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- Şair, hə kim, bəs tə kar, hərb-
çi, jur na list... Şa hin Mu saoğ-
lu na xa rak ter eti ba ri lə bun-
lar dan han sı da ha ya xın dır?
- Ay rı lıq da gö tür dük də əl-

bətt  ə, hə kim lik sə nə ti xa rak-
ter cə mə nə da ha ya xın dır. Am-
ma ədə biy ya ta və in cə sə nə tə 
gə li şim hə ya tı dərk et mək də, 
tək mil ləş mək də mə nə mə nə vi-
prak tik tə sir gös tə rən ye ga nə 
və güc lü il ham mən bə yim ola-
raq qa lır. Bu pa ra lel lik hə ya tım 
bo yu mə ni mü şa yiət et mək də-
dir.

- Ha zır ki ya ra dı cı fəaliy yə ti-
niz dən da nı şaq. Ha mı nın dil-
lər əz bə ri olan hər bi mah nı lar 
ər sə yə gə tir mi si niz. Bun lar və 
hal-ha zır da nə lər üzə rin də iş-
lə di yi niz ba rə də da nış ma ğı-
nı zı is tər dik.
- Hər bir ya ra dı cı in sa nın ya-

ra dı cı lı ğın da proq res və req res 
döv rü olur. Bə zən hər han sı 
bir ədə bi yük sə li şin ar dın ca 
ha ra da sa qa nu nauy ğun bir tə-
nəz zül döv rü baş la yır. Mən də 
bu döv rü ya şa dım, bir müd dət 
mu si qi ya ra dı cı lı ğı ma ara ver-
dim. Bu nun bir sı ra cid di sə-
bəb lər var idi. Am ma nə lər sə 
ya zıb-ya ra da bi lər dim. Si fa riş 
xa ti ri nə də yaz maq olar dı. Hə-
mi şə bu səp ki də si fa riş lər al-
mı şam, la kin heç vaxt özü mü 
zor la yıb nə sə yaz ma mı şam. 
Bu də fə də be lə ol du. Ürək dən 
gəl mə yən nə sə yaz maq dan sa, 
heç nə yaz ma ma ğa, sus ma ğa 
qə rar ver dim. İl lər öt dü, bu 
mah nı lar 25-30 ilə ya xın müd-
dət də po pul yar lı ğı nı, ak tual-
lı ğı nı itir mə di. Cə miy yə tin, 
xal qın, xü su sən gənc lə rin bəs-
tə lə ri mə olan tə lə ba tı, da xi li si-
fa ri şi, söz süz ki, mə ni də ar tıq 
sus ma ma ğa, ya zıb-ya rat ma ğa 
sövq et di. Əsər lə ri mi ye ni dən 
tə zə nə fəs lə, ye ni ifa çı lar la iş-
lə mə yə qə rar ver dim. Bi lir si niz 
ki, mah nı la ra can, hə yat ve rən 
onu ya zan, ya ra dan şair lər, 
bəs tə çi lər ol sa da, bu əsər lə-
ri qo ru yub-ya şa dan ifa çı lar dı. 
İfa çı dan, ifa dan çox şey ası lı dı. 
Mən də bu ax ta rı şı da vam et-
di ri rəm. İki əsə ri mi “Sa va lan” 
qru pu nun so lis ti, ta nın mış sə-
nət çi Nov ruz Nov ruz lu ilə iş lə-
mi şəm. He sab edi rəm ki, or ta-
ya mü kəm məl ifa qoy mu şuq.

Həm çi nin, bir ne çə mah nı mın 
üzə rin də ay rı-ay rı ifa çı lar la 
ey ni vaxt da ça lı şı ram. Sağ lıq 
ol sun, ya xın lar da təq di ma tı nı 
edə cə yəm. 30-a ya xın hər bi-və-
tən pər vər lik mah nı mətn lə ri mi 
not va rian tı ilə bir lik də ki tab 
ha lın da nəşr et di ri rəm. Həm 
Azər bay can da, həm də qar daş 
Tür ki yə də nəş ri nə zər də tu tu-
lan bu ki ta ba Əh məd Ca vad, 
Bəx ti yar Va hab za də, Ra miz 
Röv şən və Rüs təm Beh ru di nin 
söz lə ri nə yaz dı ğım hər bi marş-
la rı və dö yüş nəğ mə lə ri mi də 
əla və et mi şəm. Ki ta bın, Mü-
da fi ə Na zir li yi baş da ol maq la, 
bü tün güc na zir lik lə ri nin hər bi 
his sə lə rin də əs gər və za bit he-
yə ti nə hə diy yə ola raq ve ril mə-
si ni nə zər də tut mu şam.

- İlk bəs tə niz olan “İgid əs-
gər, möh kəm da yan” mah nı-
sı nın ya zıl ma ta rix çə sin dən 
da nı şaq: nəğ mə ni han sı zə ru-
rət ara ya-ər sə yə gə tir di?
- Bu sualı mə nə hə mi şə ve-

rib lər və hər za man da bö yük 
hə vəs lə ca vab lan dır mı şam. 
Çün ki bu əsər mə nim il kim dir. 
Məhz bu mah nım la o bö yük 
dün ya ya –  mu si qi yə gəl mi şəm. 
Mah nı nın ər sə yə gəl mə sin də 
Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma-
nı Yu sif Mir zə ye vin qəh rə-
man lı ğı nın bö yük ro lu olub. 
Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh-
mət elə sin, ruh la rı şad ol sun. 
O ki qal dı zə ru rə tə; hər şey

“İgid əs gər” şeiri ilə baş la dı. 
1990-cı il lə rin ağır, mü rək kəb, 
tə la tüm lü gün lə ri idi. Or du qu-
ru cu lu ğu for ma la şır dı. “Bi rin ci 
ba tal yon” de yi lən (“Şı xov” ba-
tal yo nu) ilk ta bo run qəh rə man 
dö yüş çü lə ri Şə hid lər Xi ya ba-
nın da and içə rək, bir ba şa cəb-
hə yə yol la nır dı. Ha mı da dö yüş 
ru hu var dı. Mən də ora da idim. 
Ora da kı oğul la rın ço xu ha zır da 
ara mız da yox du, ço xu şə hid ol-
du.... Bə zi lə ri qa zi ola raq, son-
ra dan dün ya sı nı də yiş di. Al lah 
ha mı sı na rəh mət elə sin. O hiss-
lə rin tə si ri ilə bu şeiri yaz dım. 
Am ma an lat maq is tə di yi mi ve-
rə bil mir dim. Çox iş lə dim, ça lış-
dım, ora-bu ra sı na əl gəz dir dim, 
ye nə ra zı qal ma dım. Ağ lı ma bir 
fi  kir gəl di, bəl kə, bu hiss lə ri mi 
əs gər nəğ mə si və ya mar şı ki mi 
mu si qi di li nə sa lım, de yə dü-
şün düm. Elə də et dim. Ya ra dı cı 
in san lar yax şı bi lir, bə zən an lat-
maq is tə di yi ni söz lə ifa də edə 
bil mə yən də kö mə yi nə mu si qi 
gə lir. “İgid əs gər” me lo di ya sı 
bu mə na da əlim dən tut du...

- “Ba rıt qo xu lu yol lar” si zə 
bir şair ki mi nə qa zan dır dı?
- Çox şey ver di! Bi rin ci si, əsl 

və tən sev gi si nin nə ol du ğu nu 
öy rət di. Mil lə tə, tor pa ğa, bay-
ra ğa say ğı və eh ti ra mı öy rən-
dim. Həm də “ba rıt qo xu lu 
yol lar” bu sev gi nin, bu say ğı-
nın ne cə bir ağır bə də li nin ol-
ma sı nı mə nə ba şa sal dı.

Həm çi nin, o, mə nə sə da qə ti, 
və fa nı, əz mi, qə tiy yə ti, in ti za-
mı, qa zan dır dı. Söz süz ki, şair 
ki mi mü şa hi də qa bi liy yə ti min, 
tə xəy yü lü mün, hə yat la bağ-
lı təəs sü rat la rı mın, bir söz lə, 
fan ta zi ya mın for ma laş ma sı na 
da əvəz siz tə si ri ol du.

- Şa hin Mu saoğ lu nun mu si-
qi lə ri o za man kı Azər bay can 
əs gə ri ni ayaq üs tə sax la ya bil-
di mi? Ümu miy yət lə, o mah-
nı la rın – “Cə nab ley te nant”, 
“And içi rik”, “Bi rin ci ba tal-
yon”, “Sa lam, dar ağa cı” – ya-
zıl dı ğı mü rək kəb şə raitə, acı 
keç mi şə nə zər sal maq si zin 
üçün nə də rə cə də ağır dır?

- Mü ha ri bə iki nə fə rin sa-
va şı de yil... Bu, öl kə lə rin, or-
du la rın, ma raq la rın sa va şı dı. 
Ata türk de yər di: ”əgər mil-
lə tin hə ya tı təh lü kə də de yil-
sə, mü ha ri bə bir ci na yət dir”. 
Əbə di heç nə yox du, hər şe yin 
so nu ol du ğu ki mi, mü ha ri bə-
nin də, əl bət, bir so nu ola caq. 
Var olan, ayaq da qa lan döv lə-
tin, so nu ol ma yan bir mü ha-
ri bə si də var. Bu, in for ma si ya 
mü ha ri bə si, söz sa va şı dı. Söz 
və qə ləm əh li olan biz lər bu 
mü ha ri bə nin önün də ge dən-
lər də nik. Ona gö rə bi zim da-
va mız, sa va şı mız Azər bay can 
ya şa dıq ca da vam edə cək. He-
sab edi rəm ki, mu si qi lə rim, 
mə nim lə bir lik də o dö nəm də 
də, bu gün də və gə lə cək də də 

Azər bay can əs gə ri ni dö yü şə 
səs lə yə cək, onun dö yüş ru hu-
nu, qə tiy yə ti ni for ma laş dı ra-
raq, Və tən oğul la rı ilə bir gə, 
çi yin-çi yi nə dö yü şə cək.

- Ağır mü ha ri bə il lə ri nə qa-
yı daq... Cəb hə də hə kim və 
jur na list ki mi ça lış mı sı nız. 
Müm kün sə, heç za man unu da 
bil mə yə cə yi niz, in san fa ciəsi-
ni özün də əks et di rən han sı sa 
bir xa ti rə ni da nı şar dız:
- Be lə ha di sə lər çox du və on-

lar dan ki tab ha lı na sa la ca ğım 
ya zı la rım da bəhs et mə yi qə ra-
ra al mı şam. İn şal lah, sağ lıq ol-
sun, bu xa ti rə lə ri hə min ki tab-
da bö lü şə cə yəm.

- Bil di yi miz qə dər “Cə nab 
ley te nant” mah nı sı nın da 
ma raq lı ta rix çə si var. Ona da 
to xu naq...
- Hər bir sə nət işi nin öz ta rix-

çə si olur, bu, tə biidir. “Cə nab 
ley te nant” da bu mə na da, is-
tis na de yil. Bu mah nı Azər bay-
can za bit və əs gər lə ri nin, elə cə 
də, hərb çi ol ma yan gənc lə ri mi-
zin, ümu miy yət lə, cə miy yə tin 
ək sər tə bə qə si nin, top lu mun 
bö yük qis mi nin sev di yi və 
hit ha lı na gə tir di yi əsər di. Ya-
zıl ma sın dan 30 ilə ya xın vaxt 
keç mə si nə bax ma ya raq, hət-
ta ki çik uşaq la rın da sev gi si ni 
qa za nan, ha mı nın dil lər əz bə-
ri olan mah nı nın de yər dim, 
hə qi qət dən uzaq, həm də çox 
uzaq he ka yət lə ri, ta rix çə lə ri 
uy du ru lub. Bu nun la əla qə li 
müx tə lif ver si ya lar eşit mi şəm. 
Hətt  a bə zi in san lar mə nim lə 
xü su si ola raq gö rü şüb, mah-
nı nın onun mu, ya xud şə hid 
ol muş han sı sa ya xı nı nın mı, 
əzi zi nin mi şə rə fi  nə ya zıl dı ğı nı 
mən dən is rar la so ru şub lar. Bə-
zən on la rı qır ma mı şam. Vax tı 
gə lən də ha mı sı nı açıq la ya cam.

Am ma bu mah nı nın sev gi-
siy lə or du ya ya zı lıb ley te nant 
olan la rın ger çək dən, sa yı çox du. 
Mə nim üçün bun dan bö yük, 
bun dan şə rəfl  i ödül ola bil məz.

- Qa ra ba ğın iş ğal dan azad 
edi lə cə yi gün, Şa hin müəl li-
min bəs tə lə di yi mah nı daş la-
rı, qa ya la rı lər zə yə gə tir mək 
gü cün də ola caq mı? 
- Hə min gün, – o mü qəd dəs, 

o möh tə şəm gün – ha mı mı zın 
ümid lə, inam la göz lə di yi miz 
gün gə lə cək! Bu na əmi nəm! O 
gün ya xın da dı, ha mı mız, ha-
mı lıq la bu zə fə ri ya şa ya ca ğıq! 
Çün ki bu, na mus, qey rət, şə rəf 
mə sə lə miz, haqq işi miz di. O 
ki qal dı ya zı la caq mah nı ya, in-
di dən onu de yə bi lə rəm ki, o 
əsə ri ya za ca ğam. Bəl kə, bir əs-
gər dən, bəl kə, bir ana dan, bəl-
kə də, bir sev gi dən bəhs edə cək 
o mah nı, bax bu nu bil mi rəm! 
Am ma içim də çox dan dı göy nə-
yən bir ya ra mə ni ra hat bu rax-
mır... Ürə yim də nə vaxt dı, şə-
hid lik, qa zi lik, mərd lik, igid lik, 
əhd-və fa, əzm, qə tiy yət, qi sas, 
in ti qam dan yoğ ru la raq o cən-
nət Qa ra ba ğı tə rən nüm edə cək 
bir zə fər mah nı sı ya şa yır. Bax, 
mən onu yaz maq is tə yi rəm!

Elmin NURİ

- Şair, hə kim, bəs tə kar, hərb-

 “Ay dın yol” qə ze ti nin növ bə ti həm söh bə ti ha mı tə rə fin dən 
çox se vi lən hər bi-və tən pər vər lik mah nı la rı nın, dö yüş nəğ-
mə lə ri nin müəl li fi Şa hin Mu saoğ lu dur. Şa hin Mu saoğ lu nun 
müəl li fi ol du ğu hər bi mah nı lar, dö yüş nəğ mə lə ri – “Cə nab 
ley te nant”, “And içi rik”, “Bi rin ci ba tal yon” və s. 20 il dən çox-
dur ki, az qa la ha mı nın dil lər əz bə ri dir. Hət ta bu mah nı la-
rın tə si ri nə dü şüb za bit lik mək tə bi nə ya zı lan lar 
və son ra dan or du muz da xid mət edən hərb çi lər 
də az de yil. Qa ra bağ sa va şı nın qız ğın vaxt la-
rın da Şa hin Mu saoğ lu Mü da fiə Na zir li yi Tibb 
İda rə si, Mü da fiə Na zir li yi Sə nəd li Film lər Ki-
no te les tu di ya sı nın əmək da şı ola raq dö yüş-
lər də ya ra la nan əs gər və za bit lə rə məx sus 
ilk hər bi-tib bi ar xi vi ya ra dır. Bu nun la ki fa-
yət lən mə yib, şəx si he yə tin mə nə vi-psi xo-
lo ji tə mi na tı nın ar tı rıl ma sı üçün və tən-
pər vər lik möv zu lu şeir lər ya zır, on la rı 
bəs tə lə yə rək, dö yüş nəğ mə lə ri nə 
çe vi rir. Bü tün bun lar haq qın da 
mü sa hi bin özü nü din lə yək:

“Ay dın yol” qə ze ti nin növ bə ti həm söh bə ti ha mı tə rə fin dən 
çox se vi lən hər bi-və tən pər vər lik mah nı la rı nın, dö yüş nəğ-
mə lə ri nin müəl li fi Şa hin Mu saoğ lu dur. Şa hin Mu saoğ lu nun 
müəl li fi ol du ğu hər bi mah nı lar, dö yüş nəğ mə lə ri – “Cə nab 
ley te nant”, “And içi rik”, “Bi rin ci ba tal yon” və s. 20 il dən çox-
dur ki, az qa la ha mı nın dil lər əz bə ri dir. Hət ta bu mah nı la-
rın tə si ri nə dü şüb za bit lik mək tə bi nə ya zı lan lar 
və son ra dan or du muz da xid mət edən hərb çi lər 
də az de yil. Qa ra bağ sa va şı nın qız ğın vaxt la-
rın da Şa hin Mu saoğ lu Mü da fiə Na zir li yi Tibb 
İda rə si, Mü da fiə Na zir li yi Sə nəd li Film lər Ki-
no te les tu di ya sı nın əmək da şı ola raq dö yüş-
lər də ya ra la nan əs gər və za bit lə rə məx sus 
ilk hər bi-tib bi ar xi vi ya ra dır. Bu nun la ki fa-
yət lən mə yib, şəx si he yə tin mə nə vi-psi xo-
lo ji tə mi na tı nın ar tı rıl ma sı üçün və tən-
pər vər lik möv zu lu şeir lər ya zır, on la rı 
bəs tə lə yə rək, dö yüş nəğ mə lə ri nə 
çe vi rir. Bü tün bun lar haq qın da 
mü sa hi bin özü nü din lə yək:

“O gün yaxındadı, 
hamımız, hamılıqla

bu zəfəri yaşayacağıq!”


