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Onu “Azər bay ca nın Le vi ta nı” ad lan dı rır lar. Qey ri-adi 

sə siy lə ar tıq çox dan dır ki, mil lə tin sev gi si ni qa za nıb. 
Söh bət, əl bət tə ki, hər bi dik tor-mü ğən ni Şə mis tan 
Əli za man lı dan ge dir. “Ay dın Yol” qə ze ti nin bu də fə ki 

mü sa hi bi dö yüş ruh lu mah nı la rı ilə efir lə ri mi zi, ürək lə ri mi zi 
və di li mi zi bə zə yən Şə mis tan Əli za man lı dır.

– Şə mis tan müəl lim, ha zır da 
han sı la yi hə lər üzə rin də ça lı-
şır sız? Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti niz 
ba rə də nə de yə bi lər siz?
– Ya ra dı cı lıq iş lə ri da vam edir. 

Plan da bə zi mah nı lar var, on la rı 
yaz dı rı rıq. Res pub li ka Sə fər bər-
lik və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz-
rə Döv lət Xid mə ti nin təş kil et di yi 
“Və tə nin mü da fi əsi nə ha zı ram” 
ad lı sil si lə təd bir lər də iş ti rak edi-
rəm, böl gə lər də, da ha çox dö yüş 
böl gə lə rin də olu ruq və be lə təd-
bir lə rin so nun da kon sert proq ra-
mı ilə çı xış edi rəm. Bun dan baş qa, 
ye ni disk ha zır la yı rıq. Bu ra bir çox 
mah nı lar, o cüm lə dən in di yə dək 
az ta nı nan, təb liğ olun ma yan, diq-
qət dən bir qə dər kə nar da qa lan 
kom po zi si ya lar da xil edi lə cək. 
Onu da de yim ki, mən Və tən pər-
vər li yin Təb li ği nə Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi nin rəh bə ri yəm. İl də bir də-
fə la yi hə ve ri rik, QHT-lə rə Döv lət 
Dəs tə yi Şu ra sı tə rə fi n dən ma liy yə 
ay rı lır, bu büd cə çər çi və sin də il-
də bir də fə mü ha ri bə möv zu sun-
da sə nəd li fi lm lər çə ki rik. Son ra o 
fi lm lər te le vi zi ya la ra təq dim olu-
nur, in ter net də yer ləş di ri lir, mək-
təb lə rə, hər bi his sə lə rə gön də ri lir. 

– Mu si qi bəs tə lə di yi ni zi də bi li-
rik. Ma raq lı dır, bəs mah nı mət-
ni, şeir yaz mı sı nız mı?
– Öm rüm də bir də fə şeir yaz mı-

şam. Ra mil Sə fə rov Ma ca rıs tan da 
həbs də yat dı ğı za man hiss lə ri mi 
ifa də et dim, am ma bu şeiri üzə 
çı xar ma dım. Mən dən şair ol maz, 
sa də cə içim də ki lə ri və rə qə kö çür-
düm. Fik rim cə, şeir yaz maq asan 
iş de yil. Hər kə sin öz sa hə si var. 
Şeir yaz maq la, şair ol maq ay rı-ay rı 
şey lər dir. Şair lik Al lah ver gi si dir.

– Və tən pər vər lik mah nı la rı nı ifa 
edə nə dək özü nüz mu si qi bəs tə-
lə miş di niz mi?
– Yox, heç ifa da et mir dim 

axı. 1993-cü il də ilk də fə “İgid 
əs gər, möh kəm da yan” mah nı-
sı nı oxu dum. Tə sa dü fən ol du.

Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Yu-
sif Mir zə yev lə xəs tə xa na da müali cə 
alır dıq, ta nın mış hə kim, şair-bəs tə-
kar Şa hin Mu saoğ lu bi zə tez-tez baş 
çə kir di. Bir də fə tə zə yaz dı ğı mah nı-
nı züm zü mə et di, Yu sif çox bə yən-
di. Za ra fat la de dim ki, bu nu mən, 
özü də sə nə it ha fən oxu ya cam. Ra-
zı laş dıq. Bir ne çə ay son ra Yu sif şə-
hid ol du. Onun xa ti rə si üçün – har-
da sa məc bu rən, kö nül süz şə kil də 
ifa et dim. Yal nız o za man be lə mah-
nı la ra eh ti yac var dı. Oxu dum, bə yə-
nil di. Dü zü, yax şı mə na da bu qə dər 
səs-küy do ğu ra ca ğı nı göz lə mir dim. 
O ki qal dı mu si qi bəs tə lə mə yə, mən 
bəs tə kar de yi ləm, ara da ya zı ram. 
Bu ya xın lar da dos tu muz Rey Kə-
ri moğ lu mə nim Ni za mi Sa rac lı nın 
söz lə ri nə yaz dı ğım “Tan rı tür kə yar 
ol sun!” mah nı sı nı so sial şə bə kə də 
pay laş mış dı, onun “Youtu be” şə bə-
kə sin də bir ün van dan ba xış sa yı 1 
mil yon 400 mi ni keç miş di.

– Cəb hə böl gə lə ri nə tez-tez ge-
dir si niz. Əs gər lər və yer li əha li 
ara sın da dö yüş ru hu nun güc-
lən di yi hiss olu nur mu?
– Dö yüş ru hu çox yük sək dir. 

Hər kəs tez lik lə bu mü ha ri bə nin 
qə lə bə ilə ba şa çat ma sı nı ar zu la-
yır. Az qa la ha mı dö yüş ov qa tın-
da dır. Əs gər lər sə hər-ax şam bi zim 
mah nı la rı ifa edir lər. An diç mə 
mə ra sim lə rin də də bi zim mah nı-
lar səs lən di ri lir. Əs gər lər də te le fon 
yox dur, am ma bü tün za bit lə rin te-
le fo nun da “Cə nab ley te nant”, “Və-
tən əma nə ti”, “İgid əs gər, möh kəm 
da yan” mah nı la rı var... Ha ra get-
səm, sı ra vi azər bay can lı lar ya xın la-
şıb so ru şur lar ki, cəb hə də və ziy yət 
ne cə dir, xa hiş edir lər ki, dö yü şə 
get mək lə ri nə yar dım gös tə rim. Elə 
bu gün ye mək ye di yi miz ka fe də ki 
ofi  siant mə nə kö nül lü cəb hə yə get-
mək ar zu su nu söy lə di. Se vi ni rəm 
ki, xal qın dö yüş əh va li-ru hiy yə si 
ye rin də dir. İn şal lah, ya xın za man-
lar da Qa ra bağ prob le mi öz müs bət 
həl li ni ta pa caq. Mən özüm də bu 
elan olun ma mış mü ha ri bə nin için-
də yəm. Sa bah Fü zu li yə ge di rəm. 
Bu gün lər də Gə də bəy dən qa yıt mı-
şam. Hər yer də olu ram, var lı ğım la, 
sə sim lə, mu si qim lə, mah nı la rım la.

– Özü nüz ne cə, öz mah nı la rı nı-
zı din lə yir si niz?
– Nə dən sə, yox. Na dir hal lar da 

ifa et di yim han sı sa mah nı ya dı-
ma dü şür, onu ta pıb tək lik də qu-
laq ası ram. Ma şın da-zad da kim sə 
dis ki mi səs lən di rən də isə na ra hat 
olu ram, elə bil yo ru lu ram.

– Akt yor luq fa kül tə si ni bi tir mi-
si niz. Teatr si zi özü nə çə kir mi?
– İn di yox. Am ma akt yor luq 

bir xəs tə lik dir. Uzun müd dət 
bu hə vəs mən dən əl çək mə di. 
Son ra dan bu sə nə tin ar xa sın ca 
get mə dim. O il lər də teatr, ki no 
tə nəz zül döv rü nü ke çi rir di. Üs-
tə lik, mən ins ti tut vax tı da ha çox 
ra diota ma şa lar da rol alır dım. 
Mik ro fon la ta nış lı ğım ar tıq baş-
la mış dı. Müəl lim lə rim də de yir-
di lər, bu səs he yif dir, yax şı olar, 
elə dik tor luq sə nə ti nin ar xa sın ca 
ge də sən.

– Bu nun la be lə, səhv et mi rəm sə, 
fi lm lə rə də də vət al mı sı nız.
– Bir ne çə də fə olub. Sse na ri 

mə ni qa ne et mə yib, im ti na et mi-
şəm, son ra dan fi l mə baş qa sı çə-
kil sə də, əsər uğur qa zan ma yıb. 
Mü ha ri bə haq qın da ən çox bə-
yən di yim fi lm “Do lu”dur. Açı ğı, 
özü mü ora da gö rür düm. O əsər-
də ko man dir ro lu nu oy na maq 
is tər dim. Aqil Ab bas əsə ri us ta-
lıq la qə lə mə alıb, re jis sor işi də 
yax şı dır. Ba xan da bir ne çə yer-
də köv rəl dim də. Ümu miy yət lə, 
mü ha ri bə ilə bağ lı və ya ta ri xi 
möv zu da yax şı sse na ri ol sa, özü-
mü ora da gör səm, çə kil mək dən 
im ti na et mə rəm. 

– Bir vaxt lar ça lış dı ğı nız te le-
vi zi ya mü hi ti üçün ne cə, da rıx-
mır sı nız?
– Yaş da ha o yaş de yil. Həm 

də dü şü nü rəm ki, te le vi zi ya da 
öz sö zü mü de mi şəm. İn di mə ni 
mah nı ya ra dı cı lı ğı, ifa çı lıq da ha 
çox cəlb edir. On suz da efi r də qo-
naq olu ram, mah nı la rı mı ifa edi-
rəm. Am ma və tən pər vər lik ba rə-
də ve ri liş apar maq tək lif olun sa, 
ra zı la şa ram. Əl bətt  ə, for mat ürə-
yim cə ol ma lı dır. Bu gün və tən-
pər vər lik lə bağ lı ve ri liş lə rə cid di 
eh ti yac var.

– Si zi “Azər bay ca nın Le vi ta nı” 
ad lan dı rır lar... 
– 1986-cı il də mən Mosk va da 

SS Rİ Döv lət Te le ra dio Ve ri liş lə ri 
Ko mi tə sin də ix ti sa sar tır ma kur-
sun da oxu yan da Le vi ta nın hə ya-
tı ilə çox ma raq lan mı şam. Bi zim 
kur sun rəh bə ri İl ya Pru dovs ki 
idi. Arıq ki şiy di, am ma əzə mət li 
sə si var dı. Da ha çox Le vi tan 
haq qın da da nı şır dı. 
Pru dovs ki ha-
mı nın sə-
si ni ya-
z ı r  d ı . 

Ona gö rə ya zır dı ki, qu laq as sın 
gö rək kim də nə çat mır, bu müd-
dət ər zin də onu dü zəlt sin. Biz 16 
nə fər idik. Azər bay ca nı mən təm-
sil edir dim. Ora da ha mı nın sə si ni 
yaz dı lar. Son ra bir-bir qu laq asıb, 
fi  kir lə ri ni bil di rir di lər. Hə rə yə 
bir irad tut du lar. Üç, beş, on beş 
ilin dik tor la rı idi. Mən sə cə mi 3 
ay lıq təc rü bə çi ki mi get miş dim. 
Mə nim sə si mi efi  rə ve rən də utan-
dı ğım dan qu laq la rı mı tut dum. 
Am ma hər şey yer li-ye rin də imiş. 
Heç be lə ola ca ğı nı göz lə mir dim. 
Pru dovs ki so ruş du ki, nə vaxt dan 
iş lə yir si niz? De dim, cə mi 3 ay dır. 
De di, siz bu ra ni yə gəl mi siz, si zin 
öy rən mə yə eh ti ya cı nız yox dur. 
Ora da da xi lim dən bir qü rur his si 
keç di ki, Azər bay ca nı təm sil edi-
rəm. Bəl kə akt yor luq fa kül tə si ni 
bi tir mə yi min də bu iş də mə nə 
kö mə yi ol du.

– Əl bətt  ə, bu, çox xoş hiss dir. 
Am ma ey ni za man da ki mə sə 
bən zə dil mək ada mı bir qə dər 
na ra hat edə də bi lər.
– Elə dir, am ma Le vi tan bi-

rin ci dir axı. Biz so vet lə rin tər-
ki bin də ol mu şuq, Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si də bi zim ümu mi ta-
ri xi miz dir, qə lə bə də ümu mi dir. 
Azər bay can da bu mü ha ri bə də 
çox say lı it ki lər ve rib, bö yük qəh-
rə man lıq lar gös tə rib. Le vi tan bir 
əf sa nə dir. Ona gö rə də onu ör nək 
he sab edir lər. Bu mü qa yi sə mə ni 
qə ti na ra hat et mir, ək si nə, xoş bir 
ra hat lıq his si gə ti rir.

– Dik tor ki mi ça lış dı ğı nız müd-
dət də, yə qin, çox lu mək tub lar 
da alır dı nız?
– Bə li… Ça lı şır dım ha mı sı nı 

oxu yam. Ya dım da dır, bir yaş lı 
ki şi mək tu bun da nə və sin dən şi-
ka yət edir di. De dim, nə və ni zi də 
gə ti rin, gə lin. Oğ la nın 14-15 ya şı 
olar dı. Göz lə rin dən cin ya ğır dı. 
Hər də fə ev dən cəb hə böl gə si nə 
qa çır, ba ba sı onu güc lə ta pıb gə-
ti rir di. Yaş lı ki şi de di ki, bu uşaq 
si zi çox is tə yir, bəl kə sö zü nü-
zü eşi dər. Oğ la na vəd et dim ki, 
mək tə bi bi ti rən dən son ra onun 
hər bi mək tə bə da xil ol ma sı na 
kö mək edə cəm. Gös tə ri ci lə ri də 
bu na im kan ve rir di. Hə qi qə tən 
də, oğ lan hər bi mək-
tə bi bi tir di. Be lə 
şey lər çox olub.

Ən çox qə lə bə ar zu sun dan ya zır-
dı lar, əziz lə ri ni iti rən lər tə səl li, ya 
bir xə bər al maq is tə yir di lər. Çox 
ağ rı lı mək tub lar idi... Ümu miy-
yət lə, is tə yi rəm mü ha ri bə döv rü 
ilə bağ lı me muar ya zam. Xa ti rə-
lər çox dur…

– Heç dik tor luq sə nə tiy lə bağ lı 
müəl lim lik et mə yi dü şün mü sü-
nüz mü? Fər di tə lə bə lə ri niz var-
mı?
– Dü zü, bu ba rə də dü şün mə-

mi şəm. Əs lin də, hər bi dik tor ad lı 
xü su si bir sə nət yox dur. Heç bu-
na eh ti yac da du yul mur. Hər bi 
dik tor yal nız mü ha ri bə za ma nı 
la zım olur. Onun səs temb ri, mü-
ha ri bə xə bər lə ri ni ne cə çat dır ma sı 
önəm li dir. Le vi ta nın döv rün də te-
le vi zi ya yox idi, o, ra dioda ça lı şır-
dı. Biz te le vi zi ya ya da çı xı rıq de-
yə, müəy yən xa ri ci gö rü nüş, yə ni 
hərb çi gör kə mi də tə ləb olu nur.

– Son ay ya rım da atəş kəs də-
fə lər lə po zu lub. Əs gər lə ri mi-
zin düş mə ni ge ri oturt ma sı və 
müəy yən st ra te ji yük sək lik lə ri 
əl də et mə si xal qın dö yüş ru hu-
nu yük səl dib. Siz də be lə bir hiss 
ya ran dı mı ki, kaş bu xə bər lə ri 
xal qa mən çat dı ray dım? 
– Mən dik tor luq la bağ lı mis-

si ya mı ba şa vur mu şam. Hə min 
hər bi əmə liy yat lar döv rün dən 
ki tab ya zı lar sa, əmi nəm ki, içə ri-
sin də hər bi dik tor ki mi mə nim lə 
bağ lı bir ne çə cüm lə müt ləq ola-
caq. İn di da ha çox mah nı ya ra dı-
cı lı ğı ma diq qət et mək is tər dim.

– Am ma bü tün gəl miş-keç miş 
dik tor la rı mı zın ən bö yük ar zu-
su, tə bii ki, qə lə bə xə bə ri ni ilk 
də fə efi r dən ver mək dir... 
– Əl bətt  ə, bu, mə nə hə va lə 

olun sa, bö yük şə rəf du ya ram. Bu 
qə dər şə hid ver mi şik, qur ban la rı-
mız olub, ana la rın gö zü nün ya şı 
qu ru ma yıb. Biz bu yü kü da ha 
çə kə bil mi rik, onu öv lad la rı mı-
za qo ya da bil mə rik. Əsas odur, 
qə lə bə ol sun. Və biz ar tıq Ali Baş 
Ko man da nı mız cə nab İl ham Əli-
yev baş da ol maq la bu yo lun, bu 
uğu run as ta na sın da yıq. Fərq et-
məz, bu qə lə bə xə bə ri ni ilk də fə 
mil lə tə kim çat dı ra caq. 

Rə bi qə NA ZİM QI ZI
də yəm. Sa bah Fü zu li yə ge di rəm. 
Bu gün lər də Gə də bəy dən qa yıt mı-
şam. Hər yer də olu ram, var lı ğım la, 
sə sim lə, mu si qim lə, mah nı la rım la.

– Özü nüz ne cə, öz mah nı la rı nı-
zı din lə yir si niz?
– Nə dən sə, yox. Na dir hal lar da 

ifa et di yim han sı sa mah nı ya dı-
ma dü şür, onu ta pıb tək lik də qu-
laq ası ram. Ma şın da-zad da kim sə 
dis ki mi səs lən di rən də isə na ra hat 
olu ram, elə bil yo ru lu ram.

sə si var dı. Da ha çox Le vi tan 
haq qın da da nı şır dı. 
Pru dovs ki ha-
mı nın sə-
si ni ya-
z ı r  d ı . 

tə bi bi tir di. Be lə 
şey lər çox olub.

“Bu müqayisə məni qəti narahat etmir, 
əksinə, xoş bir rahatlıq hissi gətirir”


