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- Siz cə, Çə mən zə min li bir zi ya-
lı, bir şəx siy yət ki mi da ha çox 
han sı tə rəfl  ə ri lə giz li qa lıb, öy-
rə nil mə yib?
- Çə mən zə min li nin hə yat və ya-

ra dı cı lı ğı haq qın da ya zı lan el mi 
iş lə rin ək sə riy yə ti ilə ta nı şam. Ora-
da bir çox mə sə lə lə rə to xu nu lub. 
Am ma onun et noq ra fi k dün ya gö-
rü şü, folk lor şü nas ki mi fəaliy yə ti 
və ən əsa sı “Aves ta”, Zər düşt çü lük 
ideolo gi ya sı haq qın da kı çox say lı 
mə qa lə lə ri hə lə də öy rə nil mə yib.  
Ba ba mın folk lo ra olan sev gi si çox 
bö yük idi. Nov ruz bay ra mı, məişət 
mə ra sim lə ri və möv süm lər lə bağ-
lı mifl  ər onu çox ma raq lan dı rır dı.  
Onun folk lor şü nas lıq dün ya gö rü-
şü nə aid Bəh lul Ab dul la bir mo-
noq ra fi  ya ya zıb. Am ma Zər düşt 
ideolo gi ya sı, “Aves ta” mətn lə ri nə 
aid apar dı ğı araş dır ma lar təd qi-
qat lar dan ta ma mi lə kə nar da qa lıb. 
Hal bu ki Yu sif Və zir “Aves ta”nı çox 
gö zəl bi lir di. Bu möv zu da heç vaxt 
to xu nul ma yan mə sə lə lə rə - “Aves-
ta” mifl  ə ri nə, bu di ni inanc sis te-
min də olan bə zi qə ri bə, hətt  a bi zim 
üçün ik rah ya ra da bi lə cək mə qam-
la ra ilk də fə o mü ra ciət et miş di. 

- Həm çi nin atəş pə rəst lik dün ya-
gö rü şü nün, Zər düşt ideolo gi ya-
sı nın  to xu nul du ğu “Qız lar bu-
la ğı” ki mi də yər li əsər də bu gün 
nis bə tən köl gə də qa lıb…
- Nə və li yi bir kə na ra qo yu ram. 

Adi oxu cu ki mi dü şü nü rəm ki, 
“Qız lar bu la ğı” elə bir əzə mət li, 
möh tə şəm ro man dı ki, onu dün ya 
ədə biy ya tı nın bir çox nü mu nə lə-
ri ilə ey ni sı ra ya qoy maq olar. Bu 
əsər ço xob raz lı və çox qat lı mə na 
yü kü nə ma lik dir. Onu an la maq 
üçün də fə lər lə oxu maq la zım dır.

- Çə mən zə min li nin Cum hu riy yət 
rəh bər lə ri - M.Ə.Rə sul za də, Xə-
lil bəy Xas məm mə dov, N. Yu sif-
bəy li ilə mü na si bət lə ri ba rə sin-
də bir mə na lı fi  kir lər səs lən mir.

Siz onun pub li sis ti ka sı nı araş-
dır mı sı nız. Hə min pub li sis tik 
mə qa lə lər də bu ba rə də nə lər 
qeyd olu nur?
- Sualı nı za ən yax şı ca va bı 

onun “Mü sa vat çı ya ca vab” ad lı 
mə qa lə si  ve rə bi lər. Bu mə qa lə-
də  de di yi niz mə sə lə lər öz ək si ni 
ta pıb. On la rı mət buat üçün de-
mək bəl kə də, yax şı de yil. Am ma 
bə li, AXC rəh bər lə rin dən in ci di-
yi mə qam olub və bu küs kün lük  
hə min mə qa lə də öz ək si ni ta pıb. 
Tə səv vür edin, ya zır ki, bö yük 
mad di sı xın tı için də yəm, am ma 
Rə sul za də bu çə tin lik lə rə rəğ mən 
ona cə mi 3 dol lar tək lif edir. Də-
fə lər lə mü ra ciət edir ki, ona ay lıq 
mə va cib kə sil sin. 

Mən onun pub li sis ti ka sı nı 
araş dır mı şam. Ba bam elə in san 
de yil di ki, şəx si mü na si bət lə ri-
ni, prob lem lə ri ni  mə qa lə lə rin də 
işıq lan dır sın. 

Onun pub li sis ti ka sın da da cə-
miy yə tin ümu mi prob lem lə ri-
qa dın azad lı ğı və xu ra fa ta qar şı 
mü na si bət öz ək si ni ta pır. Hətt  a 
xu ra fa ta - üz cır maq, si nə vur maq 
ki mi əməl lə rə  qar şı yaz dı ğı mə-
qa lə sin dən son ra ona de yir lər ki, 
bir ne çə gün ev dən çıx ma, çün ki 
din adam la rı sə ni öl dü rə bi lər lər. 

- Çə mən zə min li nin qür bət də 
ke çən hə ya tı da ha acı na caq-
lı olub. Mə sə lən, Pa ris də ölüm 
aya ğın da olan qar da şı nı ya şat-
maq üçün fəh lə lik də edib. Bir az 
bu ba rə də da nı şaq…  
- O, bü tün öm rü bo yu əziy yət 

gö rüb. Hə lə uşaq olan da çək di-
yi əziy yət lər dən tə sir lə nə rək rus 
di lin də “Şi ka yət” ad lı şeir ya zıb.  
Cum hu riy yət sü qut edən dən son-
ra ora nın İs tan bul da kı sə fi r li yi də 
bağ la nır. Bir müd dət İs tan bul da 
iş lə sə də, məc bur olub Pa ri sə ge-
dir. Am ma ye nə də zülm ba bam-
dan əl çək mir.  Pa ris də ya şa yan 
qar da şı Mi ri və rəm xəs tə si idi. 

Onun sa ğal ma sı üçün çox əziy yət 
çə kir. O boy da və zi fə də ça lı şan 
adam yad bir şə hər də bir dən-bi rə 
fəh lə iş lə mə yə məc bur olur. Mən 
in di də bu fak tı de mək dən utan-
mı ram: bu, əs lin də bir rə şa dət-
di,  mərd lik dir-fəh lə iş lə yə-iş lə yə 
xəs tə qar da şa bax maq. Qar da şı 
Mi ri nin dö zül məz ağ rı la rı, xəs-
tə li yi  ona mə nə vi sar sın tı ya şa-
dır dı. Hə ya tın hər sı na ğın dan 
çıx mış dı. Am ma ki çik qar da şı nın 
dö zül məz qış qı rıq la rı qar şı sın da 
aciz qal ma ğı Yu sif Və zi ri ta mam 
çök dür dü.   Bir çox ada ma mad di 
yar dım gös tə ril mə si üçün mü ra-
ciət et di. Bir cə, Cey hun bəy Ha-
cı bəy li Mi ri nin sa ğal ma sı üçün 
mad di yar dım gös tər di. Mi ri ilə 
Cey hun bəy həm dost, həm də 
qo hum olub lar. Pa ris də bi ri hü-
quq, o bi ri isə dip lo ma ti ya üz rə 
təh sil al mış dı. Cey hun bəy Mi-
ri yə çox yax şı lıq lar edib. Onu 
sa na to ri ya la ra apa rıb. Bu na bax-
ma ya raq, Mi ri cə mi 29 ya şın da 
və fat et di. Heç Mi ri nin mə za rı da 
yox du. Çün ki Fran sa qa nun la rı-
na uy ğun ola raq, bu nun üçün də 
və sait la zım idi. O da ol ma yan da 
Mi ri ni 5 il lik mü vəq qə ti yer də 
dəfn edir lər. 

Tə səv vür edin ki, on lar ailə də 
üç qar daş olub lar. Am ma de mək 
olar ki,  heç bi ri nin mə za rı yox du. 
Özü sür gün də öl dü yü üçün ha ra-
da dəfn olun du ğu bi lin mir, er kən 
yaş da olan qar daş la rı nın bi ri Pa-
ris də, o bi ri isə Şu şa da bas dı rıl dı. 
Yə ni, bi zim üçün heç bi ri nin mə-
za rı yox du.

Qür bət də ki hə ya tı bu cür acı-
na caq lı olub. Elə Ki yev də oxu-
yan da da, sə fi r ki mi ça lı şan da 
da mad di və mə nə vi çə tin lik lə rə 
rast la şıb. Ora da sə fi r olan da AXC 
hö ku mə ti nin baş na zi ri Nə sib bəy 
Yu sifb  əy li yə mək tub la ya zır dı ki, 
xa hiş edi rəm, mə nə maaş tə yin 
edin. Ki ra yə və ya şa yış xərc lə ri-
nin ha mı sı öz üzə rim də dir. 

Bu yer də Çə mən zə min li nin 
gə li ni Fə ri də xa nım söh bə tə qo-
şu lur:

- İs tan bul da olar kən ora da kı 
ida rəet mə sis te mi ni, çox bə yə nir, 
cum hu riy yət rəh bər lə ri nə   tək lif 
edir ki, ora da bi zim sə fi r li yi miz 
açıl sın. On dan son ra AXC hö ku-
mə ti bu haq da qə rar qə bul edir. 
Çə mən zə min li İs tan bu la bö yük 
çə tin lik lə ge dib çı xır. Ba kı dan ora 
iki aya ça tır. Çün ki yol xərc lə ri və 
baş qa prob lem lər var idi. Axır da 
məc bur olub, özü nü ta cir ki mi 
qə lə mə ve rir. Bir tə hər İs tan bu la 
yer lə şə bi lir. 

İs tan bul da sə fi r olan da Azər-
bay can Xalq Cum hu riy yə ti da ğı-
lır. Tə bii ki, sə fi r lik də bağ la nır. 
Çə mən zə min li ora da kı tə lə bə lə ri 
top la yıb  de yir ki, da ha mən dən 
heç nə göz lə mə yin. Heç öz aqi-
bə ti nin ne cə ola ca ğı nı bil mir di. 
On dan son ra Çə mən zə min li nin 
ya şa yı şı da ha da çə tin lə şir. Üç il 
müx tə lif iş lər lə məş ğul olur. Ki-
tab xa na lar da ça lı şır.

- Çə mən zə min li nin hə ya tın-
da ma raq lı dövr 1927-ci il dən 
1937-ci ilə qə dər, yə ni rep res si-
ya ya uğ ra dı ğı ana qə dər ki  mər-
hə lə dir. Ley la xa nım,  ata nız 
Or xan Və zi rov hə min dö nə mi 
ne cə xa tır la yır dı?
- Çə mən zə min li 1927-ci il dən 

son ra Ba kı ya qa yı dır. O qə dər 
çə tin lik lər, məh ru miy yət lər gör-
müş dü ki, ev lən mək də is tə mir-
miş. Ar tıq onun üçün şəx si hə-
ya tın heç bir mə na sı qal ma mış dı. 
Am ma ailə si nin tə ki di lə Bil qe yis 
xa nım la ta nış olur və on dan son-
ra özü ev lən mə yə ra zı lıq ve rir. 
1928-ci il də atam dün ya ya gə lir. 
Ev li li yin ilk il lə ri çox yax şı ke çib. 
Uni ver si tet də, mət buat or qan-
la rın da ça lı şıb, ailə si ni do lan dı-
rıb. Çə mən zə min li rep res si ya ya 
mə ruz qa lan da ata mın 10 ya şı 
var idi. On yaş da az yaş de yil.

Atam hər də fə o il lər dən da nı-
şan da uşaq la şır dı. Çün ki  ata sı nı 
uşaq ikən  itir miş di, ata həs rə ti ilə 
ya şa mış dı. Atam 81 ya şın da və fat 
et di. Ata sı ilə bir gə sə hər ye mə yi-
nə ne cə otur maq la rın dan, Yu sif 
Və zi rin on lar la ne cə ma raq lan-
ma ğın dan, ailə si ni hər də fə is ti-
ra hə tə apar dı ğı şə hər lər dən da-
nı şır dı. Üze yir bəy lə bağ qon şu su 
idi lər. Hər yay bir gə is ti ra hət lə-
rin dən söz açar dı. 

- Yu sif Və zir dən da nı şa da gə rək 
ağır rep res si ya il lə ri nə də to xu-
naq. Rep res si ya ya uğ ra yan dan 
son ra onun ailə si nə ki mi çə tin-
lik lər lə üz ləş di?  
Fə ri də Və zi ro va:
- 1938-ci il də Or xan dör dün cü 

si nif də oxu yur du.  Evə gə lər kən 
qə ri bə bir mən zə rə il rast la şır. 
Gö rür ki, ev də hər şey da ğı dı lıb, 
aləm bir-bi ri nə qa rı şıb. Ana sı Bil-
qe yis xa nım isə bir künc də otu rub 
ağ la yır. Ar tıq hər şey bit miş di. O 
il lə rin “qa ra ye li” bu də fə on la-
rın qa pı şın döy müş dü. De mə li, 
ar tıq onun da ata sı nı  həbs edib-
lər. Ata nı so yuq Qor ki vi la yə ti-
nə gön dər di lər,  ailə si isə Ba kı da 
həbs də qal ma lı ol du. Bir ana və 
3 uşaq həd din dən ar tıq rü tu bət li 
bir yer də - so yuq tə rə vəz sax la ma 
ba za sın da ya şa yıb lar. Be lə şə rait-
də on lar xəs tə lə nir, bir söz lə ailə 
çı xıl maz du ru ma dü şür. Am ma 
Bil qe yis xa nı mın qar da şı Fər had 
on la ra sa hib du rub. 

- Bu qə dər mə şəq qət li hə yat 
sü rən, bu na bax ma ya raq, sür-
gün də be lə ya zıb-ya ra dan bir 
ya zı çı ya Azər bay can zi ya lı eli-
ta sı nın, cə miy yə ti nin bu gün ki 
mü na si bə ti si zi - yə ni onun ailə-
si ni qa ne edir? 
- Son il lər Çə mən zə min li çox 

xa tır la nır. Bir ne çə gün dən son-
ra Mə də niy yət ka na lın da onun 
haq qın da ma raq lı ve ri liş ola caq. 
Haq qın da xey li ya zı lar ya zı lıb. 
Bi zə də ma te rial üçün mü ra ciət 
edən lər var. 

Çə mən zə min li Ki yev də Şev-
çen ko adı na Döv lət  Uni ver si-
te ti ni 1915-ci il də bi ti rib. Onun 
hə min uni ver si te ti bi tir mə yi nin 
100 il li yi mü na si bə ti lə  Ki yev də 
ma raq lı konf rans ke çi ril di. Bi zim 
on dan xə bə ri miz be lə yox idi. 
Ora də vət alan da bil dik və qar-
da şım Yu sifl  ə  get dik. De mək, 
Yu sif Və zir heç za man unu dul-
mur. 

Mü sa hi bə əs na sın da söh bət-
lə rə qu laq asa-asa otaq da san ki 
kim lə rin sə göz ya şı için də gü-
lü şü nü gö rür dük. Bu, 1938-ci 
il rep res si ya qur ba nı nın uşaq-
la rı nın göz yaş la rı idi. Bö yü yü 
Or xan idi ki, onun da cə mi  10 
ya şı var dı. Onu da hiss edir dik 
ki, bi zə hər şe yi bu “10 yaş lı ağ-
saq qal” da nı şır. Özü də qı zı Ley-
la və hə yat yol da şı Fə ri də xa nı-
mın gö züy lə. Özü nün isə an caq 
se vinc dən gü lən göz lə ri ni xə-
ya lən gös tə rə bi lir di. Ona gö rə 
se vi nir di ki, öm rü nü həsr et di yi 
Çə mən zə min çi lik ma hiy yə ti bu 
gün də unu dul mur..

Gü lən uşaq göz lə ri ilə bə ra-
bər, uzaq da  bir ağ la yan şə hər də 
var... Şu şa... Hə lə ki, dağ ba şın da 
ya zı-ya yı ya şıl lı ğa, pa yı zı-qı şı du-
ma na və qa ra bü rün müş bu şə hər 
göz yaş la rı na sa hib çı xa bil mir. 
Bu onun, o ba la ca Yu si fi n  şə hə-
ri dir...

El min NU Rİ

- Siz cə, Çə mən zə min li bir zi ya-

  XIX əs rin son la rın da, ha ra-
da sa 1897-ci il də  hə lə on 
ya şı ol ma yan ki çik bir uşaq 
çək di yi əziy yət lər dən be zə-
rək  rus di lin də “Şi ka yət” 
ad lı şeir ya zır. Bu nun la 
da hə ya tı nın proq ra mı-
nı ha zır la yır. Bu uşaq 
bö yü yə cək, gənc bir 
döv lə tin iki öl kə də 
sə fi ri, ola caq, ic ti-
mai xa dim, alim, 
ya zı çı ki mi məş hur-
la şa caq. O ba la ca 
Yu sif  bö yük Yu sif 
Və zir Çə mən zə min li 
ola caq. Am ma ha-
ra da ol ma sı na bax-
ma ya raq, onun la 
əkiz qar daş ki mi 
dün ya ya gə lən Zülm 
on dan əl çək mə yə-
cək. Çə mən zə min li 
rep res si ya il lə rin də 
so yuq Si bi rin şax-
ta sın da dün ya sı nı 
də yi şən də də hə min 
Zülm ona yol daş lıq edə-
cək. Dağ ba şın da ya zı, ya yı 
ya şıl lı ğa bü rün müş doğ ma 
şə hə ri Şu şa isə on dan çox 
uzaq lar da ola caq...
Rep res si ya qur ban la rın dan  
olan, ic ti mai xa dim, dip lo-
mat, araş dır ma çı, folk lor-
şü nas, ya zı çı Yu sif  Və zir 
Çə mən zə min li nin acı hə-
ya tı haq qın da nə və si Ley la 
Və zi ro va və gə li ni Fə ri də 
Və zi ro va da nı şa caq:
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