynayır.Müşahidəetmişəmki,dərslərəhazırgəlməyən,zəif
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oxuyanşagirdlərbeləsahədəözləriniintizamlıaparır,varqüvvələriilə
işləyirlər.BriqadamızınüzvlərindənRəhmanNəcəfov,YazgülSadıqova,FəridəNağıyeva,AsəfHəsənov,ŞəlaləAğayeva,BaharHüseynovanümunəviişləriiləfərqləndilər.
Hərsəhərhəvəsləməktəbəyollanan,şagirdlərinyığın-yığınsuallarınasəbrləcavabverənSusiləmüəlliməçətinpedaqojiişləyanaşı rayonun ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir. O, kənd
Sovetinindeputatı,NizamikəndSovetiİcraiyyəKomitəsininüzvüdür.
Seçicilərintapşırıqlarınıyerinəyetirməküçünvarqüvvəsiiləçalışır.
RespublikamüəllimlərininVqurultayındaböyüketimadgöstərərəkSusiləAbbasovanıÜmumittifaqmüəllimlərqurultayınanümayəndəseçmişlər.Bubarədəo,həyəcanladanışır:
–Ölkəmüəllimlərininaliməclisinənümayəndəseçilməyimməniçoxsevindirir.Əminəmki,birpedaqoqkimimənivəhəmkarlarımı
düşündürənsuallaraqurultaydacavabtapacağam.Buböyüketimadınmüqabilindəisədahayaxşıişləməli,yenidənqurmadövrününtələbləriiləayaqlaşmalıyam.
–Sənəgələcəkpedaqojifəaliyyətindəmüvəffəqiyyətlərarzulayırıq,Susilə!
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
3 oktyabr 1987-ci il, səh.4
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MÜƏLLİM – MÜHAZİRƏÇİ
Ömrününyarıdançoxunugəncnəslintəlim-tərbiyəsinəhəsretmişRzaTağıyev36ildirki,xəritəönündədayanır.36ildirki,Rzamüəllim əlindəki çubuğun ahəstə hərəkəti ilə dönə-dönə “Haradan
başlanırVətən”sualınacavabverir.Vətəntorpağınıqarış-qarış,diyardiyartanıdır,sevdirirməktəblibalalara.
1951-ciildəBakıdaAzərbaycanDövlətPedaqojiİnstitutunubitirənR.Tağıyevmənalıbirömüryolukeçmişdir.Bakışəhərindəpedaqoji fəaliyyətə başlayan gənc Rza az sonra doğma Ermənistana
qayıdır.Masis(qədimUluxanlı,keçmişZəngibasar–M.S.)rayonunun
Qaraqışlaq(sovetdövründəki–Dostluq)kəndməktəbindəmüəllimlikedir.
YerevanşəhərindəkiMəşədiƏzizbəyovadınasəkkizillikməktəbdədərsdediyiillərRzaTağıyevinpedaqojifəaliyyətsalnaməsində
əsasyertutur.Uzunillərburadatarix-coğrafiyafənlərinitədrisedən
Tağıyevyüzlərləoğlanvəqızadərinbilikvermişdir.O,məktəblilərin
həyatahazırlanmasındavarqüvvəsinisərfetmişdir.HazırdaYerevandak ıM.F.Ax und ovadın aort aməkt əbd ədərsdey ənRzamüə llim
gənclikhəv əs iiləişləyir.O,yalnızpedaqojifəaliyyətləkifayətlənməyərəkməktəbinictimaihəyatındayaxındaniştirakedir.BugünAxundovadınaməktəbdəkeçiriləneləbirtədbiryoxdurki,Rzamüəllim
ordafəaliştiraketməsin.
R.Tağıyev“Bilik”cəmiyyətininüzvüdür.Özünəməxsusişmeto349
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duolanfəalmühazirəçinitez-tezəməkkollektivlərində,zəhmətkeşlər
arasındagörməkolur.MühazirəvasitəsilətəbliğatamühüməhəmiyyətverənRzamüəllimmətbuatımüntəzəmsurətdəizləyir,məruzələrinmövzusunuəvvəlcədəndəqiqləşdirir.Mövzunukonkretşəkildəyerli
şəraitlə,gününtələbləriiləəlaqələndirdiyinəgörəsöhbətlərihəmişə
dinləyicilərəxoştəsirbağışlayır.Məruzələrəhazırlaşarkənpedaqoji
təcrübəsindəndəgenişistifadəedənR.Tağıyevvalideynlərqarşısındaçıxışedərkəngənclərinhərbi-vətənpərvərlik,beynəlmiləlçilikruhundatərbiyəolunmasıüçüngərəklitövsiyələrverir.
Rzamüəllimhəmdəgözəlailəbaşçısıdır.HəyatyoldaşıTamaranın,qızıTamellanındapedaqojitəhsillərivar.MüstəqilhəyataqədəmqoymuşTamellaatasınınyolunututub–müəllimdir,musiqidərsi
tədrisedir.OğullarıRamiqMoskvadaalitəhsilalır,Namiqisəordusıralarındaxidmətedir.Krasnoyarskdiyarındantez-tezəsgərNamiqin
xoşsədasıgəlir.
Rzamüəllimdeyir:
–Müəllimlikşərəflipeşədir.Dərsdediyimizhərbirşagirdbizə
doğmaövladımızqədərəzizdir.Hərdəfəmüəllimlərotağındanjurnal
əlindəçıxandünənkişagirdlərimNailəƏliyevanı(fizikamüəllimi),RozaZeynalovanı(dil-ədəbiyyatmüəllimi)gördükcəfərəhimyerə-göyə
sığmır.Bugünbizeynikollektivdə,çiyin-çiyinəişləyirik.Bundanböyüksevinc,mükafatnəolabilər?!
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
26 mart 1987-ci il, səh.3
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SABAHIN SORAĞINDA
SonzənggünüYerevandakıM.F.Axundovadına9nömrəliortaməktəbindəhlizindəsəfərbəredicişüarlardiqqəticəlbedir:“İyunun
1-iimtahanlarınbirincigünüdür”,“İmtahanlardan“4”və“5”qiymətləralmağaçalışın!”.Buşüarlarşagirdləridərinbiliklərəyiyələnməyə
çağırır.Məsləhətsaatlarıcədvəlidəməktəbdəgedənqaynarişdən
xəbərverir.Buradaişləyənmüəllimlərinəksəriyyətialitəhsillidir.Dərslərkabinetüsuluilətədrisolunur,zənginlaboratoriya,emalatxana,kitabxanavardır.Təhsilinməzmununa,onunideya-nəzəritəmayülünün
gücləndirilməsinəqayğıartırılmışdır.
Həyatınastanasındaduranonuncularlasöhbətetdik,onların
rəngarəngarzulardünyasınadüşdük.
KəmaləMirzəyeva–Universitetinfilologiyafakültəsinəqəbul
olunmaqarzusundayam.Bədiikitablarısevirəm.
ElşadHəsənov–Politexnikinstitutundaoxumaqistəyirəm.Mühəndisolmaqhəsrətindəyəm.
Əkb ərƏliy ev–Hərb iməkt əb əqəb ulolunm aqüçüngüc ümüsın ayac ağ am.Vət ən inayıq-s ay ıqmüd af iə ç is iolm aqənböyükarz umd ur.
RahibRüstəmov–Uşaqlıqdanatamaişzamanıtamaşaedəndəböyükzövqalmışam.Məndəatamkimitəmirçiolmaqistəyirəm.
QönçəMəmmədova–Dərziyəhörmətimvar.Biçib-tikməyəçox
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həvəsliyəm.Əməkmeydanımənimyolumugözləyir.
Nəhayət,şagirdlərinillərdənbərihəsrətlə,həvəsləgözlədikləri
sonzənginsəsieşidildi.Buzənginsəsindəçağırış–sabahınsorağındaolangəncləriişləməyə,oxumağa,yaratmağa,qorumağasəsləyən
çağırışvardı.MəktəbindirektoruAdilSüleymanovonuncularaimtahanlardamüvəffəqiyyət,həyatdacansağlığıarzuladı.Müəllimlərdən
MəmmədSüleymanov,SüsənMirzəyeva,ZeynəbNağıyeva,Nəcibə
Həsənovavəbaşqalarıözdoğmaövladlarıkimisevdikləriməzunlara
uğurlardilədilər.
XsinifşagirdləriKəmaləMirzəyevavəSolmazMəmmədovaçıxışedərəkbildirdilərki,doğmaməktəbdənayrılsaqda,həmişəürəyimizburadaolacaq,təlim-tərbiyəmizdəəməksərfetmişmüəllimlərimizi
heçvaxtunutmayacağıq.
Həyəcandandoğanbiranlıqsükutusalonadaxilolanbirincilərinhay-küylüaddımsəsləripozdu.Üz-gözündənsevincyağankörpələrəllərindəkiçiçəkdəstələrinionuncularatəqdimetdilər.
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
28 may 1983-cü il, səh.4
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AL BAYRAQ DALĞALANIR
Məktəbliyayıdavamedir.Zümrüdmeşələrinqoynunda,səfalı
dağlarındöşündəyerləşənpionerdüşərgələriüzərindəyenədəal
bayraqdalğalanır.Hərtərəfdəuşaqlarınşənqəhqəhələrieşidilir.Minlərləfəhlə,kəndli,ziyalıbalasıdüşərgələrdədincəlir,mənalıistirahət
edir.Respublikamızdastasionarpionerdüşərgələriiləyanaşı,şəhərtiplidüşərgələr,əməkvəistirahətdüşərgələridəfəaliyyətgöstərir.
Vardenisrayonunun(qədimGöyçəmahalı–M.S.)KiçikMəzrəkəndindəkidüşərgədəbelələrindəndir.
***
-Drujina,düzlən!Farağat!Manqabaşçılarıraporta!
Raportverənlərinsəsicingildəyir.Təbillərsəslənir.Pionerşeypurununsədalarıaltındaalbayraqqaldırılır.Qaynarhəyatlaçağlayan
düşərgəgünlərindənbiribaşlayır...
KiçikMəzrədəkiəməkvəistirahətdüşərgəsiM.P.Vaqifadınaortaməktəbinnəzdindəyerləşir.Məktəbinidmanzalıvəmeydançası,kitabxanavəemalatxanasıuşaqlarınixtiyarınaverilmişdir.Pionervə
məktəblilərinmənalıistirahətiüçündüşərgədəmövsüməmütəşəkkil
başlanmışdır.Tədbirlərproqramırəngarəngdir.Buradayuxarısinifşagirdləriistirahətetməkləyanaşı,həmdəkolxozəməkçilərinəyaxından
köməklikgöstərirlər.Buildüşərgədəistirahətedənpionervəkomsomolçularkolxozun6hektarçuğundursahəsinibecərməyi,200hektar
sahənin otunu toplamağı öhdəyə götürmüşlər. Əmək saatlarında
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məktəblilərqarğıdalı,çuğundurbecərir,tütününalağınıvurur,sahələrindaşınıtəmizləyirlər.
Düşərgədəhərnövbəninsonunda“Məniməməyimrespublikanınəməyinəqovuşur”devizialtındakolxozdagörülmüşişləriyekunlaşdıran toplantı keçirilir. Birinci növbənin qabaqcılları - Müşfiqə
İbrahimova,RitaMusayeva,QurbaniNəcəfov,YaşarRüstəmov,ValyaMəmmədovavəbaşqalarıdüşərgərəhbərliyitərəfindənqramota
almışlar.
İstirahətsaatlarındadüşərgədəmaraqlı,rəngarəngtədbirlər
keçirilir.Söhbətzamanıqızlarvəoğlanlarmaraqlıkeçənyayistirahətindəndanışdılar.
LeylaMəmmədova:Düşərgədəkeçəngünlərimizunudulmazdır.Mənəənçoxxoşgələntədbirlərtematiksəhərciklər,viktorinalar,
birdəkitabmüzakirələridir.
İsmayılİbrahimov:ƏməkqabaqcıllarındansağıcıKövsərQuliyevavəQırmızıƏməkBayrağıordenliHəmidZeynalovlagörüşümüz
çoxsəmərəlioldu.
ElşənƏləsgərov:Dostluq,beynəlmiləlçilik,hərbivətənpərvərlikmövzusundakeçirdiyimizsöhbətlərmənidahaçoxmaraqlandırır.
TamaraHüseynova:Ekskursiyalarənçoxxoşumagələntədbirlərdəndir.Belətədbirlərzamanıyoldaşlarımızıdahayaxındantanıyır,
bir-birimizinxasiyyətinəbələdoluruq.
AşıqlaryurduGöyçəmahalındapoetiksözəməhəbbətsonsuzdur,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,NatiqAbdullayevqarmonuməharətlədilləndirir.
Düşərgədədil-ədəbiyyatmüəllimiMəşdiSadıqovlanəğməmüəllimiAkifBinnətovunrəhbərliyialtındasəhnəciklərhazırlanır.MəktəblilərM.F.Axundovun“HacıQara”pyesindənparçalarısəhnələşdirmişlər.
Uğurlaoynanılantamaşaalqışlarlaqarşılanmışdır.SonraS.Vurğunun
“Vaqif”pyesindənhazırlanmışparçalargöstərilmişdir.
Müəllimlərləsöhbətetdik.BədəntərbiyəsimüəllimiƏkrafHümmətovdedi:
- Uşaqlara ən çox xoş gələn idman yarışlarıdır. Yarışlarımız
“Ümidstartları”adlanır.Qaliblərəxatirəhədiyyələriverilir.ŞahmatyarışlarınınqalibiVüqarHüseynovmükafatlandırılmışdır.
DüşərgərəisiBaharİsmayılovadediki,hərilmövsümərzində
düşərgəmizdə200nəfərpionerdincəlir.Kolxozhəmkarlartəşkilatının
hesabınahərgünuşaqlarapulsuzyeməkverilir.Valideynkomitəsinin
üzvləri,deputatlarvəkəndsovetininsədriiləbirlikdədüşərgədəvaxtaşırıyoxlamalarkeçiririk.DəstərəhbərləriZinaidaTatarintsevanınvə
ZakirMustafayevinişplanlarıtədbirlərləzəngindir.Çalışırıqki,düşərgəgünləriməktəblilərinxatirələrindəənçoxyaddaqalansəhifəolsun.
-İst irah ət in izuğurluols un,əzizbalalar!Yor ulm ayas ın ız,
müə llimlər!
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
7 avqust 1984-cü il, səh.4
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GÜNÜN TƏLƏBLƏRİ
SƏVİYYƏSİNƏ*
Həyatdurmadaninkişafedir,adamlarınhəyattərzigündən-günəyaxşılaşır.Bugünkəndzəhmətkeşiteatra,kinoya,konsertə,idmanaböyükmaraqgöstərir,asudəvaxtınıdahasəmərəlikeçirmək
istəyir.Bütünbunlarkəndyerlərindəkimədəniyyətocaqlarıqarşısındayüksəktələblərqoyur.Əhalininmədəniistirahətinintəşkili,asudə
vaxtadiqqətvəqayğıbugünölkəmizdəbütüntəşkilatlarınfikriniməşğuledənaktualməsələdir.Lakinfaktlardangöründüyükimi,yerlərdə
buhaqlıvəprinsipialtənqiddənçoxləngnəticəçıxarırlar.
Ardanışda vəCildə (qədimGöyçəmahalı,sovetdövründəki
Krasnoselorayonununkəndləri–M.S.)klublardaaparılaniş,əhalinin
mədənitərbiyəsi,asudəvaxtınıntəşkilixeyliyaxşısəviyyədədir.Ardanışkəndindəkixalqçalğıalətləriansamblının,dramdərnəyininsorağı qonşu kəndlərə də çatıb. Ustalıqla hazırlanmış teatr tamaşaları
əhalininrəğbətiniqazanır.Kənddəidmanıninkişafınadagenişyerverilir.İdmanmetodistiƏliAbdullayevinbilavasitərəhbərliyivətəşki*Yazıixtisarlaverilir.
Qeyd:1986-cıildəKrasnoseloRayonPartiyaKomitəsinintəlimatçısıİradə
HacıyevavəRayonİcraiyyəKomitəsimədəniyyətşöbəsininmüdiriH.K.iləbirgə
keçirdiyimizhəminreyddənbəziqeydləribukitabadaxiletməkdənməqsədimiz
sovethakimiyyətininsonillərindəErmənistandakıAzərbaycankəndlərininvəziyyəti
barədətariximəlumatlarınəsillərəötürməkdir.
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latçılığısayəsindəşahmat,futbolvəvoleybolyarışlarıkeçirilir.Buyarışlarözətrafındaxeylihəvəskarıbirləşdirir.Rayonicraiyyəkomitəsi
mədəniyyətşöbəsininmüdiriH.K.daqeydetdiki,Ardanışdamədəniyyətişi,asudəvaxtaqayğırayonmiqyasındayüksəksəviyyədədir.
Ağbulaq sovxozurayonuniritəsərrüfatlarındandır.Sovxozun
gəliriildən-iləartsada,kəndinmədənisimasındadəyişikliknəzərə
çarpmır.Mədəniyyətocağını–klub-kitabxananınyerləşdiyibinanımədəniyyətobyektiadlandırmaqdüzgünolmazdı.Buradaasudəvaxtı
səmərəlikeçirməküçünheçbirşəraityoxdur.Kinosalonuyazınisti
günündəbuzxananıandırırdı.Bəsqışdaburadanecəotururlar?Yalnızkinoverilənaxşamlarbir-ikisaatlığayandırılansobaburanınecə
qızdırabilər?Kəndəhalisininənçoxasudəvaxtamalikolduğuqışaylarındabusoyuqsalonakimgələrvəburadanecətədbirkeçirmək
olar?Klubyerləşənotaqdaikicəpalçıqlıstuldanvəşkafadlandırılan
əşyadanbaşqaheçnəgörmədik.Asudəvaxtlarınıyalnıznərdvədominooynamağasərfedənlərklubdasəmərəliistirahətüçünheçbir
şəraitolmamasından,tədbirlərinyeknəsəkliyindənbollucagileyləndilər.Binanınsonuncudəfənəvaxttəmiredildiyiniheçkəsyadınasalabilmədi.Klubdafəaliyyətgöstərənyeganədərnəkbədiiözfəaliyyət
–mahnıdərnəyidirki,onundacəmidoqquzcanəfərüzvüvardır.Bəs
bu böy üklükd ə kəndd ə dig ər gənclər, cav anlar nə ilə məşğ ul
olurlar? Klub müd ir i Səf ər Nəs ib ov bu sua la cav ab verm əkd ə
bərkçət inlikçəkd i.
Toxluca kənd klubunda səliqə-sahman diqqəti cəlb edirdi.
“OnlarVətənəxidmətetmişlər”,“İdmanvəgözəllik”,“Mülkimüdafiə”
guşələri,tennisstollarınınətrafıçoxadamlıidi.Hissolunurduki,buradatənqiddənnəticəçıxararaqklubunistirahətguşəsinəçevrilməsi
sahəsindəmüəyyənişgörmüşlər.Lakin...Nöqsanlarhələdəçoxdur.
Kinosalonusınıq-salxaqstullarladoludur.Sovxozrəhbərliyininlaqeyd
münasibətiüzündənrayondaToxlucaklubuüçünayrılmış200stul
hələdəözünvanınaçatmayıb.Klubbinasınınətrafınınabadlaş357
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dırılmasıdahələki,yadadüşmür.Klubdafəaliyyətgöstərəndərnəklərazlıqtəşkiledir,kəndəhalisininmaraqdairəsiniəhatəedəbilmir.
Şəkilçəkməyəhəvəsivəqabiliyyətiolanlarçoxluqtəşkiletdiyihalda,
klubdarəsmdərnəyiyoxdur.Bubarədədüşünməklazımdır.
Gölkənd klubundaoturmağastulyoxdur.Köhnələrsıradançıxıb,yenilərisəmüəyyənhissəciklərinçatışmamasıüzündənquraşdırılmayıb.Görəsən,tamaşaçılarkinoyaayaqüstəmibaxacaqlar?Kim
vənəzamantapıbgətirəcəkhəminhissəcikləri?
Əmirxeyir kəndklubundaheçbirçalğıalətiyoxdur.Alətsizözfəaliyyətdərnəyitəşkiletməkmümkündürmü?
Bəryabad kəndindəklubbinasıqəzavəziyyətindədir.Əvvəla,
klubadlanantikilininyolubeləyoxdur.Camaatçayınkənarındakıensizcığırdançətinlikləkeçir.Yazaylarındaçayınsuyuqalxandaisəklubabuyollagetməkqeyri-mümkünolur.Binanınnamünasibliyiazimiş
kimisalondazibildizəçıxırdı.Aylarlaklubaqədəmbasmayanxidmətçigörünür,uçuqtavanınaltındaqalmaqdanqorxur.Ammahəraymaaşcədvəlinəcəsarətləqolçəkir.
Klubunyenidənqurmaya,əsaslıtəmirəehtiyacıvardır.Avadanlıqsız,yarıuçuqbinadayerləşənklubda,şəxsievinzirzəmisindəyerləşənkitabxanadahansımədənitədbirdənsözaçmaqolar?Yaxşı
olmazmıki,sovetlikBəryabaddaklub-kitabxanaüçünyenibirbinainşaedilməsibarədətəşəbbüsgöstərə.Vaxtıçatmışbuməsələiləməşğulolmaqlazımdır.
Çaykənd klubundaisəvəziyyəttamamiləbaşqaşəkildədir.Buradamədənitədbirlərarabirkinogöstərməkləməhdudlaşır.KlubmüdiriEtibarKərimovundediyinəgörə,dramdərnəyiməşqlərəaxşamlar
kinoseansıqurtardıqdansonrabaşlayır.Bunədərəcədəinandırıcıdır?Gecəsaat22.00-dansonrakeçirilənməşqəkimlərgələr?
Meşəkənd klubuyenicətəmirolunmuşdur.Salona50ədədtəzəyumşaqstuldüzülmüşdür.Lakinburadadaqarmondansavayıheç
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birçalğıalətiyoxdur.KlubmüdiriGülnazSərdarovagəncdir,təcrübəsizdir,bacarıqlıvəişbilənyoldaşlarınköməyinə,dəyərliməsləhətlərinəciddiehtiyacduyur.Meşəkənddəklubişiçoxprimitivşəkildətəşkil
edilib,işçilərmüxtəlifsiyasikampaniyalaradairmühazirəvəməruzələroxumaqdanbaşqaheçnəetmirlər.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
mədəniyyətocaqlarındanyalnızaltısınınbinasındaqızdırıcısistemvardır.SobalarvasitəsiləqızdırılanbinalarsakəndSovetlərinin,ilkpartiya təşkilatlarının zəif nəzarəti sayəsində kifayət qədər yanacaqla
təminolunmur.1985-ciildərayonklublarıüçün105minmanatlıqavadanlıq,müxtəlifəşyalar,alətləralınmışdır.Lakinhələdəklublardabu
sahədəciddikəsirvardır.
Mədəniyyətocaqlarındaişləyənkadrlarınseçilməsi,burayabacarıqlı,istedadlı,həvəskarşəxslərincəlbedilməsidəvacibməsələdir.
Klublarınişiyenilikçilik,təşəbbüskarlıqruhundaqurulmalıdır.Dərnəklərinişindəzəhmətkeşlərinfəaliştirakınanailolmaq,estetiktərbiyənin,ədəbiyyatvəidmanıntəbliğisəviyyəsininyüksəlməsinəciddi
diqqət yetirmək lazımdır. Zəhmətkeşlərin sosial sərvət olan asudə
vaxtdansəmərəliistifadəetməsiaktualməsələdirvəbuməsələhamınınarahatetməlidir.
“Sovet Ermənistanı” qəzeti
3 iyun 1986-cı il, səh.4
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TƏLƏBƏLİK İLLƏRİ*
Yenəqızılıpayızözqanadlarınıanatəbiətinüzərinəgərib.Ətrafmühitlibasınıdəyişib,ağacların“yarpaq-yarpaqpıçıltısı”başlayıb.
Ömür-günümüzyenibirdövrə–şıltaqpayızgünlərinəqədəmbasıb... Bu günlərin neçə vaxtdan bəri yol gözləyənlərinin – tələbə
gənclərinbayramıbaşlayıb.Aliməktəblərin,tədrisocaqlarınınqapısı
taybatayaçılıb.Gəncoğlanvəqızlarözdoğmaevlərindəndahadoğmaolanelmvəbilikmərkəzlərinə,auditoriyalaraqayıdıblar.Romantikailədolutələbəlikillərininyenisəhifələrivərəqlənməyəbaşlayıb...
***
K.MarksadınaQırmızıƏməkBayrağıordenliYerevanPolitexnikİnstituturespublikanınböyükvəqabaqcıltəhsilocaqlarındanbiridir.Buradaminlərləgənctəhsilalır,elmvəbiliköyrənir.İnstitutun
həyətindəbirqrupgəncdiqqətimizicəlbetdi.OnlarAzərbaycandilindənəbarədəsəqızğınmübahisəedirdilər.Öyrəndikki,bugənclərgünəşli Azərbaycandandırlar. Odlar yurdunun dilbər guşələrindən –
Ağdamdan,Şəkidən,Astaradan,Qazaxdan...olanbugənclərinstitutunmexanikafakültəsindəoxuyurlar.
FakültənindekanıM.V.dedi:
–Biraliməktəbdəbütünsahələrüzrəmütəxəssislərhazırlamaqüçünixtisaslıkadrlar,praktikməşğələobyektləriolmadığından
*MəqaləninhəmmüəllifiMirzəYusifovdur.
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1981-cidərsilindənetibarənkooperativqəbulüsulunamüraciətolunmuşdur.Buüsulaəsasən,qardaşAzərbaycanvəCürcüstanrespublikalarınınhərbirindənonnəfərabituriyenteksperimentyoluiləqəbul
imtahanlarınıverdikdənsonrabizimfakültəyəgöndərilir.Qəbulzamanıhəminabituriyentlərinrusdiliniyaxşıbilməsivətexnikifənlərdən
hazırlıqlıolmasıəsasgötürülür.Üçüncükursdanhəmintələbələrin
kosmikcihazlarüzrəmühəndis-konstruktorvəmaşınqayırmadakeyfiyyətənəzarətinavtomatlaşdırılmasıüzrəmühəndis-mexanikhazırlayansahələrüzrəixtisaslaşmasıbaşlayır.Fakültədətələbələrdənibarət
beynəlmiləlqruplaryaradılır.Bucürqruplarıntəşkilihəmqardaşxalqlarınövladlarınınbir-birinindilini,adət-ənənəsiniöyrənmək,həmdə
təlimprosesindəortasəviyyənitəminetməkbaxımındanolduqcayaxşınəticələrverir...
Doğrudanda,institutdaolduğumuzvaxtistərtələbələrlə,istərsəmüəllim-professorheyətiiləolansöhbətlərimizdəfakültədekanınındediklərininşahidiolduq.
İbadTeymurovüçüncükurstələbəsidir.YerevanPolitexnik
İnstitutunailkərizəverənlərdən,azərbaycanlıtələbələrinilkpionerlərindəndir.Özdərinbiliyi,səmimiyyətiiləqrupyoldaşlarının,müəllimlərin rəğbətini qazanıb. Fakültə komsomol və həmkarlar
təşk ilatlar ın ınbür oüzv üd ür.Biliy in i“Eyler inalf a,bett a,qamm a
int eqrallar ı” mövz us und a elm i iş üzər ind ə sın am ağ a haz ırlaş ır.
İbadburad aözün əxeylidost- tan ışqaz an ıb,qıs amüdd ətərz indəerm ən idilind ədan ışm ağ ıdaöyr ən ib.Ohəmdəgöz əlidm ançıd ır. Resp ublik an ın ali məkt əblər i aras ınd a keç ir ilən güləş
yar ışlar ınd ains tit ut unadın ışər əfləqoruyur.
İbadınkursyoldaşıElxanMehdiyevbarədədəyalnızxoşsözləreşitdik.Müəllimləribildirdilərki,Elxanistedadlıtələbədir,əlaqiymətlərlə oxuyur. İnstitutun tələbə elmi cəmiyyətinin fəal üzvüdür.
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İndiyədəkmüxtəlifsəpkilərdəmaraqlıaxtarışlaraparıb.Hazırda“Keplerqanunlarıvəümumdünyacazibəqanunu”mövzusundaelmiişüzərindəçalışır.Azərbaycanlıtələbənindərinbiliyi,yüksəkçalışqanlığı
gözəlümidlərdoğurur.
XatirəHacıyevasəfalıŞəkidəboya-başaçatıb:
–Birvaxtlarmən ədes əyd ilərki,Yer evansən inüçündoğmabirşəh ər ə,neç ə-n eç əunud ulm azdostlar ınünvan ın açevr iləc ək,inanm azd ım.İnd iburad amüxt əlifmillətlərd ənolançoxlu
dostvəsird aşqaz anm ış am.Şəh ər intəm izhavas ı,göz əlarx it ekturas ımən ivalehedib.
Həmingünbirincikurstələbələrinin–Mehdi,Namiq,Yunisvə
başqalarınındeməyədahaçoxsözlərivaridi.Axı,cəmisibirneçəhəftədirki,onlarözarzularınaçatmış,adlarınınyanınayenibirad–tələbəadıyazmışlar.Qarşıdaonlarıbilikləraləminəmaraqlı“səyahətlər”,
neçə-neçəyuxusuzgecələrinbəhrəsiolacaqsevinc,fərəhdolugünlərgözləyir.
Mehd iMehd iy evort aməkt əb iMirb əş ird ə(Tərt ərray on unda–M. S.)bit ir ib.Seçd iy iixt is asd anda,qrupyold aşlar ınd anda
old uqc araz ıd ır:
–Tələbəyik,tələbə...Doğrusunudeyimki,birvaxtlarbuadın
odunaçoxyanmışam,özümüçünənyüksəkzirvəhesabetmişəmtələbəliyi.İndibudur,sovetKonstitusiyasınınbizgənclərəverdiyitəhsil
hüququnəticəsindəözarzumaçatmışam.Bizazərbaycanlıtələbələr
üçünböyükfəxrdirki,respublikamızınadınıonunhüdudlarındankənardatəmsiledirik.Əlbəttə,qarşıdaçətinimtahanlar,ciddisınaqlar
gözləyirbizi.Lakinbiz–birincikurstələbələrimöhkəmbiliyimizə,yuxarıkursyoldaşlarımızınqardaşlıqköməyinə,fənnmüəllimlərimizin
tələbkarlığıvəsəmimiyyətinəbelbağlayaraqbusınaqlardanalnıaçıq362
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gülərüzçıxacağımızaşübhəetmirik.
Oxuduğumqrupdamehribanvəqayğıkeşyoldaşlarçoxdur–
Manuka,Vaxtanqmənimyaxındostlarımdır.Bizdərslərəbirlikdəhazırlaşır,boşvaxtlarımızıbirlikdəkeçiririk.Yataqxanadaüçüncüotaq
yoldaşımızıgürcütələbələrdənseçmişik.
***
Zeytundabirünvanvar.Buünvandayalnızvəyalnızgənclər
yaşayır.Həraxşamtələbəşəhərciyiadlananhəminünvandangitaranınsehrlitellərindənqopan“YanıqKərəmi”,“Sonabülbüllər”,“Dalğalar” ətrafa yayılır, həzin Azərbaycan musiqisi neçə-neçə ürəkləri
əfsunlayır,riqqətəgətirir...
“İllərquşqanadlıdır”,–deyiblər.Günlərötəcək,eləbirvaxtgəlibçatacaqdırki,onlarınadlarıyanınayeniadlar–alim,müəllim,mühəndis,konstruktoryazılacaq.Tələbəadıözömrünübaşavursada,
tələbəlikillərininqəlblərdəoyatdığıkövrəkxatirələrheçvaxtunudulmayacaq,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”
İrəvan şəhərində, ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. İxtisası filoloq, peşəsi jurnalistdir. Mənsur şeirlər yazır. Azərbaycan EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
dissertantıdır. Jurnalist fəaliyyətinə “Sovet Ermənistanı” qəzetindən başlayıb. Taleyindən qaçqınlıq faciəsi keçib. “Azərbaycan qadını” jurnalında, Azərbaycan Bədii Tərcümə və
Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində çalışıb. “Yurddaş”qəzetinin əsasını qoyanlardan biridir. İllərlə sıx əməkdaşlıq etdiyi, çalışdığı
Azərbaycan radiosunda populyar verilişlərdən sayılan “Qız
qardaşım” radio toplusunun yaradıcısı və aparıcısıdır. Hazırda Azərbaycan Milli Televiziyasının “Xəbərlər” baş redaksiyasında çalışır. Parlament müxbiri kimi televiziya şərhçisi
məharətinə görə Az.KİVİ Hİ-nin təqdimatıyla respublika
Mətbuat Fondunun Fəxri fərmanı ilə təltif olunub.
– Mənzərə xanım, köhnə iş yoldaşı kimi çoxdandır görüşüb söhbət etməmişik. Buna baxmayaraq, içəri girən kimi
vaxt qıtlığından şikayətləndiniz. Yəni işiniz o qədər çox olur
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ki, dostlarla hərdənbir söhbət etməyə də vaxt tapmırsınız?
– Bəxtiyar müəllim, yaxşı bilirsiniz ki, bu, insanın özünü özündən alan sənətdir. Bəlkə elə peşəmizin xoşbəxtliyi də bundadır, bədbəxtliyi də. Fakt budur ki, əsl jurnalistin özü üçün yaşamaq imkanı
yoxdur. Yəni o, yalnız sənət üçün yaşayır, adi bir məqalə, reportaj hazırlayıb ortaya çıxaranadək günlərlə axtarışda olur. Gərək sənətkar
özü-özünü təkrarlamaya. Hər hansı formada özünütəkrarlama jurnalist üçün ölüm deməkdir. Ona görə də həmişə axtarış aparır, müxtəlif
sahələrdə qələmini sınamalı olursan. Beləliklə saatlar günlərə, günlər
aylara calanır, bir də ayılıb görürsən ki, köhnə dostlardan xeyli uzaq
düşmüsən.
– Siz daha çox hansı mövzuda yazmağı xoşlayırsınız?
– Siyasət. Mən uzun illər ideologiya, mədəniyyət və publisistika sahələrində çalışmışam. Hərdənbir də iqtisadiyyatdan yazmışam.
Siyasətə isə hətta siyasətdən yazmaq qadağan olunduğu vaxtlarda
da toxunmağa çalışmışam. Çünki elm də, maarif də, mədəniyyət də
qlobal baxımdan yanaşanda siyasətin tərkib hissələridir.
– Mənzərə xanım, bədnam Dağlıq Qarabağ hərəkatı
başlanan vaxtlar ermənilər tərəfindən təqib və təhqirlərə,
ölüm və işgəncələrə məruz qaldığımız anları xatırlatmaq istəməzdim. Ancaq məsələ ondadır ki, kənd yerlərində ermənilərlə azərbaycanlılar bir-birini yaxından tanıdığından
üz-üzdən utanırdı. Biri qorxur, biri çəkinir, bəziləri isə bizə
“hörmət edirdi”. Amma şəhərdə belə deyildi. Siz Yerevanda
yaşayırdınız, azərbaycanlı olduğunuzu da bilirdilər...
– Bəli, o illərdə başımız çox müsibətlər çəkib. Amma buna baxmayaraq mən öz işimdə idim. Yerevanda işləyir, Bakıya lazımi informasiyanı ötürür, bəzən vacib bildiyim sənədləri şəxsən özüm gətirib o
vaxtkı Azərbaycan KP MK-ya təqdim edirdim. Yadınızdadırsa, hətta bir
dəfə redaksiyadan çıxanda – “Zvartnos” aeroportu ələ keçirilən gün,
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yəni 5 iyul 1988-ci ildə məni öldürmək də istədilər.
– Bəli. Onda mən də aeroporta gedirdim. “Sovet Ermənistanı” üçün Bakıdan göndərilən materialı götürməli idim.
– Həmin vaxt əgər özümü bir qədər itirsəydim, elə oradaca öldürəcəkdilər. Ermənicə təmiz danışırdım, o qədər cəsarətlə cavab verdim ki... Onlar fikirləşdilər bəlkə səhv salıblar...
– Bəs Sizi nişan verən kim idi?
– Bizim nəşriyyatda, mətbəədə işləyən bir erməni qızı. Sonradan hətta Ermənistan KP MK-nın nümayəndəsinin iştirakı ilə redaksiyamızın yığıncağı səviyyəsində də həmin məsələ müzakirə olundu.
Amma üstünü açıb-ağartmamağı məsləhət bildilər. Nə isə.
Bir dəfə şəhərdə Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün
imza toplandığını gördüm. Həmin sənədləri Moskvaya göndərəcəkdilər. Qarabağ komitəsinin üzvlərinə özümü erməni kimi təqdim edib
dedim ki, bunlardan verin aparım qocalara, evdən bayıra çıxa bilməyənlərə də imzalatdırım. Və həmin sənədlərdən – səsvermə blanklarından bir neçə nüsxə alıb göndərdim Bakıya, Vəzirova çatdırdılar.
Blankları verəndə ermənilər məndən sənədlərimi istədilər. Dedim ki,
yanımda heç bir sənəd yoxdur. Halbuki çantamı açsaydılar vəsiqəmdən tutmuş pasportumadək hamısı oradaydı. Bundan sonra ünvanımı
və telefonumu soruşub öz yanlarında qeyd etdilər. Özgə bir ünvan dedim. Təsadüfən, məni sorğu-suala tutan oğlanlardan biri həmin məhəllənin sakini çıxdı. İnanın ki, az qala ürəyim qırılıb ayaqlarımın altına
düşdü. Həmin məhəlləni yaxşı tanıdığımdan çox inandırıcı şəkildə bir
az aralıda yaşadığımı bildirib vəziyyətdən çıxdım.
Hələ Sumqayıt hadisəsindən əvvəl erməni ümummilli hərəkatının lideri Paruyr Hayrikyan mənə məktubla “Erməni və Azərbaycan
xalqlarına çağırış”larını göndərmişdi. (Erməni mətbuatında da arabir
çıxış etdiyimdən imzamı tanıyırdılar). Çağırışda Moskvanın təhriki ilə
iki xalq arasında dəhşətli bir qırğının olacağına işarə var idi. Bu sə404
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nədləri yığıb Bakıya, Az.KP MK-ya gətirdim, sonra isə tərcümə elədim,
həmfikirlərimlə bərabər surətlərini çıxartdırıb Ermənistandakı azərbaycanlıların vəziyyətini şərh edən məktubla birgə SSRİ-nin və bütün
müttəfiq respublikaların Ali Sovetlərinə göndərdik. Ümumiyyətlə, bu
istiqamətdə çoxlu işlər görmüşük.
...Yerevandasa vəziyyət get-gedə gərginləşirdi. Axşamlar teztez “Sovet Ermənistanı” əməkdaşlarının qapılarını döyür, təhdid edirdilər. Əvvəl elə bilirdik ki, həmin təqiblər yalnız bir neçəmizə qarşı
yönəldilib. Sonradan məlum oldu ki, bu hamımıza qarşı təşkil olunmuş aksiyadır. Hətta bir dəfə sahə müvəkkili evimizə gəlib xəbərdarlıq etdi ki, heç bir şey aparmadan şəhəri tərk et, yoxsa səni
öldürəcəklər. Ona dedim ki, sən sovet milisisən, eləmi? Dedi ki, bəli.
Dedim: mən də sovet vətəndaşıyam, bir halda ki, 2 min quldurun 1
qızı öldürməkçün hücuma keçəcəyi sənə bəllidir, zəhmət çək mənim
təhlükəsizliyimi qoru!
Qayıtdı ki, bilirsən, mənim o qədər qüvvəm yoxdur gələnlərin
qarşısını alam. Bir də ki, sən öldürüləndən sonra mənim tutulub cəzalandırılmağımın səninçün nə əhəmiyyəti var?! Həmin axşamın səhərisi şəhər komendantına müraciət etdim...
– Bəs bunları niyə bu günə qədər yazmayıbsınız, deməyibsiniz?
– Hələ Bakıdakı 1988-ci il mitinqlərində mənə dəfələrlə deyirdilər ki, çıx tribunaya danış, sənin sözün daha əsaslıdır, əlində faktların var. Bilirsiniz, kütlə qarşısına çıxmaq böyük məsuliyyətdir, gərək
dediyin hər kəlmənin rezonansını düşünəsən.
Və bu məsuliyyəti dərk etdiyimdən həmin təklifdən imtina edirdim. Heç vaxt gözə girmək, irəli çıxmaq, siyasi liderlik iddiasında olmamışam. Sadəcə, vacib saydığım işləri görməyi özümə borc
bilmişəm. İndi nəyə nail olmuşam, nə qədər xalqıma xeyir vermişəm,
ümumi işimizə kömək etmişəm deyə bilmərəm, amma vicdanım ra405
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hatdır ki, vətənin və millətin taleyi həll olunan məqamlarda əlimi yanıma salıb oturmamışam, övladlıq borcumu yerinə yetirməyə çalışmışam. Özü də ölümü gözümün altına alıb o işləri görmüşəm. Həmin
günlərdə o qlobal məsələlərin fonunda ölüm nəydi ki... O barədə yazmağa gəlincə isə düşünmüşəm ki, bu mənim taleyimdir, qismətimdir
yaşamışam. Yazmağa nə ehtiyac var.
– Mənzərə xanım, deyəsən xatirələr bizi çox uzaqlara
apardı. Onsuz da bugünkü qayğılarımız kifayət qədərdir. Gəlin mövzunu dəyişək. Uzun müddətdir mətbuatda çalışırsınız.
Bir jurnalist kimi deyə bilərsinizmi, o vaxt işləmək asan idi,
yoxsa indi?
– Bilirsiniz, jurnalist üçün işləmək, özü də əsl jurnalist kimi işləmək həmişə çətin olub. Çünki əvvəllər demokratiya yox idisə də,
jurnalistikada məktəb var idi. Çox təəssüf ki, söz azadlığına geniş
meydan verildiyi indiki dövrdə jurnalistika məktəbini itirdik. O vaxtlar
nədən yazırsan yaz, bütün sahələrdə stabilləşmiş normalar var idi. Və
sənin yazın o normalara cavab verməliydi. Elə bilməyin mən şablon
tərəfdarıyam. Jurnalist qələmi əlinə alanda məsuliyyət hiss edirdi. İndi çoxlarında o məsuliyyət yoxdur. Ucuz sensasiya naminə nədən desən yazırlar.
– Mənzərə xanım, Siz jurnalistikanın bütün mərhələlərini keçibsiniz. Yəni qəzetdə, jurnalda, radioda işləyibsiniz və
hazırda da televiziyada çalışırsınız. Bunlar sənətə bağlılıqdan
irəli gəlir, yoxsa taleyin qismətindən?
– Mən jurnalistikanı lap uşaqlıqdan sevirdim. Həmişə məndən
soruşanda ki, böyüyəndə kim olacaqsan, deyirdim jurnalist. Gülürdülər ki, atasının kreslosunu əlindən alacaq.
Yazmağa şeirlə başlamışam. Poemam da olub. Məktəbdə divar
qəzetinə məqalələr yazırdım. O ki qaldı jurnalist peşəsinə, məncə kamil sənətkar olmaq üçün sahələrin hər birinin spesifikasına dərindən,
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özü də praktikada bələd olmaq vacibdir. Adicə jurnalla qəzet jurnalistikası nisbətən yaxın görünsə də, aralarında böyük fərq var. Mən bunu “Azərbaycan qadını” jurnalında işləyəndə duydum. Jurnalda daha
çox problematik məsələlərə, köklü mövzulara yer ayrılmalıdır ki, 3-4
ay sonra oxucuya çatanda yazı aktuallığını itirməsin. Qəzetdə deyilən
söz isə bu günün sözü olmalı, operativ informasiya yükü daşımalıdır.
Radio yığcam, lakonik dili sevir. Televiziyanın isə vizual ünsiyyət imkanları genişdir. Jurnalistikanın mərhələlərini pillə-pillə keçməyimi sənət taleyimin ən böyük uğuru hesab edirəm.
– Məncə, televiziyanın imkanları daha geniş, əhatəli olsa da, jurnalistin formalaşması üçün qəzet ilkin və yaxşı
məktəbdir?
– Bəli.
– Mənzərə xanım, elə hal olubmu ki, yazdığınız məqalənin və ya kimləsə müsahibənin sonralar peşimançılığını çəkəsiniz?
– Qətiyyən.
– İstəyirsiniz bir misal çəkim. Bax bir il bundan əvvəl
televiziyada Əbülfəz Elçibəyin ideyalarını təbliğ edir, müsahibələr götürürdülər. Ə.Elçibəy yox, başqa biri olsun, fərqi yoxdur. Televiziyada deyilən söz sonrakı gündə yaddan çıxa
bilər. Amma qəzetdə belə deyil. İndi qəzetdə təriflədiyin adamı bir də görürsən ki, köhnə nömrələrdə tənqid edibsən. Son
illər belə şeylər tez-tez olur. Sizin yaradıcılığınızda necə?
– Əgər jurnalist obyektivdirsə, onun öz mövqeyi varsa, qərəzsizdirsə, o heç vaxt dünən dediyi sözdən bu gün xəcalət çəkməz.
Əsas məsələ bundadır. Bir də ki, jurnalistin yazısında zamanın ruhu olmalıdır. Yoxdursa, deməli o, jurnalist deyil. Oxucu da jurnalistin yazısını təhlil edəndə ona mütləq zaman və məkan kontekstində
yanaşmalıdır. Jurnalisti, yaxud yazıçını yaşadığı dövrdən, o tarixi şə407
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raitdən təcrid edib yaradıcılığına qiymət vermək düzgün deyil.
Jurnalist əsasən də ictimai-siyasi mövzulara ayıq-sayıq yanaşmalı, kor-koranə hansısa partiya və ya şəxsiyyətə xidmət göstərməməlidir. Onsuz da bizdə yaranan partiyaların çoxu ideologiya ətrafında
yox, şəxsiyyət ətrafında formalaşıb. Həmin şəxsiyyət reytinqini itirəndə onu təbliğ edən jurnalist də qalır pis vəziyyətdə.
Mən heç vaxt cəbhəçi olmamışam, amma AXC-nin tərəfdarı olmuşam və demokratik hərəkatda ömrümün illərini qoymuşam. Mən
bunu necə inkar edə bilərəm? (Halbuki bu gün çoxları inkar edir!) Bu,
mənim həyatımdır. Amma AXC hakimiyyətə gələndən sonra onların
kadr siyasətini bəyənməmişəm və bu nöqsanı televiziyada tənqid
edən birinci şəxs mən olmuşam. Təsəvvür edin ki, həmin material barədə “Gün” proqramı başlananda Prezident Aparatına məlumat çatdırdılar və şəxsən Dövlət katibi Pənah Hüseynovun göstərişi ilə mənim
reportajım proqramdan çıxarıldı. Yəni demək istəyirəm ki, AXC-yə rəğbətim həqiqəti deməkdə, gördüyümü yazmaqda mənə mane ola bilməmişdi, iqtidarda olmaları da gözümü qamaşdırmamışdı. Amma
yaltaq yazarlar var ki, adamları məhz kreslosuna görə tərifləyir və yıxılana balta çalmağa birinci başlayırlar. Bir həqiqəti iqtidardakılar xüsusilə dərk etməlidirlər ki, yaltağa güvənmək olmaz!
– Teleşirkətin sabiq sədri Məmməd İsmayıl vaxtilə Milli
Məclisdə çıxış edərək bildirdi ki, televiziya dövlətə xidmət
edir. Səhv etmirəmsə, həmin verilişi Siz aparırdınız. Bu fikrə
münasibətiniz.
– Dövlət televiziyası dövlətin mənafeyinə xidmət etməlidir, iqtidarda oturanların mənafeyinə yox. Çox təəssüf ki, həmkarlarımız bəzən dövlətin mənafeyi ilə iqtidardakıların mənafeyini qarışdırırlar. Kim
iqtidara gəlirsə, səhv-düz bütün hərəkətlərini tərifləyib deyirlər ki, bu,
dövlətin mənafeyidir. Şəxsən mənim üçün dövlətin və millətin mənafeyi əsasdır, iqtidardakıların yox. Heç vaxt iqtidardakılara yarınmağa
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çalışmamışam. Gördüklərimi, duyduqlarımı qələmə almışam. Çünki
vəzifə sahibləri tez-tez dəyişir, dövlət və millətsə dəyişməzdir. Əbədinin mənafeyini müvəqqətiyə qurban vermək olmaz.
– Bəli. Dövlətin mənafeyi və millətin mənafeyi var ki,
bunlar da üst-üstə düşməlidir. Amma son illər tərsinə olub.
– Bilirsiniz, iqtidara kim gəlirsə, onu tərif kampaniyası başlanır.
Bu da işə xeyirdən çox ziyan vurur. Bir misal çəkim. İndiki parlament
təzə seçiləndə sessiyalarda bəzi deputatların Heydər Əliyevi sıxışdırmaları hamımızın yadındadır. Onda mən radio üçün hazırladığım süjetdə Heydər Əliyevin böyük təcrübəyə malik dünya miqyaslı siyasətçi
olduğunu qeyd edib onun potensial imkanlarından istifadə etməyin,
qüvvələri birləşdirməyin zərurətindən yazmışdım. Həmin fikirlər
mətndən çıxarılmışdı. Sonra elə oldu ki, süjet ümumiyyətlə efirə gedəsi olmadı. Bu yay Gəncə hadisələri ilə əlaqədar Heydər Əliyev Surət Hüseynovla görüşə gedəndə də dövlət televiziyasından təkcə mən
getdim, özü də könüllü, Gəncədən qayıdandan sonra elə oldu ki,
Heydər Əliyev Ali Sovetə sədr seçildi, bu dəfə fırfıra kimi başladılar
dörd yanında gəzişməyə. Belə zirək “jurnalistlərimiz” çoxdur.
– Mənzərə xanım, bilirik ki, Sizin potensial imkanlarınız genişdir. Qaynar jurnalist fəaliyyətinizlə yanaşı elmi işlə
də məşğulsunuz, bədii yaradıcılıqla da. Nə vaxtsa o sahələrdən hər hansına olan maraq jurnalistikanı üstələyə bilərmi?
– Çətin. Gələcək haqqında proqnoz verə bilmərəm. Amma bu
gün mənimçün informasiya sahəsində çalışmaqdan vacib iş yoxdur.
Bütün dünya siyasətinə informasiyanın fəal təsir göstərdiyi dövrümüzdə millətimizi düçar olduğu bəlalardan xilas etmək üçün Azərbaycan
həqiqətlərini ölkə və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq hər birimizin şəxsi karyerasından qat-qat vacibdir.
“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...
MƏNZƏRƏ. Gözəl addır, deyilmi?! Özü də gözəldir: bəstəboy, şirindil bir qızdır. Aydın nitqi, məlahətli səsi var. Bircə ki... ötkəmliyi olmasaydı.
Niyə belə deyirəm, hə? Çünki onun dilavərliyinə həmişə həsəd
aparmışam. Elə lap açığını deyim: paxıllanmışam. Mübahisələrimiz,
mərc tutan günlərimiz olub. Hamısında da uduzan mən, udan o! Budur, indi də odlana-odlana (haqqında bir cümlə də yazmayacağıma
söz versəm də) portretini cızıram: telejurnalist Mənzərə Sadıqova şərhçilik məharətinə görə Mətbuat Fondunun Fəxri fərmanını və pul mükafatını (döz, canım, döz görüm) alıb.
...“Qardaşlığımız” “düşmənçiliyimiz”dən başlayıb. Yerevanda
“Sovet Ermənistanı” qəzetinin redaksiyasından. Mənzərə müəllimlikdən korrektorluğa gəlmişdi. Od parçasıydı. İşdən beşəlli yapışmışdı.
Ondakı bu həvəsə elə darılırdım ki! Əlacım sancmağa qalmışdı: “Filoloqdan qəzetçi olmaz, belə üzülmə, xanım”. Söz altda qalandımı heç:
“Sən öz halına yan. Biz elə anadangəlmə jurnalistik” (uzun müddət
“Sovet Ermənistanı”nda şöbə müdiri işləmiş atasına işarə edirdi).
Od parçası ürəyindəki atəşə bələdmiş. Çox keçmədi ki, korrektorluqda da “müəllimliyə” başladı. Həm də şöbələri “yazı atəşinə” tutdu. “Yuxarıya” – ədəbi işçiliyə çəkdilər.
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Bu da bəs deyilmiş. Bir də xəbər tutduq ki, Bakıya gedib-gəlir,
mövzu götürüb – elmi iş yazır. Elə o gündən Mənzərənin gücünə hamılıqla inandıq, “qız qardaşımız” bilib, qulluğunda dayandıq...
Bir günsə...Taleyimizə didərginlik payı düşdü. Bakıya pənah gətirdik. Bir müddət çoxumuzdan səs-soraq çıxmadı. Yenə də qız qardaşımız! Radio dalğalarından: ədəbi-bədii, gənclər üçün proqramlardan
eşitdik səsini. Az sonra isə “Mənzərə Sadıqova” adı yeni bir verilişin,
“Qız qardaşım” (!) radiotoplusunun qanadlarında süzdü.
Budur, artıq ikinci ildir ki, qız qardaşımın yaradıcısı, bələdçisi olduğu bu maraqlı veriliş yurdumuzu qarış-qarış dolaşır. Cəbhədə vuruşan, tarlada çalışan, həbsxanada yatan ana və bacılarımızın
dərd-sərindən, ibrətli taleyindən danışır.
Mənzərənin qəzet səhifələrindən ayaq açıb radio dalğalarında
püxtələşən jurnalistlik bacarığı bu gün mavi ekrandan daha qabarıq
görünür. İnformasiya kimi ağır bir janr sahəsində çalışır. Milli televiziyamızın ən çox sayılıb-seçilən “Günün xəbərləri” proqramının parlament müxbiri olmaq sizə asan gəlməsin. Nə yaxşı ki, Mənzərə üzərinə
düşən məsuliyyəti gözəl dərk edir. Əgər belə olmasaydı, onun Milli
Məclisin iclaslarından hazırladığı reportajlar başqalarınınkından seçilməzdi.
Özünəməxsus dəst-xətti var. Bir qayda olaraq aydın və səlis danışır. Baş vermiş hadisəni cəsarətlə, obyektivcəsinə şərh etməyə can
atır. Hər hansı qanunvericilik aktının mahiyyətini açıqlamaqda, xalqa
nə verə biləcəyini saf-çürük etməkdə məharətinə söz ola bilməz.
...Hərdən qız qardaşımdan söz çəkirəm: “Filoloq ola-ola qəzetdən yapışdın, indi də radiodan, televiziyadan tutubsan. Bəs
sonra?... “Sözümü tamamlamağa qoymur: “Öz dərdinə qal. Hər şeyi
ölçüb-biçmişəm. Gələcəkdə mütləq ixtisasıma qayıdacağam – elmi işi411
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mi davam etdirəcəyəm, bədii yaradıcılıqla məşğul olacağam...” – deyir. Sözlərinə inanmasam da üzə vurmuram, ürəyimdə deyirəm:
Təki sağlıq olsun, qız qardaşım!”.
“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
İnsan öz tale ulduzu altında doğulduğu gündən arzularının
ünvanına tələsir. Bu tələskənlik, gərginlik içində özümüzdən çox özgələrin dərd və qayğılarının selinə düşürük. Həssas qəlbli adamların budur həyat məramı. Başqalarının sevinci onun ən böyük mükafatıdır.
Belə tanıyıb, təbiətinə bələd olduğumuz Mənzərə Sadıqova öz jurnalist fəaliyyətində zamanın nəbzini tutan, hər birimizi narahat edən suallara cavab verə bilən maraqlı yazıları ilə seçilir, yadda qalır. Onu da
qeyd edək ki, qələmlə silahlanmış Mənzərə Sadıqovanın adı, sorağı
özündən əvvəl Bakıya gəlmişdi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan müəllimi” və digər qəzetlərdə dərc olunan məqalələri onu Azərbaycan oxucularına tanıtmışdı. Ermənistanda yaşayan soydaşlarımız
Mənzərə xanımın tütünçü Narıngül Qarayevaya həsr olunmuş məqaləsini “Azərbaycan qadını”na göndərərək arzularını bildirmişdilər. Bu
əmək qəhrəmanının hünərinə həsr olunmuş məqalə səmimiyyəti, hərarətiylə jurnalın redaksiya heyətinin diqqətini cəlb etdiyindən “Sovet
Ermənistanı” qəzetinə məktub göndərərək Mənzərə Sadıqovanı
“Azərbaycan qadını” ilə əməkdaşlığa dəvət etmişdilər. Bəlkə də elə bu
səbəbdəndir ki, Bakıya köçdükdən sonra Mənzərə xanımın ürək qızdırıb üz tutduğu ünvan və ilk iş yeri “Azərbaycan qadını” jurnalının redaksiyası oldu.
Nə qədər ki müharibə odu, dəhşəti torpaqlarımızı qarsıma413
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mışdı, Mənzərə xanım zəhmət adamlarının hünərinə, bacarığına həsr
edirdi yazılarını.
O, yaxın keçmişi, Ermənistandan məcburi köçdüyü günləri bir
daha xatırlayanda qeyd etdi: – Torpaqlarımıza göz dikən ermənilərin
əlifbasına belə baxa bilmirdim o qaçhaqaçdan sonra. Mənim kimi on
minlərlə azərbaycanlı öz doğma torpağından köçürülüb qaçqın adıyla damğalansa da, bu acı tale ilə mübarizə aparmaq oldu məqsədim.
Mənzərə xanımın həssas, zərif qəlbindən süzülən səmimi, bədii yazılara heç vaxt oxucular, dinləyicilər laqeyd qala bilmirlər. Çünki
bu səmimiyyətdə bərli-bəzəkli, şişirdilmiş faktlar yoxdur, yalnız inkarolunmaz həyat həqiqəti var. Həqiqət onun üçün həyatda ən yüksək
meyardır.
Mənzərə Sadıqovanı tamaşaçılar televiziyadan parlament müxbiri kimi də tez-tez apardığı reportajlardan tanıyırlar. Milli Məclisin iclaslarından hazırladığı verilişləri xüsusilə yaddaqalandır. Dərin analitik
təhlillər, qanunların, millət vəkillərinin qanunvericilik fəaliyyətinin şərhi və onlara obyektiv münasibət təqdirəlayiqdir. Müxbir–vətəndaş kimi hadisələrə, Məclisdə vəzifəsindən asılı olmayaraq çıxışlara onun öz
münasibəti var. Siyasi mövzularda rəsmi qəbullardan hazırladığı reportajlarda Mənzərə xanımın dəsti-xətti aydın seçilir.
Mənzərə Sadıqova Bakıya gəldiyi gündən bir çox mətbuat sahələrində çalışmış, “Yurddaş” qəzetinin əməkdaşlarından biri kimi maraqlı problematik məqalələrlə çıxışlar etmişdir. İstedadlı jurnalistin
radio fəaliyyəti ayrıca söhbətin mövzusudur.
Əyninə əsgər paltarı geyib vətənin müdafiəsinə qalxmış Ceyran Soltanmuradova (Şuşa), Eyzəngül Kazımova (Qubadlı), Rüxsarə
Cumayeva (Ağdam) kimi qeyrətli el qızlarımız barədə söhbətləri, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan ilk döyüşçü qız Rəhilə Orucovaya, düşmən əlinə keçməmək üçün axırıncı gülləsini özünə vuran Qaratel
Hacımahmudovaya, cəsur jurnalistlər Salatın Əsgərovaya, Çingiz Mus414
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tafayevə, Alı Mustafayevə və başqalarına həsr olunmuş radiooçerkləri
gənclərə mübarizə əzmi, vətənpərvərlik hissləri aşılayıbdır. Mənzərə
xanım “Qız qardaşım” radiotoplusunu 3 ildir ki, məharətlə aparır. Ondan radiotoplunun məhz niyə “Qız qardaşım” adlandığını soruşanda
gülümsündü: “Sovet Ermənistanı” qəzetində əməkdaşların içində yeganə jurnalist qız mən idim. Ona görə də məni “Qız qardaş” deyə çağırırdılar. Nədənsə bu adı çox sevirəm. “Qız qardaşım” radio
toplusunda müxtəlif həyat tərzi ilə bir-birinə bənzəməyən qız və qadınlarımızın taleyini araşdırır, onların uğurları ilə sevinir, kədəri ilə
qəmlənirik. Lakin bu qəm passiv, bədbin bir hiss deyil. Hər verilişdən
sonra Moskvadan, Baltikyanı ölkələrdən, Sankt-Peterburqdan, Orta
Asiyadan və əlbəttə ki, respublikamızın müxtəlif guşələrindən toplumuza onlarla məktub gəlir. Azərbaycanlı qızlarımızın milli adət-ənənələrə müasir münasibətindən, harada yaşamasından asılı olmayaraq
millətimizin adını uca tutmağından, bizi düşündürən bir çox problemlərdən bəhs etməklə yanaşı dünya qadınlarının həyat tərzindən, türk
xalqlarının, ümumən Şərq dünyasının yetişdirdiyi görkəmli qadın şəxsiyyətlərdən söhbət açmağımız məncə, dinləyiciləri daha çox cəlb edir.
Mənzərə xanımın “cəmiyyət və şəxsiyyət” kontekstində araşdırıb oxuculara, dinləyicilərə təqdim etdiyi mövzular öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Qız qardaşımızın çılğın, səmimi təbiətinə bənzəyir
yazıları. Kövrək qəlbi coşub-daşanda şairləşir, bir anlıq müharibənin
acısını unudub dünyanı yeddi rəngdə görür, insanlar gözündə nağıllaşır. Bu nağıllar dünyası onu ömrünün hansı günlərinə aparır? Axı uşaqlıqdan şeir yazırdı, poeziya həvəskarıydı. Bir də axı torpağımızın dilbər
guşələrinə, mənzərəsinə heyran olmamaq, ilhamlanmamaq mümkündürmü?! Təbiət gözəllikləri qarşısında Allahın qüdrətinə, onun yaratdığı kamil əsərə necə qiymət verməyəsən?! Məktəbdə elə yığıncaq,
məclis olmazdı ki, şeirlə çıxış etməsin. Xüsusilə S.Vurğunun “Azərbaycan” şeirini söyləyəndə sanki qədim torpağı köksünə sıxıb ona öz övlad məhəbbətini şairin diliylə odlu-alovlu səslə etiraf edirdi. Bu doğma
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etiraf isə indi efirdə daha çox və tez-tez səslənir.
Jurnalist Mənzərə Sadıqova parlament müxbiri kimi televiziya
şərhçisi məharətinə görə respublika Mətbuat fondunun Fəxri fərmanı ilə, “Qız qardaşım” radio toplusuna görə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçilərinin Həmkarlar İttifaqının “Azərbaycan
bayrağı” fəxriyyə diplomu ilə təltif olunub. Qız qardaşımıza yeni uğurlu yaradıcılıq səhərləri arzulayıram. Səhərlərin birində qələbə müjdəsi, sevinc göz yaşı nəsibimiz olsun və qız qardaşımızın dilində,
qələmində sülh, əmin-amanlıq arzuları ümidlə doğulsun.
Mənzərə xanım, haqq səsiniz həmişə efirdə ucalsın.
“Azərbaycan qadını” jurnalı
№ 1-2 1994-сü il, səh.28
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ALMAZ ÜLVİ

SƏN ÖZÜN ŞEİRSƏN…
Mənzərə xanımı ilk dəfə Axundov adına Dövlət kitabxanasında
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.
– Mənzərə xanım İrəvandan gəlib. Akademiyanın Ədəbiyyat İnstitutunda dissertantdır. Elmi iş müdafiə etmək istəyir. Çox zəhmətkeş,
ağıllı qızdır. Dediyində inadcıldır. Özünə qarşı çox tələbkardır.
Elə o vaxtdan həmişə gözlərimlə o qoçaq qızı axtarmışam.
Müxtəlif qəzet-jurnallarda imzasını görəndə yazılarına diqqət etmişəm. Mənzərə Sadıqova Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsini bitirib doğma İrəvana qayıtmışdı. Bir müddət müəllim işləsə də, yaradıcılığa olan həvəsi onu “Sovet Ermənistanı” qəzetinə gətirib çıxarmışdı. Redaksiyada uzun illərin jurnalistləri sırasında özünə
yer tapdı, imzasını tanıtdı, oxucular qazandı. Hələ bununla kifayətlənməyərək dissertasiya üzərində işləmək marağını da yəqinləşdirmişdi. Çətin bir mövzu üzərində işləyirdi. Gərək ki, Azərbaycan dram
əsərlərinin erməni səhnəsində oynanılmasına həsr olunmuş elmi iş
idi. O, çətinliklə olsa da İrəvan dövlət arxivlərini bir-bir araşdırmış,
bütün materialları əldə edə bilmişdi. Hər ilki növbəti görüşümüzdə
tədqiqatından danışır, dəyərli faktlar topladığını bildirirdi. Demək olar
ki, işini tamamlamışdı və tezliklə müdafiəyə başlayacaqdı. Onun ciddiyyəti, tələbkarlığı məndə belə bir inam oyatmışdı ki, Mənzərənin toxunduğu mövzu yüksək səviyyədə başa çatmalıdır. Və günlərin birində
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Qarabağ məsələsi ortaya atıldı. Qarabağın qara günləri İrəvan torpağından ayaq açdı. Orada yaşayan bütün azərbaycanlılar yurd-yuvalarından perik salındılar. Mənzərə xanım da yurdundan, evindən, işindən
didərgin olunmuşdu. Hər şey arxada qalmışdı.
Təzədən binə salmalıydı – ev-eşik, dolanışıq, iş-güc qurmalıydı. Hər şeyi bünövrədən başlamalıydı. Çox illərin yorğunluğuyla, ağrısıyla hər şey yoluna düşdü. Amma necə… Bir dəfə Mənzərə xanım
məni evlərinə qonaq dəvət etmişdi. Anası Rübabə xanım gözəl süfrə
açmışdı, plovun ətri liftəcən gəlirdi. Ananın narahatçılığı hər gün yadımdadır: “Allah hamını qorusun, mənim bircə balamı da onların içində. Bir-birinizdən muğayat olun. Mənzərəni tək qoymayın.”
Rübabə ana qızının yüz oğula dəyəsi ağlı, fəhmi, savadı, qoçaqlığı, mərdliyi olduğunu bilsə də, onu hamıya etibarlayırdı.
Mənzərə xanım didərgin həyatına öyrəşdi. Yenə də yaradıcı işə
bağlandı. “Azərbaycan qadını” jurnalındakı fəaliyyəti unudulmazdır.
Radiodakı vətənpərvər yaradıcılığı lentin yaddaşında çox güman ki,
Qızıl Fondda saxlanır. Nəhayət, televiziyaya – AzTV-nin “Xəbərlər”
proqramına gəlib çıxdı. Talenin işidir. İndi Azərbaycanda bu adı hamı
tanıyır: Mənzərə Sadıqova. Onun səsi eşidiləndə hər kəs, bütün tamaşaçılar ciddi, səmimi bir informasiyanı eşidəcəklərinə əmin olurlar.
Mənzərə xanım bir vaxtlar qəzet-jurnalda özü üçün oxucu auditoriyası topladığı kimi, televiziyada da ciddi tamaşaçı məhəbbəti qazandı.
Nəhayət o, 1995-ci ildə çoxdan tamamladığı elmi işini yenidən
sahmanlayıb Az.MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda müdafiə etməyi qərarlaşdırdı. Sənədlərini təqdim etmişdi. ...O gün Mənzərə çox həyəcanlı idi. Bir az narahatçılıq keçirirdi. Mövzusu çətin iş idi
– onu qəbul edənlər, etməyənlər iclas otağına yığışmışdılar. İndiki kimi gözümün qabağındadır. Mənzərə tribunada çox alovlu, bir az da
ciddi, tələbkar görkəmdə dissertasiya işini müdafiə edirdi. Sonra opponentlərin iradlarına eyni səviyyədə cavab verdi. İnsafən opponent418

VI Fəsil. MƏNİ BELƏ TANIYIRLAR

ləri Mənzərənin müdafiə etdiyi sahənin materiallarına bələd olduqlarından işin diqqətəlayiqliyini dəyərləndirməkdən çəkinməmişdilər. Amma yer-yerdən haqsız iradlar, hücumlar. Mənzərə qətiyyən əhvalını
pozmurdu. Məntiqli cavablarıyla hamını susdururdu. Nəhayət çətinliklə olsa da o, qalib gəldi.
Filologiya elmləri namizədi Mənzərə Sadıqova həm də insanpərvərlikdə əvəzsizdir. Yadımdadır, 1991-ci ildə Aktyor evində bir tədbir keçirilirdi. AzTV-dən çəkiliş qrupu dəvət olunmalıydı. Amma elə bil
qəsdən bütün yollar bağlanmışdı. Mənzərə xanım onda həm də radioda işləyirdi. Onun qətiyyətli tərpənişiylə hər şey yoluna düşdü. O
tədbir çox yüksək səviyyədə TV-də dəfələrlə işıqlandırıldı. Burada
onun yoldaşlıq münasibətindən də irəlidə vətənpərvərlik mövqeyi dayanmışdı.
İllər ötür. Zaman dəyişir. Amma işıqlı, zəhmətkeş insanlar daha
da mətinləşir, nurlanırlar. Rəhmətlik Rübabə ananın ürək çırpıntısıyla
dediyi – “Allah hamını qorusun, mənim tək balamı da onların içində”
– sözlərini həmişə xatırlayıram. Bəlkə də bu yazı o ana ruhunun diqtəsiylə araya-ərsəyə gəldi.
Mənzərə xanım Sadıqova illər, günlər kimi hər gün qaçha-qovdadır. İstəyərdim ki, o da bir hovur dayansın və bir azca da özü, öz
taleyi üçün yaşasın. El-oba, vətən taleyini hər şeydən üstün tutanlar
nədənsə özlərini həmişə unudurlar. Onlara da Allah yardımçı olur.
Sənə şərqi qoşum, şeir nədir ki,
Ovunsun ürəyin, ovunsun təki.
Sən özün şeirsən, elə şeir ki
Şairlər heyrətdən ay həsəd çəkir.
Almaz Ülvi “Müharibə ağrılarım”,
Bakı – 2005, səh. 347-349

419

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

SƏNUBƏR

“QIZ QARDAŞIM”IN SÖZÜ
HƏLƏ ÇOXDUR
Bu günlərdə Azərbaycan radiosunun ən populyar verilişlərindən
sayılan “Gənclik” studiyasının “Qız qardaşım” radio toplusu gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində oynadığı müstəsna rola görə və
efirə çıxmasının 2-ci ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının “Azərbaycan bayrağı” fəxriyyə diplomu ilə təltif olunub.
Efirə çıxdığı ilk gündən müxtəlif ictimai-siyasi, sosial problemlərimizlə bağlı mübariz çıxışları, taleyimizə yazılanların hər üzünü
gənclərimizin dili ilə açıqlayaraq mənəvi dünyamıza yol açan maraqlı
söhbətləri ilə qəlbimizi ovsunlayan “Qız qardaşım”ın redaktoru və aparıcısı, televiziyanın “Xəbərlər” baş redaksiyasının şərhçisi Mənzərə
Sadıqovadır.
“Qız qardaşım” necə dünyaya gəlib, hansı qayğıları, nə kimi
planları və perspektivləri var? Bu suallara Mənzərə xanım belə cavab
verdi:
– Qadınların müxtəlif problemləri əvvəllər də yazılarımın əsas
mövzusu olub. Ona görə də Teleradio Şirkətinin keçmiş sədr müavini
Şamil Məcidovun qızlar üçün xüsusi veriliş hazırlamaq barədə təklifi
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mənim ürəyimdən xəbər verdi. Demək istədiyim söz çox idi və indi də
qurtarmayıb. Bu iki ildə indiyə qədər efirdən və ekrandan eşidilməyən
bir çox mənəvi məsələlərdən, müxtəlif sosial bəlalara məruz qalmış
gənclərimizin taleyindən, qadınlarımızın qayğılarından söz açmış, arzu və istəkləri ilə oxucuları tanış etmək üçün müzakirələr, diskussiyalar təşkil etmişik, onları düşündürən, narahat edən bir çox məsələlərin
həllinə çalışmışıq.
Bundan başqa, Şərqin yetişdirdiyi bütün görkəmli qadın şəxsiyyətləri dinləyicilərimizə tanıtmağı özümüzə borc bilirik. Biz bu ənənəni davam etdirməklə yanaşı, müasir qadın xadimlərimizi və
qəhrəmanlarımızı da unutmuruq. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan qadınların həyat tərzi və məişəti haqda da məlumat
veririk. Onu da qeyd edim ki, elimizin-günümüzün bu çağında bütün
söhbətlərimizin əvvəli də, sonu da Vətənin qeyrətini çəkən, torpağımızın düşmənlərdən təmizlənməsi üçün canlarından keçən igid oğullarımızın, qızlarımızın, bu gün cəbhə bölgələrində qəhrəmanlıq
göstərən gənclərimizin taleyinə bağlıdır...
“Səhər” qəzeti
16 fevral 1994-cü il, səh. 1
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ZEYNAL ƏLİOĞLU

“QAÇQINLIQ ALT-ÜST ETDİ
HƏR ŞEYİ...”
Əziz oxucu, fotoşəkildən sizə baxan qızı tanıdınızmı? Diqqətlə
baxın, özü də tez-tez televiziyada nəzəri cəlb edən, maraqlı reportajlar, müxtəlif verilişlər aparır. Milli Məclisdən də həmçinin. Düz tapmısınız, Mənzərə Sadıqovadır. Mənzərə xanım telejurnalistdir. Onun
məlahətli səsi, aydın nitqi, xüsusi şərhçilik məharəti vardır. Özü də
sanki ekran üçün yaranıb. Məhz göstərilən cəhətlər telejurnalist üçün
zəruri və vacibdir.
Mənzərə xanımla üzbəüz əyləşmişik. O, şirin dillə söhbət edir,
mənsə çox həvəslə dinləyirəm. Gözlərim önündə onun keçdiyi yol sanki vərəqlənir. Onun həyatının yazılmamış kitabının hələ açılmamış səhifələri aynada görünürmüş kimi canlanır. Arada suallarla müdaxilə
edirəm onun şirin, bir az da əndişəli, kədərli söhbətinə... Söhbətimizin bəzi anları ilə oxucuları tanış etmək istəyirəm.
– “Əslimiz-nəslimiz qədim İrəvandandır. Mən də orada dünyaya gəlmişəm. İrəvan şəhərində Gedər çayın sahilində böyük bağ-bağçamız, ikimərtəbəli geniş, rahat ev-eşiyimiz vardı. Atam (Hüseyn kişi
– Z.Z.) jurnalist olub, təqaüdə çıxana kimi “Sovet Ermənistanı” qəzetində işləyib.
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Orta məktəbi İrəvanda bitirmişəm. Qızıl medala düşürdüm. Vermədilər, hansı erməni razı olardı ki, onların öz uşaqları qala-qala türk
uşağı (azərbaycanlı – Z.Z.) qızıl medal alsın?! Bu, məni həvəsdən salmadı. 1972-ci ildə Bakıya gəlib Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil oldum.
...Uşaqlıqdan şeirlər yazar, məclislərdə şeirlər oxuyar, ictimai işlərdə yaxından iştirak edərdim. Elə bir məclis, şənlik olmazdı ki mən
orda şeir söyləməyim. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeiri dilimin
əzbəri idi. Bir tədbir belə həmin şeirsiz keçmirdi. Elə buna görə də
məni həm məktəbdə, həm də kənarda çox vaxt adımla deyil, “Azərbaycan” deyə çağırardılar...
...Universiteti bitirib qayıtdım İrəvana. Bir müddət işsiz qaldım.
Həmin müddətdə İrəvandakı erməni, rus və Azərbaycan dillərində çıxan qəzetlərlə əməkdaşlıq etdim. Nəhayət, “Sovet Ermənistanı” qəzetinə korrektorluğa işə düzəldim. Orada qayda belə idi: jurnalistliyə
başlayan hər bir adam işə korrektorluqdan başlamalıydı, sonra qabiliyyətinə görə redaksiyada yer boşaldıqca pillə-pillə qalxırdı...
Elmi işə çox həvəsim vardı. Universitetdə oxuyanda da fikrim
aspiranturaya daxil olmaq idi. Təhsilimi başa vuranda Bakıda qalsaydım bu yolu davam etdirəcəkdim. Lakin müəyyən səbəbdən İrəvana
qayıtmalı oldum. Elmi axtarışlara həvəs məni rahat buraxmırdı.
“C.Cabbarlı dramaturgiyası erməni ədəbi-mədəni mühitində (19201960-cı illər)” mövzusu üzərində (təsdiq olunmamış – Z.Z.) işləməyə
başladım boş vaxtlarımda. Yerevandakı arxivlərdən topladığım materiallar, o cümlədən erməni sovet dramaturgiyasının banisi sayılan tanınmış dramaturq Derenik Demirçyanın seçilmiş əsərlərindən
oxuduğum bir fikir bu mövzunu işləmək zərurətinə dair qənaətimi
möhkəmləndirdi. O yazırdı ki, “mən Bakıda C.Cabbarlının “Sevil”inə
baxdım və çox təsirləndim, mən də bu yolu seçdim”.
Bakıya gəlib çox hissəsini işləyib qurtardığım həmin işi – möv423
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zunu Ədəbiyyat İnstitutuna təqdim etdim, xeyli götür-qoy etdilər, nəhayət razılaşdılar. Minimumları verdim, tezislərim, məqalələrim elmi kitablara daxil edildi, gənc alimlərin konfranslarında məruzələrim
dinlənildi və s. 1989-cu ildə C.Cabbarlının 90 illik yubileyinə kimi müdafiə etmək istəyirdim. İşin qızğın çağında ermənilərin “Qarabağ məsələsi” çıxdı ortaya. Məlum köçkünlük faciəsi başlandı. Qaçqınlıq hər
şeyi alt-üst etdi...
Bakıya pənah gətirdik. Bir müddət erməni mətbuatını, radio-televiziyasını izləyir, onların Azərbaycana qarşı qərəzli yazılarını, dediklərini tərcümə edib azərbaycanlı, rus oxuculara çatdırmaqla məşğul
olurdum. Ermənilərin fikri başqa idi. Onların azərbaycanlıları İrəvandan
köçürtməklə kifayətlənməyəcəkləri aydınca hiss olunurdu. Bu vacib cəhətə ilk günlər o qədər də əhəmiyyət verilmədiyindən vəziyyət gəlib bu
yerə çıxdı, Azərbaycanın ərazisi erməni təcavüzkarları tərəfindən zəbt
edildi, adamlar öldürüldü, kəndlər yandırıldı... Düşmən adi düşmən
deyil, güclü arxası olan tarixi düşməndir, qisasçıdır, qatildir, beynəlxalq
canidir...”
Gənc Mənzərə xanım İrəvanda yaşadığı ömrünün qısa bir müddətində nə qədər haqsızlıqların şahidi olub, didərginlik dövründə isə
kiprikləri ilə od götürüb. Bütün bunlar nəinki bir yazıya, hətta onlarca yazıya belə sığışan deyil. Onun Milli Məclisdən hazırladığı reportajlarda da bu ağrı-acı hiss edilir. Mənzərə xanım həmin ağrı-acıları
reportajlara qataraq Azərbaycan xalqını, onları Milli Məclisdə təmsil
edən millət vəkillərini ayıq-sayıq olmağa, şəxsi mənafeyi bir kənara
qoyub, xalqımızı ermənilərin soyqırımından xilas etməyə çağırır...
M.Sadıqovanın bu xidməti Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının təqdimatı əsasında mükafatlandırılmışdır. Respublika Mətbuat Fondunun Fəxri fərmanına və pul
mükafatına layiq görülmüşdür.
“Addım” qəzeti
2 sentyabr 1993-cü il, səh. 3
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UĞUR OLSUN, “QIZ QARDAŞIM”!
Gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində oynadığı
müstəsna rola görə və efirə çıxmasının 2-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan radiosu “Gənclik” baş redaksiyasının “Qız
qardaşım” radio toplusu (redaktoru və aparıcısı Mənzərə Sadıqova, rejissoru İslam Əziz, musiqi tərtibçisi Lətafət Rafiqqızı, operatoru Cavad Mehbalıoğlu, diktor Eldost Bayram)
Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar
İttifaqının “AZƏRBAYCAN BAYRAĞI” fəxriyyə diplomu ilə təltif edilmişdir.
Düz iki il öncə, 1992-ci il fevral ayının 13-də “Görüşünüzə “Qız
qardaşım” gəlib” – müjdəsi səsləndi efirdən. Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin əməkdaşları Şamil Məcidovun (o vaxt şirkət
sədrinin müavini), İntiqam Mehdizadənin (“Gənclik” baş redaksiyasının rəhbəri), Mənzərə Sadıqovanın təşəbbüsü və ağır zəhməti hesabına araya-ərsəyə yetən “Qız qardaşım” dinləyicilərinə üz tutanda
dilinə gələn ilk sözü bu oldu:
– Ulu babalarımız qız övladlarını “qız qardaşım” adlandırıb, ulu
nənələrimiz “erkək tinətliyəm, olsam da qadın” – deyiblər. “Qız qardaşım” proqramında gənc qızlarımızın, gəlinlərimizin bugünkü problemlərindən danışacağıq. Qabiliyyətini Vətənin rifahına həsr edənləri
sizlərə tanıdacaq, döyüş səngərlərində kişilərlə çiyin-çiyinə torpağımızı qoruyanlardan söz açacağıq. Mənəvi aşınmanın gücləndiyi indiki
dövrdə insan taleyi, əxlaq məsələləri əsas mövzularımızdan olacaq.
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Bu xoş məramla Azərbaycanın efir səmasına atılan “Qız qardaşım” bir qanadıyla “atılmış” körpələr ordusuna, məhbəslərə gömülmüş qadınlara, mənəvi köməyə ruhən ehtiyac duyanlara dayaq durub,
o biri qanadında azadlığımız yolunda sağlamlığını itirib əlil olan soydaşlarımızın istək və arzularını daşıdı; gözümüz görə-görə görməzliyə vurduğumuz problemlərin sosial köklərini “caynağıyla” didib
aşkarlaya-aşkarlaya, bir gözünə uğurlarımızın sevincini, bir gözünə
yurdumuzun dərd-ələmini yığdı; müsibətlərimizi dünyaya car çəkəçəkə qan yaddaşımızdan süzülüb gələn tarixi gerçəkliklərimizi dilə gətirdi, Şərq qadınının, türk analarının – Aləmşah bəyimin, Şəmiramın,
Süyüm Bikənin örnək əməllərindən söhbət açdı, öz ətrafına Baltikyanı ölkələrdən, Orta Asiyadan, Sankt-Peterburqdan, Moskvadan, doğma respublikamızın müxtəlif bölgələrindən, Borçalı elindən
pərəstişkarlar topladı...
Və nə xoş ki, ulu Tanrının kəramətindən, radiotoplunun zəhmətini çəkənlərin canıyananlığından “Qız qardaşım” vədinə xilaf çıxmadı, dilinin qüdrəti, sözünün kəsəri azalmadı, büdrəmədi, eldən güc
alıb bütün əzəmətiylə dikəldi, zamanın ruhundan doğub zamanın özünə gərək oldu.
Uğur olsun, “Qız qardaşım”. Qismət olsun səni ağbirçək zirvəsində də bugünkü kimi əhdinə vəfalı, məramına sadiq görək.
“Ekran-efir” qəzeti
11 fevral 1994-cü il, səh. 5

426

GÖRÜŞƏNƏDƏK!..
Bizi “YaşaM”da qovuşdurmuş yolun ayrıcına gəldik, ƏZİZ OXUCU! Qarşında bir daha imtahan verdim. Bu sınaqdan necə çıxdım, bilmirəm. Yadında qalan bir sözüm oldumu? Qəlbini titrədən duyğularla
rastlaşdınmı? Bu həyat dastanında tanış mənzərələrlə qarşılaşdınmı?
Hansısa epizodlarda “bu sanki mənim həyatımdır” dedinmi? Səni düşündürən-daşındıran fikirlər oldumu? Yeni bir ideya verdimi sənə
oxuduqların? Əgər bu suallardan hansısa müsbət cavab aldısa, deməli, Mənzərə Sadıqova xoşbəxt YAZARdır.
Hamınıza xoşbəxtlik diləyi ilə, növbəti kitabın səhifələrində
görüşənəcən!..

427

Mənzərə Sadıqova | YAŞAM

«Елм вя tящсил» няшриййатынын директору:
профессор Надир Мяммядли
Dizayner: Famil Hцseynoьlu
Cild dizaynы: Vяfadar Farizoьlu
Korrektor: Jalя Tofiqqыzы
Техники редактор: Рювшаня Низамигызы
Йыьылмаьа верилмишдир: 25.04.2011
Чапа имзаланмышдыр: 17.09.2011
Шярти чап вяряги 26,7. Сифариш № 228.
Каьыз форматы 60х90 1/16. Тираж 1000.
Китаб «Елм вя тящсил» няшриййат-полиграфийа мцяссисясиндя
щазыр диапозитивлярдян чап олунмушдур.
E-mail: elm_ve_tehsil@маил.ру
Тел: 497-16-32; 050-311-41-89
Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4.

428

