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Xalq şairi Sə məd Vur ğun klas sik xa nən də lər dən Cab bar 
Qar yağ dıoğ lu, Mə şə di Cə mil Əmi rov, Ke çə çi oğ lu Mə həm
məd, İs lam Ab dul la yev, Ma lı bəy li Əs gər, Mu sa Şu şins ki və 
baş qa la rı ilə şəx sən ta nış ol muş, ya zı la rın da və çı xış la rın

da on la rın sə nə ti nə yük sək qiy mət ver miş dir. O, da hi Üze yir bəy 
Ha cı bəy li nin də şəx siy yə ti nə bö yük hör mət bəs lə yib, bəs tə kar 
haq qın da san bal lı mə qa lə və şeir lər ya zıb. Şair 1948ci il də “İn
san qəl bi nin tə rən nüm çü sü” ad lı mə qa lə sin də ya zır dı: “...Üze yir 
mu si qi si ni din lə di yi miz za man biz bə zən qaş la rı mı zı ça tıb, loğ
man ki mi dü şü nü rük, bə zən hə yat və in san eş qi nə od lar dan, 
alov lar dan ke çən qəh rə man lar olu ruq, bə zən ürə yi miz ka man 
ki mi tə la tü mə gə lir, bə zən də sa kit və nur lu bir yaz sə hə ri ki mi 
açı lı rıq, özü müz də dağ lar da kü lüng ça lan Fər had lar qüd rə ti 
hiss edi rik, xə ya lı mız uç duq ca ya şa dı ğı mız ana tor pa ğı, onun 
ya rat dı ğı in san ad lı bö yük ne mə ti da ha çox se vi rik, öz var lı ğı mız 
və ta ri xi miz ilə fəxr edi rik”.

Tədqiqatçı-jurnalistVa sif Qu
li ye vin Xalq şairi Səməd Vur-
ğunla Xalq artisti Xan Şuşins-
kinin dostluğundan bəhs edən
məqaləsindəbubarədəsöhbət
açılır.AZƏRTAChəminməqalə-
nitəqdimedib.

Gəncədən başlanan 
tanışlıq

...SəmədVurğunXanŞuşins-
kinin səsini ilk dəfə ötən əsrin
iyirminciillərindəGəncədəeşit-
mişdi.Ovaxtdandaxanəndənin
sənəti,ecazkarsəsionuməftun
eləmişdi.Çoxçəkmədənhəriki
sənətkarşəxsəntanışolmuşvə
butanışlıqsonralarmöhkəmvə
səmimi bir dostluğa çevrilmiş-
di.Şairineləbirməclisiolmaz-
dıki,Xanorda iştiraketməsin.
Xanəndəninsəsinin“dəlisi”olan
SəmədVurğunözününməşhur
“Azərbaycan” şeirində onu xü-
susi bir məhəbbətlə tərənnüm
edir:

KönlümkeçirQarabağdan,
Gahodağdan,gahbudağdan,
Axşamüstüqoyuzaqdan
HavalansınXanınsəsi,
Qarabağınşikəstəsi.

Şairin oğlu Vaqif Səmədoğlu
xatirələrində Xan Şuşinski ilə
atasının dostluğundan söhbət
açır:“...Xanəmimənimyadım-
dahəyatımboyugördüyümən
saf,əntəmizvəzahirənəngö-
zəl insan kimi qalıb. Sənətkar-
lığınıbir yanaqoysaq,həmdə
doğrudandagörkəmlibirinsan-
dı.Xanəmihərdənbizəatamla
dərdləşməyə, söhbətə gəlirdi.
Məclislərimizdə iştirak edirdi.
O, hər il dekabrın 25-də dəvət
gözləmədənbirqohum,birəmi,
SəmədVurğunundostukimibi-
zə,rəhmətlikYusifinadgününə
gələrdi. Günümüz çox şən ke-
çərdi,Xanəmi,atam,Mehdixan
əmim bir-biri ilə zarafatlaşardı-
lar.Axı, zahirən onların oxşar-
lıqlarıdavardı.
AralarındaQarabağ–Qazax

dialektlərindəgülməlisöhbətləri
olardı. Mənimlə Aybənizin do-
ğumgünü yayaylarınadüşdü-
yünə görə orada-burada keçi-
rərdik.Yusifinadgünüisəqışa
düşdüyündənşəhərdəevimizdə
keçirilərdi. Xan əmi Yusifin ad
gününəxanəndəkimiyox,dost
kimigələrdi.
SəmədVurğununağırvaxtla-

rıidi.Atam1952-ciildəçoxağır
vəziyyətdəidi.Ovaxtbizimailə
sürgün olunmalı, Səməd Vur-
ğunisətutulmalıydı.Həttaorder
də imzalanmışdı.Bizimsürgün
yerimizdəartıqməlumidi.Qa-
zaxıstanın hansısa vilayətinə.

Bax, o dövrdə çoxları bizdən
üzdöndərmişdi.Beləbirvaxtda
Xanəmihəftədə,ongündənbir
gəlib,atamabaşçəkərdi.Otu-
rub,söhbətedirdi,fikrinidağıt-
maqüçünzarafatlaşırdı.Onda
mənimonüçyaşımvardı.Son-
radandərkelədimki,bukişidə
xanəndəlikdən başqa, böyük
ağsaqqallıq, müdriklik də var.
Səməd Vurğunla Xan əmi hə-
yatda bir-birlərini çox istəyib-
lər. İndi də Xan əminin duzlu,
məzəli söhbətlərini unutmamı-
şam”.

İsa bulağında çalçağır 
məclisi

1955-ci il iyulun18-dəbu iki
ayrılmaz dostun son görüşlə-
ri də elə Şuşada İsa bulağın-
daoldu.Həmingörüşdəiştirak
edən görkəmli musiqişünas,
Əməkdar incəsənət xadimi Fi-
rudin Şuşinski Xan Şuşinski
haqqındayazdığıməqalədəbu
görüşübelətəsviredir:“...Sə-
mədməniXanındalıncaAğda-
magöndərdi.Mənonun09-61
nömrəli “Pobeda” markalı ma-
şını ilə Ağdama getdim. Mə-
nə dedilər ki, XanƏhmədavar
kəndindədir. Kəndə gələndə
gördüm ki, o, tut ağacının al-
tındaoturub, tut yeyir, qardaşı
Allahyar isəçay içir.Xanməni
görcəktəəccüblə:
– Boy, o, Firi bala (Xan çox

vaxtməni nəvazişlə belə çağı-
rardı),sənhara,burahara?!
–Yolazmışam,-dedim.
–Aycanım,sənbicinbirisən,

yolazmazsan.–Sonrayarıciddi
haldasəsləndi:–Xeyirola?!
–Dostungəlib,səniİsabula-

ğındagözləyir.
Çoxmaraqlıdır,Xansoruşma-

dıki,hansıdostum.Dərhalbildi
ki, söhbət Səməd Vurğundan
gedir.Sonrabaşınıbulayıb, çi-
yinləriniçəkdivəgülümsəyərək
dedi:
–Aycanım,Səmədovcunun

içini iyləmişdi?Nəbilibki,mən
burdayam?

– Xan, maşın gözləyir, vaxt
dakeçir, tərpənmək lazımdır,–
deyib onun qolundan tutdum,
kənddənçıxdıq...
İsa bulağında bu iki dost elə

səmimi,eləmehribanqucaqlaş-
dılar ki, uzun illər bir-birlərinin
həsrətindəolandoğmaqardaş-
larkimigörüşdülər.
...Məclis qızışdı. Xan Səmə-

dinənçoxsevdiyi“MirzəHüseyn
segahı”nı oxudu. Özü də onun
“Dünya” rədifi şeirini muğam
üçünmətnseçmişdi...Şeirmisra-
misra səsləndikcə meşənin hər
yanından “ay can, ay can, min
yaşa,sənənənəmqurban,şairə

eşq olsun!” sədaları ucalırdı. O
günüİsabulağınınbaşqahüsnü
vardı.Sərinmeşə,soyuqbulaq,
Xanıngözəlsəsi,SəmədVurğu-
nunşairnəfəsiİsabulağınabaş-
qa gözəllik verirdi. Məclisin axı-
rındaXanSəməddənxahişetdi
ki,bir-ikiağızdesin.Yaxşıyadım-
dadır,şairtarzənədedi:
–Aya,Allahyar, o tarı “Yetim

segah”üstündəköklə,bəriver!
Səmədtarıdöşünəbasıb,sa-

rısimdəgəzişdi.Birqədərkeç-
məmişmeşəniyanıqlıvəhəzin
birsəsbürüdü.Bulaqətrafında-
kı səkilərdə dincələn yüzlərlə
adambizidövrəyəaldı.
HamıheyrətləSəmədVurğu-

nudinləyirdi.O,sondərəcəay-
dındiksiya iləAşıqƏləsgərdən
oxuyurdu.Səməd“Segah”ıpəs-
dənoxuyubqurtarandameşəni
alqışbürüdü.Xanın:
– Əmioğlu, axı, sən Vaqifi

çox sevirsən, bəs niyə Vaqif-
dənyox,Ələsgərdənoxudun?–
sualınıeşidənSəməddərindən
“ah”çəkibdedi:
– Ay xan, Vaqif də bizimdir,

Ələsgərdə.Hərikisiböyüksə-
nətkardır.Ammanədənsəxəya-
lımıgəzdirənQarabağdağlarını
seyr etdikcə istər-istəməz aşıq
Ələsgərin“Dağlar”şeiriyadıma
düşdü.Xüsusilə,böyükustadın
sözləriürəyimititrədir…
SəmədAşıqƏləsgərin “Dağ-

lar” qoşmasını əzbərdən de-
yəndəAllahyar tarıondanalıb,
“Kəsmə şikəstə” çalmağa baş-
ladı. Xan isə həmin sözləri şi-
kəstəüstündəoxudu.

Havalansın Xanın səsi və 
ya dostların son görüşü
O gün Səməd Vurğunun İsa

bulağında qurduğu məclis ge-
cədən keçənədək davam etdi.
Artıqdanyerisökülürdü.Meşə-
ninbülbülləriyuxudanoyanmış-
dılar.BunugörənSəmədüzünü
Xanaçevirdi:
–Ay Xan, ayə, eşidirsənmi?

Səhər bülbülləri yuxudan oya-
nıblar.

Xan mehribancasına gülüm-
səyərəkbaşınıbuladı:
–Əmioğlu, indinədeməkis-

təyirsən,nəqayıraq?
SəmədVurğunyarıciddi,yarı-

zarafatla:
–Necəyəni,nəqayıraq?Niyə

görmürsən bu səhər bülbülləri
səniyarışaçağırır?Sonradaha
ciddihalda:–Onlarısusdurmaq
lazımdır,–dedi.
–Nəilə?–Xangülümsərhal-

dadilləndi:
Səmədhökmranəsəslə:
– “Qarabağ şikəstəsi” ilə! –

sonravüqarlaəlavəetdi:–qoy
busərinmeşələr,əzəmətlidağ-

lar, bizə həsrət-həsrət baxano
nurludanulduzubelə,Qarabağ
bülbüllərinin deyişməsini eşit-
sinlər.
Səmədin bu sözləri hamının

ürəyindən oldu. Məclisdəkilər
bir ağızdan “Qarabağ şikəs-
təsi” deyib, Xanı alqışladılar.
Şübhəsizki,Xanınbaşqaəlacı
yoxidi.O,Səmədinvəməclis-
dəkilərin xahişini nəzərə alıb,
Allahyaradedi:
–Qardaş,başlagörək.
Bir qədər keçməmiş Xanın

cazibədar səsi və cingiltili zən-
gulələri meşəni yenidən röv-
nəqə gətirdi. Nədənsə bu dəfə
Xan şikəstə üstündə çoxdərd-
li-kədərli sözlər oxuyurdu. Elə
bilhissedirdiki,birdəSəmədlə
görüşməyəcək. Təsadüfi deyil
ki, şikəstənibusözlərləqurtar-
dı:

İsabulağınınmeşəsi,
Sındıqəlbiminşüşəsi.
Dostundanayrıdüşənin
Ağlamaqolurpeşəsi.

Xan qavalı yerə qoyar-qoy-
maz yenə dəmeşəni alqış sə-
daları bürüdü. Səməd də son
dərəcəməyus idi.Dostunukə-
dərligörənXandilləndi:
–Əmioğlu,yenənəolub?Ni-

yəpərişansan?
SəmədXanayaxınlaşıb,onu

bərk qucaqladı. Sonra ətrafda-
kılaranəzərsalıb,birdahaXanı
bağrınabasaraqvaxtiləsevdiyi
birqızayazdığıqəzəlinmisrala-
rını gözləri yaşarmış halda əz-
bərdəndedi.
Çox qəribə, həm də maraqlı

idi ki, niyə həmin dəqiqələrdə
onun yadına məhz bu qəzəlin
kədərlisözləridüşdü.
Dünyada nələr olmur? Doğ-

rudanda,ogünheçkəsinağlı-
nagəlməzdiki,bugünküməclis
XanŞuşinskiiləSəmədVurğu-
nunsonməclisidir.Birdəbuiki
nəğməkar görüşməyəcək. Bu
hadisədən doqquz ay sonra
SəmədVurğundünyadanköç-
dü.

Kitabxanaların xatirə tədbirləri 

Ba kı Şə hər Mə də
niy yət Baş İda rə si 
Ya sa mal ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş 

Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) Mər kə zi Ki tab
xa na sın da “Yu bi ley lər 
sil si lə si” la yi hə si çər çi
və sin də “Əh məd Ca
vad Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti döv rün
də” ad lı təd bir ke çi rib. 
Təd bir is tiq lal şairi 
Əh məd Ca va dın 130 
il li yi nə həsr olu nub.

Tədbirdə kitabxananın
əməkdaşları çıxış edərəkƏh-
məd Cavadın həyat və yara-
dıcılığınınənparlaqdövrünün
Cümhuriyyət illərinə təsadüf
etdiyini vurğulayıblar. Qeyd
olunub ki, həmin dövrdə şair
Gəncədə və Bakıda çalışıb,
şeirləryazmaqlabərabərpub-
lisistikyaradıcılığınıdadavam
etdirib.
Yasamal rayon MKS-nin 3

nömrəlifilialındaisəƏhmədCa-

vadınanadanolmasının130illi-
yimünasibətilə“Məlumatsaatı”
təşkiledilib.Görkəmlişairinya-
radıcılığından söz açılıb, kitab-
xananın fondunda Ə.Cavadla
bağlınəşrlərhaqqındaməlumat
verilib.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsiSabunçurayonMKS-nin
2 nömrəli filialı fəal oxucuların
iştirakı ilə “Unudulmayan oğul-
lar”adlıtədbirtəşkiledib.

BakıŞəhərMədəniyyət
Baş İdarəsindən bildirilib
ki, tədbirdəVətənuğrun-
da canından keçən igid-
lərdənbiri–şəhidNahid
Teymurzadə haqqında
söhbətaçılıb.
Bildirilib ki, Nahid Tey-

murzadə1997-ciiliyunun
23-də Biləsuvar rayo-
nunun Günəşli kəndin-
də anadan olub. 2020-ci
ilinVətənmüharibəsində
könüllü cəbhəyə gedib.
Xocavəndin Düdüklü
kəndinin azad olunması

uğrunda gedən döyüşlərdə şə-
hadətə yüksəlib. Ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Cəb-
rayılın azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına
görə” və “Füzulinin azad olun-
masınagörə”medalları ilətəltif
olunub.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsiNərimanov rayonMKS-
nin Mərkəzi Kitabxanası Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı Asif

Məhərrəmovun 70 illiyi ilə əla-
qədarvideoçarxhazırlayıb.
Videoçarxda Milli Qəhrə-

man haqqında məlumat yer
alıb. Qeyd edilib ki, Asif Yusif
oğlu Məhərrəmov (Fred Asif)
1952-ci il iyulun 26-da Ağdam
şəhərində anadan olub. Birinci
Qarabağ müharibəsindəAğda-
mınkəndlərindədüşmənəqarşı
özünümüdafiədəstələriyarada-
raqcəsurkomandirkimitanınıb,
dəfələrləyaralanıb.Müharibədə
aldığıyaralarnəticəsində1994-
cü il iyulun 1-də dünyasını də-
yişib.BakıdakıİkinciFəxrixiya-
bandadəfnolunub.

Şairlə  xanəndənin  dostluğu“Xoşbəxtəm ki, torpaqlarımızın 
azad olunmasında övladımın da rolu var”

Şə hid lər tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da ölü mü 
gö zə alıb düş mən üzə
ri nə ge dən, ca nı nı fə da 
edən qəh rə man Və tən 
öv lad la rı dır. Və tən isə, 
sa də cə, tor paq par ça
sı de yil, həm mil lə tin 
na mu su, həm də qü rur 
ye ri dir. Biz şə hid lə ri mi zin 
qa nı ilə su va rı lan bir tor
paq da qor xu suz, ra hat 
ya şa yı rıq sa, şə hid və 
qa zi lə ri mi zə borc lu yuq.

44günlükVətənmüharibəsində torpaqlarımızındüşməndən
azad edilməsində igidlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan
oğullarımızdan daha biri – 22 yaşlı Məhəmməd Məmmədov
haqqındasözaçacağıq.
MəhəmmədAbbasoğluMəmmədov1998-ciilnoyabrın13-də

Ağcabədi rayonundaanadanolub. 2005-2016-cı illərdəŞ.Hü-
seynovadınaAğcabədişəhər2saylıtamortaməktəbdətəhsil
alır.2017-ciildəortaməktəbibitiribhərbixidmətəyollanır.Vətən
qarşısında əsgəri borcunu Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yerinəyetirir.
2020-ci ilin27sentyabrındaVətənmüharibəsi,əsiryurdları-

mızındüşməndənazadolunmasıüçünqanlıdöyüşlərbaşlayır.
Məhəmmədsentyabrın29-dakönüllüolaraqcəbhəyəyollanır.
İlkgündənsilahdaşları iləqorxmadandüşməninüzərinəgedir.
Füzuli,Cəbrayıl,ZəngilanvəQubadlıuğrundadöyüşlərdəfəal
iştirakedir.
ŞəhidinanasıGülmiraMəmmədovaoğlununkiçikyaşlarından

zəhmətəalışdığınıdeyir: “Məhəmmədhərzamanailəsininya-
nındaolub.Yaxşıişlərivəəməlləriiləözyaşıdlarındanfərqlən-
məyibacarıb.O,müharibəyəgetməsibarədəevdəkilərəxəbər
verməyib.Cəbhəyəkönüllügetməyindənyalnızdayısınınməlu-
matıolub.Məhəmmədmüharibəningedişində imkan tapdıqca
bizimləəlaqəsaxlayırdı.HərşeyinyaxşıolduğunuvəQələbəyə
azqaldığınıdeyirdi.OğlumFüzulirayonununazadolunmasında
fəaliştirakedib.Cəbrayıl,QubadlıvəZəngilanrayonlarıuğrun-
dadadöyüşüb.Qubadlının4kəndinin işğaldanazadolunma-
sındaböyükşücaətgöstərib.Xoşbəxtəmki,otorpaqlarınazad
olunmasındaövladımındaroluvar”.
AtasıAbbasMəmmədovoğlununcəsur,mərdolmasındanqü-

rurladanışır:“Məhəmmədkiçikyaşlarındaçılğın,nadincolsada,
ürəyitəmizvəxoşxasiyyətliövladidi.Onunhərbçisənətinəböyük
marağıvardı.Televiziyadayayımlananhərbləbağlıverilişlərəbö-
yükmaraqlabaxardı.2016-cı ilinApreldöyüşləriheçvaxtonun
yaddaşındançıxmırdı.Odöyüşlərihərzamanxatırlayırvəmənfur
düşmənənifrətbəsləyirdi.ŞəhidlikzirvəsiniMəhəmmədinalnına
ucaAllahyazıb.İndioözadınanəqədər layiqolduğunusübut
etdi.AllahMəhəmmədəvəbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
Məhəmməd oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində gedən

ağırdöyüşdəqəhrəmancasınaşəhidolub.Noyabrın7-dəAğca-
bədirayonŞəhidlərxiyabanındatorpağatapşırılıb.
PrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqsərəncamlarıiləMəhəmməd

Məmmədovölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Cəsurdöyüş-
çü”,Füzuli,CəbrayılvəQubadlınınazadolunmasınagörəme-
dallarıilətəltifedilib.
Ruhuşadolsun.

Nurəddin

“Sənətə bağlı ömür” 
Canəli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş 

musiqili-ədəbi məclis 

Lən kə ran Re gional  Mə də niy yət İda rə si (RMİ) Qə ni Və li yev 
adı na Lən kə ran şə hər Mə də niy yət Mər kə zi nin Şağ la ser kənd 
Sə nət kar lıq evin də gör kəm li mu ğam us ta sı, Xalq ar tis ti, pro
fes sor Ca nə li Ək bə ro vun (19402021) xa ti rə si nə həsr olun muş 
“Sə nə tə bağ lı ömür” ad lı  mu si qi li ədə bi məc lis ke çi ri lib. 

Tədbirdəmərhumxanəndənindostları,pərəstişkarlarvəqo-
humları,yerlisakinlər,habelədigərqonaqlariştirakediblər.
İştirakçılar əvvəlcə Canəli Əkbərovun ifasında “Qarabağ şi-

kəstəsi” zərb muğamının lent yazısının sədaları altında kənd
sənətkarlıqevində təşkilolunmuşsərgiyəvə fotostendəbaxış
keçiriblər.
TədbirigirişsözüiləLənkəranRMİ-ninnümayəndəsiAnarKa-

kayevaçaraqCanəliƏkbərovunAzərbaycanmuğamsənətinin
inkişafındaxidmətlərindəndanışıb.Bildiribki,görkəmlixanəndə
vəmahir pedaqoqun xatirəsi sənətsevərlərin qəlbindəhəmişə
yaşayacaq.
Xalqartisti,tanınmışradiodiktoruEldostBayram,“Söz”jurna-

lınınbaşredaktoruSevdaƏlibəyli,CanəliƏkbərovunyaxındos-
tuFərəməzMəhərrəmov,kəndağsaqqalıHacıZabil,QəniVəli-
yevadınaLənkəranşəhərMədəniyyətMərkəzinindirektorəvəzi
HabilƏliyev,sənətkarınqardaşıTərlanƏkbərovvədigərçıxış
edənlərCanəliƏkbərovunmillixanəndəlikməktəbininnailiyyət-
lərini layiqincə davam etdirdiyini vəAzərbaycanınmusiqimə-
dəniyyətixəzinəsinəmühümtöhfələrbəxşetdiyinivurğulayıblar
Şair-qəzəlxanXilqətTalıbov,muğamatçılarİlkağaŞahbazov,

İmanverdiAğayevvəƏləddinMəmmədov,“Nənələr”folkloran-
samblı,“Babalar”qrupuvədigərləriözifalarıiləməclisirövnəq-
ləndiriblər.
SondaSənətkarlıqevinindirektoruLətifNəhmətovvətədbirin

aparıcısıƏliƏkbərovmərhummuğamustasıCanəliƏkbərovun
sənətinədəyərverdikləriüçünməclisiştirakçılarınatəşəkkürlə-
rinibildiriblər.

Ağaddin Babayev 
Lənkəran

Ayten
Машинописный текст
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