
Bakıda “Açıq innovasiyalar üzrə 
startap turu” keçiriləcək

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının 
“Skolkovo” Fondunun təşkilatçılığı ilə Ba-
kıda 17-18 aprel 2017-ci il tarixində “Open 
Innovations Startup Tour” (Açıq innovasi-
yalar üzrə startap turu) çərçivəsində ilk dəfə 
tədbir keçiriləcək.

Nazirlikdən aldığımız məlumatda deyilir 
ki, bu tur artıq 4 ildir keçirilir, Rusiya,  eləcə 
də, MDB məkanında texnoloji mədəniyyətin 
populyarlaşdırılması və perspektivli layihələrin 
müəyyənləşdirilməsi üzrə irimiqyaslı tədbir 
hesab edilir. Cari ildə bu turun 14 şəhərdə, o 
cümlədən Bakıda keçirilməsi planlaşdırılıb . 
Tədbirin əsas məqsədi yüksək texnologiyalar 
sahəsində perspektivli və innovativ layihələrin 
həyata keçirilməsinə dəstək verməkdir. 

Tədbirdə Rusiyadan “Skolkovo” texno-
parkının nümayəndələri, startaplar, biznes 
qurumlarının təmsilçiləri iştirak edəcək . Star-
tap turu çərçivəsində qlobal tendensiyalar və 
beynəlxalq təcrübələr haqqında maarifləndirmə 

sessiyaları, sahibkarların şəxsi və peşəkar 
keyfiyyətlərinin inkişafı üçün treninqlər və 
yerli startaplar üçün müsabiqə keçiriləcək. 
Müsabiqədə iştirak edəcək layihələr üçün 
biotibb, informasiya texnologiyaları və sənaye 
istiqamətləri əsas hesab edilir. Həmçinin, xari-
ci layihələrin Azərbaycan bazarına tanıtımını 
təmin etmək məqsədilə tədbir çərçivəsində 
“Demo Günlər”in keçirilməsi planlaşdırılır.   

Tədbirdə iştirak üçün aprelin 10-dək 
https://startup-tour.ru/register/ru ünvanında 
qeydiyyatdan keçilməlidir. Müsabiqədə iştirak 
etmək istəyən startapçılar https://startup-tour.
ru/ru/page/competition ünvanında qeydiyyat-
dan keçərək "Mən müsabiqədə iştirak etmək 
istəyirəm" seçimini edib, ərizə formasını 
dolduraraq şəxsi kabinet bölməsində layihə 
təqdimatlarını yükləməlidirlər. 

Müsabiqədə 1-ci yeri tutan qalib müka-
fatla yanaşı, “Skolkovo” Texnoparkında təşkil 
olunacaq texnoloji sahibkarlar üçün “Startup 
Village” startap-konfransında iştirak hüququ 

əldə edəcək, 2 və 3-cü yerləri tutan qaliblər isə 
digər mükafatlara layiq görüləcəklər. 

Tədbir roud-şou formatında Bakı Biz-
nes Mərkəzində (Neftçilər prospekti, 44) 
keçiriləcək . 

Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Res-
publikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi, Rusiyanın "Skolkovo" 
Texnoparkı, Vəsaitlərin İnkişafı Dövlət Fondu 
(RVK), Rusiya və Şərqi Avropada nəhəng star-
tap akseleratoru olan “GenerationS” layihəsi, 
İnnovasiyaların Təşviqetmə Fondu (Фонд 
содействия инновациям) və Rusiyada yüksək 
texnologiyalar , nanotexnologiya sənayesi üzrə 
layihələrin inkişafı sahəsində dövlət siyasətini 
həyata keçirən “ RosNano” ASC-dir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Şübhə yoxdur ki, Cocuq Mərcanlıdan başlanmış 
Böyük qayıdış tezliklə Xankəndinə gəlib çatacaq 

 � 2016-cı il aprelin əvvəllərində baş vermiş, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbə əzmini 
düşmənə, eləcə də onun havadarlarına əyani şəkildə 
nümayiş etdirmiş və Azərbaycanın müasir hərb tarixinə 
“aprel döyüşləri” kimi düşmüş məşhur uğurlu hərbi 
əməliyyatdan artıq bir il keçir.

Artıq bir ildir ki, xal-
qımız bu qələbənin sevin-
cini yaşayır, düşmən onun 
vurduğu yaralardan necə xilas 
olmağın yollarını axtarır. 
Ancaq Ermənistanın siyasi 
və hərbi rəhbərliyi, təbii ki, 
Azərbaycan Ordusunun gücü 
qarşısında heç bir xilas yolu 
tapa bilməyərək taleyi ilə, acı 
məğlubiyyəti ilə barışmalı 
olur. Bu günlərdə Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrimizin 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev də aprel döyüşlərinin 
bir illiyi ilə bağlı hərbçilərlə 
görüşündə Milli Ordumuzun 
tarixi qələbəsinə və Ermənistanın 
işğalçı ordusunun məğlubiyyətinə 
məhz bu kontekstdə qiymət 
verdi. 

Əlbəttə, qeyd etməliyik ki, 
dövlət başçısının məşhur hərbi 
əməliyyatla bağlı Azərbaycan 
hərbçiləri ilə xüsusi görüş 
keçirməsi və burada hadisələrə 
çox düzgün və səmimi qiymət 
verməsi təqdirəlayiq haldır. Bu, 
bir tərəfdən, Azərbaycan Prezi-
dentinin daim işğal altındakı tor-
paqlarımızın qayğısı ilə yaşadığı-

nı, bu ərazilərimizin düşməndən 
azad edilməsinin dövlətimiz üçün 
bir nömrəli məsələ olduğunu, 
digər tərəfdən isə, Azərbaycanın 
hər qarış torpaq uğrunda qələbə 
əzmi ilə döyüşməyə hər an 
hazır olduğunu göstərdi. Heç bir 
şübhəmiz yoxdur ki, Prezident 
İlham Əliyevin aprel döyüşlərinə, 
bu döyüşlər nəticəsində 2 min 
hektardan artıq ərazimizin 
işğaldan azad edilməsinə bu 
qədər böyük əhəmiyyət verməsi 
Milli Ordumuzu da yeni-yeni 

qələbələrə ruhlandırmaq baxı-
mından önəmli hadisədir. 

Dövlət başçısı hərbçilərlə 
görüş zamanı təsadüfən demədi: 
“Aprel döyüşləri – mən bunu 
əvvəllər də qeyd etmişdim 
– hərbi dərsliklərə salınmalı-
dır. Həm peşəkarlıq, həm də 

vətənpərvərlik ruhu baxı-
mından aprel döyüşləri bir 
daha göstərdi ki, Azərbaycan 
xalqı qəhrəman xalqdır. Bir 
daha onu göstərdi ki, biz bu 
vəziyyətlə barışmayacağıq. 
Onu göstərdi ki, xalq-iqtidar 
birliyi bu gün Azərbaycanda 
yüksək səviyyədə təmin olu-
nur, möhkəmlənir. Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli bizim 
üçün, həmişə olduğu kimi, 
birinci yerdə duran prioritet 
məsələdir”.

Prezident İlham Əliyev 
cəsarətlə qeyd etdi ki, aprel 
döyüşləri Ermənistanın ideoloji 

əsaslarını dağıtdı, bu ölkənin 
rəhbərliyi bu döyüşlər zamanı 
özlərini tamamilə ifşa etdi.  Onlar 
həm döyüş meydanında acı 
məğlubiyyətə uğradılar, həm də 
siyasi meydanda heç bir dəstək 
almadılar. 

Bu görüş zamanı Pre-
zident bir daha vurğuladı 
ki, aprel döyüşləri zamanı 
Azərbaycan  Ordusu gücünün 
cüzi bir hissəsindən istifadə 
edib. Bu döyüşlərdə az say-
da şəxsi heyətdən və məhdud 

hərbi qüvvədən istifadə edilib. 
Ancaq Azərbaycan özünün 
bütün hərbi potensialını işə 
salsaydı, Ermənistanın daşı 
daş üstə qalmazdı. Bu fikirlər 
Ermənistanın və Qarabağın 
terrorçu rəhbərlərinə kəskin bir 
mesajdır. Əlləri günahsız, dinc 
Azərbaycan insanının qanına 
batmış, iyirmi birinci əsrin 
astanasında Xocalı soyqırımı 
kimi qanlı bir faciə törətmiş 
erməni terrorçuları, o cümlədən, 
Serj Sarkisyan, nəhayət, anla-
malıdırlar ki, ən müasir hərbi 
sənaye kompleksinə, NATO 
standartları səviyyəsində nizami 
orduya malik Azərbaycan öz 
tarixi torpaqlarında ikinci erməni 
dövlətinin yaranmasına heç vaxt 
imkan verməyəcək və proble-
min beynəlxalq ictimaiyyətin 
vasitəçiliyi ilə, sülh və danı-
şıqlar yolu ilə həlli mümkün 
olmadıqda daha sərt addımlar 
atacaq.  Prezidentin hərbçilərlə 
görüşü belə bir qənaətə gəlməyə 
əsas verir ki, hərbi potensialını 
daim gücləndirən Azərbaycan 
işğal altındakı tarixi torpaqlarını 
istənilən vaxt azad etməyə qa-
dirdir. Bu gün Cəbrayıl rayonu-
nun Cocuq Mərcanlı kəndindən 
başlanmış Böyük qayıdış, heç 
bir şübhə yoxdur ki, tezliklə 
Xankəndinə də gəlib çatacaq. 

Qasım MƏMMƏDOV,  
ADNSU-nun prorektoru

Trampın ilk mesajları: yeni xarici 
siyasətin bəzi məqamları

 � Amerikanın yeni Prezidenti, nəhayət ki, aparacağı xarici siyasətlə bağlı 
müəyyən fikirlər səsləndirib. O, “ABC” və “FoxNews” telekanallarına verdiyi 
müsahibədə konkret olaraq Suriya, Meksika, Rusiya və Avropa istiqamətlərində həyata 
keçirmək istədiyi xəttin müəyyən məqamlarına toxunub. Ekspertlər vurğulayırlar ki, 
ABŞ-ın yeni dövlət başçısı kifayət qədər sərt və bir qədər də radikal siyasi xəttə üstünlük 
verir. O, Meksika ilə sərhəddə divar hörülməsində israrlıdır. Suriya məsələsində 
“IŞID-in canını almaq” arzusundadır və təhlükəsizlik zonası yaratmağı düşünür. 
Avropanın miqrantların ayağı altında qalmasını “fəlakət” adlandırır. Rusiya məsələsində 
isə Kremllə anlaşmağa meylli olduğunu ifadə edir. Ancaq bütün bunları deyərkən 
D.Trampın öncə Amerikanı düşündüyü də açıq hiss olunur. Məsələn, Yaxın Şərqdən 
danışanda, ABŞ-da problemlərin onsuz da çox olduğunu qeyd edir.

İraq səhvi: nəticə çıxarılırmı?
Amerikanın yeni Prezidenti Donald 

Tramp televiziyaya ilk müsahibəsini verib. 
O, “ABC” kanalının əməkdaşı Devid 
Mura həyata keçirmək fikrində olduğu bir 
neçə plan barədə danışıb. Eyni zamanda, 
D.Tramp Vaşinqtonun son illər yeritdiyi 
xarici siyasətə, ölkənin düşdüyü vəziyyətə 
toxunub. ABŞ-ın dövlət başçısı dünyanın 
maraqla gözlədiyi Suriya məsələsinə Ağ 
evin münasibətindən də danışıb. 

D.Tramp Yaxın Şərqdə geosiyasi 
mənzərənin kifayət qədər mürəkkəb olduğu-
nu etiraf edib. O, obrazlı şəkildə “dünyada 
böyük qəzəb, aqressiya var və bizim ataca-
ğımız addımlar bunu dəyişdirməyəcək” kimi 
cümlələr işlədib. Ekspertlər bu kimi fikirləri 
ABŞ-ın dövlət başçısının ifadə etməsini pis 
əlamət hesab edirlər. Çünki, əslində, Yaxın 
Şərq də daxil olmaqla əksər regionlarda 
indi müşahidə olunan “qəzəb və nifrətin” 
yaranmasında böyük dövlətlərin rolu az 
olmayıb. İlk növbədə Vaşinqtonun dünyaya 
ağalıq iddiasından qaynaqlanan kifayət qədər 
müdaxilə faktları vardır.

Bunların bir qismini D.Tramp verdiyi 
müsahibədə etiraf edir. Onun sözlərinə görə, 
ümumiyyətlə, İraqa hərbi müdaxilə yanlış 
addım idi. Amerika indiyə qədər Yaxın 
Şərqə 6 trilyon ABŞ dolları xərcləyib, lakin 
konkret bir nəticə yoxdur. Bundan başqa, 
Barak Obamanın prezidentliyi dövründə 
növbəti səhv buraxılıb. D.Tramp İraqdan 
çəkilərkən neftə nəzarəti saxlamaq lazım 
olduğunu deyib. Ancaq Vaşinqton bunu 
etmədi və meydana İŞİD çıxdı. Bu terror 
təşkilatı məhz neftdən əldə etdiyi gəlirlər 
hesabına indi dünyaya meydan oxuyur. 

Deməli, D.Tramp açıq etiraf edir ki, 
hazırda Yaxın Şərqdə müşahidə edilən 
ixtilafların kökündə Amerikanın xarici 
siyasətinin qüsurları dayanır. Birincisi, 
həmin region dövlətlərinin daxili işlərinə 
hərbi müdaxiləyə yol vermək olmazdı. İkin-
cisi, oradan hərbi qüvvələri çəkməklə faktiki 
olaraq ölkələri müdafiəsiz qoyurlar. Bunun 
da əsas səbəbi odur ki, Qərb müsəlman 
dövlətlərinin güclü hərbi strukturunun ya-
ranmasına mane olur ki, bu da təhlükəsizlik 
sahəsində problemlər yaradır. Eynilə, ABŞ 
İraq ordusunu dağıtdı, hakimiyyəti zəiflətdi 
və özü təhlükəsizliyi təmin edə bilmədi. 
Nəticədə, radikal qruplar yaranmış situa-

siyadan istifadə etməkdədirlər. Bunlar onu 
sübut edir ki, dolayı da olsa, Vaşinqton 
Yaxın Şərqdəki münaqişələrin yaranmasında 
Qərbin oynadığı həlledici rolu etiraf edir.

Lakin bu anlama ola-ola, D.Tramp 
əvvəlki prezidentlərin səhvlərini təkrar edir. 
Belə ki, o, Suriyada təhlükəsizlik zonaları 
yaradacağını kəskin dillə deyir, sanki Su-
riyanın ağası odur. ABŞ-ın yeni Prezidenti 
deyib: “Suriyada xalq üçün qəti surətdə 
təhlükəsizlik zonaları yaradacağam. Məncə, 
Avropa milyonlarla insanın Almaniya və 
digər ölkələrə axmasına izn verməklə böyük 
bir xəta etdi. İndi orada baş verənlər tam bir 
fəlakətdir”. Bununla Tramp nəticəni səbəb 
kimi göstərməyə çalışır.

Günahkar axtarışı, 
yaxud vəziyyətdən çıxış yolu: 

mövqe qeyri-müəyyənliyi
Proseslər Suriyanın daxili işlərinə 

kobudcasına müdaxilə ilə başlayıb. Mil-
yonlarla insan bu səbəbdən yurdlarını tərk 
edib. Məhz buna imkan vermək olmazdı. 
Avropaya gəldikdə isə, miqrantları huma-
nizm xatirinə qəbul etməlidirlər, onlar həm 
də baş verənlərə görə müəyyən dərəcədə 
məsuliyyət daşıyırlar. Belə bir vəziyyətdə 
Türkiyə çoxdandır ki, təhlükəsizlik zonası 
yaratmaqdan danışır. Ancaq böyük dövlətlər 
onu qəbul etmək istəmirdilər. Bunun yeganə 
səbəbi isə ondan ibarətdir ki, ABŞ, Avropa 
və Rusiya yalnız öz maraqlarına uyğun 
“təhlükəsizlik” arzulayırlar. İndi D.Trampın 
Suriyada “qəti təhlükəsizlik zonası” ya-
ratmaqdan danışması elə də səmimi təsir 
bağışlamır. Lakin bu da irəliyə doğru bir 
addımdır. Əgər Vaşinqton həqiqi mənada 
təhlükəsizlik zonaları yaratsa, suriyalıların 
evlərinə qayıtma şansları artmış olar.

Rusiyalı analitiklər Amerika Preziden-
tinin bu təklifinə birmənalı yanaşmırlar. 
Onların sırasında D.Trampın Rusiyanı 
Suriyadan sıxışdırmaq niyyətinin olduğunu 
iddia edənlər də var. Onlar hesab edirlər 
ki, ABŞ uçuşa qadağa qoyulan ərazilər 
elan etməklə rus qırıcıları və Bəşər Əsəd 
təyyarələrini oralardan vurub çıxara bilər ki, 
bu da Rusiyanın Suriyadakı aparıcı roluna 
uyğun gəlmir. Rəsmi Moskva da ABŞ Prezi-
dentinin təklifi üzərində düşünməyin lazım 
olduğunu bildirib. Dmitri Peskov deyib ki, 
Amerika təhlükəsizlik zonaları yaratmağın 

verə biləcəyi nəticələri də nəzərə almalıdır 
və bu qərarı o, bizimlə razılaşdırmayıb.

Bunlar onu ifadə edir ki, Kreml 
Vaşinqtonun dediklərini avtomatik qəbul 
etmək fikrində deyil və özünün maraqlarının 
nəzərə alınmasında israrlıdır. Ayrıca, Mosk-
va özünü Suriyada vəziyyətə hakim hesab 
edir. Bu səbəbdən D.Trampın sözləri hələ 
konkret işə keçmək əlaməti sayıla bilinməz. 
Ekspertlərə görə, Suriya ətrafında belə bir 
situasiyanın yaranması Yaxın Şərqdə ABŞ–
Rusiya qarşıdurmasının hələ davam edəcəyi 
anlamına gəlir. İndi real vəziyyət tərəflərin 
konkret hansı addımlar atacağından xeyli 
dərəcədə asılı olacaq. Burada ABŞ–İslam 
ölkələri münasibətlərinin necə olacağı da 
ciddi əhəmiyyət kəsb edir.

Məsələ ondan ibarətdir ki, D.Tramp 
telemüsahibəsində Meksika ilə sərhəddə 
divar hörülməsini və müsəlmanlarla 
miqrasiya aspektlərində çox sərt danışmaq 
lazım gəldiyini bildirib. O, “Meksika bütün 
xərcləri ödəyəcək” kimi cümlə işlədib.

Amerikanın yeni Prezidenti bir az da 
qabağa gedərək, ifadə edib ki, əgər Meksika 
bunu etməsə, Prezident Enrike Nyetonun 
Vaşinqtona səfərini ləğv edə bilər. Cava-
bında Meksikanın dövlət başçısı “ABŞ-a 
getmirəm” mesajını verib. Ekspertlər bu 
dialoqu Trampın xarici siyasəti baxımından 
müsbət qiymətləndirmirlər. Belə güman 
edilir ki, D.Tramp çevik və incə olmayan 
hərəkətləri ilə münasibətləri gərginləşdirə 
bilər.

Eyni fikir Amerikanın dövlət başçısının 
müsəlman ölkələri haqqında dediklərindən 
yaranır. O, bir sıra ölkələrin vətəndaşlarına 
ABŞ-a getmək üçün ağır şərtlər qoyulmasının 
tərəfdarı olduğunu deyib. İslam ölkələrinin 
buna münasibətinin pis ola biləcəyini nəzərə 
alan prezident onsuz da vəziyyətin yaxşı 
olmadığını deyib. Bununla aydın olur ki, 
Vaşinqton mümkün problemləri nəzərə alaraq 
hərəkət edir. Bu da bütövlükdə situasiyanın 
gərginliyindən və mürəkkəbliyindən xəbər 
verir.

Amerikanın dövlət başçısının yuxarıda 
vurğulanan fikirləri beynəlxalq miqyasda 
həssas proseslərin meydana çıxa biləcəyini 
göstərir. Vaşinqtonun Yaxın Şərqdə daha 
sərt mövqe tutması ehtimal olunur. Orada 
Qərbin Rusiya ilə münasibətlərində yeni 
ziddiyyətlər özünü göstərə bilər.

Hərçənd ki, son günlər KİV D.Trampın 
İŞİD-ə qarşı Rusiya ilə birgə hərəkət etməyə 
hazır olması barədə informasiyalar yayır. Bu 
barədə ABŞ Prezidenti “Fox News”a verdiyi 
müsahibədə vurğulayıb, D.Tramp deyib 
ki, biz Rusiya ilə birlikdə “İŞİD-in canını 
ala bilərik”.  Buna baxmayaraq, dünyanın 
iki böyük dövlətinin konkret olaraq hansı 
məsələlər üzrə  razılaşa biləcəkləri aydın 
deyil.

Elsevər ABDULLAYEV

 � Hər il aprelin 4-ü gələndə daxilimdəki xatirələr 
vərəqlənir. Aprelin 3-dən 4-nə keçən gecə, həyatın 23.45-
24.00 arası, 15 dəqiqəlik anı gözümdə yenidən canlanır. 
Mən ilk dəfəydi ki, insanın həyatla vidalaşdığını 
görürdüm. Ona görə də saniyəbəsaniyə yaddaşıma həkk 
olunub.

Həmin gecə atam çox narahat 
idi. Saat 22.50-də dedi ki, mən 
getdim yatmağa. Keçdi yataq 
otağına. Biz isə böyük otaqda 
televizora baxırdıq. 15 dəqiqə 
keçmişdi ki, qapını taqqıldatdı. 
“Yatmamısız ki?” soruşdu. Dedik 
ki, yox. İçəri keçib kresloda otur-
du. Televizora baxmağa başladı. 
Nəvələrini soruşdu. Dedik ki, 
imtahana hazırlaşırlar. Başladı yol-
daşıma acıqlanmağa ki, uşaqlara 
çox zülm eləmə. Əsas onların ali 
məktəbə daxil olmaqları deyil, 
taleləri gözəl olsun. Sonra qızları 
da səslədi. Suğraya dedi ki, saçımı 
dara, Bəyim isə belini ovxalamağa 
başladı. Haradasa 23.40-a qədər 
bizimlə oturdu. Sonra “siz də iş 
adamısınız, dincəlin. Mən getdim 
yatmağa” dedi. Yataq otağına 
keçdi. 5 dəqiqə keçmişdi ki, səsini 
eşitdim. Bircə “Mahir” deyə 
qışqırdı. Yataq otağına qaçdıq. 
Gördüm ki, xırıldayır. Özündə de-
yil. Rəngi bomboz idi. Soyuq tər 
basmışdı. Köməkləşib oturtduq. 
Yoldaşım tez təzyiqini ölçdü və 
hönkürdü.

Amma yenə də ümidimi 
üzməmişdim. “Təcili yardım” yol-
da idi. Atamsa başını çiynimə qo-
yub donmuşdu. Yoldaşım, qızlarım 
özlərini itirmişdilər. Yataq xəstəsi 
olan anamsa “Qabil, Qabil” deyib 
ağlayırdı. Biz ikimiz isə sakit idik. 
O, yatmışdı, mən isə onu ayılt-
maqdan qorxaraq nə cınqırımı çı-
xarır, nə də tərpənirdim. Bu onun 
arzuladığı ölüm idi. Həyatda nəyi 
arzu eləmişdisə, olmuşdu. Ölümü 
də öz istəyinə uyğun gəldi. Həyat 

yoldaşının, oğlunun, gəlininin və 
nəvələrinin əhatəsində. Ölümün də 
xoşbəxti olarmış.

Iki ay yarım əvvəl
15 yanvar 2007-ci ildə, 

ədəbiyyata eyni vaxtda qədəm 
basdığı Xalq şairi Nəbi Xəzri 
rəhmətə getdi. O ədəbi nəsildən 
qaldı ikisi – Bəxtiyar Vahabzadə 
və Qabil. Vida mərasimində 
həmkarım, AzTV-nin müxbiri 
Firuzə Nadir atamdan müsahibə 
almışdı: “Belə bir deyim var: 
“Nəslimin yarpaq tökümü baş-
ladı. Mən isə deyirəm. Nəslimin 
yarpaq tökümü başa çatır”.

Ay yarım əvvəl
2007-ci il fevralın 13-də Prezi-

dent İlham Əliyev atama “İstiqlal” 
ordenini təqdim etdi. Təqdimat 
mərasimindən sonra atam hamının 
yanında Prezidentdən üç xahiş 
etdi. Yazıçı və şairlərə təqaüdlərin 
verilməsi, yaradıcılıq evinin 
yenidən qurulması və... 

Üçüncü xahişin əgər video-
yazısını görməsəydim, heç vaxt 
inanmazdım: “Biz bir də heç vaxt 
görüşməyəcəyik...” giriş sözündən 
sonra məni cənab Prezidentə tap-
şırdı. Bu, onun xarakterinə uyğun 
deyildi. Amma, deyəsən ölümünün 
yaxınlaşdığını hiss edirdi. Sonda 
xatirə şəkli çəkdirəndə ərkyana bir 
də müraciət etdi. Bu, Prezidentə 
yox, daha çox dostu Heydər 
Əliyevin oğluna edilən müraciət 
idi. 

Çox səmimi şəkildə gülüşüb  
ayrıldılar.

Bir ay əvvəl

2007-nin fevralında artıq 
növbəti kitabı (həm də son) çapa 
hazır idi. Adını da “Ömrün gecə 
qatarı” qoymuşdu. 

Çaqqıldayır təkərlər, 
Relslərin calağında 
Keçir gecə qatarı, 
Yanır qırmızı işıq 
Zülmətin qucağında. 
Heydən düşür paravoz, 

Iniltili fit çalır. 
Gedir ömrün qatarı, 
Dayanacağa az qalır...

Kitabın bütün xərcini də dos-
tu Hacıbala Abutalıbov öz üzərinə 
götürmüşdü. Qalmışdı şəkil.

- Mahir, bilirsən də... Mən 
bütün kitablarıma yeni şəkil 
verirəm. Gedək. Səninlə də şəkil 
çəkdirərik. Çoxdandır şəkil 
çəkdirmirik.

- Gedərik də... - deyə cavab 
verdim.

- “Gedərik də...” yox, bu gün 
işdən qaç, gedək.

Nə qədər istəsəm də sabaha 
saxlayım, alınmadı. Bir yerdə 
şəkil çəkdirmək ənənəmiz vardı. 
Hər il dekabrın 4-də, mənim 
ad günümdə. Amma əsgərliyə 
gedəndən sonra bu ənənə pozul-
muşdu.

Dalbadal cib telefonuma 
zəng elədi ki, gəl. Mənimsə, 
planım tam başqa idi. 
Fotoatelyeyə getsəydik, 3-4 
şəkil çəkdirəcəkdik. Ona görə də 

ailəmizin dostu, fotoqraf Dilavər 
Nəcəfovla əlaqə saxladım. 
Onun da əlində iş olduğundan 
ləngiyirdi. Atam isə hövsələsizin 
biri, kostyumunu da geyinib 
oturmuşdu. Hava da qaraldığın-
dan fotoatelye bağlana bilərdi. 
Nəhayət, Dilavərlə içəri girdik. 
Yaman əsəbi idi. Fotoatelye deyib 
durmuşdu. Yaxşı ki, Dilavəri 
tanıyırdı. Yoxsa işimiz lap ağır 
olacaqdı. Bu dəm qaynım Ramiz 
də yoldaşı ilə gəldi. Həmin gün 

Dilavər bizim ailəvi 100-dən çox 
şəklimizi çəkdi. Atamın ölüm 
gününə isə sən demə, cəmi bir 
ay qalırmış. Yox, ürəyimə heç 
nə dammamışdı. Sadəcə, kitabı 
bəhanə eləmişdim.

Ölüm günü
Aprelin 3-ü. Bu, başqa bir 

mövzudur. Sadəcə, bir məqamı 
qeyd etmək istəyirəm. Bugünə 
qədər “balık” (hisə verilmiş 
osetrin) yeyə bilmirəm. Hər dəfə 
“balık” görəndə bir peşmanlıq 
hissi keçirirəm. Həmin gün 
bazara göndərdi məni. Ənənəvi 
bazarlıq. Bilirdim ki, nə istəyə 
bilər, alırdım. Pulunu da özü 
verirdi. Təzə kartof çıxmışdı. Lap 
balacalarından seçib aldım. Balıq 
dükanının yanından keçəndə 
“balık” almaq istədim. Heç vaxt 
almamışdım. Özü də istəməmişdi. 
Amma təzə kartofun qızartması 
ilə dayımgildə yeyəndə ləzzət 
eləmişdi. Satıcı gözü ilə işarə 
elədi ki, məsləhət deyil. Mən 
də almadım. Evə girəndə, təzə 

kartofu görəndə o saat “balık” da 
alaydın da...” dedi. İzah etdim 
ki, mən balıq məhsullarını yalnız 
tanışdan alıram. O da məsləhət 
bilmədi. “Pulun qaldı?” deyə 
soruşdu. “Bir-iki “şirvan” cavab 
verdim. Üç dənə yüzlük dolla-
rı mənə uzatdı ki, “get bunları 
xırdala gətir”. “Sabah gedərəm 
də...” dedim. “Yox, indi get. Sa-
baha çıxmaya bilərəm. Mən indi 
istəyirəm” deyə israr elədi.

... Artıq gec idi
... “Təcili yardım” özünü 

çatdırdı. Amma ümid sonda 
üzülər, – deyiblər. Həkimlər daha 
nələr eləmədilər. İynə vurdular, 
ürəyin massajı, elektroşok, daha 
nələr. Anlayırdım ki, artıq gecdir. 
Amma dinmirdim. Bəlkə...

Həkim briqadası da, deyəsən 
mənim qərarımı gözləyirdi. Allah 
isə qərarını vermişdi.

- Həkim, deyəsən...
- Bəli.
- Sağ olun.
Qaldım tək. Gecənin 

qaranlığı. ANS-in “Xəbərçi” 
proqramının rəhbəri, həmkarım 
Afət Telmanqızına zəng etdim. 
Dərdimə ilk şərik o oldu. Atam 
ilk dəfə “pristup”la xəstəxanaya 
düşəndə də Afət, ANS mənə 
dəstək olmuşdu.

Dərhal çəkiliş qrupu 
göndərdi. Səhər isə ANS-in 
efirindən hamı xəbər tutdu. Bütün 
televiziyalar, mətbuat, saytlar, bir 
sözlə, həmkarlarım dərdimə şərik 
oldular. Gec də olsa, hamısına 
ailəmiz adından minnətdarlıq.

Oğulluq borcu
Son oğulluq borcu övladlar 

üçün valideynin ölüm günündən 
başlayır. İl mərasimində də başa 
çatır. Yaradıcı insanların uşaq-
ları üçünsə bu sonsuzluğa qədər 
uzanır. Çünki yaradıcı insanlar 
digərlərindən fərqlənirlər.

Qaydalara görə, mən 
həkimdən kağız almalıydım, 
sonra qəbir yeri danışmalıydım. 
El-oba gələcəkdi - iki dənə çadır 
qurdurmalıydım. Və sairə, və 

ilaxır. Amma...
Səhər tezdən Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala 
Abutalıbov gəldi. Atamın xətrini 
çox istəyirdi. İndi də onu yaddan 
çıxarmır. Başladı ətrafındakı 
şəxslərə göstərişlər verməyə. On-
lardan yalnız Mənzil-Kommunal 
Departamentinin sədri Ənvər 
müəllimi və Ticarət Departa-
mentinin sədri Ramiz müəllimi 
tanıyırdım. Yaxınlaşıb nəsə söz 
demək istəyirdim ki, Hacıbala 

müəllim mənə hirslə “Bu işlər 
sənlik deyil. Prezident İlham 
Əliyevin qəbulundaydıq. Mənə 
də, Əbülfəs Qarayevə də müvafiq 
göstərişlərini verdi. Get, qapına 
gələnləri qarşıla, yola sal. Qabilin 
hüzrünü Prezidentimiz verəcək”.

İndi bilmirəm bu sözlər necə 
səslənir. Amma onda çiynimdə bir 
əl hiss elədim. Birinci növbədə 
Ənvər müəllim məni maşınına 
mindirib 1-ci Fəxri xiyabana 
apardı. 5 yer göstərdi. Nəbi 
Xəzrinin məzarının yanındakı 
boş yerə razılıq verdim. Ənvər 
müəllim qəbirqazanlara tapşırıq 
verəndən sonra, əlimi cibimə 
aparmaq istəyirdim ki, qoymadı. 
Sonra məscidə getdik. Halallıq 
suyunu tökdüm. Əlimi cibimə 
aparmaq istəyirdim ki, Ənvər 
müəllim yenə də qoymadı. 
“Eşitmədin, Hacıbala müəllim 
nə dedi. ( 3, 7, 40 mərasimləri də 
Prezidentimizin adından verildi).

Nəhayət, dəfn mərasimi. 
Ölən günü dəfn mərasimini 
keçirmək mümkün idi. Amma 
təxirə salındı. Səbəbini 
demədilər. Vida mərasiminin 
harada keçiriləcəyini də 
söyləmədilər. Mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev və onun işçiləri 
də bütün günü bizdəydilər. 
Nəhayət, ertəsi gün Rəşid Beh-
budov adına Mahnı Teatrının bi-
nasında vida mərasimi keçirildi. 
İlk sırada mən, ailə üzvlərimiz 
əyləşmişdi. Birdən Prezidentin 
mühafizə xidmətində işləyən, 
general-mayor Tofiq Rəsulovun 
oğlu, xalanəvəsi Cəmil mənə 
yaxınlaşdı. “Prezident İl-
ham Əliyev vida mərasiminə 

gəlir” dedi. Onda bildim ki, 
dəfn mərasimini niyə bir gün 
gecikdiriblərmiş. Təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə əlaqədar. Bu, 
mənimçün gözlənilməz oldu. Dü-
zünü desəm  möhtərəm Preziden-
timizin gələcəyini gözləyirdim. 
Gözüm qapıda qalmışdı.

Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov, Baş nazir Artur Rasizadə 
və Prezident Administrasiyası-
nın rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə 
birlikdə zala daxil olan Prezident 
səhnəyə qalxıb, fəxri qarovulda 
dayandı. Tabutun önündə son eh-
tiramını bildirdi. Sonra mənə və 
ailə üzvlərimə başsağlığı verdi. 
Yanaşı əyləşdik. Özümü saxla-
ya bilməyib hönkürdüm. Əlini 
çiynimə qoyub, bircə söz dedi: 
“Səni başa düşürəm”.

40 mərasimi başa çatandan 
sonra oğulluq borcumun növbəti 
mərhələsinə keçdim. Qəbirüstü 
abidənin götürülməsi. Qısa 
deyim. Birinci təklif Hacıbala 
Abutalıbovdan gəldi: “İcazə ver 
dostumun qəbrinin üstünü mən 
götürüm. Büstünü qoydurum”. 
Elə də oldu. Bu oğulluq borcu-
mu da Hacıbala müəllim yerinə 
yetirdi..

Əbədiləşən xatirə
Xatirə. Ölən insanın ya-

şaması. Bu, uzun, daha dəqiq 
desək, sonsuz prosesdir. Bəzən 
heç övladlardan da asılı deyil. 
Bu missiyanı xalq həyata keçirir. 
Çünki əsl sənətkar ürəklərdə 
yaşamalıdır. Övladın üzərinə isə o 
vəzifə düşür ki, bu işi həm davam 
etdirsin, həm də öz övladlarına 
miras qoysun. Çünki yaradıcı 
insanlardan qalan miras təkcə ev, 
maşın, varidat deyil. Əsl varidat 
onların yaradıcılığıdır. Bilmirəm 
öhdəsindən gəlirəm, ya yox? 
Amma Qabili sevənlər məndən 
daha artıq iş görüblər.

Saysız şeir içində adi şeirsən, 
Ancaq nə şərikin,  

nə ortağın var. 
Böyük bir axında  

üzüb gedirsən, 
Xırdaca gəmisən,  

öz bayrağın var.

Qabil öz şeirlərini  
gəmiyə bənzətmişdi. Bu, bir 
poetik bənzətmə idi. Sadəcə 
söz. Amma bunun nə vaxtsa 
reallığa dönəcəyinə inanırdım. 
İndi atamın adını daşıyan “Şair 
QABİL” adlı neft tankeri dünya 
sularında üzür. Bu da “Palmali” 
şirkətlər qrupunun prezidenti 
Mübariz Mənsimovun və vitse-
prezidenti İbrahim Nəbioğlunun 
Qabilə mənəvi oğulluq ehtiram-
larıydı.

Son
Bu qədər, ey Qabili yaddan 

çıxarmayanlar. İctimai Televizi-
yada “Azərbaycan əsgəri” şeirinin 
klipinə baxanda köks ötürənlər, 
cəmiyyətdə kiminsə yerinin 
dəyişik düşdüyünü görüb, sadəcə 
“şair Qabil demişkən, “Səhv 
düşəndə yerimiz” söyləyənlər, 
mənim təxəllüsümdə Qabil 
adını görüb yazımı oxuyanlar, 
oxuyandan sonra ya “ot kökü 
üstə bitər”, ya da “oddan kül 
törəyib” deyənlər! Atam Qabilin 
vəfatından 10 il ötdü. Bu 10 ildə 
Qabilə məndən artıq oğulluq 
edənləri qeyd etdim. Bu yazımla 
həmin mənəvi varislərə bir daha 
minnətdarlığımı çatdırmağı qanu-
ni varis kimi özümə borc saydım. 
Sağ olsunlar! Xalqımız sağ olsun!

Mahir QABILOĞLU, 
yazıçı-publisist

Ötən illərin xatiratı

4 aprel 2017-ci il, çərşənbə axşamı10




