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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi, Prezident Administrasiyasının 
İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, professor Əli 
Həsənov cənabları Azərbaycan Radiosunun 90 illik 
yubileyi münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyev 
tərəfindən televiziya və radio sahəsində xidmətlərimə görə 
mənə verilən mükafatın təqdimatı vaxtı göstərdiyiniz 
diqqətə, məhəbbətə və dəyərli sözlərinizə görə sizə 
minnətdaram. 
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Yaranışımın birinci qaranlıq aləmi. Ana bətnində 

formalaşandan sonra anamın bətnini təpikləməyə 
başladım. Anam məni ikinci işıqlı dünyaya yola saldı. 
Çölə çıxan kimi işıqlı dünya əjdaha qiyafəsində mənim 
ayağlarımı cənginə keçirdi. Beləliklə mən ikinci işıqlı 
dünyada əjdahanın müşayiəti ilə yaşadım. Hazırda 
kitabın üz qabığında göründüyü kimi dünya əjdaha 
libasında məni sinəmə qədər udub. Bununla mən 
üçüncü əbədi qaranlıq aləmə getmək ərəfəsindəyəm. 
Göründüyü kimi heçlikdən yarandım, heçliyə doğru 
gedirəm. Orada maraqlı aləm olsa, dördüncü dünya 
olsa sizə də xəbər edəcəm. 
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ÖN SÖZ 
 
Hörmətli oxucular! Ağıl, dərrakə sahiblərindən kim-

sə demişdir: “Mən elə bir oxucu istəyirəm ki, məni 
oxuyarkən həyatı unudub mənimlə  yaşasın.” Bəli! Bir 
vaxtlar yazılan əsərlər oxucuda həyatı unutmaq, kitab-
da cərəyan edən hadisələrlə yaşamaq duyğuları oya-
dırdı. Lakin indi az da olsa dəyərli yazılarımız varsa 
da, oxucu kütləsi olduqca azlıq təşkil edir. Lakin mov-
cud durumu nəzərə almadan başımdakı fikir və duyğu-
ları vərəqə köçürəcəyim barədə iş yoldaşlarım arasında 
mənə bir qədər yaxın, doğma Qafar Hüseynov dedi: “A 
kişi, altmış ildir yazırsan, bəsdir də!... İndi heç Şeks-
piri, Şilleri, Drayzeri də oxuyan yoxdur. Sənin yazıla-
rını kimlər oxuyacaq”…?! Qafar müəllimin sözü məni 
daxilən silkələdi. Düşünməyə vadar etdi. Axşam evə 
gələndə Bakı Dövlət Universitetini yüksək qiymətlərlə 
başa vurmuş nəvəm Jalə  məndəki pərişanlığı duyub  
təkidlə soruşdu. Onun iradını görüb Qafar müəllimin 
dediklərini söylədim.  

Üstəlik dedim ki, yəqin bu gündən qələmi yerə qo-
yacam. Nəvəm çılğınlıqla boynumu qucaqlayıb, üzüm-
dən öpüb, qətiyyətli şəkildə möhkəmliklə dedi: “Dədə 
yaz...yenə yaz. Heç kimə də qulaq asma. Bu son kitabı 
çap etdirmək mən nəvənin boynuna.”  

Nəvəmin bu sözləri mənə sanki dünyanı verdi. Ja-
ləyə “sağ ol mənim balam” deyib yazı masası tərəfə 
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getdim. Jalənin səkkiz yaşında oğlu Yunis yüyürərək 
mənə tərəf gəldi. Təbəssümlə üzümə baxıb dedi: “Dədə 
anam düz deyir, yaz. Amma söz ver ki, kitabı qurtaran-
dan sonra mənlə şahmat oynayacaqsan.” Yunisin üzün-
dən öpüb, qələmi əlimə götürdüm... 
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HANI QOYNUNDA ƏBƏDİ UYUYACAQ 
TORPAĞIM? 

 
Həzarat! 
9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 dəqiqə, 9 saniyə ana bətnində - 

qaranlıq bir aləmdə ağrısız, acısız, qorxusuz, hürküsüz, 
işıqlı dünyada baş verən dəhşətlərdən, faciələrdən xə-
bərsiz yaşadım. 

Ana bətnindən çölə çıxıb işıqlı dünya adlanan bu 
aləmi görən kimi qorxdum, üşəndim, titrəmə tutdum və 
ağladım. İllər ötdükcə bu "işıqlı dünya"da çox-çox qa-
ranlıqlar, ağrı-acılar gördüm. İllər illərə qovuşdu... 
Amma mən heç yerdə heç cürə rahatlıq tapa bilmə-
dim... 

Beləcə 80-ni verdim küləyə...Bu 80 il haradan gəldi, 
haraya getdi  bilmədim. İndi yolum əbədiyyət dünya-
sınadır. Güman edirəm ki, bəlkə orada axtardığım mə-
nəvi dincliyimi və fiziki rahatlığımı tapdım. İşdi-şayət 
əgər orada axtardığımı tapa bilsəm, arxayın olun, müt-
ləq bu şad xəbəri sizə də çatdıracam.  

 
 

İmza: əbədiyyət yolçusu  
Mayis Yanardağ 
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E-e-hey! Zirvəsi qarlı-qartallı, dumanlı, çiskinli, 

sinəsi dağlı, Xüstub, Qafan, Sisyan, Dərələyəz, Basar-
keçər dağları, dərələri, sıldırım şiş qayaları, şır-şır axan 
suları, min bir dərman ətirli gülləri, çiçəkləri! Mən özü-
mü axtarıram. Sizlərdən onu o diyarda görən olubmu? 
Bu an nəvəm Aqşin dilləndi. Ey nəfs sahibi! Bəs deyir-
din ki, insan axtarıram. İndi isə deyirsən özümü axta-
rıram. Bunu necə başa düşək? Bəli! Mən elə insan ax-
tarıram. İnsanlığı tapsam özümü də tapacam! 

 
 

* * * 
 
E...He..Hey...! Hacı Misirxan yurdu, Kafan, Acıbacı, 

Sisian dağları! Sizin vəfanız bu idimi?! Hər ilin iyun, 
iyul, avqust ayları gələndə, məni öz aguşunuza alaraq 
sinənizdə qızmar yay günəşindən qoruyub saxlayar-
dınız. Soyuq bulaqlarınız, təmiz havanız, müxtəlif dər-
man otlarının qoxuları mənə sağlam həyat bəxş edərdi. 
Bəs nə oldu?! Niyə məndən küsmüsünüz? Məni niyə 
səsləmirsiniz? Mən sizi istəyirəm. Mən istəmirəm bu 
möhtəşəm saraylarda yaşayıb, dünyanın tanınmış müa-
licə ocaqlarında dincəlim. Mənim hünərim çatmır gəlib 
sizinlə görüşüm. Bəlkə siz aşıb-daşıb, dağılıb yerlə-
yeksan olasınız. Mən sizə tərəf gələ bilmirəm. Bəlkə 
siz mənə tərəf gələsiniz. 
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*** 

 
Ömrümdən keçən illərdə, hündür əl çatmaz dağların 

zirvəsinə çıxdım. Çoxlu dərələr, çaylar keçdim, bulud-
lar uzərində oldum. Ömrümdən çox sürətlə keçən an-
larda içimdə keçirdiyim, özumlə gəzdirdiyim məni 
narahat edən çoxlu mənalı - mənasız, ünvanlı – ünvan-
sız suallara cavab tapa bilmədim. Mənə verilmiş də-
yərli ömrümün layiqsiz sanları qalmaqdadır. İnan-
mıram ki, qalan layiqsiz sanlarda məni maraqlandıran 
suallara cavab tapa biləm. 

 
saat  15.57,  26 fevral 2017 
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ÖLÜM HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR 

 
MƏN YAŞAMALIYDIM 

   
Anadan onunla  bərabər, əkiz doğuldum! O, mənim  

bütün  vücudumu, daimi idarə edirdi. Nə idi o? O, mə-
nə verilmiş ömürə daim nəzarət edən ölüm idi. Mən 
ölümün ömrünü talehin  hökmü ilə  yasamalı oldum. 
Aylar-illər arxada qaldıqca, o da mənimlə birgə yaşadı. 
O, mənim həyatıma nəzarət etdi. Mən çox vaxt  onu 
yaddan çıxarırdım. Lakin, o isə mənimlə olurdu. O,  
daim,  məni  izləyir. Mənim ömrümün gənclik  yeni-
yetmə  illərində  bir çox hallarda  daim mənimlə olan, 
mənim  ömür yoldaşım, mənə güc gələrək əbai dünya-
ya aparmaq istədi.  Lain mənə verilmiş bir insan ömrü 
ona güc gəldi. Qalib gəldi.Bu sətirləri  yazarkən həmin 
illərin xatirələrinə aid olan sözlər, biri-digərinə qarşı 
amansız olaraq özünü qabağa salmaq istədi. Lakin, on-
ları yazmaqla qurtarmaq olmzdı. Bu bir insanın 50-60 
illik ömür yolu idi.  

Qoy qısa deyim. Ömrümün yeniyetmə dövründə 
sanki ölüm yadımdan çıxıb  məndən aralaşmışdır. Sidqi 
ürəklə həyatımı lazımi  şəkildə qurdum. Bir çoxları ki-
mi mən də ev tikdim, geniş bağça-bağ əkib-becərdim. 
Bir sıra  vəzifələrdə  işlədim. Adım-sanım oldu. O, ad-
sandan özümlə  yanaşı qohum-qardaş, dost-tanışlar da 
layiqincə istifadə etdilər. Mənim ad-sanımdan, tutdu-
ğum  vəzifəmdən bəhrələnən  qohumlar, dost-tanışlar, 
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“mötəbər şəxslər”  mənim adıma  ayrı bir  ad “Əjdaha” 
ləqəbi əlavə etdilər. 

Belə-belə keçən  günlərin birində ölkə daxilində baş 
verən çaxnaşmadan  bəhrələnən erməni quldarları biz 
çoxları kimi, məni də qaçaq didərgin saldı. O, vaxtlar 
ölüm mənə tez-tez güc gəlirdi. Lakin mən ona  tebe ol-
maq istəmirdim. Mən yaşamaq arzusu ilə Qaz -51 ma-
şının quzasında  Bakıya gəldim. Gələrkən, bir qədər 
toxtadım. Axı o vaxtlar, Bakıdan mənə  qonaq gələrkən 
o insanlara etdiyim  hörməti hiss etmək nəticəsinə gəl-
mək  arzusu  fikri məni bir qədər rahatlandırdı. Lakin 
bir  vaxtlar müxtəlif şəkildə  olan görüşər, qonaqlıqlar-
da haqqımda deyilən sağlıq  sözlərinin sahibləri mənə 
üz vermədilər. Mənə baxmadılar, məni  “Əjdaha” kimi 
yox-heç  “Qurbağa”  kimi də  çağırmadılar. O anların 
ömrünü yaşadım,  “ölüm” mənə güc gəlib məni əbədi 
dünyaya aparmaq  istərkən, talehin  hökmü ilə qəfil bir 
səs  məni  harayladı. O səs, o hisslər  mənə qol verdi 
qanad verdi, göylərə qaldırdı. Ölüm isə məndən uzaq-
laşdı. O səs mənə yardımçı oldu. Məni öz qanadına 
çəkdi. Aylar-illər keçdi mən yaşadım. Mən parladım. O 
ilahi qüvvənin maddi və mənəvi qayğısı sayəsində 5-6 
publisistik kitablar dərc etdirdim. O səs, o varlıq mənə 
ilham verdi. Mənə qüvvə verdi. O, pusquda duran ölüm 
də məndən qaçaq düşdü. Mənim ömrümün son 25 
ilində o insan mənə həmdəm oldu. Mənə həyat verdi. 
Məni daimi izləyən ölümdən uzaqlaşdırdı.  

Bütün əməli fəaliyyətim dövlət hökümət orqanları-
nın qərarlarını, elmin, təhsilin yeniliklərini xalq arasında 
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təbliği etmək məqsədi daşımışdır. Ömrümdən keçən bu 
son illərdə mənə daimi həmdən olan hazırda bir qədər 
itib getməkdə olan o insanlıq hisslərini  indi də qoru-
yub saxlayan,  bir sıra insani xüsusiyyətlərə malik olan 
o insan kim idi? Kimdir? O ömrünün yeniyetmə çağ-
larından bügünə kimi, dövlətin, hökümətin qərarlarının  
işıqlandırılmasına əməli fəaliyyətini həsr etmiş AZTV-
nin indiki sədri Arif Alışanov cənablarıdır. Arif müəl-
limin gördüyü işləri ictimaiyyət yaxşı görür. Hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının fərmanı ilə 
Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasi-
tələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Arif müəllim 
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif 
edilib. Azərbaycan Radiosunun 90 və Azərbaycan Te-
leviziyasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə cəmiy-
yətin bir qrup əməkdaşları da hörmətli prezidentimiz 
İlham Əliyev cənablarının fərmanı ilə orden və medal-
larla təltif edilmişlər. Bundan mənim də payıma düşən 
medala görə ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına və 
Arif Alışanov cənablarına öz dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm.  

 
*** 
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ÖLÜM, AY ÖLÜM! 
 
E heee heyyy, ölüm, ölüm, ay ölüm! Sənin anadan 

olduğun, doğulduğun günün, ayın, ilin bir tarixi varmı? 
Səni kim doğdu? Kim böyütdü? Kim boya başa çat-
dırdı? Səni kimi bəşəri bir xəyanət mücəmməsi olan 
varlığı kim yaratdı? Bir dön arxaya, günə, aya, ilə, 
əsrlərə bax. Bir gör nə fəlakətlər etmisən. Bir gör 
kimləri, nələri bu dünyadan silmisən, məhv etmisən. 
Bütün bəşəriyyət səndən cana gəlib, dünya sənə qar-
ğışlar yağdırır! Bəs sən özün nə vaxt öləcəksən ki, 
bütün dünya insanları, ümumilikdə bütün canlı aləm 
azad, firavan yaşasın. Nədir, qaş-qabağını nə üçün tö-
kürsən? Bəlkə mənim bu fikrim sənə təsir etdi. İndi də 
sən öl, məhv ol! Qoy bu bəşəriyyət azad, firavan nəfəs 
alsın, yaşasın. Bəlkə razı deyilsən? Bəlkə ölmək istə-
mirsən? Bəlkə dünyanın sonuna çıxmaq istəyirsən?    

Bəlkə sən yaradırsan yer üzərində olan insan qırğın-
larını, tufanları,təlatümləri, boranları, qasırğaları!   

Sən nə cür varlıqsan? Bir özünün ölümünə razı de-
yilsən. Ancaq bütün bəşəriyyətin sonunu yaxınlaş-
dırırsan. Nədir sənin məqsədin? Bəlkə yeni yaranacaq 
dünyada da yaşamaq istərdin. Özün də bir dəfə öl, nə 
olar. Bu cəmiyyətin bütün canlılarının nə üçün qırğın-
larına səbəb olursan. Güclü heyvan gücsüzü, güclü 
insan zəif insanı sənin əlinlə əzir, didir, parçalayır, 
məhv edir. Bəlkə sən də, bir dəfə öləsən. Bu bəşəriyyət 
bir dəfə rahatlıq tapar. Sən öl ki, dünyanın sonu gəl-
məsin! Nə üçün dünyanın yaşam tərzi səni qane etmir? 
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Nə üçün fərq qoymadan bütün canlı varlığı məhv 
edirsən? Bir şey də deyim sən biləsən! Nə üçün bir çox 
işbazlar sənin varlığını duymurlar, hiss etmirlər? Sən-
dən qorxmurlar! Bəlkə sən biləsən! Bir sıra işbazlar 
yığdıqları var-dövləti, tikdirdikləri möhtəşəm sarayları, 
dağları, dərələri, soyuq bulaqları, füsünkar meşə-
ləri,...onların canını sən, “sən ölüm” alıb aparandan 
sonra necə olacaq? Bəlkə sən bilərsən neçənci dəfədir 
ki, dünya məhv olub? Yenidən yeni həyat qurulub?! 
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EY ÖLÜM SƏN BİLİRSƏN KİMLƏRİ 

ÖLDÜRMÜSƏN? 
 
Heç öldürdüyün fironların, xaqanların, şahların, sər-

kərdələrin, ərlərin, ərənlərin ölümündən sonrakı duru-
mundan xəbərin varmı? Bəlkə də sən bu qədər canlı-
ların məhvinə səbəb olan məxluq olmazdın. Bilirəm 
canlı aləmdə olduğu kimi, siz də özünüzə dost, sirdaş 
bildiyiniz Əzrayılla yaxınlıq, dostluq edirsiniz. Bəlkə 
bir müddət ondan gen durasan, dünyanın sonunun gəl-
məsini gecikdirəsən. Bəlkə siz də Əzrayılla bərabər bir 
müddət öləsiniz. Bu dünya, bəşəriyyət azad nəfəs ala.  

 
***  
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“ÖLÜM NƏİSƏ, ARADAN QAÇDI.” 
 
Yaşadığım illərin, günlərin çoxusunu xəyallarla ya-

şamışam. Son illəri yaşadıqca öz-özümə çox götür-qoy 
edirəm. Nə üçün dünyaya gəldim? Atam-anam kimi bir 
sıra yaxınlarım da sevindi, güldü, şadyanalıq elədi. Bir 
çox buna bənzər suallar məni hər vaxt xəyallar aləminə 
aparır.  Onu da bilirəm ki, sağ ikən hər hansı bir insan 
ölüm haqda fikirləşirsə, deməli o yaşamır. O sağ ikən 
ölüdür. Bütün bunları bir çoxları kimi mən də hər an 
duyub anlayıram. Gənclik ehtirası, gənclik qüvvəsi hər 
vaxt mənə ilham verir, qüvvə verir, yaşamaq ehtirasımı 
artırırdı. 60-70-ci ilin yaş həddini adlayan hər bir şəxs 
elə hiss edir ki, ölüm ona elə bil yaxında, sanki yaşa-
dığı evin kandarındadır. Lakin bir tərəfdən baxanda heç 
də belə deyil. Ölüm, hər hansı bir insan üçün də heç də 
yaş həddini gözləmir. Yaşadığım bu illər ərzində yüz-
lərlə insanın yaşından asılı olmayaraq ölümünü öz göz-
lərimlə gördüm. 

Hörmətli oxucular! İstərdim ki, bu günlərdə ağır 
ölüm törədilə biləcək bir faciə ilə qarşılaşdığım, ölümlə 
üz-üzə dayanaraq mübarizə apara bilmədiyim, lakin 
taleyin hələ də mənim ölümümə hökm vermədiyi bir 
an, bir göz qırpımında qarşılaşdığım bir ölüm səhnəsi-
nin məndə doğurduğu təəssüratlarla sizi də tanış edim.  

50-60 ildən artıqdır ki, Zəngəzur mahalından başla-
yaraq respublikanın müxtəlif bölgələrində maşın sür-
müşəm. Haqqın yardımı, nəzarəti ilə heç də bir o qədər 
faciə törədən qəzalarla üzləşmədim. Bu günlərdə 
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saatda beş-on km sürətlə getdiyim halda yoldan maşın 
çıxaraq yol qırağında dərin bir quyuya düşdüm. Maşın-
da olan şarların açılması, partladılması mənim üstümü 
örtmüş qara buludu qovaladı. Məni bu faciəli ölüm 
səhnəsindən xilas etdi. Bəlkə də bu heç belə deyil! 
Bəlkə də Allah hələ də mənim ölümümə hökm vermə-
mişdi!. Bəlkə də Allaha daxilən yaxınlığım məni o 
faciəli ölüm səhnəsindən xilas etdi! Mən maşınla dik 
quyuya düşərkən maşının aldığı xəsarətdən motor 
hissəsində tüstü yarandı. Bu tüstü maşının bir an alışıb-
yanması üçün işarə idi. Bəs necə oldu? Maşın alışma-
dı? Maşın yanıb kül olmadı? Məni, maşını bu ölüm 
səhnəsindən nə, kim xilas etdi? Bu möcüzə barədə 
müxtəlif suallar, fikirlər, duyğular məni özüylə xəyallar 
aləminə aparır. 

Bəli, bir çoxları kimi mənim ölümüm də gəlmişdi! 
Lakin mənim daxili dünyamda olan paklıq, təmizlik, 
Allaha yaxınlıq mənim ölümümü geri qaytardı, mənim 
ömrümü bir qədər də uzatdı. Bəlkə son illər itirilmiş 
qardaş-bacısının ağrı-acısını için-için çəkən ömür-gün 
yoldaşıma Allah yenidən acı çəkdirməmək üçün məni 
bu faciədən uzaqlaşdırdı. Bəlkə o faciəni görəcək ba-
cım Şəkilin, övladlarımın ah-naləsini qabaqcadan eşi-
dən, duyan Allah məni o fəlakətdən xilas etdi.  

Bir anın içərisində o faciənin məndə yaratdığı maddi 
ziyandan çox mənəvi ziyanın ağrı-acısını, çəkisini, öl-
çüsünü müasir yapon tipli kompüter də ölçüb-hesabla-
ya bilməz. 
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*** 
 
Ümumavropanın bütün çirkabları dünyaya yayıldıq-

ca başdan ayağa təzadlarla dolu bir hissəsi də bizə - 
bizim ölkəyə daxil oldu. Dünyada gedən təzadları, 
mənfi işləri hamıdan qabaq qəbul etməyə hazır olan 
gənclik, Avropadan gələn bu iyrənc, mənfi təzadları 
qəbul etdikcə köhnəliyə, qocalığa nifrət hissi artmağa, 
genişlənməyə başladı.  

Həyatda çox adamlar mənim ölümümü görmək istə-
dilər. Əslində mən onlara heç bir pislik etməmişdim. 
Lakin mən onların ölümünü öz gözlərimlə gördüm. 
Buna görə mən heç də sevinmirəm. Çünki, artıq mən 
ürəyimin sözüylə hərəkət etməyə gücüm çatmır. Mən 
də haçansa öləcəm. Nə vaxt olacaq o ölüm səhnəsi bir 
çoxları kimi mən də bilmirəm. Lakin mən 180000 km 
yol getdiyimə görə o an  heç də uzaqda deyildir.  

 
*** 
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GERİYƏ BAXANDA 
 
1975-CI IL.  MOSKVA! KREMLİN QURULTAYLAR 

SARAYI 
 
“Din və ona qarşı mübarizə” mövzusunda MK-nin 

qərarı ilə Ümum ittifaq “Bilik” cəmiyyəti tərəfin-
dən  beynəlxalq “Simpozium” keçirilir. Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin tərkibində, o cümlədən, Azərbay-
can EA-nın prezidenti Həsən Abdullayev, akademik 
Həsən Əliyev,  akademik Ziya Bünyadov, professor 
Ziyəddin Göyuşovla bərabər mən də iştirak edirəm. 
Azərbaycanın ucqar dağ rayonunun nümayəndəsi kimi 
mənə çıxış üçün söz verdilər. Çox həyəcanlı olmağıma 
baxmayaraq, mən iri addımlarla Qurultaylar sarayının 
tribunasına qalxdım, çıxışımı belə başladım.  

“Yoldaşlar! Mən Azərbaycan Respublikasının dağlıq 
bir rayonunda yerləşən bir dağ rayonundan gəlmişəm. 
Bu günki müşavirədə bir faktı açıqlamaq istərdim. Bu 
yaxınlarda Ermənistan mahalının dağlarında çobanlıqla 
məşğul olan Əhməd adlı bir çoban dağdan lazımı iş 
üçün Arana gəlir. Öz kəndlərinə çatmamış, yol qıra-
ğında yerləşən qonşu kənddə yaranmış hay-küyə görə 
həmin məkana dönür. Bu kənddə insanların başlarına, 
döşlərinə, bədənlərinin müxtəlif sahələrinə qılıncla, 
ağacla, zəncirlə, daşla döyərək qan axıtdıqlarının şahidi 
olur. Çoban Əhməd maraq üçün həmin kənddə yaşayan 
bir nəfərdən soruşur: “Bu camaatın özlərini bu hala sa-
lıb qan axıtmaqda səbəb nədir?” 
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Kənd sakini deyir: “Bu gün imamların qətl günüdür. 
Kim çox qan axıtsa, Allah o dünyada onun günahından 
keçəcək.” Bir qədər kənara çəkilib götür-qoy edən ço-
ban Əhməd öz günahlarını göz önünə gətirərək bu 
hadisəyə qoşulur. Hadisədə qan axıdan insanların ya-
xınları, qohum-qardaşları çox qan axıtmasın deyə hə-
min şəxsin əlindəki xəncərin, daşın, ağacın möhkəm 
təsir edib qan axıtmasın deyə ona yardımçı olurdular. 
Çoban Əhmədi tanıyan olmadığından o özünə xəta ye-
tirmək üçün yəni əsaslı şəkildə yaralayıb qan axıtmaq 
üçün əvvəlcə əlindəki ÇOMAQDAN sonra isə be-
lindəki XƏNCƏRDƏN istifadə edir. Lakin ona heç 
kim kənardan yardım etmədiyindən, çoban öz əlindəki 
xəncərlə özünə ağır xəta yetirir. Başından aldığı zədə 
onu əbədi dünyaya aparır.   “Hörmətli yoldaşlar! Bax 
budur bizim dini ayinlərin keçmişdən bizə miras qal-
mış qayda-qanunları. Simpozium qurtarandan sonra 
Moskvanın “Bilik”cəmiyyəti idarə heyəti tərəfindən 
mənə “Za aktivnı rabotu”medalı təqdim etdilər. Müşa-
virədən sonra “Rusiya mehmanxanasında” hörmətli 
akademiklər masa arxasında söhbət edərkən, akademik 
Həsən Abdullayev dedi:  “Bəlkə müasir dövrdə bu mü-
hazirələr, məruzələr yığışdırılsa yaxşı olmazmı?!”Onun 
bu fikrinə qarşı hörmətli akademik Həsən Əliyev dedi: 
“Mən sizin bu fikrinizlə qəti şərik deyiləm, hörmətli 
Akademik! Mən bu günlərdə Yuqoslaviyada olarkən, 
etdiyim bir saatlıq məruzəni min nüsxə tirajından bir 
nüsxəsini həmin yeri tərk edərkən, darvaza ağzında 
mənə təqdim etdilər. Bəli, get-gedə ideoloji işdə zəiflik 
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yarandığından, söz öz qüvvəsini itirdiyindən, aparılan 
ideoloji təbliğat zəif olduğundan öz nəticəsini o boyda 
imperiyanin dağılmasında göstərdi. 

Bəlkə yetmiş ilə yaxın dünyanın super dövləti sayı-
lan SSSR-nin dağılmasında bir sıra amillərlə yanaşı 
uzun illər öz səbrini gizlədən Allahın da böyük təsiri 
olmuşdur. 

Çox maraqlıdır! Keçən əsrin 60-70-ci illərində Sovet 
ittifaqında yaşayan bütün müsəlmanlar “Allahsızlar” 
cəmiyyətinin hökmranlığı altında yaşayası olmuşdur. O 
vaxtlar ədəb-ərkan, böyük-kiçik, qanun-qayda, haqq-
ədalət, təlim-tərbiyə, əxlaq, mənəvi-əxlaqi dəyərlər öz 
lazımı dəyərlərini qoruyub saxlayırdı. Kommunist par-
tiyasının vahiməsindən heç kim dinlə bağlı tələbləri, 
onun qanunlarını qorxudan dinləyib əməl etmək istə-
mirdi. Müsəlman aləmində olan insanlar için-için ya-
nırdı. Hazırda bütün yer üzərində yaşayan müsəlmanlar 
hamılıqla “Allahlılar” cəmiyyəti altında guya Allaha 
xidmət edirlər, onun yolun saxlayırlar.  Bu gün din 
onun qanunları bütün dünyada azad hökm sürür. Heç 
bir qurum müsəlman olan insanlara dini ayinləri təbliğ 
etmək üçün bir qorxu, bir hədə ilə təsir etmir. Belə ol-
duğu halda bəs nə üçün bizim mənəvi - əxlaqi dəyər-
lərimiz, ədəb-ərkanımız, təlim-tərbiyəmiz ayaqlar al-
tına atılıb. Mənəviyyat pozulub. Böyük- kiçik norma-
ları ərşə çəkilib? “Allahu əkbər”deyərək qardaş qarda-
şın başını kəsir?! 
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DİN ƏLEYHİNƏ PROPAQANDA İLƏ HƏR CÜR 
MƏŞĞUL OLUNMALIDIR 

 
Respublikada din əleyhinə propaqandanın mövcud 

durumu haqqında Azərbaycan KP MK  bürosunun 
1941-ci il 28 yanvar tarixli qərarında, din əleyhinə 
propaqanda işlərinin yarıtmaz vəziyyətdə olduğu qeyd 
edilərək, şəhər və rayon partiya komitələrində olan 
“Mübariz Allahsızlar” ittifaqının mərkəzi və rayon 
sovetlərinə bir vəzifə olaraq tapşırılmışdır ki, “Mübariz 
Allahsızlar” ittifaqı təşkilatları möhkəmləndirilsin və 
din əleyhinə propaqanda işləri genişləndirilsin. Bu 
qərardan sonra bir sıra rayon-şəhər təşkilatında işinin 
öhdəsindən gəlməyən “Mübariz Allahsızlar” ittifaqla-
rının sədrləri öz vəzifələrindən kənarlaşdırıldı.Yeni 
seçilən ittifaq sədrlərinin apardığı çox ciddi tədbirlər 
nəticəsində bir sıra təşkilatlarda, o cümlədən Göyçay, 
Qasım İsmayılaov, Yevlax, Kirovabad təşkilatlarında 
çox böyük irəliləyiş əmələ gəlmişdir. 

Din və dini adətlərə qarşı aparılan mübarizə nəticə-
sində Culfa rayonundan 50 nəfər, Noraşen rayonundan 
45 nəfər, Ordubad rayonundan 245 nəfər qadın öz çad-
rasını atmışdır. Lakin bir sıra Şaumyan, Lerik, Qubadlı 
rayon partiya təşkilatları “Mübariz Allahsızlar” ittifaqı 
təşkilatlarına lazımı şəkildə rəhbərlik etməmişlər.  

 
Kommunist qəzeti  

1941, 18 may  
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RƏBBİMLƏ  SÖHBƏT... 

 
Soyuq bir qış gecəsi... Külək, sanki, varlıq sancısı 

yüklənərək sızıltılı əsir... Fikirlər məni boğur... 
Suallar beynimi parçalayır... 

-  Ey bizi yaradan! İzin ver, səndən bir sualıma ca-
vab alım... 

- Buyur, ey dünyada məxluqların ən üstünü qıldığım 
insan övladı. 

 - Əslində, bu sualı verməyə bir az çəkinirəm. Qor-
xuram, qorxuram deyəsən ki, get öz işinlə məşğul ol. 
Sənə verdiyim ömrü yaşa. Başını belə şeylərə qoşma! 

- İnsanı mən yaratmışam, şübhəsiz, onun düşünə 
biləcəyi ən yuxarı həddin qədərindən də, qəlbinin ən 
dərinliklərində saxladıqlarından da agaham. Utanma... 

- ...Yeri, göyü yaradan Allahım, bəs necə oldu ki, 
Sən özün yarandın? 

- Mən həm Əvvələm, həm Axır, həm Zahirəm, həm 
Batin. Unutma, məni təsəvvür etmək üçün nə ki ağlına 
gəlir, bil ki o, Mən deyiləm! Səni bu sualı verməyə nə 
vadar etdi, ey qulum? 

- Rəbbim, bütün kainatı, orada olan canlı və cansız 
varlıqları, şahları, xaqanları, hökmdarları, bizim hələ 
kəşf edə bilmədiyimiz bir çox qeyri-dünya varlıqlarını 
sən xəlq etdin. Ancaq bir müddətlik yaşamdan sonra 
hamısını uyğun vaxtlarında məhv etdin... 

- Bəli, bu - bütün yaradılmışlar üzərinə qoyduğum 
FANİLİK möhürünə görədir. Bütün yaranmışlar bir 
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gün öləcək. Bu ulduzlara da, dağlara da, insanlara da, 
bir sözlə, Yer və Göy arasındakı bütün mövcudata 
adiddir! 

Mən yenə də mövcud həyatla barışa bilmirəm. Axı, 
bu insanlıqdan çıxmış məxluqlar arasında necə yaşa-
maq olar?! Var-dövlətinin ucu-bucağı bilinməyən bir 
çoxunun qonşusu ac yatır. Özü isə bu dünyada xərclə-
məyə yer tapmadığından çürüyəcək cəsədi üçün dəm-
dəsgahlı qəbir düzəldir. Mərmər döşədir, ətrafını hasara 
aldırır... 

Elmlilər, alimlər dediklərimiz də insanlığa faydalı 
olmaq əvəzinə bəla olurlar. Əvvəllər bir qılıncla gün-
lərlərlə davam edən döyüşdə 50-60 nəfər öldürmək 
olurdusa, indiki elmi tərəqqi sayəsində yaradılmış 
bombalarla bir saniyədə 50-60 min insan həlak olur... 
Halbuki, o elmi insanlığın yararına istifadə etmək də 
olardı. Məgər sən insanı bununçünmü yaratdın? 

- İnsanı Yer üzünüdə Mənə (ədalətə, gözəlliyə, 
mərhəmətə) itaət etməsi və bu düşüncə ilə dünyanı da 
qurub gözəlləşdirməsi üçün yaratdım. Ancaq onu mə-
ləklər kimi iradəsiz etmədim. Ona dəyər verdiyimdən 
onu iradəli varlıq qıldım. Doğru yolu göstərdim, ancaq 
əyri yolu da seçə biləcək iradə azadlığı tanıdım. Sonuc-
da hər kəsin edəcəyinin qarşılığı mənim qatımdadır... 
Bir misqal nə yaxşılıq, nə də pislik cavabsız qalma-
yacaq. 

...Gözəl Rəbbim, şükür ki, məni bir çoxlarından 
fərqli yaratdın. Mənə bu xəbisliklərdən uzaq həyat 
nəsib etdin. Heç kimin pisliyini istəmədim, əlimdən 
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gələn qədər hamının yardımına qaçdım. Kim görsə, 
öncə xarici görünüşüm diqqətini cəlb etdi. "Bu kimdir" 
dedilər. Bir az yaxından tanıyanlar içimdəki təlatüm-
lərə şahid oldular. "Fərqli adam", "Qeyri-adi insan" 
ləqəbləri taxdılar. Ancaq kimin nə deməsindən asılı 
olmayaraq, mənim içimdəkiləri bircə Sən bilirsən. 

Dövrün tələbi olaraq uzun illər ateist kimi görün-
düm. Hətta böyük auditoriya qarşısında bunu müdafiə 
etdiyim də yadımdadır. Ancaq sən özün bilirsən ki, elə 
o anda da mən daim Səni anırdım, səninlə yaşayırdım. 
İndi isə bir çox özünü sənə yaxın göstərən, həqiqətdə 
isə səndən sonsuz uzaqlıqda olan din xadimlərinin, 
"Hacı"ların, "Məşədi"lərin, "Kərbəlayı"ların davranış-
larını görəndə məndə ikrah yaranır. Onu-bunu aldada-
raq gününü keçirən, qanunsuz yollarla işlər çevirən, ye-
tim-yesirin haqqına girən bu din(i)dar kütlədən sənə 
sığınıram. Əgər din budursa, mən bu dinə nifrət edi-
rəm. Bəlkə də, mən yanılıram. Ancaq mən buyam... 

...xoş bir təbəssüm... 
- Haqq onlardan daha çox sənə yaxındır...                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

*** 
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*** 
Başdan ayağa, ayaqdan başa bütün vücudu Quran 

ayələri ilə hörülmüş təkcə Qubadlı rayonunda deyil 
ümumilikdə bütün Qafqaz regionunda Allahın insan 
üçün bəxş etdiyi insani keyfiyyətləri daim özü ilə gəz-
dirən indi də bir çox duaları, bir çoox insanların üzə-
rində olan Mirsədi babanın da oxuduğu Qurana Sovet 
imperiyası öz mənfi iradlarını tuturdu. O kimi bəşəri 
duha sahibi Sovetin mənfur imperiyası qarşısında öz 
əqli zəkasıyla çox hücumlara qalib gəldi. 

 
*** 
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                YADDAŞ  SƏHİFƏLƏRİ 
 
1960-70-ci illərdə Təhsil Nazirliyinin qərarına əsa-

sən bir ali təhsil almış hər hansı bir şəxs öz ixtisasına 
uyğun olaraq digər, bir ali təhsil almaq hüququna malik 
idi. Bir çoxları kimi mən də iki ali təhsil almışdım. 
Lakin lazımı bir iş, vəzifə almaq üçün mütləq SOV KP 
üzvü olmalı idim. Ali təhsilli mütəxəsislərin partiya 
üzvü olması çox müşgül bir məsələ idi.  

Budur! Rayon partiya komitəsinin büro zalı. Rayon 
partiya komitəsinin  birinci katibi çox dərin dünyagö-
rüşə malik olan, səmimi insan mərhum Kamal Ağayev 
büroya rəhbərlik edir. Rayon Partiya  Komitəsinin Təş-
kilat şöbəsinin müdiri Çərkəz Məmmədov “Kirov” kol-
xozunun çobanı Sabir Muradovun partiyaya keçməsi 
üçün topladığı  lazimi sənədlər içərisində Sabirin tərcü-
meyi-halını oxuyur. Birinci katibin başı üzərində arxa 
divardan asılmış V.İ.Leninin fotosunun kimliyini ço-
ban Sabirdən soruşur. Sabir deyir: “Elə bizi bu günə 
qoyan o kişi deyilmi?” 

Hamı pərt olur. Zal tam sükuta qərq olur. Katib Çə-
rkəz Məmmədova öz iradını tutur. Rayon İcra Komitə-
sinin sədri Məhəmməd Salayev sükutu pozaraq ayağa 
qalxıb deyir: “Bəli, yoldaş Muradov düz deyir.  Vla-
dimir İliç bizi çox təmtəraqlı ağ günlərə çıxarıb. Katib 
köməkçisi bu dəfə Cəfər Cabbarlı adına kolxozdan 
olan bir kolxozçunu - Cəfər  Alıyevi içəri çağırır. Adəti 
üzrə katib həmin sualı ona da verir. Cəfər divarda olan 
Leninin şəklini tanımır.  Cəfər işi ləğv olunaraq bürodan 
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xaric edilir. Cəfər  Rayon Partiya Komitəsinin binasını 
tərk edib küçəyə çıxır. Bir qədər fikirləşdikdən sonra 
yenidən raykomun binasına qayıdır. İcazə alıb içəri 
girir, üzünü birinci  katibə tutaraq deyir “yoldaş Ağa-
yev, siz Həsənağanı, Dünyamalını, Əmirqulunu, Hey-
dərqulunu tanıyırsınızmı? 

Katib qaş-qabaqlı halda başını bulayır. Cəfər  deyir: 
“Görürsünüz, siz mənim yoldaşlarımdan heç birini 
tanımadınız. Bəs mən sizin yoldaşlarınızı necə tanıya 
bilərəm? 

  Onun bu riskli hərəkətinə görə Cəfər həmin büroda 
SOV İKP üzvlüyünə qəbul olundu.  

 
*** 

Aylar-illər keçdikcə mən də o şərəfli adı daşımaq 
üçün ilk partiya təşkilatına ərizə ilə müraciət etməli ol-
dum. Uzun çək-çevirdən sonra  ilk partiya təşkilatı mə-
ni SOV İKP üzvlüyünə qəbul olunmağım üçün ilk par-
tiya təşkilatının protokolunun qərarını  Rayon Partiya 
Komitəsinə göndərdi. SOV İKP nizamnaməsinə əsasən 
6 ay sınaqdan keçəndən sonra mən adəti üzrə  Rayon 
Partiya Komitəsinin bürosunda partiyaya keçməli idim. 
Vaxt tamam olandan sonra mənim şəxsi işim Rayon 
Partiya Komitəsində yoxa çıxdı. Uzun axtarışdan sonra 
məlum oldu ki, şəxsi işi “Qaloş” ləqəbi ilə tanınan 
RPK ümumi şöbə müdiri gizlədib. Uzun –uzadı söz 
söhbətdən, axtarışdan  sonra sənədlər ortaya çıxası ol-
du. İlk partiya təşkilatının qərarının vaxtının keçməsinə 
baxmayaraq RPK-nin bürosunda mənim hazırcavablığım 
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RPK I katibi Səlim Səlimova müsbət təsir etdiyinə görə 
məni SOV İKP üzvlüyünə qəbul etdilər. 

 
*** 

1975-ci il. Mən xidməti işimlə əlaqədar olaraq, RPK 
tapşırığı ilə S.Ə.Şirvaninin şəklini dəmir lövhədə çək-
dirib dəmir dirəklər üzərində Şirvani kolxozun ərazisi 
başlanan yerdən asdırmalı idim. S.Ə.Şirvaninin foto-
şəklini rayonda tapmadığımdan onu Bakı şəhərindən 
gətirdəsi oldum. Partiya Təşkilatının tapşırığına əməl 
edərək S.Ə.Şirvaninin fotosunu Şirvani kalxozunun sa-
həsinə girən yolda kənardan asdırdım.  

Bir gün RPK I katibi oradan keçərkən həmin plakata 
baxır. Çoxdan bir bəhanə axtaran katib gecə RPK büro-
sunda məni ayağa qaldırıb sordu: “O nə plakatdır 
oradan asmısan?” 

Cavab verdim:  - Yoldaş katib, S.Ə.Şirvani şəxsiy-
yətcə heç də əzəmətli, görkəmli adam olmayıb.  

O dedi: - İndi mən səni ondan betər hala salaram... 
 O mənə töhmət verdi. Sonradan məlum oldu ki, hə-

min dəmir lövhənin üzərində  Şirvaninin şəklinin üzə-
rinə qarğa qonarkən öz ifrazını töküb. Mən isə qar-
ğanın ifrazının cəzasını aldım. 

 
***  
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Ata-anama minnətdaram ki,  mənim mənlikli dün-
yamı, mənəviyyatlı, xarici görkəmimi, qamətli, boylu-
buxunlu, məni istəyənlərdə xoş əhval-ruhiyyə yaradan 
qara saç, qaragöz bir varlıq kimi dünyaya gətirdilər. 
Boya-başa çatdırıb cəmiyyətin ixtiyarına verdilər. Mən 
isə özüm-özümü qorudum. Başqalarının yanında sın-
madım. Əksinə hamı tərəfindən hörmətlə qarşılandım. 
Aylar illərə çevrildi, bu aylar-illər ərzində 70-80 min 
km yol getdim. Getdikcə cismimdə olan müsbət xüsu-
siyyətlər, kəmiyyət və keyfiyyətlər, yaraşıqlıqlar öz də-
yərini, öz gözəlliyini itirməyə başladı. İndi budur, uca 
bir dağ başında dayanıb gəldiyim yerə baxıram. Çox 
sürətlə çıxdığım bu dağdan geriyə yol yoxdur. Artıq 
vücudumda olan bütün müsbət keyfiyyətlər mənfi 
keyfiyyətlərlə əvəz olunur. Qaş ağarır, göz görmə qabi-
liyyətini itirərək dördgöz olur, qulaq karlaşır, bel əyilir, 
saç tökülür. Tez-tez asqırıb, öskürürsən. Ətraf mühit 
səni gəncliyindəki kimi qəbul etmir. Bu an ölümün 
əlində “avtomat kalaşnikovlu” silahlı əzrayıl gəlib çar-
payının yanını kəsir. Sən onu rədd edə bilməyib özün-
öz razılığınla ona ram olursan. Bəli, bu belədir... Bəlkə 
belə deyil? 

 
***  
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ƏQİDƏ LİBAS DEYİL Kİ, BİRİNİ ÇIXARIB O 
BİRİSİNİ GEYƏSƏN 

 
Dedim: - Canlı aləmdə ən dəyərli sayılan insanın 

sərbəst, azad olmağa mənəvi haqqı varmı? 
Dedi: -Yox! Qətiyyən, insan azad olsa onun ümumi-

likdə gördüyü qəbahətlər vəhşi heyvanların qəbahətlə-
rindən də üstün, acınacaqlı olar... 

Deyirlər insan cəmiyyətdən güclü-qüvvətlidir. Əgər 
belədirsə, bəs onda insan nə üçün zamanın, cəmiyyətin 
qanunları içərisində itib-batır? 

 
*** 

Dedim: - Ömrümü 70-80 min km yol getməklə başa 
vurmaq ərəfəsindəyəm. Bu yollarda daim cəmiyyətin, 
həyatın tələb etdiyi qayda-qanunlara riayət etməklə ha-
sar, qala, dar cığırlı çərçivədə yaşamalı oldum. Bunu 
məndən cəmiyyətin mövcud qanunları, həyat tələb 
edirdi.  

Dedi: - Nə olsun ki, bütün insanlar mövcud qayda-
qanunlar daxilində hərəkət edirlər. 

Dedim: - Bu gün mən bütün qanunları, mövcud 
adət-ənənələri qəbul etməyərək o adətləri, qanunları 
ayaq altına salıb azad, firavan yaşamaq istəyirəm. 
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YADIMA SALDINIZ O DAĞLARI 
 

ÜRƏYİMİN SƏSİ 
 

“Mənə elə gəlir ki, ürək xəstəliklərinin əsas səbəbi 
ürəyin dediyini edə bilməməkdir. Ürək insana buna 
görə verilmişdir ki, onun istədiyini edəsən” (Şöhrətli 
vətəndaş alim Xudu Məmmədov). 

Mərhum alimimizin bu kəlamları məni məcbur etdi 
ki, bu yazını ürəyimin arzusu ilə yazım! Bu günlərdə 
mətbuatdan məlum oldu ki, Zəngəzurun hazırda əlçat-
maz, ünyetməz, böyük ziyarətgahı Qıxlar Dağındakı 
Murxuz kəndinə iki oğlan yol açıb. Bu hiss, bu 
məlumat məni bir qədər o dağlara apardı. Axı indi o 
dağları ziyarət etmək heç də hər kişinin işi deyildir. Bu 
yerlər yağı düşmən əsarətindədir. Axı o dağlar, o yollar 
son bu 25 ildə doğma nəfəsdən, doğma hənirtidən uzaq 
düşüb. Bütün bunlara baxmayaraq, bu iki igid ürək-
lərinin sözü ilə qorxu, hürkü bilmədən ağrı acıya qat-
laşıb ölümün üzərinə dik baxaraq o dağları, torpaqları 
yalaya-yalaya, qarış-qarış, addım-addım ziyarət edib-
lər. Görən hansı hisslər, hansı duyğular bu gəncləri 
ölümün üzünə dik baxmağa məcbur edib. Əlbəttə o in-
sanları bura, əlçatmaz, ünyetməz, hazırda dünyanın ən 
uzaq nöqtəsinə həsrət gətirib, nisgil gətirib. Vətənə 
sevgi, doğulduğu torpağa heç olmasa bir anlıq da olsa 
yalın ayaqlarıla bu illərdə vəfasızlıq, günahlarını yu-
maq üçün bu iki qardaşımız Azərbaycan qeyrətindən 
ölümü tapdalayıb keçib gediblər. Məncə bu gediş 
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illərlə həsrət qalan doğma səsi, hənirtiylə ruhlarımızı 
sevindirdi. Ekranda bu kadrlara baxanda bir az paxıllıq, 
həsrət məni titrətdi. Kaş sizinlə birgə olaydım ey vətən 
oğulları. Nə gördünüz o ziyarətgahda. Qırxlar dağı, 
Murtuz kəndi yerindədimi? Bu dağlar heç məni sor-
dumu? Murtuz kəndinin ətrafında olan soyuq bulaqlar, 
kiçicik çaylar qurumayıb ki? Üzəriylə getdiyimiz tor-
paqda bitən quzu bulağı, baldırqanı, yemiliyi ye-
dinizmi?  

Zəngəzur dağları onun füsunkar torpaqları ölkəmizə 
bir çox igid oğlanlar, elmi-sənəd fədailəri, dövlət-
hökumət xadimləri, ərlər-ərənlər bəxş edib. Təkcə onu 
demək yerinə düşərdi ki, hələ dünən sovetlər dövründə 
Azərbaycanı idarə edən Azərbaycan kominnist parti-
yası 7 büro üzvlərindən 5-i Qubadlı torpağının yetişdir-
məsidir. Belələrindən biri haqqın da söz açacağım 
layiqli dövlət işçisi Malik İsaqovdur. Ömrünün gənclik 
illərini Sumqayıta onun inkişafına bağlayan Malik 
müəllim həyatının son 12 ilini Qubadlı xalqının həyat 
tərzinə, onların sosial məsələlərinin həlli ilə bağlamış-
dır. Hər bir qaçqının, köçkünün həyat tərzi ilə yaxından 
bilavasitə maraqlanan bu insanın xalqının sosial həyat 
tərzinin yaxşılaşmasına yaxından yardımçı olduğu 
üçün indi Qubadlı köçkünləri Sumqayıtda özlərinə 
layiqli yer tutmuşlar. İrili-xırdalı çətinlikləri dəf etmək 
üçün lazımi tədbirləri görərək hazırkı sosial sabitliyə 
nail olmuşdur. Əlbəttə bu qeyri adi təşkilatçılıq qabi-
liyyəti, dövlət hökumət prinsipinə əməl etmək üçün 
xalqı öz ətrafına toplamağı bacarmaq istedadı, bu 
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qayğıkeş insanda Zəngəzur dağlarının ab-havasından 
irəli gəlir. Malik İsaqovun Qubadlı köçkünləri üçün 
son bir neçə ildə min bir əziyyətlə tikdirdiyi təhsil və 
səhiyyə ocaqları bu gün yüzlərlə qaçqınlara lazımi xid-
mət göstərir. Malik müəllimin hər bir qaçqın və 
köçkünün arzu və istəyinə diqqətlə yanaşmasının nəti-
cəsidir ki,  bu gün xalq bunun ətrafında daha sıx bir-
ləşib. Bu qayğıkeş insanın son günlər tikdirərək isti-
fadəyə verdiyi Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
binası mənim və mənim kimi minlərlə vətən həsrəti 
çəkən ellilərimizdə dövlətimizə, hörmətli Preziden-
timiz İlham Əliyevə olan sevgi və ümidlərimizi birə 
min artırdı.  
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QUBADLININ SON GÜNLƏRİ 
 
Dedim: 1993-cü il avqust günlərindən biri sanki 

Azərbaycanı, bütün yer üzünü, bütün diyarlarını od-
alov ağzına götürüb. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin 
binası qarşısında insan axınından hərəkət eləmək 
olmur. Hamı pəjmürdədi. İçlərindəki yanan oda-alova 
baş qaldıran tufana bu od-alovun sönməsi üçün bir ca-
vab verilsin deyə bura toplaşıblar. Bu anda göydə 
görünən helikopterin səsi bütün insanları həmin fikir və 
duyğulardan ayırır. Helikopter Bərgüşad çayının orta-
sındakı adaya düşür. Meydandakı insanlarda bir həyə-
can yaranır. Vertalyotdan düşüb gələn o vaxtki Azər-
baycan Kommunist partiyası Mərkəzi komitənin ikinci 
katibi Palyaniçko idi. Onun gəlişini görən insanlar 
meydanda geniş bir dalğa əmələ gətirdilər. Mən bu 
axının ön hissəsində dayanmışdım. Palyaniçko sanki 
məni çoxdan tanıyırmış kimi üzərimə gəlirdi. Mən bu 
an bir-iki addım arxaya hərəkət elədim. Lakin o düz 
mənim üstümə gəlirdi. Mən bir an dayandım. Palya-
niçko məni görərkən əl uzadıb, dedi: “Ox,tı kakoy 
krasivıy muşina! U vas kakoy volos!”.  

Cavabında mən dedim: “Spasibo vam za eto slova 
tavariş Palyaniçko”. 

O gedəndən sonra rayonun bir çox işçiləri məni 
sorğu-suala tutaraq deyirdilər: “Siz Mərkəzi Komitənin 
katibini hardan tanıyırdız?”. Cavabında mən deyirdim: 
“O tanınmış məşhur bir siyasətçidi.O hiss eleyirdi ki, 
mən nəsə söz deyəcəm. Baxdıki sizlərdən heç biri onun 
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nəzərini cəlb eləmədiz və söz demək ixtiyarında deyil-
siz. Ona görə o mənə yaxınlaşdı. O mənim şəxsiyyə-
timi, üz-gözümdən yağan kin-küdurəti, nifrəti du-
yub  mən söz deməyim deyə mənim könlümü əla aldı. 
Nəysə: Yenə meydan qaynar bulaq, aşıb-coşan dağ 
çayları kimi tüğyan edirdi. Xalq Cəbhəsinin məzmun-
suz, savadsız, səviyyəsiz üzvləri meydanda at oynatdı-
ğından rayonun əksər rəhbər işçiləri xalqın ittiham-
larına cavab verə bilmədiklərinə görə harasa çəkilir-
dilər. Meydanda yalnız rayon RPK-nin ikinci katibi 
Razim Əliyevdir. Zatən Zəngəzur mahalından olan ata-
babası bir çoxları kimi sonralar Qubadlı rayonunda 
məskunlaşan, ömrünün əksər hissəsini rəhbər vəzifə-
lərdə keçirmiş xalqın hörmətini qazanan Razim Əliyev 
meydanda tək qalıb. Azğınlaşmış böyük-kiçik tanıma-
yan cəbhə üzvləri çox inadla ondan üzvü olduğu par-
tiya biletini tələb edirlər. Öz inadını pozmayan Razim 
Əliyev əlini göylərə qaldıraraq deyir; 

“Yoldaşlar bir vaxtlar böyük şairimiz Səməd Vurğun 
deyirdi; 

Bəşərin vicdanı,eşqi,ürəyi 
Zehni, düşüncəsi, fikri, diləyi 
Bütün yer üzünün xoş gələcəyi 
Hər zövqü, səfası partiyamızdır. 
 

Bu gün isə oğlu öz partiya biletini hamıdan qabaq 
ayaqlar altına alır. Bir dayanın burda bir anlaşılmazlıq 
var”. Mən bu an Razim Əliyevə yaxınlaşıram. Əyilib 
ona deyirəm: “Rayonun əksər rəhbər işçiləri meydanı 
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tərk etdiyi halda siz nə üçün tənha qalıb öz yaxanızı bu 
azğınlarən əlinə vermisiniz. Nə üçün meydanı tərk 
etmirsən?”. O cavabında deyir:  “Mən tənha deyiləm 
sənin kimi bir əjdaha yanımdadır, mənim arxamda 
dayanmamısanmı?!”. Mən ona dedim: “Mənim sənin 
arxanda dayanmağa heç cürə imkanım yoxdu. Qüvvəm 
qalmayıb, bu hərc-mərcliyə cavab verə bilmirəm. Yax-
şı olar ki meydanı tərk edəsən. 

 
*** 

 
Qubadlı rayon partiya təşkılatına liderlik etdiyi ilk 

anlar. Mənə qarşı diqqət, məhəbbət, səmimiyyət, sir-
daşlıq göstərən lakin sonralar rayonda fəaliyyət 
göstərən “Yaqoların”, “Fransların”, “Qaloşların”mənə 
qarşı qurduqları tələlərə, fitnə-fəsadlara inanan, otur-
duğu birinci katib kreslosunun nüfuzundan, hökmranlı-
ğından istifadə edərək, Cahandar Ağa təbiətli bir 
insanın həyatında “faciə”törədəcək hökm vermiş bir 
bəşər övladına! 

Zöhrab müəllimə...  
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YADIMA DÜŞÜR 
 
1941-ci il. Cəmi 20-25-ev olan kəndimizin, 18-dən 

yuxarı yaşı olan, yeniyetmələri hamısı müharibəyə ge-
dib. Bir gün növbə mənim atama da  çatdı. Atam ata  
minib qucağında mən, 40-50 kilometr olan Akara  
Stansiyasına  getdik. Yeravandan gələn  eşalona  minən  
atam  müharibəyə  yola düşdü.  

Budur artıq  mənim 7 yaşım var. 1-ci sinifdə  mənə 
əlifba, dərsi öyrədən bir qız  müəllimə (özü 4-cü  sinifi  
qurtarmışdı.) yadıma düşür. 

Pençəyimin yaxasından asdığım “pioner” nişanına 
görə qız müəllimənin  mənə atdığı  “Nə gözəl nişanın 
var” atmacası yadıma düşür. 

Mən yaşda uşaqlarda olan pioner nişanını zorla alıb 
pencəyimin yaxasına düzdüyüm yadıma düşür. 

Həmən müəlliməni çox istədiyimdən, sevdiyimdən, 
otardığım oğlaq-quzuları  müəllimənin  getdiyi yolun 
qırağında, müəlliməni görüm deyə otardığım yadıma 
düşür. 

O, illər həddən artıq qar yağdığından  vəhşi quşların  
evlərə soxulduqları yadıma düşür.  

Kəndimizin qarşısındakı təpənin döşündən  dəhrə ilə 
doğradığımız palıd qırmalarını anamla bərabər arxama 
götürərkən, yamacdan qarla bərabər yuvarlanarkən  
anamın çəkdiyi ah-nalə, qopardığı fəryad yadıma düşür. 

Zəngəzurun əl çatmaz üm-yetməz başı qarlı dağ-
larına üç gün köç edib orada ilin üç ayı qaldığım ya-
dıma düşür.  
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Hündür dağların başında çörək olmadığından qara 
qoyunun “əmcəyini” ağzıma salım əmdiyim yadıma 
düşür. Kişisiz qalan evlər, kişilərin əsgərliyə getdiyi 
üçün əxlasız qalxoz sədrinin  gecələr evlərə soxulduğu 
yadıma düşür. 

Orta məktəbdə oxuyarkən müəllimin dərsində “kino 
lentini”  yandırmaqdan ötrü məktəbdən qovulmağım 
yadıma düşür.  

Ali məktəbdə oxuyarkən  sevdiyim qızın xoşuna gəl-
sin deyə Bakı dəniz kənarı bulvarda paraşütdən 
tullanmağım yadıma düşür.  

Ayağıma geydiyim lak ayaqqabı cırıldasın deyə 
içinə pudra səpib çeçunça materialından tikdirdiyim 
kostyum, geydiyim qotazlı Ukrayna saruşqası yadıma 
düşür. 

 Zəngəzur mahalının  çay zəmi sahəsində yaşı 150-
dən yuxarı olan qocaman palıd ağacının kölgəsində iki-
üç ay çadıırda keçirdiyim günlər yadıma düşür. 

Moskva, Kremlin  Qurultaylar  sarayı yadıma düşür. 
Bu sarayda keçirilən beynəlxalq  simpozumda “Dinin 
cəmiyyətdə törətdiyi fəsadlar” barədə etdiyim çıxış və 
aldığım medal yadıma düşür. 

Axşam Rusiya otelində simpozim iştirakçısı Mariya 
xanımla keçirdiyim gecə yadıma düşür. 

Macarıstanda  keçirilən beynəlxalq  simpozumunda 
gürcü qızı Tamaraya qarşı məhəbbətim  yadıma düşür. 

O vaxtki, Akademiyanın prezidenti Həsən Abdulla-
yevə görə Tamara xanıma yaxın durmamağım,  o vaxt 
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ki, abır-həyam,  böyüyə hörmət bəslədiyim yadıma dü-
şür. 
İşlədiyim dövrlərdə  rayon  partiya komitəsinin bi-

rinci katiblərindən bir neçəsinin  mənim mənliyimi, 
şəxsiyyətimi  alçaltdığı haqsızlıqlar yadıma düşür.  

Başı hündür dağlara bir nəfəslə çıxdığım yadıma dü-
şür. 

Uşaqlıq dostumun ocaqda yandırmaq üçün topladığı 
mal-təzəyini əlindəki  “Dağarcığa” yerləşsin deyə mən 
ayağımla həmin dağarcıqda “təzəyi” aşağı basarkən 
dağarcığım cırılmasına görə yoldaşımın atası mənim 
qulağımı çəkib cırdığı yadıma düşür. 

Atamı çox istədiyimdən, müəyyən səfərə  getdiyin-
dən arxasınca  ağladığım yadıma düşür. 

Başlanğıcının bir hissəsini  Qazangül dağlarından,   
digəri ala-meşə ətəyində birləşən göz yaşı oxşayan çay-
dakı daşlara  “Pərəndaz”  güllərini döydükdə ondan ya-
ranan mayedən  çayda olan farel balıqlarının gözləri 
dolduqda onlarda bir an ölüm yaratdığı üçün çaydan 
balıqların çıxdıqları yadıma düşür. 

Qazangülün yamaclarına axıb gələn üstü qardan, 
buzdan kirs bağlamış  yanımdakı qızın xoşu gəlsin de-
yə  kirsin altı ilə  çay yuxarı  400-500 metr getdiyim 
yadıma düşür.  

1993-cü il xarici və daxili xəyanətlər  nəticəsində 
tikdirdiyim yaraşıqlı evim, bağçam yadıma düşür.  

Qaz 51 maşınla  Füzuli torpağndan keçərkən  ağladı-
ğım yadıma düşür. 
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Moskva otelində  olarkən  Tamara xanımın  məndən 
“siz haralısınız” deyə soruşarkən o Qubadlı sözünü Ku-
ba kimi anlamağım yadıma düşür.  

O vaxtları heç Bakını  tanımadıqları halda  mən ona 
verdiyim  cavabın gülüş  doğurmağı yadıma düşür.  

Nəhayətdə  Şeyx Nizaminin  şehli, nəmli, qəmli, kə-
dərli, ağırlı, acılı sözləri yadıma düşür:  

“Ömür 30 ildən keçdimi biraz  
 Qəflətdə yaşayıb dolanmaq olmaz 
 40 yaşa qədərdir həyat  nəfəsi 
 40-da bitib gedirdi həyat həvəsi.  
 50-dən aşdımı,  canın sağ olmaz.!  
 Ayaqlarda taqət gözdə nur olmaz! 
 60-a çatınca  yerə çökərsən! 
 70-ə  hər üzün düşər taqətdən!  
 Dünyada əziyyət çəkib  boy atdın  
 Eləki 80, 90 çatdın 
Ordanda yetirdim özünü yüzə  
Ölüsən diridə görünsən gözə.  
İstər bir gün yaşa istər 100-il  
Bu nurlu  eyvandan köçəcəksən. 

Ömrümdən keçən son 20 ildə hər gün Sumqayıt 
Bakı yolunu gedib gəldikdə gündə 3 saat maşında itir-
diyim  900 gün yadıma düşür. 

Ayağımdan  üzüyuxarı özü ilə ölüm qoxusu gətirən 
ağrılar, acıların  sinəmə qədər yol gəlməyini hiss etmək 
yadıma düşür.  

Nə etdimsə bu dünyadan köçərkən  bu dünyaya heç 
bir şey apara bilməməyim yadıma düşür. İlahinin yer 
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üzərində yaratdığı canlı, cansız gözəlləri bir daha gör-
məyəcəyim yadıma düşür. 

Dünyada gedən hadisələr, haqsız insan qırğınları, 
güclü gücsüzü didib parçalamağı yadıma düşür. 
Ən nəhayət belə bir kəlam yadıma düşür. 
Hamımız öləcəyik. Görən bu sənin sənin ətrafın-

dakıların yadına düşürmü. 
Yazdıqca qurtarmaq olmur. Çox şeylər yadıma dü-

şür.... düşür....düşür... bunlar qurtaran deyil. 
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BÜTÜN ÖMRÜ BOYU AĞRI-ACILARA, 
İŞGƏNCƏLƏRƏ, TƏZYİQLƏRƏ MƏRUZ QALMIŞ 

NƏNƏMƏ 
 
Nənə! Mən bu məktubu yazarkən səninlə keçirdiyim 

günlər yadıma düşür. Yadındamı, bir dəstə qohum-
qardaşla atamın 1942-ci ildə Böyük Vətən Müharibə-
sinə yola saldıq. Ailəmizin ağrılı-acılı qara günləri 
başladı. Həmin illər qış çox ağır keçirdi. Həddən artıq 
yağan qar, onun şaxtası, soyuğu, insanı qılınc kimi 
doğrayırdı. Kəndin qabağındakı təpənin döşündəki bizə 
aid olan torpaq sahəsindən peçdə qalamaq üçün iki şələ 
odun yığdıq. Odun şələsini arxama götürərkən ayağı-
mın altından qar topası qaçdı. Mən odun şələsi ilə bir-
likdə yamacdan beş-altı metr yuvarlandım. O vaxt sə-
nin qopardığın ah-nalə, çıxardığın qıyya hələ də mənim 
qulağımda səslənir.  

Nənə! Sən səhrada zəmi biçərkən qızlarından han-
sını isə yaylıqla mənim arxama şəlləmişdin. Zəmi bi-
çərkən ərləri müharibəyə getmiş qadınların zəmi sahə-
lərində, qaratikan kolunun dibində uşaq dünyaya gətir-
diklərin öz gözlərimlə gördüm. Zəmini sahəsində qa-
dınlar günorta çörək yeməyə yığışarkən onlar deyirdi-
lər: “Alçaq, biqeyrət kolxoz sədri bu axşam Aynagilin 
evindən çıxdığını gördük.” Heç kəs qorxusundan ağ-
zını açıb bir kəlmə söz deyə bilmirdi.  

Zəmi sahələrində də, kənd arasındakı kimi ayaq-
yalın, kimi avtomaşın pakrişkası və ya kamerindən 
anaları düzüb-qoşaraq tikdikləri çarıqları geydikləri 
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halda, mənə təmiz mal gönündən “çarıq” tikdirib gey-
dirmisən.  

Yadındamı, bir dəfə qonşumuz Həsənin bədnəzərli-
yindən giley-güzar edərək deyirdin: “-Allah ona lənət 
eləsin, bizim inəklərə gözü dəyib”. Səhəri günü Həsən 
öz inəklərini bulağa suvarmağa aparanda mən də yol 
qırağında durub, sol gözümü bir-iki dəfə açıb, yum-
dum. Sanki onun inəklərinə göz vurdum deyə sənin 
könlünü almağa çalışdım. Sən hər dəfə bacın Qızlar-
bəyimi çağıranda o qonşumuz əsəbiləşirdi. Deyirdi: 
“Ağız, Mənsuma arvad, sənin qızın kimdən artıqdır ki, 
onu “Qızlarbəyi” deyə çağırırsan”. Sən isə deyərdin: “-
Ay kişi, ay alçaq, mən onu öz adıyla çağırıram də...”  

Nənə! Atam müharibədən gələndən sonra sən dün-
yaya bir neçə nəfər qız uşağı gətirdin, onlar hamısı nə 
səbəbdənsə 40 günü tamam olmamış ölürdü. Mən bir 
gün “Göydüz” deyilən otlaq sahəsində oğlaq, quzu ota-
rarkən üzümü Allaha tutub yalvararaq dedim: “-Allah, 
nə olar mənə bir qardaş ver!”  Günlər, aylar dolandıq-
dan sonra sanki, Allah mənim bu arzumu eşitdi. Bir 
gün mən rayon mərkəzindən şəhərə gələrkən qonşumuz 
Bahar arvad kəndin girəcəyində məni qarşılayıb dedi: 
“- Muştuliğumu ver, ananın oğlu olub” Mən çox sevin-
dim. Yeni dünyaya gəlmiş uşağın adını İnqilab qoyduq. 
Mən evlənmişdim. Yoldaşım və bacım Qızlarbəyi də 
dünyaya uşaq gətirməsi ərəfəsindəykən sənin yenə bir 
uşağa hamilə olduğunu eşitdim.  

Mən kəndə gəldim. Uşağa acığım tutdu. Dedim:     
“- Nənə, ay nənə, elə olarmı ki, mənim yoldaşımla, 
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səninlə qızınla bərabər sən yenə də dünyaya uşaq gə-
tirirsən. Sənin 6-7 uşağın var. Ailə ehtiyacı içərisində 
yaşadığı halda atam müharibədən yaralı gəldiyi halda 
bunları kim saxlayacaq?” Düzü sən pərt olmuşdun. 
Sənin dünyaya gətirdiyin uşağın adını özüm Yavər 
qoydum. Yavər bir-iki il çox ağrılı-acılı oldu. Övladla-
rından ötrü özünü oda-alova, közə yapan atam deyərdi: 
“- Ey İlahi! Bu uşağım ağrısını-acısını, dərd - bəlasını 
mənə ver.” Sanki İlahi atamın səsini eşitdi. Yavər bir-
iki yaşındaykən atam dünyasını dəyişdi. 

 Ailənin bütün ağırlığı sənin üzərinə düşdü: Deyirlər 
yaman günlərin ömrü çox qısa olur. Qardaşım İnqilab, 
bacılarım böyüyüb, ailə-uşaq sahibi oldu. Sən isə Ya-
vərlə tək-tənha bir neçə il bir yerdə yaşamalı oldun. 
Lakin bir-neçə il keçməmiş sən də dünyanı dəyişdin. 
Bütün ailə sənsiz qaldı. Müxtəlif çatışmazlıqlara, ağrı-
acılara tablaşıb, sinə gərərək möhkəm əqidə sayəsində 
Yavər öz gücü ilə ali təhsil aldı. Lakin o sınmadı. Bİr 
müddət qızın “Şəkil” ona sənin kimi analıq etdi. O, 
evləndi. Ailə qurdu. İki övladı, bir nəvəsi var. Hazırda 
Respublikada tanınmış mühəndisdir. Artıq dünənki na-
rahatlığım, Yavər haqqında keçirdiyim nigaranlıq hiss-
ləri arxada qalmışdır. Bu gün Yavər yüzlərlə qaçqın-
lara, köçkünlərə maddi və mənəvi yardım göstərir.  

Nənə! Bütün bunlar sənli və sənsiz olsa da sənin ya-
dına salmaqla bir az özümü rahat hiss etmək istəyir-
dim. Nənə! Qoy bir söz də deyim. Bütün övladların 
içərisində mənə qarşı sənin böyük məhəbbətin olub. 
Lakin mən atamı çox istəmişəm. Sən rəhmətə gedəndən 
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bəri sənə qarşı daima analıq hisslərini uca tutan oğlun 
Yavər hər il sənin ruhun şad olsun deyə yüzlərlə evsiz-
lərə, imkansızlara ehsan verir. Qoy onun bu duyğula-
rına görə İlahi ona can sağlığı versin. Nənə! Mənim sə-
ninlə görüşümə az vaxt və çox qısa yol qalıb. Qoy 
ruhun şad olsun!  

 
2 mart, 2014-cü il   
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Yeznələr içərisində mənimçün doğma, əziz, layiqli 
söz sahibi Vüqar bəy! Mənimlə bir söhbətdən sonra 
yazdığın "Təzə söz yoxdur" və çox bəyəndiyim "Dün-
ya" şeirlərini kitaba salmaq qərarına gəldim. Qoy, 
Allah sizə yar olsun... 

 
 
 

TƏZƏ SÖZ YOXDU 
 

Deyirsən əzizim heç zəng vurmursan, 
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
Qəlbimdə elə bir sən taxt qurmusan,  
Qalmayıb day heyim, təzə söz yoxdu. 
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
 
Bilirəm, vallahi gəlmisən sirr sən, 
Haradan gəlirsən, hara gedirsən, 
Göndərib bir şəkil, sual edirsən,  
Canım bunu deyim? Təzə söz yoxdu.  
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
 
Onsuzda bilirsən, yenə deyirəm,  
Sən mənim şairim, mənsə şeirəm, 
 Son vaxtlar həyatdan zərbə yeyirəm,  
Bir də səndən yeyim?, Təzə söz yoxdu.  
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu. 
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İstərdim söz deyəm, xoşuna gələ,  
Bir az dözümlü ol, al səbri ələ, 
Son tənəndən sonra bil ki yar hələ,  
Açılmayıb keyim, təzə söz yoxdu.  
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
 
Onsuz zəng vururam mən handan-hana,  
Səsin qulağımda, getsəm hər yana,  
Həzin musiqidək yayılır cana,  
Zərif səsli neyim, təzə söz yoxdu. 
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
 
Sənsən gözlərimin ağı, qarası, 
Qəlbimin məlhəmi, dərdim çarası,  
Ürəyimi istə, al, bu parası,  
Qurbandı hər şeyim, təzə söz yoxdu. 
 Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu.  
 
Bir kərə halını sordum, tamam, xoş,  
Nə lüzum sevginin izharı boş-boş,  
Vüqarı sevginlə etmisən sərxoş,  
Badəmdəki meyim, təzə söz yoxdu.  
Zəng vurub nə deyim, təzə söz yoxdu. 
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                              DÜNYA 
 

Dünya məhvərindən, oxundan çıxıb,  
Fırlana-fırlana üstümə gəlir.  
Gəlsin, onsuz çoxdan yandırıb, yaxıb,  
Közümə, külümə, tüstümə gəlir.  
 
Vurub insanları dişinə, dadıb,  
Məzlumu, dilsizi seçsin, nə olar.  
Dünyanın dərdini əvvəl adladıb,  
İndi özü gəlib keçsin, nə olar.  
 
Vallah zayı çıxıb dünyanın qardaş,  
Anlaya bilmirəm özün nə sanır. 
Əskidən üç tüstü deməkdi savaş,  
İndi hər ürəkdə bir tonqal yanır.  
 
Elə bil şeytanla bir yerdə, əlbir,  
Bətnində məhv edir dölünü dünya.  
Pah qorxdum, əsirəm qorxumdan tir-tir,  
Öldürməyə gəlir ölünü dünya. 

  
Vüqar Məcid 
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EY MƏNİM VÜQARIM! 
 
Boyu-buxunu, ucalığı, gözəlliyi,  yaraşığı, görkəmi, 

qollu-qanadlı, ey əlçatmaz Qürurum! Gövdəsi əzəmət-
li, küləkdən, tufandan, qardan, borandan qorxmazlığı, 
hər ağrıya-acıya sinə gərən, dibinin soyuq bulağı, yol-
çularının yaddaşlarında qalmağı ilə fəxr edən, ey əzə-
mətli Palıd ağacı! Sən bir ağac deyil, arxamda Ulu 
dağsan, sənə söykənəndə, səni xatırlayanda özümü ye-
nilməz bir igid sanıram. Sən öz vüqarınla, əyilməz-
liyinlə məni öz ağuşuna, öz qanadların altına alıb, öz 
kölgəndə qızmar yay gecələrində ilin üç ayını qoruyub 
saxladın. Səni müasir villalardan, saraylardan daha 
əzəmətli bilib, sənin qanadların altında gecələr ulduz-
ları seyr etmişəm. Allah bilir ki, həmin anlar nə kimi 
hisslər keçirərdim... 

Təəssüflər olsun ki, həmin günlərin ömrü çox qısa 
oldu. 1993-cü ildə erməni dığası kəsici rus aləti ilə səni 
kəsib, əyilməz gövdəni yerlə yeksan etdi. O an sanki 
Xustub, Kəpəz, Səngər, Qazangöl dağları, daşları haray 
salıb titrədi. Sənin iki əsrlik dostluğun qarşısında baş 
əyib, haray saldılar. Onlar da bu “faciəli ölüm” səhnə-
sinə yardımçı ola bilmədilər. Uzun illər səninlə baş-
başa dayanmış dağlar kimi mən də istədim haray salım. 
Lakin bacarmadım. Buna mənim gücüm çatmadı, tale-
yin zərbəsi qarşısında əlacsız qaldım. Lakin o vaxtdan 
ötən bu illər ərzində sən yadıma düşdükcə sızlayıb, 
yanıb, oxlanıram için-için! 

***  
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EY, HƏZARAT  ELİMİ, OBAMI ALIBLAR. 
İNDİ  STƏKANI BİR MANATA TORPAQ 

SATIRAM! 
     
1970-ci ilin noyabr ayı. Mən özümü bir qədər nara-

hat hiss edirəm. Belə günlərin birində xidməti işimlə 
əlaqədar  Moskvaya  ezam olunmalıyam. Bədənimdə 
olan ağrı- acıya həkimdən məsləhət alıram. O mənim 
təyyarə ilə uçmağıma etiraz etmir.  Budur, göydə 
buludların üzəri ilə Moskvaya Respublikanın ən məş-
hur elm adamları, o cümlədən Akademik Həsən Əli-
yev, akademik Ziya Bünyadov, professor Ziyəddin 
Göyüşov, Qax Rayon “Bilik” Cəmiyyətinin  sədri 
Qalib Babayevlə uçuruq. Göydə səhhətimdə olan prob-
lemlərdən biri öz  ağrısını göstərdi.  Öz-özümə dedim: 
- Ey ağrılar, acılar. Mən sizi yerdə qoymuşdum, axı 
bura göyün ön qatıdır. Biz Mərkəzi komitənin göstərişi 
ilə  Moskvanın “Rusiya” mehmanxanasında yerləşməli 
olduq. Səhəri Kremlin Qurultaylar sarayında  SOV İKP 
MK-nın “Noyabr plenumunun yekunları və qarşıda du-
ran vəzifələr” barədə olan beynəxalq müşavirədə işti-
rak etdik. Oaradan qayıdandan sonra hamı öz işi çər-
çivəsində  bu sahədə təbliğat işi aparmalı idi.  Artıq o 
aylar, bu günlər, bu  kimi dahi insanların  insana 
münasibətləri yada düşdükcə adam bir daha o günlərə 
qayıtmaq istəyir. Nə üçün  bu kimi elm sənət fədailəri 
indi azlıq təşkil edir? O vaxt o kimi insanlar  varlan-
maq, otellər, şadlıq sarayları tikmək, meşələri, soyuq 
bulaqları zəbt etmək arzusu ilə yaşamırdılar. Mövcud 
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durum, mövcud varlıqla razılaşırdılar. Müasir dövrü-
müzdə baş verən bir sıra neqativ hallardan bir qədər 
uzaq olmaq üçün  bu ilin avqust ayında  Quba rayonu-
nun  “Nazlı- Bulaq” adlanan istirahət mərkəzində bir 
qədər qərar tutmağa çalışdım. Gözəl dağlar, meşələr, 
qayaları yarıb çıxan soyuq bulaqlar bu yerlərə xüsusi 
yaraşıq verir. İstirahət mərkəzində səhər yeməyi üçün  
süfrəyə qoyulmuş yağ-bal, qaymağa vəhşi it arılarının 
hücumu başlanır, nə başlanır. Bu arılar süfrəyə qoyul-
muş yeməkləri dadmaq üçün  adama imkan vermirlər. 
Mən Don Kixot, Məlikməmməd sayağı  “qəhrəmanlıq” 
göstərərək süfrədəki balın üzərinə qoyulmuş arılardan 
15-20-ni bıçaqla balın içərisinə  salıb, öldürürəm.  Bir 
qədər özümü rahat hiss edirəm. Arılardan bir neçəsini 
öldürməyimə qürrələnən 4 yaşlı nəvəm Şükufə deyir: 
“Dədəm əjdahadır.Yox- yox padşahdır. Gör nə qədər 
arı öldürdü”.  

*** 
 
Gecə saat 2-dir. Oteldə tək-tənha, müxtəlif fikirlər 

və xəyallarla yaşayıram. Fikrimin bu yerində  40 ildən 
artıq  dostluq, yaxınlıq etdiyim Tahir Feyziyevin zəngi 
məni bu xəyallar aləmindən ayırır.  O, oteldə mənə xid-
mət edən işçini özünə və yoldaşının dostuna  xidmət 
etməyə çağırır... Dedim: - Ədə, a bivəfa. Məgər Qu-
sarda qaldığın oteldə bir xidmətçi yoxdurmu?  
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*** 
 
Son 20 ildə mənim təkin qaçqın, didərgin, evsiz- 

eşiksiz, yurdsuz- yuvasız, vətənsiz, torpaqsız adlarını 
özü ilə gəzdirən bir həmyerlimdən soruşdum: -Ey! Elli 
hal- əhvalın necədir? Necə keçir güzəranın?  

Dedi: - Şükürlər olsun o bir yaradana. Hər şey öz 
axarıncadır. Şəhərin mərkəzində  olan binanın ikinci 
mərtəbəsində  4-5 gözlü evim, Novxanı bağlarında ba-
ğım, bağçam var.  İşıq, ev kirəsi, su pulu vermirəm. 
Hər ay dövlətdən  maddi yardım, pensiya  da alıram.  
Üstəlik xarici maşınım da var.  Özgə mənə nə lazım? 

Dedim: - Bütün bunlar olsun. Bəs vətən, torpaq, 
qeyrət, kişilik? 

 Dedi: - Əşi, Sizə mənim böyük hörmətim var.  Bir-
dən gedib yazıların da məni biabır edərsən haa. Ax-
şama kimi vətən dediyin yerdə dana- buzov qovur, əkin 
əkir, zəmi biçirdim. İndi burada tam rahatam.  

Dedim: - Adə, burada böyük-kiçikliyimizi, abır-hə-
yamızı tamam  bitirmişik axı! 

Dedi: - Qardaş məndən əl çək. Bu mənlik deyil. 
Dedim:- Axı bilirsən ölüm bütün canlılar üçün möv-

cuddur.  
Dedi: - nə olsun ki, ya burada ölüb qaldım, ya da 

gedib orada öldüm qaldım, hamısı mənim üçün birdir. 
Dedim: - biri var Mixaylo kimi qeyrətli, şərəfli 

öləsən. Biri də var Karanti kimi ölüm.   
Dedim: - E..e. Dağlar. Get- gedə ayrı-ayrılıqda adı, 

soyadı, ünvanı yadımdan çıxmaqdadır. Eşitdim mənim 
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vəfasızlığımdan istifadə edərək dərd-kədər sizi də qo-
caldıb. İndi sizə də qar yağıb, çoban tütəyinin səsi eşi-
dilmir. Yamaclarımda soyuq şır-şır bulaqlar axmır. 
Gül-çiçəklər, müxtəlif dərman otları bitmir. Düz 20 ilə 
yaxındır, sizi görə bilmirəm. (Deyirlər insan ölmür). 
Sadəcə dünyasını dəyişir. Əgər belədirsə, görən ikinci 
dünyada sizi görəcəyəmmi? 

  
*** 

 
Hörmətli oxucular, öz-özümə söz vermişdim ki, cə-

miyyətdə baş verən hadisələrə  bir çoxları kimi mən də 
biganə qalıb, bir reaksiya verməyim.  Axı mən mövcud 
hadisələrin içinə hazırda ölkəmizdə tanınmış ədəbiy-
yatşünas Pərvin xanım kimi girib, onu dərindən dərk 
edib, incəliklərini aça bilmirəm. Lakin bir çoxları kimi 
mən də kənd təsərrüfatı nazirliyinin təşkil etdiyi bir 
yarmarkaya getmişdim.  Dedilər ki,  burada hər bir şey 
başqa bazarlardan ucuz olur. Mən bu bazarda heç də 
ucuz  bir məhsul görmədim. Bu başqa bir mövzudur. 
Bazarda bir kisə satış uşun qoyulmuş torpaq gördüm. 
Onu satan cavan bir xanım idi. Mən sual etdim. Xanım 
bu torpağı neçyə satırsan:  

Dedi: - nəlbəkisi bir manata. Oradan çıxıb dəniz 
qırağına getdim.  Müxtəlif suallar, duyğular məni özü 
ilə bərabər Zəngəzur dağlarına apardı. Görən o dağla-
rın, o torpaqların çəkisini çəkib, ölçüsünü bilmək 
olsaydı, bizim nə qədər pul - para itirmiş olduğumuzu 
hesablayıb bilmək olardımı?  
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Görən insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edən 
aidiyyatı qurumlar  iqtidarında olan, o cümlədən Elmi-
ra Süleymanova indiyə kimi hansı insanların hüquq-
larını qorumuşdu? Mənim hüququm beynəlxaql aləmdə 
necə müdafiə olunur ki,  mən 20 ildir öz torpaqlarıma 
gedib görə bilmirəm. Hələlik bu qədər... 
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XINALIĞA  GEDƏN YOLA BAXARKƏN 
YARANAN  DUYĞULAR 

 
Ey! sıldırım qayalar döşündə bitən ağaclar, sizdən 

sormuram! Ey! Göylərə qalxan şux qayalar! Sizdən so-
ruram! Sizi bir-birinizdən kim araladı? Sizi kim qarpız 
kimi ikiyə böldü? Kim sizin aranızdan keçmək üçün 
dağlardan qonub gələn, qar sularına, çaylara, bulaqlara 
yol açdı? Nədir bu sirli dünyanın bu cavabsız sualların 
sirləri? Özünüz söyləyin!Siz nə vaxt belə yarandınız? 
Sizin bir yaranma tarixiniz məlum olacaqmı?! Siz ey 
başı şiş-sıldırım qayalar! Siz nə vaxt hansı, tufandan, 
zəlzələdən, vulkandan sonra yarandınız? Əsrlər biri di-
gərindən əvəz edəcək. Lakin sizin bu şəkilə düşməyiniz 
indiki durumunuz, görkəminiz haqda heç kim, heç bir 
bəşər övladı bir söz deyə bilməyərək. Ey! Ulu Tanrı 
bəlkə yaranışın, bu görünüşün hansı təlatümdə yaran-
dığın özünüz göstərəsiniz. Nədir bu möcüzələrlə dolu, 
dünyada yaratdığınız varlıqlar? Yaratdığınız insanlar-
dan heç kim bu möcüzəli dünyanın sirlərini, bəşəriyyət 
yarandan gündən heç kim aça bilməyib. Bəlkə siz  özü-
nüz açasınız bu sirri? 
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ORDAN-BURDAN 
 
Hörmətli Mayis müəllim, “siz yadıma saldınız” baş-

lıqlı yazını oxuyub o kadrlara baxanda mən göz yaş-
larıma hakim ola bilmədim. Günlərlə gərgin oldum. 
Vicdan əzabı çəkdim. Axı niyə biz bizə məxsus tor-
pağa belə oğrun yollarla getməliyik? Ailəm, anamın 
ulu babası Qubadlıdandır. Dəmirçilər kəndindən olan 
Hacı Bədəlin nəvəsidir. Mən uşaq olanda görmüşəm o 
torpaqları. İndi o torpaqlar düşmən tapdağında olduğu 
üçün içim yanır. Bir əhdim var: “O torpaqlar kaş qa-
yıda, mən o torpaqlara ayaqyalın gedəcəyəm, qarış-qa-
rış gəzəcəyəm.” 

 
*** 

 
Azərbaycan Teleradio QSC-nin xəbərlər-infor-

masiya studiyasının xüsusi müxbiri hörmətli Günell 
Habil qızına  

Mən sizin simanızda Həcər qeyrətini, Hacı Bədəl ki-
şini görüb, mənim yazımı oxuyarkən keçirdiyiniz da-
xili həyəcana, axıtdığınız göz yaşlarına görə sizi öpüb, 
bağrıma basıram. Kaş 30000 qubadlılardan beş-on nə-
fər sizin kimi düşünən, torpaq üçün, vətən üçün ağrı-
acı çəkən olaydı. 

 
***  
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ÖPÜLƏSİ ƏL 
 BİLİRSİNİZMİ? 

 
Elmin bir sıra sahələrinə aid 16 yaşından başlayaraq 

yüzdən artıq elmi-publisist məqalə və kitab yazan, Tür-
kiyənin dahi insanı Əhməd Rasim (1864-1932) öz əqli 
və zəkası ilə pul toplanmağa maraq göstərməmiş, son 
illər bir qədər çətinlik çəkdiyi üçün qatara minib 
Ankaraya gəlir. Təsadüfən dostu İsmayılla küçədə gö-
rüşür. Müştaq soruşur: “- Ustad, hansı rüzgar səni bura 
gətirib?” Əhməd Rasim deyir: “-Yeməklər əvvəlcə 
Döy Devə çatırdı, indi birinə də çatmır.” Bu söz Çan-
kayada Atatürkə çatır. Atatürk, Müştaqın öz dostuna 
qarşı biganəliyinə əsəbləşərək deyir: “- İllərlə Türkiyə 
xalqına xidmət edən bir insan bu gün deyir mən acam, 
sizsə ona laqeyidlik göstərmisiniz.” Həmin gecə Ata-
türkün xüsusi tapşırığı ilə polis onu tapıb, Atatürkün 
qamətgahına gətizdirir. Atatürk onu Millət vəkili təyin 
edir. Aradan bir əsr keçəndən sonra bizim insanlar ara-
sında hazırda belə fikrə, duyğulara malik olan bir insan 
vardımı? 

Təxəyyül - heç vaxt görmədiyin və ya görəcəyin şe-
yin şəklini şüurunda yaradıb üzərində düşünməyə 
imkan verən xəyallar toplusudur.  

Təfəkkür - sırf elmi əsaslarla sübut olunmuş şüurlar 
toplusudur.  

 
***  
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ÖTƏN GÜNLƏR 
  
Hərdən bir yataqda uzanıb, bir an rahatlanmaq, sər-

bəstlik, dincəlmək istəyən vaxtlarda da keçmiş günlərin 
ağrı - acısının  sanki mənim mənəvi dünyamda özünə 
əbədi məskən saldığını hiss edirəm. Uşaqlıq illərimi 
Zəngəzurun möhtəşəm dağlarında keçirmişəm. Əslən o 
diyardan, o tərəflərdən olduğuma görə, ağlım kəsən-
dən, yəni 1952-ci illdən vaxtaşırı Bakıdan Arab-basar 
yolları qət edərdim. Hər dəfə o tərəfdən Bakıya və ya 
Bakıdan o tərəfə gedəndə vaqonlarda sərhəd nəzarət-
çiləri bizə nəzarət edər, vaqonların pəncərələrinin qa-
bağında durmağa icazə verməzdilər. Onların nəzarəti 
əsasən Bəhrəm təpədən başlayaraq, Naxçıvanın Culfa 
stansiyasına qədər olardı. Onlar, o arada olan stansi-
yalarda heç kimin düşməyinə imkan verməzdilər. Bu-
nun üçün xüsusi buraxılış vəsiqəsi və ya yaşadığın 
kənd sovetinin sənin pasportunda qeydiyyatı olmalı idi. 
İran tərəfdə, Arazın o tərəfində yaşayan qanı-qanımız-
dan, canı-canımızdan olan bir xalqdan bir sorğu, bir 
cavab verib, ala bilməzdik. O vaxtlar saatlarla Araz bo-
yunca yol getməyimizə baxmayaraq, göz ucu ilə o 
tərəfə baxmaq nə üçün bizə yasaq edilmişdir?  

Bilirdik. Daha doğrusu heç düşünmürdük. Düşün-
məyə, fikirləşməyə qorxurduq. Get-gedə illər dəyişi-
lirdi, keçmiş SSRİ hələ də hökmdə idi. Lakin elə bil 
zəlzələnin gücü,  təkanı yavaş-yavaş hiss olunurdu. O 
quruluşun bütün orqanizmi laxlamağa başlayırdı. 
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Belə bir dövrdə, 1992-ci ildə İran İslam dövlətinə 
vacib bir iş üçün getməli oldum. Bunun üçün əlaqədar 
təşkilatlara müraciət edərək, lazımi sənədləri qaydaya 
saldım.O vaxtlar həftədə iki dəfə keçid məntəqəsində 
iki saat keçid üçün vaxt ayrılmışdır. Budur, gözlənilən 
vaxt gəlib çatıb. Artıq mən Füzulidə o vaxtki keçid 
məntəqəsindəyəm. On dəqiqədən sonra Arazın üzərin-
dəki körpüdən adlayaraq qonşu ölkəyə, İran torpağına 
ayaq basacam. Ürəyim döyünür. Getdiyim iş cəlb edici, 
ürək sevindirici iş olmasa da, uzun illər göz ucu baxıl-
mağa icazə olmayan bir torpağa ayaq basırdım. O tə-
rəfdə yenidən bizi jandarmlar yoxlayandan sonra 
avtobusa minib Astanduz deyilən bir qəsəbə tipli kəndə 
getdim. Arxasınca getdiyim iş mürəkkəb iş olduğun-
dan, bu ölkəni görmədiyimdən, tanımadığımdan harada 
başlayıb, hara gedəcəyimi qət edə bilmirdim. Astan-
duzda düşdüm. Çəkilib bir qırağda, səkidə əyləşdim. 
İstəyirəm Tehrana gedim. Bu vaxt hündürboy, qaraqaş, 
qaragöz 30-35 yaşında bir oğlan mənə yanaşıb salam 
verdi. Mən başımı qaldırıb oğlanın üzünə xoş təbəssüm 
gördüyümə görə onun salamını aldım. Oğlan dedi: 
“Bağışlayın, Ağa, bəlkə bizim köməyimizə bir ehtiya-
cınız var? Görkəminizdən şuravidən gələnə oxşayır-
sınız.” 

Doğrusu oğlan ilk baxışdan məndə xoş bir təəssürat 
doğurdusa da ürək edib tanış olmaq istəmədim. Mən 
isə bizdə, Bakıda bu cür şirin dildə adamla tanış olub, 
onun başına yüz oyunlar açmasının canlı şahidi oldu-
ğum üçün bir neçə bəhanələr gətirdimsə də, o məndən 
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əl çəkməyib, mənim dərdimə şərik olub, mənə kömək-
lik edəcəyini vəd edirdi. Artıq gün batmaq üzrə idi. 
Hara gedəcəyimi, hardan başlayacağımı bilmirdim. Bir 
qərar qəbul etdiyimə görə Xosrovla tanış oldum. Xos-
rov Ağa məndən başqa da iki öz yerlisini maşınına əy-
ləşdirib özünün yaşadığı Xurmalı kəndinə aparası oldu. 
Maşın 5-6 km yol qət etmişdi ki, Xosrovun haqqında 
mənfi fikirlər məni rahat buraxmadı. Öz-özümə deyir-
dim, yəqin Xosrov hər dəfə bu sərhəddə olur, onun 
indiki yoldaşları ilə birləşərək, şurəvidən gələnlərlə 
tanış olur, sonra da bu dərələrin birində öldürüb atırlar. 
Lakin get-gedə yolda onların mənə doğma, əziz müna-
sibət bəsləmələri, mənim qara,mənfur fikirlərimi alt-üst 
etdi. Axşam saat 7-8 radələri. Biz Xurmalı kəndinə çat-
dıq. Xurmalı kəndi hər tərəfdən böyüklü-kiçikli təpə-
lərlə əhatə olunmuşdur. Burda əhali heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğul olur. Xosrovun evi kəndin tən orta-
sındadır. Biz maşından   düşürük. Xosrov məni öz ailə 
üzvləri ilə tanış edir. 

Mənə yerdən 3-4 döşək salıb, üstündə oturmağı tək-
lif edirlər. Xosrovun həyat yoldaşı Firuzə xanım isti 
su,vanna gətirib, inadla mənim əl-ayağımı yuyur. Son-
ra mənə təzə corab verir. Bardaş qurub otururam. Bir 
azdan mənim gəlməyim haqda kəndə səs yayılır. Mən 
şurəvidən gəldiyimə görə hamı mənim görüşümə gəlir. 
Müxtəlif suallar verirlər. Sovet quruluşu, xalqın güzə-
ranı, həyat tərzi onları maraqlandırır. Mən hər dəfə söz 
deyəndə öz məsuliyyətimi, SOV.İKP-nın SSRİ-də 
hegamonluğunu göz önünə gətirirdim. Axı mən həmin 
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vaxt 30-ildən artıq idi ki, SOV.İKP-nin üzvi idim. O 
partiyanın ağırlığını bir ideoloji iş kimi öz çiynimdə 
gəzdirmişdim.  

Gecə saat 3-dür, gəlib-gedən məni yatmağa qoymur. 
Görməyə, bilməyə hamı nədənsə mənimlə salamlaşıb, 
ünsiyyətdə olmaq istəyir. Getdiyim axtaracaq, arayacaq 
işin ağırlığı məni rahat buraxmır. Səhər tezdən iki 
saatlıq yuxudan sonra dururam.Xosrovun arvadı Firuzə 
xanım deyir:  “Siz çox narahat olmayın. Xosrov axşam 
yəqin, ki bir xəbərlə gələr.” Axşam Xosrov yeni bir 
xəbər gətirmədi. Kəndin ortasında bir nəfərin çayxa-
nası var.  Darıxdığım üçün Xosrovla ora girirəm. 

Mən qapıdan girəndə hörmət əlaməti olaraq hamı 
ayağa qalxır. Özüm-özümdən utanıram. Axı bunlar 
mənə nə üçün bu qədər hörmət edirlər deyə, fikirlə-
şirəm. Məni layiqli bir yerdə stola dəvət edirlər. Keçib 
oturdum. Bir azdan mənim qabağıma ağzından tüstü 
çıxan aftafa lüləkli bir fiqur qoydular. Mən onu görmə-
diyimdən çox təəccüb etdim, lakin əl vurmadım. Qonşu 
stolda oturan bir kişi onun, uzun fil   xortumuna oxşar 
şlanqını ağzına salıb sümürürdü. O, hər dəfə onu sümü-
rəndə onun ovurdları içəri çəkilir, sanki ciyərləri az 
qalırdı partlayıb-dağılsın. Aftafaya oxşayan-sulu qəl-
yanaltı tüstü bürüsündən nəfəs alanda tüstü suyun için-
də təmizlənib, həmin şlankla insanın ağzına gəlirdi. 
Onların, əməliyyatın, o stolda oturanların hamısı, bir 
qəlyandan istifadə edirdilər. 

Onlar məndən soruşurdular: “Ağa, siz nə üçün çək-
mirsiz?” 
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Mən dedim ki,belə şey görməmişəm. 
Həm də bir qəlyandan bir stol başında oturanların 

hamısının istifadə etməsi sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən 
düz deyildi. Həmin gecə verilən suallar, söylənilən 
sözlər, söhbətlər heç vaxt yadımdan çıxmır. 

Gecə yenidən Xosrovgildə gecələdim. Səhər saat 5-
də Xosrov məni yuxudan oyatdı. Öz məqsədimi arayıb, 
axtarmaq üçün Gəleyvər şəhərinə gedəsi olduq. Biz 
həmin kənddən bir neçə nəfərlə mikroavtobusla 
Gəleyvər şəhərinə yola düşdük. Axın şır-şır bulaq-
lardan şütüdükcə, mənim Zəngəzur torpaqlarım, 
Zəngəzur dağlarım yadıma düşür. Avtobusda bir an 
vətən həsrəti məni qəhərləndirdi. Onsuz da zərif olan 
ürəyim kövrəlir. Avtobusda bir vətən haraylı bayatı ça-
ğırıram. 

Əzizim,vətən yaxşı 
Geyməyə kətan yaxşı, 
Gəzməyə qərib ölkə 
Ölməyə vətən yaxşı. 
 

Hamı mənim səsimə,səsimin ahənginə,səsimdə olan 
ah-naləyə,yara izlərinə görə qəhərlənir. Bu anı hiss 
edən sürücü maşını bir çeşmə qırağında saxlayır. Hamı 
yerə tökülür. Bir an biraz qabaqkı əhval-ruhiyə unu-
dulur.Yenidən dağa qalxırıq. Dağ başında bir neçə ev-
dən ibarət bir kürd məhləsi yurd-yuva salıb. Burada 
yaşayan ailələr sanki hər dərddən, bəlalardan uzaqdır. 
Bura çox gözəl yerdir. Heç bir yerdə əlaqə saxlamaq 
mümkün deyil. Burada yaşayan ailələr sanki hər dərd-
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dən, qüssədən kənardılar. Elə bil onlar heç bir 
dövlətdə, partiyadan xəbərləri yoxdur. Biraz burada 
dayanmağı məsləhət bildik. Qapıda çoxlu qoyun-quzu, 
at-dəvə, toyuq-hinduşka var. Gözəl bir qız nehrə çal-
xalayırdı. Onun o gözəlliyi qarşısında baş əyərək ona 
yaxınlaşıram. Sanki təbiət bu xəlvət dağ başında tək 
olduğu halda o gözəli yaratmışdır ki, hər gəlib-gedən 
onun o gözəlliyi qarşısında baş əysin. Nehrənin ya-
nında bir qab var idi. O gözəldən nehrədən biraz ayran 
çıxardıb mənə verməyi xahiş edirəm. Qız mənim tək-
lifimi məmnuniyyətlə qəbul edib, abkərdana nehrənin 
içinə salıb, mənə yağ qarışıq ayran uzadır. Bir an 
baxışlar bir-birinə dikilir. O, gözünü məndən çəkmir. 
Elə bil nə isə məndən bir təmanna umub, nə isə demək 
istəyir. Bu baxışlardan al yanaqlar daha da qızarır. 
Lakin kirpik altında gözlər yenidən oynağa qalxır. 

“Bağışlayın, Ağa, siz buralar adamlarına oxşamır-
sınız.  Hansı vilayətdən gəlmisiniz?” 

Xoşbəxtlikdən bütün adamlar məndən kənarda idilər 
.Mən həyətin bir tərəfində üç ağacdan düzəldilib, asıl-
mış Çatmanın üzərindən asılmış nehrənin yanında 
idim. 

O, mənim Şürəvidən gəldiyimi bilincə yox... 
Artıq avtobus dolurdu. Bu, ömrümdə görmədiyim 

kürd gözəli sanki öz baxışı ilə məni ovsunlamışdı. 
Lakin nə etmək olar. Biz avtobusa minərkən hamı kimi 
o da əl edib, ah çəkdi. 

Biz çoxlu dərələr keçib, dağlar aşandan sonra Gələy-
bər şəhərinə çatdıq. Mən Gələybər şəhərində polis 
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idararəsinə getdim. İran jandarması çox möhkəm rejim, 
qayda-qanunla işləyir. Burda jandarma hüquq qayda-
larına ciddi əməl edirlər. Mən Gələybər şəhərində keç-
miş İran şahının yanında polis rəisi işləyən Qulaməli 
Ərşadı ilə tanış oldum. O, öz xanımı ilə məni Təbrizə 
öz evlərinə qonaq dəvət etdi. Mən işimi düzüb qoşdu-
ğuna görə Qulaməliyə təşəkkür edərək oranı tərk et-
dim. Budur, yenə biz Xumarlı kəndindəyik. Xosrovgilə 
gəlib-gedənlərin arası kəsilmir. Hamı mənim nə ax-
tardığımla maraqlanır, dərdimə şərik olmaq istəyir. 
Xosrovun qonşusu Nüsrət, gəlib hal-əhval tutduqdan 
sonra, məni evlərinə qonaq aparmaq üçün Xosrovdan 
icazə istəyir. Xosrov mənim getməyimi məsləhət bilir, 
Nüsrətgilin evi döşək, gəbə ilə döşənmişdir. Mən 
ömrümdə yerdə oturmadığıma görə çox narahat 
oluram. Lakin bunu büruzə vermirəm. Birazdan yerdə 
süfrə salınır. Cürbəcür xörəklər süfrəyə düzülür. 
Nüsrətin xanımı başında carşab hər dəfə süfrəyə bir 
yeni yemək gətirəndə öz gözəlliyini və bəzək-düzəyini 
nümayiş etdirmək üçün başındakı çarşabı bir hissəsinin 
düşməsinə şərait yaradırdı. Bu bütün qadınlara xas 
olduğu kimi, Nüsrətin xanımı da öz gözəlliyini əks 
etdirmək üçün heç cürə imkanı yox idi.Lakin gözəllik 
həmişə özünü açıq şəkildə hamıya bəyan etməlidir. 
İranda, İran torpağında mənə edilən hörməti,öz torpa-
ğımda görmədiyimdən mənə təəccüblü gəlirdi. Mən 
öz-özümə və yaxud gündüzlər hər dəfə başqa-başqa 
kənd-şəhər gəzəndə, fikirləşirdim. 
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Kaş bizdə də belə olaydı. İnsanlar bir-birilərinə belə 
hörmətlə yanaşaydılar. 

Bir neçə gündən sonra, Xosrov şad xəbərlə məni 
muştuluqladı. “Ağa, muştuluğumu ver, gözün aydın 
qohumun Həsən Gəleybər şəhərində jandarmalar tərə-
findən saxlanılmışdır. Təxmini məlumatlara görə heç 
bir qorxulu məsələ yoxdur. Həsən Şürəvidən bura 
gələrkən bir ədəd motosiklet təkəri gətiribmiş, onu 
jandarmalar qanunsuz hesab edib saxlayıblar. Sabah bir 
yerdə Gəleybərə gedərik, onunla görüşərsən.” Həmin 
gecə Xosrovun toy-bayram oldu. Sanki bütün xalq, 
bütün kənd buna sevindi. O sevgi, o şadyanalıq hələ də 
məni tərk etmir. Səhəri yenidən bir sıra dost- tanışlarla 
Gəleybərə getdik. Həmin tanışların vasitəsilə mən ora-
nın bələdiyyə rəisi ilə görüşdüm. Bələdiyyə rəisi əslən 
fars olan Orxan Şirazi məni çox yüksək səviyyədə 
qəbul etdi. O, mənim Şürəvidən gəldiyimi bilib ilk 
sualı belə oldu. 

“Ağa, siz nə üçün türklərə çox meyl edib.bizə yaxın 
durmursdunuz?” 

Mən dedim: - Ağa, biz hələ təzə-təzə ölkələri ta-
nımağa başlayırıq. Kim bizə yaxın durursa, bizim üçün 
o da əzizdir.” 

Bizim danışığımız bir-birimizə xoş gəldi. O, mənə 
kömək edəcəyini bildirdi. 

Orxan Şirazi 25 yaşlı gözəl-göyçək bir fars oğlu 
idi.O, İran - İrak müharibəsində uzun müddət vuru-
şaraq şücaət göstərdiyi üçün Tehran partlamerntinin  
qərarı ilə onu həmin şəhərə bələdiyyə rəisi təyin etmiş-
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dilər. Bizim görüşümüzdən mənimlə gedən İranlı dost-
larım çox məmnun olurdular. İki-üç gündən sonra biz 
Həsənlə Xosrovgilə gəldik.  Bizim bu işimiz müsbət 
nəticəsinə görə Xosrov bir erkək qurban kəsdi. Artıq 
20 günə yaxın idi ki, mən qonşu İran dövlətində idim. 
Bura üçün, vətən üçün, övladlarım Aqşin, Jalə, Aydan, 
Coşqun üçün darıxırdım. Mənim qonşu ölkədə bu cür 
qarşılanmağım,işimin müsbət həll olması məndə bu 
ölkəyə, bu xalqa qarşı böyük hörmət və məhəbbət oyat-
dı. Lakin mənim orada qalmaq vaxtım neçə gün idi ki, 
qurtarmışdı. Mən qayıtmaq üçün yenidən Astanduz qə-
səbəsinə qayıtmalı idim. Səhər tezdən mənim üçün 
vaxt idi ki, doğmalaşan Xumarlı kəndindən olan Əy-
yubla, Nüslətlə, Şirinlə mənim ən əzizim Xosrovla, 
onun həyat yoldaşı ilə mənim bir daha əzizim Ərşadı 
Qulaməli və s. Adları yadımdan çıxmış əzizlərimlə 
görüşüb, öpüşüb, kövrlənib ayrıldım. Budur, Astanduz 
yenidən keçid məntəqələri, həm Arazın o tayında, həm 
də bu tayında. Ən nəhayət keçib gəlirəm. 

Sağ olun, sağlıqla qalın. 
 

Bakı-Təbriz 02.06.99 
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2015-Cİ İL 
 
2015-ci ilin oktyabr ayının adi günlərindən biri Qu-

banın meşə zonasından çox maraqlı bir guşədə, bir 
armud ağacının altında uzanıb, ağacın başında olan bir 
tərəfi sarı, bir tərəfi də qırmızı armudlara baxırdım.Bu 
an xəfif bir küləkdən bu armuddan biri qırılıb mənim 
uzalı halda köksüm üzərinə düşdü. 

Bu an xəyalım bu ağac təki keçdiyim ömür yoluna 
qayıtdı. Bir sıra canlılar kimi mənim də həyatımın ye-
tişmiş olduğunu hiss etdim. Ona görə də oxucusu ola-
caq olmuyacaq bilmirəm çoxdan fikrimdə dolaşan bir 
sıra fikirləri kağıza köçürdüm. O fikirlərdən biridə res-
publika elm-sənət adamlarının mənim haqqımda dediyi 
çox dəyərli kəlamlar idi. Bir gün mənim haqqımda 
deyilən sözlərin ailə üzvləri arasında müzakirə zamanı, 
mənim üçün çox dəyərli nəvəmin atası,mənim yeznəm 
Şükür bəy dedi: “Kişi, bir əlli manat ver (o mənə hər 
vaxt kişi deyərək müraciət edir) gör sənin haqqında 
necə dəyərli sözlər yazıram.” Düzü bu sözlər qeyri-rəs-
mi deyilsə də bir qədər qəribə səsləndi. 

Nə qədər səmimi olsada öz-özümə götür-qoy edir-
dim. İllərlə əzab-əziyyətin çəkib, boya-başa çatdırdı-
ğım bir qızı olan bir oğlan nə kimi əsasa görə mənim 
ünvanıma söz demək üçün məndən rüşvət tələb edirdi. 
Axı hər harda mən ona verdiyim qızın və onun təmiz 
gül balası, mənim üçün doğma, əziz nəvəm Şükufə 
xanımın bağlantısı sayəsində ona öz doğma oğul kimi 
məhəbbət bəsləyirəm. Ola bilsin dövran dəyişib. 
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MƏNİ EŞİDİN, SİZƏ  SÖZÜM VAR 
QARDAŞ	SÖZÜNƏ	BAXIŞ	

. 
“Qardaş” sözünə  bəzən el-oba arasında deyirlər. “Qar-

daş dağ kimi  soyuq, daş kimi bərk olur”.  Amma o ət-
rafa, insanlara, yaxınlara lazım olan istiliyi verə bilir. O 
daş kimi bərk yox, yumşaq, həlim, boş, su kimi axarlı-
dır. Lazım olduqda yana, baxça-bağa su verməyi bacarır. 
İrlandiyadan professor Cane Amerikanın Kolifor-

niya  ştatında dərs deyərkən tələbə bir qızla eşq macə-
rası yaşayır. Qız müəllimindən hamilə qalır və ona tə-
kidlə evlənməyi tələb edir. Kişi “evliyəm” deyib ondan 
üz göndərir. Naəlac qalan tələbə intihar etmək qərarına 
gəlir və vena damarlarını kəsir. Lakin həkimlərin səyi 
nəticəsində həyata qayıdır və uşağı dünyaya gətirir. 
Atasının imtina etdiyi həmin uşaq gələcəkdə dünyanın 
tanınmış yazarı Cek London olur. 

Sözümün canı var. Ailəmizdə xeyli uşaq olmasına 
baxmayaraq, günlərin birində anamın hamilə olması 
xəbərini eşidib bərk əsəbləşdim. Maşına  minib onun 
yanına gəldim ki; ilin günün belə ağır vaxtında, kolxoz 
təsərrüfatının çətinliyi dövründə, gəlinin, qızınla bəra-
bər axı sənin də dünyaya uşaq gətirməyin ayıbdır axı. 
Onu da deyim ki, bundan əvvəl qardaşım İnqilab dün-
yaya gələndə isə çox sevinmişdim. Ancaq anamın yaşlı 
vaxtı uşaq doğması mənə təəccüblü gəlmişdi. İndi hə-
min o qardaşım Yavər bir elin, obanın dayağıdır. Res-
publikanın tanınmış inşaatçısıdır. Hazırda Cocuq 
Mərcanlıda inşaat işləri aparır. Elinə, obasına arxadır. 
O təkcə nəslimizin deyil, bütün Qubadlının,  
Azərbaycanımızın adı fəxarətlə çəkilən ziyalıların-
dandır. 
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BACIM OĞLU YELMAR İSGƏNDƏROV 
HAQQINDA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bacım oğlu İsgəndərov Yelmar Əmirxan 

oğlu  1964 - cü il sentyabrın birində Qubadlı rayo-
nunun  Boynəkər kəndində anadan olub. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1982-ci ildə 
V.N.Obraztsov adına Leninqrad (indiki Sankt-Peterq-
burq) Dəmir Yolları Nəqliyyatı Mühəndisləri 
İnstitutuna daxil olub  və 1987-ci ildə həmin institutun 
elektromexanika fakültəsini bitirib. Y.Ə.İsgəndərov 
əmək fəaliyyətinə Naxçıvan Dəmir Yolu İdarəsində 
sahə rəisi vəzifəsində başlayıb. O, 1987-1990-cı illərdə 
Naxçıvan Dəmir Yolu İdarəsinin elektrik təchizatı 
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distansiyasında sahə rəisi və idarə rəisinin müavini 
vəzifəsində işləyib. 1990-cı ildə Azərbaycan 
Respublikası Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyi 
tərəfindən Qubadlı rayonunda yerli tikinti materialları 
istehsal etmək məqsədilə Tikinti Materialları 
Kombinatı yaradılmış və Yelmar İsgəndərov bu 
kombinatda 1990-1991-ci illər ərzində baş mühəndis 
vəzifəsində çalışmışdır. 

O, 1991-ci ildən Bakı şəhərinə qayıdaraq Rabitə 
Nazirliyi sistemində tikinti təşkilatlarında çalışıb. Belə 
ki, o, 1992-1997-ci illər ərzində “Azərrabitəinşaat” 3 
nömrəli Tikinti-Quraşdırma İdarəsində (TQİ) baş 
mühəndis, 1997-2002-ci illərdə “Azərrabitəinşaat” 
ATSC-də İdarə Heyəti sədrinin müavini, 2002-2004-cü 
illərdə sədri vəzifəsində işləyib.  

Y.Ə.İsgəndərov 2004-cü ildən bu günə kimi “Ra-
bitəinşaat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifə-
sində çalışır. “Rabitəinşaat” ASC əsas etibarilə mülki 
və yaşayış binaları üzrə ixtisaslaşmış tikinti təşkilatıdır. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İnşaat işçi-
lərinin təltif edilməsi haqqında 9 aprel 2015-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə Yelmar İsgəndərov “İnşaatçılar Günü” 
peşə bayramı münasibətilə və Azərbaycan Respubli-
kasında tikinti kompleksinin inkişafında xidmətlərinə 
görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.  
Əziz Bacıoğlu, bir neçə il öncə ananızın xəstə-

xanada yatarkən sizin tam varlığınızla onun həyata 
qayıtması, yaşaması üçün keçirdiyiniz oğulluq hiss-
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ləri hələ də gözlərimin önündən çəkilmir. Siz ana-
oğulluq borcunuzu layiqincə yerinə yetirdiniz. Lakin 
haqqın verdiyi hökmün qarşısını almaq mümkün 
olmadı. Hazırda ölkənin marağında olan Cocuq 
Mərcanlıda qaçqın və köçkünlər üçün apardığınız 
inşaat işləri bütün  ölkə insanlarının diqqət mər-
kəzindədir. Bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Ulu 
Tanrı sizə yardımçı olsun. 

     Dayın Mayis Yanardağ 
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XALQ ÜÇÜN YARANMIŞ İNSAN 
 

El arasında böyük 
nüfuz sahibi olan 
dəyərli insan, gözəl 
ailə başçısı, Sumqayıt 
Elektrik Dəstləşdirmə 
ASC-nin sədri Ağayev 
Ələsgər Qardaşxan 
oğlunun bu il 60 illik 
yubileyi qeyd olunur. 
Ələsgər müəllimi 

yaxından tanıyanlar 
daima onun xeyirxah 
əməllərindən, sadəli-
yindən və təvazökarlı-
ğından  danışırlar. O 
kiməsə etdiyi xeyirxah 

əməllərinin qarşılığını gözləmir, heç bir təmənna 
ummur. Öz əməlləri ilə ictimaiyyət qarşısında özünə 
hörmət qazanmış şəxslərdən biridir. Qubadlıdan olan 
qaçqınların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
onlarla vaxtaşırı əlaqə saxlayır. El sözü ilə desək əsl el 
adamı, çörək verən insandır. Ələsgər müəllim öz 
savadı, bacarığı ilə çoxlarından seçilir. Yaraşıqlı boy-
buxunu, cüssəli qamətinin arxasında hələ də özünə-
məxsus uşaq sadəliyini, təmizliyini qoruyub saxlayır.  
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Deyirlər qardaşın 
xarakteri necədir. 
Cavab gəlir k, yoldaş 
olmamışam. Mən də 
onunla yoldaşlıq 
etməmişəm. Lakin hər 
ikimiz qocaman 
Hərtis dağının 
ətəyində boya-başa 
catmışıq. Hərtis 
dağının Çərəli kəndi 
respublika üçün  çox 
talantlı insanlar 
yetişdirmişdir. Onun 
haqqında yaxın 
ətrafındakı insanları 

çox dəyərli sözləri məni ona daha da yaxınılaşdırdı. O 
hazırda itib getməkdə olan mənəvi əxlaqi dəyərlərimizi 
qoruyub saxlamaqda bir çoxlarına nümunə olan bir 
insandır. O bir mühəndis kimi Sumqayıt sakinlərinin 
sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasında, Sumqayıtın 
inkişafında əlindən gələni əsrigəməmişdir. O həm də 
ideal ailə başçısıdır. Onun doğma ailə başçısı olmasının 
bir səbəbi də qardaşı Əsgərxanın ona qarşı məhəbbət 
və qayğısından daha  aydın görmək olur. Oğlu Nicat, 
qardaşı Əsgərxan, bir sözlə hamısının ailə bağlılığı 
möhkəmdir və cəmiyyətə örnək sayılan nümunəvi 
ailədirlər. Bu əhval ruhiyyə ilə davam etdirməkdə 
taledən sizə uğurlar arzulayıram. 

Ələsgər müəllmin oğlu 
Nicat qızı Səma ilə toy 

mərasimində 
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          Ələsgər müəllim bədii ədəbiyyata da meyllidir. 
O ürəyindən, könlümdən keçənləri misralara düzür. 

 
Arxalanıb güvəndiyim,  
söykəndiyim Haqq idi 
Yaxşı bilib bəyəndiyim  
namərdlərin, nadürüstün haqqı idi. 
Yaxşı, yaman arif üçün  
bu dünyada yarıdı 
Sən işə bax mərd qarayla,  
namərd ağla yarıdı. 

 
*** 

 
Sən ey günəşim qədər ürəyimi isidən 
Olmadığın bir anın varlığımı üşüdən 
Həqiqətsən, mələksən bunu söylə bilim mən 
Yaşadığım bu ömrə məna verən sevgi Sən. 

 
*** 

 
60 yaşınız mübarək hörmətli Ələsgər müəllim, Tanrı 

yolunuza nur salsın.  
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BELƏ BİR İNSAN VAR 
 

Səadət nə varda, nə dövlətdədir, 
O insanlıqda-səxavətdədir.   

 (Nizami Gəncəvi ) 
 
Artıq sözüm quruyub, sözümün dadı-duzu yoxdur. 

Ey Allah! Sözümə dad ver! Sözümə qüvvə ver! Sözü-
mə duz qat! Qoy sözüm dadlansın. Güclənsin. Qürrə-
lənsin. İnsanlar tərəfindən, bəşəriyyət tərəfindən layi-
qincə qarşılansın. Nə haqda, kim haqda layiqli, dəyərli 
söz demək üçün mənə söz ver, mənə yardımçı ol! 

Bəzən kiminsə haqqında dediyim sözlər ürəyimcə 
olmadığından mənim xarakterimə uyğun gəlmədi-
yindən sonradan utanıb, xəcalət çəkirəm. Allah, mənə 
söz demək üçün içindəki sözlərdən de, yardım et. Axı 
elə insanlar var ki, sənin dəyərli sözünə ehtiyacı var. 

Bəli! Hərdən nədənsə, kimdənsə bir neçə söz qoş-
maq, yazmaq istədikdə dəqiqələrlə, saatlarla fikirləşib, 
götür-qoy edirsən. Bir söz tapıb yaza bilmirsən. Bəzən 
də yazacağın adamın kimliyi səni hər-tərəfli qane 
edirsə, o vaxt sözlər bir-bir növbəyə durur. O, deyir 
məni yaz. Digəri deyir məni, sənsə götür-qoy edirsən. 
Öz-özünə hesab verirsən, görən bu şəxsə hansı söz 
ünvanlansa daha yaxşı olar?! Onda bir qədər fikirləşib, 
layiqli, dəyərli sözləri sıraya düzməyə başlayırsan! 
Dünya yaranan gündən cəmiyyətin inkişafında  hər bir 
peşə, sənət sahibləri öz sözlərini deyib, cəmiyyətin 
inkişafında öz töhfələrini vermişlər. Əsində cəmiyyətin 
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inkişafında, formalaşmasında bütün sənət, peşə sahib-
lərinin hər birinin layiqli xidmətləri olmuşdur.  

Bunlardan ən ümdəsi, layiqlisi insan sağlamlığı uğ-
runda mübarizə aparan həkimlik sənətidir. Bu sahədə 
əməli fəaliyyətlərini davam etdirən hər bir şəxsin mən-
likli dünyasında fəzilət özünə xüsusi yer tutmalıdır. 
Hər bir insanın formalaşmasında bəşəriyyətdə, insanlar 
arasında layiqli yer tutmasında fəzilət axınının böyük 
təsiri olmuşdur.  

Həyatda elə sənət sahibləri var ki, onlar gördükləri 
əməli fəaliyyətlərini reklam etdirməyi, göstərməyi xoş-
lamırlar, lakin onların əməli işləri, ətraf insanlar, 
mühit, cəmiyyət tərəfindən çox layiqincə qarşılanır. 
Onun qiymətini xalq, cəmiyyət verir. Həkimlik sənəti 
də belələrindəndir.  

Dəyərli oxucular bu gün bizə daha çox fəzilətli olan 
insanlar toplusu lazımdır. Bunu bizdən müasir dün-
yanın gedişi tələb edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, 
qədim Yunan filosofu Sokrat insanlara fəzilət öyrət-
məyi ən çətin, ən ali məktəb adlandırmışdır. Ömrünün 
bu məktəbi yaratmaq üçün kifayət etməyəcəyini etiraf 
etmişdir.                                       

Həkim! Bəlkədə çoxları sizi tanımır. Mən ümid edi-
rəm ki,bu yazıdan sonra sizin həkim kimi, insan kimi, 
yüksək fəzilət sahibi kimi nəyə qadir olduğunuzu hər 
bir kəs dərk edəcək, görəcəkdir.  

                                  
*** 
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BDU-NUN REKTORU,  
AKADEMİK ABEL MƏHƏRRƏMOV 

 
Cənab!  Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Aka-

demik Abil Məhərrəmov, sizin 4  oktyabr  2014-cü il 
tarixli “525”-ci qəzetin  səhifəsindəki dəyərli yazınızı 
oxudum. Cəmiyyətin inkişafında təhsilin, elmin əsaslı 
rol oynadığını nəzərə alaraq,  hər vaxt olduğu kimi  bu 
gün də öz kəsərli sözünüzü dediyinizə görə, həmin 
yazıdakı fikirləri ürəkdən bəyənir və sizə öz dərin 
təşəkkürümü bildirirəm. 

*** 
 

MİLLƏT VƏKİLİ NİZAMİ CƏFƏROVA VƏ 
YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ ANAR 

CƏNABLARINA!!! 
 
XIX-XX əsr tale vergisi olaraq Azərbaycan xalqına 

bir çox şəxsiyyətlər bəxş edilmişdir. Zaman keçdikcə 
onları bir-bir "haqqın divanı"na çəkməyə, onları 
ittiham etməyə kim haqq verir. Onlardan biri də 
görkəmli şairimiz Səməd Vurğundur. Onları bu gün 
"divan"a çəkənlərin hər biri ayrı-ayrılıqda özlərini, öz 
mənliklərini görməyən nankorlardır. Nə üçün, Sizin 
kimi səlahiyyət sahibləri bu kimi haqsızlıqlara qarşı öz 
kəsərli sözünüzü demirsiniz? 

 
*** 
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      YAZIÇI DRAMATURQ ƏLİ ƏMİRLİ! 
 
Bir şey deyim ki, teatrın nə demək olduğunu azacıq 

da olsa izah edibsiniz. Bu ayrı mövzudur. Teatrın 
indiki durumunu hansı əsaslara, nə kimi göstəricilərə 
görə bu qədər göylərə qaldırıb oxucuda, tamaşaçıda 
dərin ikrah hisləri yaradırsınız?! Bu günkü oxucu və 
tamaşaçıda sizin fikir və duyğularınıza cavab verən 
olmayacaq. Çünki, əgər bir adil tamaşaçı, teatrşünas, 
ədəbiyyatçı olsaydı siz bir qədər söz məsuliyyəti hiss 
edib yazmazdınız ki: “Azərbaycan teatrı heç vaxt 
indiki kimi güclü olmayıb”. Bəlkə, indiki kimi gücsüz, 
faydasız, dəyərsiz yazsaydınız daha düzgün olmaz-
dımı?! Sizin Abbas Mirzə Şərifşadə, Ülvi Rəcəb, Adil 
İsgəndərov, Mehdi Məmmədov, Rza Təhmasib,T ofiq 
Kazımov, Barat Şəkilinskaya, Leyla Bədəlbəyli və o 
dövr teatr aləmini göylərə qaldıran öz dahi sənətkarlıq-
ları ilə minlərlə tamaşaçı kütləsini, axınını teatra cəlb 
edən sənət fədailərin sənətlərindən xəbəriniz varmı?! 
Nə üçün lüzumsuz mülahizərinizlə, fikirlərinizlə min-
lərlə layiqli teatr tamaşaları görmüş layiqli insanların 
əsəbləriylə oynayırsınız?! Nə yazırsınız yazın! Onsuz-
da, indi hər hansı bir tamaşaya nə bir baxan var, nə bir 
dram əsərini oxuyan. Nə bilirsinizsə deyin, yazın. 
Amma yalvarıram! Xahiş edirəm! Elə deyin ki, əsl 
mənada kino-teatr tamaşaları görmüş insanların əsəb-
lərinə toxunmayın.  
Əli Əmirli! Deyirlər siz “məşhur” dramaturqsunuz. 

Sizin hansı əsərinizə baxan, hansı bir tamaşaçı, teatr 
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binasından ayrılarkən sizin bu əsərdə cərəyan edən 
hadisələrin motivləri ilə bir neçə dəqiqəyə yaşayası 
olur. Mən heç bir oxucudan, tamaşaçıdan sizin yazdığı-
nız əsərlər barədə dəyərli bir söz eşitməmişəm. Azər-
baycan kinosunun teatrın ümumilikdə keçmişi barədə 
fikir yeritməyə sizin mənəvi haqqınız yoxdur. Biz keç-
miş teatr binalarından, tamaşaya baxıb bayıra çıxanda 
tamaşadan aldığımız təəssüratla uzun müddət yaşayası 
olurduq. İndi hansı əsərə baxarkən o hislərlə yaşamalı 
olursan ki, o kimi fikir yürüdəsən! Bəli, bu gün mən və 
mənim kimi on minlərlə tamaşaçını düşdüyümüz aləm-
dən ayırıb, teatra kinoya baxmağa yönəlmək üçün elə 
əsərlər yazılıb, tamaşalar göstərilməlidir ki, tamaşaçı 
teatra bağlana bilsin. İndi lazımi kino-teatr olmadığı 
üçün sizin tamaşaçıda köhnə teatr aləminə qarşı mənfi 
emosiyalar yürütməyə mənəvi haqqınız yoxdur. 

                             

           13 dekabr, 2016 
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SÖHRAB TAHİRƏ AÇIQ MƏKTUB 
 
Bu iki söz, iki ad ilk çağırışda, ilk baxışda çox adi 

görünsə də bu adın yaşanma tarixi nə qədər qəmli, 
kədərlidir. Nə qədər boranlı-tufanlı, qarlıdır. Lakin hər 
bir borana-tufana pələng kimi sinə gərib, yaşayıb-
yaradıb. Xalq xatirinə, vətənin qeydinə yana-yana ya-
şayıb. Onun qeyrəti, hünəri qarşısında yüzlərlə insanlar 
baş əyib, ondan yararlanıblar. 

Söhrab Tahir! Bu ad bəzən Koroğlu tək öz məqsə-
dinə çatmaq üçün nərə çəkib, bəzən Nəsimi kimi so-
yulub, bəzən Kərəm kimi için-için yanıb külə dönüb. 
Bəzən kül içərisində kiçik bir köz parçası olub, xəfif 
bir küləkdən yanaraq yenidən odlanıb, alovlanıb, bö-
yük bir vulkan püskürtüsünə çevrilib. Ən nəhayət şim-
şək təki çaxıb ölkədə tanınmış bir şəxs olub. O yaşa-
malı idi. Bu ad o tay bu tay insanlara çox lazım idi.  
Söhrab Tahir! Bu ad 60 illik ədəbi fəaliyyəti dövründə 
çox söz dedi, çox iş gördü, ən nəhayət taleh onun ağrı-
acılarına son qoydu, dəmir barmaqlıqlar söküldü. 
Söhrab müəllim bir sıra arzu və istəklərinə nail oldu. 
Əziz qardaşım, mən sizin kimi ad-san sahibi olma-

sam da dərdim-bəlam sizinki kimi çox böyükdür. Si-
zinlə son vaxtlardakı bir saatlıq görüş mənim ürə-
yimdə, qəlbimdə üstü açıq qalmış yaramı yenidən 
sızlatdı.  Əziz qardaş, mən bu gün öz doğma ata-baba 
torpaqlarımdan, başı qarlı dağlardan, soyuq bulaq-
lardan, gülli-çiçəkli Zəngəzurdan didərgin düşmüşəm. 
Öz doğma vətənimdə vətənsiz olmuşam. Bu gün mən 
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qürbətdəyəm, öz torpağıma ayaq basa bilmirəm. Buna 
mənim qeyrətim, kişiliyim çatmır. İlk anlar od-alov 
püskürən qəlbim indi özünə, içinə çəkilib. Xısın-xısın 
yanır, odlanır, külə dönür. Artıq neçə illərdir ki, bu 
daxili yanğının alovu dünyanın bir sıra ölkələrinə də 
yayılıb. Yüzlərlə insan səsimizə səs verirlərsə də heç 
də əsaslı kömək etmək istəmirlər. Son vaxtlar hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı düz-
gün siyasət ümid verir ki, biz də öz doğma torpaqları-
mıza qayıdıb təmiz adla yaşayaq. Qaçqınlıq, didər-
ginlik adlarından uzaqlaşaq. 

 
Bakı şəhəri, 8 iyul, 2004-cü il 
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MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI  
ETİBAR HÜSEYNOVA 

 
Ermənilərin təcavüzü altında 60 ilə yaxın Zəngəzur 

mahalında ömür sürmüş, 4 dəfə yurdunu-yuvasını 
dəyişmiş, 80 yaşlı bir yaralı qaçqın tərəfindən məktub: 

Ey!.. Bir vaxtlar özünü xalqının qeydinə qalan kimi 
göstərərək, ilan kimi dəridən-qabıqdan çıxaraq, “xalqın 
etimadını doğruldacam” deyə xalqın səsi hesabınına 
deputat seçilmiş-etibarsız Etibar. Ölkəmizin demokra-
tiya dövründə irəlilədiyi, ad sanı bütün dünyada, xarici 
ölkə vətəndaşları tərəfindən hörmətlə qarşılandığı bir 
ərəfədə nə üçün özünün dəyərsiz bir çıxışınla milləti 
qarşı-qarşıya qoyursan? Mən və mənim kimi on min-
lərlə soydaşlarımız qaçaq, köçkün düşərkən, köçkün-
didərgin sifətilə köç edib, məskunlaşdığı məkanlarda 
özləri ilə bərabər təmiz dağ havası, kəklikotu, qantəpər, 
bənövşə ətriylə bərabər, təmiz əqidə, abır-həya, ismət, 
böyüyə-kiçiyə hörmət gətirdilər. Lakin keçən bu illər 
ərzində sənin kimi Avropa mədəniyyətindən qaynaq-
lanan insanlar onu korladı, yerlə yeksan etdi. Bir 
vaxtlar Zəngəzur-Qarabağ mahalında 6-8 metr par-
çadan tuman geyən ana-bacılarımızı sizin kimilər qı-
nağa çəkərək mini yubka geyməyə vadar etdilər.  

Sən heç anadan olmayanda  bizim o dağlarda radio, 
televizorun səsi dağları-dərələri lərzəyə gətirirdi. Sənin 
bu gün baxdığın radio, televizorların əksər hissəsi 
xalqımızda nə kimi hisslər yaradır, bunu özün bilirsən. 
Ölkəmizdə gedən bu cür yenilikləri görməməklə nə 
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demək istəyirsiniz? Sənin kimi biri də bir vaxtlar bir 
erməni öldürən Ramil Səfərovun ata-anasından tələb 
edirdilər ki, həmin öldürdüyü erməninin ata-anasından 
üzr istəsin. O politoloqun da Qarabağda, Xocalıda, 
ümumilikdə işğal altında qalan torpaqlarda nə kimi 
hadisələr baş verdiyindən sanki xəbəri yox idi. Görəsən 
niyə sən bu gün insanların onsuz da tarıma çəkilmiş 
əsəbiləri ilə oynayırsan. Nə üçün Xocalıda baş verən-
lərə bir reaksiya vermirsən? Biz hər vaxt vətən, torpaq 
üçün, o yurd yuvalar üçün ölümə getməyə hazırıq. Biz 
sənin kimilərindən fərqli olarq hər an Ali baş Koman-
danımızın bircə əmrini gözləyirik. Etibar, bir vaxt 
şəhərin adlı-sanlı elm adamları bizim o dağlara gəz-
məyə, istirahətə, dincəlməyə gələrdilər. Gələn qonaqlar 
bizim qonaqpərvərliyimizə, hörmətimizə, onlara gös-
tərdiyimiz çox yüksək diqqət və hörmətə həsəd aparar-
dılar. Bəli,  biz sizin bu gün, “Avropa mədəniyyəti” ilə 
yüklənmiş şəhərinizdə  sizin kimilər mərifət və qana-
cağımızın, abır-həyamızın üzərinə kölgə saldı. Biz tə-
miz dağ havası kimi o illərdə firavan yaşayırdıq. Tale 
qismət etsə bir də o ellərə, obalara qayıtsaq, burda rast-
laşdığımız əhval-ruhiyyəyə görə bəzilərinin bizi nakişi, 
səviyyəsiz adlandırdığına görə səni və sənin kimilərini 
o dağlara qoymayacağıq. Çünki, o dağlarda olan abır-
həya, təmiz, saf məhəbbət heç vaxt sizin kimi özlərini 
təmiz şəhərlilər adlandıran insanlarda olmayıb. 

 
*** 
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AMEA-NIN FOLKLOR İNSTİTUTUNUN 
MƏRASİM FOLKLORU ŞÖBƏSİNİN BÖYÜK 

ELMİ İŞÇİSİ, FƏLSƏFƏ DOKTORU 
ATƏŞ ƏHMƏDLİ! 

 
Dünya yaranandan sonra, ümumilikdə bəşəriyyətin 

lazımi axarına düşməsilə dəyişdirilməsi üçün dahi in-
sanların elmi ixtiralarına, kəşflərinə, sözlərinə böyük 
ehtiyac duyulmuşdu. Bu dəyişikliyin axır-baxarında 
yunan filosofları kimi Azərbaycan filosoflarının, o 
cümlədən Heydər Hüseynovun, Camal Mustafayevin, 
Ziyəddin Göyüşovun, Əziz Məmmədovun, İzzət Rüs-
təmovun və başqalarının böyük rolu olmuşdur. Hazırda 
hər vaxt olduğu kimi dünyanın gedişində, formalaşma-
sında alim ixtirasına, kəşfinə, dəyərli sözünə böyük 
ehtiyac duyulur. Son illər Azərbaycan elmində heç bir 
dəyərli elmi kəşflər, ixtiralar gözə görünmür. Belə ol-
duğu halda keçmişdən bizə miras qalmış elmi nailiy-
yətlərə, söz-söhbətlərə, adətlərə, dahi insanların 
ünvanına söz xatirəsi üçün söz demək, layiqsiz sözlər 
işlətmək heç də məqsədə uyğun deyildir. Bu gün əsr-
lərdən bizə miras qalmış adət və ənənələrə qarşı 
çıxmağa, onun üzərinə kölgə salmağa heç kəsə ixtiyar 
verilmir. Bu günlərdə Novruz bayramında atılan 
papağa başqa don geyindirmək, papaq bizim arımız, 
namusumuzdur demək, yüngül, lazımsız, dəyərsiz 
sözlərlə bir sıra təkliflər verməyə sizin haqqınız yox-
dur. Əsrlər boyu bu gün bizə gəlib çatan papaqları 
kişilər XVIII və XIX əsrlərdə başlarına qoyub, atlarına 
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minib bu diyardan getmişlər. Sizin dediyiniz ləyaqət 
rəmzi olan papağı bu gün heç kimin başında görməz-
siniz! Yəqin bunu bilmirsiniz, duymursunuz. Papaq 
rəmzi məna daşıyan bir addır. İndi nə dam var, nə də 
onun bacası ki, ordan papaq atalar. İndi atılan torbalar, 
kisələr, papaq qapı, baca missiyasını həyata keçirir.  

Atəş bəy! Bu gün biz ağır qatarla dünyanın sonuna 
doğru gedirik. Hazırda dünyanın sonu surət qatarına 
yüklənib bizə tərəf gəlir. Gəlir, özüylə qasırğalar, 
tufanlar, böhranlar, zəlzələlər və böyük fəlakətlər, 
təlatümlər gətirir. Bu gün çox mütərəqqi fikirli alim, 
filosof sözünə böyük ehtiyac duyulduğu halda, belə 
lüzumsuz təkliflərlə özünüzü ixtiraçı alim kimi qələmə 
verməkdə məqsədiniz nədir? Əgər yeni torba forması 
kəşf edib, ixtira edib, Novruz bayramında atmaq üçün 
işbazlarla əlaqə qurmaq istəyirsinizsə, ayrı sahələrdə 
arayın-axtarın. Xalqın əsrlərdən gəlmiş ata-babalarının 
qoruyub saxladığı adətlərə müdaxilə edib, onun üzərinə 
kölgə salmayın! Müasir cəmiyyətin bu təlatümlü, ağrı-
lı-acılı, hər hansı bir alim ixtirasına, kəşfinə, dəyərli 
sözünə, təklifinə ehtiyac duyulduğu bir vaxtda bir 
dəyərli təklifiniz, sözünüz varsa, deyin, yoxdursa, hamı 
kimi süst qalıb cəmiyyətin axarı ilə axın.  

 
*** 
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BDU-NUN PROFESSORU QARA 
MUSTAFAYEV CƏNABLARI 

 
Cənab Qara müəllim! Tarix boyu itlə-pişik bir-biri 

ilə  amansız mübarizə aparıblar.Bu gün it uzanıb anasız 
qalmış pişik balalarına döşlərindən süd verir, onları 
əmizdirir, onları yaşadır. Bunun əksi olaraq dünya 
xalqları dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq biri 
digərini məhv edir. İnsan qanı su yerinə axır. Siz bunun 
səbəbini nədə görürsünüz? 

 
*** 

 
MİLLƏT VƏKİLİ ARİF RƏHİMZADƏ! 

 
Neçə illərdir ki, bir millət vəkili kimi bu xalqın 

müasir həyatı və gələcəyi üçün dəyərli bir təklifinizi 
eşitməmişik. Deyirlər: "İnsan yaşlaşanda beyində bir 
qədər dəyişiklik yaranır. Siz də oturib-oturub həmkarı-
nız Hadı Rəcəbli kimi atmacalı sözlərlə yaşınızın bu 
vaxtında azərbaycanlılara "türk deyilməsi düzgün de-
yil" söyləyirsiniz. Bununla nə demək istəyirsiniz? 
Azərbaycan-türk birliyi, qardaşlığı haqda ulu öndər 
Heydər Əliyev demişdir: "Biz bir xalq, iki dövlətik". 
Ulu öndərin bu kəlamı Azərbaycan-türk tarixinə qızıl 
hərflərlə yazılıb. İndi dünyanın bu təlatümlü dövründə 
bizə ən çox topdan, tüfəngdən qabaq ağıllı sözə-söh-
bətə ehtiyac var. Bütün tarix boyu türk xalqı bizə arxa-
dayaq olub. Sizin fikrinizin əksi olaraq tanınmış insan, 
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dəyərli söz sahibi, millət vəkili Fazil Mustafa cənab-
larının fikirlərini bir yaşlı nəsil nümayəndəsi kimi 
dəstəkləyir, ona "çox sağ ol" - deyirəm.  

 
Ey insanlar! Sizi and verirəm ulu Hürmüzə, 
Çaxnaşma salmayın, gəlməyək gözə!... 

 
06.03.2017, saat 12.09 

 

 
RESPUBLİKANIN TANINMIŞ AĞSAQQALI, 
PROFESSOR ŞİRMƏMMƏD MÜƏLLİMƏ 

MƏKTUB 
    
Ağsaqqal, professor Şirməmməd Hüseynov! Sizin 

saytdakı yazınızı oxuduqdan sonra mən belə qənaətə 
gəldim ki, siz barışdırıcı rol oynamaq məqsədi daşımır-
sınız. Birtərəfli mövqe tutmağınız oxucunu çaşdırır. 
Axı siz ağsaqqalsınız! Tanıyıb-bilmədən insan haqqın-
da yanlış söz deməyə haqqınız yoxdur. Bu gün qarışıq 
jurnalıstikamızda xalqımızın adət-ənənəsini, tarixini, 
dövlətçilik siyasətini qoruyan yeganə telekanal olan 
AzTV-nin fəaliyyətinə qiymət verməmək ən azından 
xəbislikdir. Çox maraqlıdır sizin kimi jurnalistika ilə 
bağlı olan bir insanın bu günə qədər Arif Alışanovun 
idarəçilik və jurnalistik bacarığını bilməməsi təəccüb 
doğurur.  

Arif Alışanov bütün varlığı ilə Azərbaycan xalqına, 
dövlətçiliyinə bağlı olan bir vətəndaşdır. Buna görə də 
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onun əməyi dövlət tərəfindən layiqincə qiymətləndiri-
lir. Bütün dünyanın əksər ölkələrinin elm-sənət adam-
ları, siyasətçiləri, ağsaqqalları ölkəmizi dəyərli sülh, 
əmin-amanlıq mərkəzi bilib, burada bir arada cəmlə-
şiblər. Bu bizim tarixi köklərdən, ata-babalarımızın 
daim biri digərinə hörmətdən irəli gəlib. Bizim elimi-
zin, obamızın ağsaqqalları daim odlanıb, alovlanıb öz 
məcrasından çıxan münaqişələri ağılın, zəkanın, ağsaq-
qallığın töhfələri sayəsində nizama salmışlar. Bu gün 
yaşadığımız əsrin görkəmli bir el ağsaqqalı kimi xalqı-
mız bu sahədə sizdən daha müdrik, ağsaqqallıq etməyi 
gözləyir. Necə ki, akademik N.Cəfərovun qiymətli kə-
lamları hamıda çox yaxşı əhval-ruhiyyə yaratdı. 

 
28 Mart 2016  
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İNSANLIQ  SİMVOLU 
 

 Hər bir insan ona 
verilən ömür 
yolunda yüzlərlə, 
minlərlə hadisələrin 
şahidi olur. Sən onu 
yaxşı və ya pis yola 
salmağa çalışırsan. 
Bu yolda hər şeydən 
əvvəl qarşına çıxan 
yaxşı insan, yaxşı 
adam sənin üçün 

doğmalaşır, sənə həmdəm olur, sənin işıqsiz dünyana 
nur salır. Kaş bu həyat yollarında əsl insanların sayı bir 
az çox olaydı. Olaydı ki, sənin daxili dünyanda baş 
verən yanğınlara su səpə biləydi.  

Mən onunla iki ildir ki, həmdəm olub yaxınlıq edi-
rəm. O nə qədər sadə, təvazökar, doğma, əziz bir in-
sandır. Onunla söhbət edəndə xəyalım məni 40, 50, 60-
cı illərə aparır. O illərə ki, o zaman insanlıq dünyasına, 
insanlıq aləminə böyük hörmət və məhəbbət var idi.  

Kimdir o şəxs? O Azərbaycan Televiziya və Radio 
Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mühafizə 
şöbəsinin rəis müavini, polkovnik-leytenent Abbas 
Sabir oğlu Məmmədovdur.  

Abbas Məmmədov 1992-ci ildə Azərbaycan Texniki 
Universitetini, 2001-ci ildə isə Polis Akademiyasını 
bitirib.  
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1992-ci ildən 1995-ci ilə kimi Müdafiə nazirliyinin 
müxtəlif hərbi hissələrində zabit kimi qulluq edib. 
Qarabağın müdafiəsində iştirak edib. Müharibə vetera-
nıdır. 1995-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mü-
hafizə idarəsinin tabelyində olan mühafizə hissələrində 
tabor komandiri, bölük komandiri, hazırda isə Azər-
baycan Televiziya və Radio verilişləri QSC-nin mü-
hafizə şöbəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışır.  

Ey mehriban ailə başçısı, səmimi insan, qanunun 
aliliyinə daim hörmət edən Abbas müəllim, sizinlə 
hərdən beş on dəqiqə söhbət edəndə mən dinclik ta-
pıram, yaşayıram. Mən mənəvi qida alıram. Sizə insan 
üçün ən dəyərli nemət sayılan cansağlığı arzulayıram, 
xidməti fəaliyyətinizdə  uğurlar diləyirəm.   
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ONUN ƏQLİ ZƏKASI CƏRRAH BIÇAĞI İLƏ 
SİLAHLANMIŞ ƏLİNİ DAİM QABAQLAYIRDI 

 
“Ən ehtiraslı mübahisələri bu sözlərlə qurtarmaq 

gərək.  Bütün deyilənlərdən başqa xatırladaq ki, 
tezliklə hamımız öləcəyik.” 

Jül Renar. Məşhur fransız yazıçısı. 
 

2016- cı il. Mart 
ayının 2-si. Gecə saat 
10-dur. Pəjmürdə hal-
dayam. Ötən, keçən 
günlər, aylar, illər 
çarpayıda uzandığım 
halda tavana dirənmiş 
gözümün önündən 
gəlib keçir. Ötməkdə 
olan illərin necə gəlib 
keçdiyi fikirlər, 

xəyallarla yaşayıram. Bu an əl telefonumun səsi məni o 
aləmdən ayırır. Zəng edən şəxs mənim və ailə üzvləri-
min ən yaxını, ən əziz bir insanın zəngi idi. Hər dəfə 
onun səsini eşidəndə səməndər quşunun pərvanə kimi 
oda-alova yanması yadıma düşür. Tarixi rəvayətlərə 
görə səməndər quşu 220 il yaşayandan sonra hündür 
bir dağ başına qonub öz əhvalına uyğun elə ecazkar 
səslə ah nalə ilə qanadlarını bir-birnə çırparaq oxuyur. 
Bu an ah-nalədən onun qanadlarının bir-birnə çırpılma-
sından od-alov yaranır. Quş həmin alovun içərisində 
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odlanıb yanır.  
Telefon zəngindən gələn səs, nəfəs qəqənuz quşu 

kimi od verib yanırdı. O odlu alovlu səs respublikanın 
ümumilikdə ölkəmizin adlı-sanlı cərrahı Hacı Cəfər 
həkimin səsi idi. Bu səs Nəsimi tək yanan, odlanan bir 
insanın səsi idi. Bəli o səs hər dəfə ona yaxın bir doğ-
ma adamını itirəndə o səslə onun vücudu ilə sızlayır, 
yanır külə dönür. Necə ki, onun uzun müddətdir dost-
luq, sirdaşlıq etdiyi xalq şairi Məmməd Arazı itirərkən 
yandığı kimi. Bu an mən zəngə cavab verirəm. “Eşi-
dirəm qardaş! Səsinə qurban, xeyirdimi?”.  

Mayis müəllim, Zahid həkim haqqında bir neçə söz 
deyə bilərsinizmi?  Bu an özümü bir an itirdim. Hacı 
Cəfər həkim məni dərin imtahana çəkirdi. Yenə xəya-
lım o əlçatmaz, ünyetməz Zəngəzur dağlarına çəkildi, 
getdi. O dağlar ki, özümün də uşaqlıq illəri o dağlarda 
keçib. Zahid həkim o dağların abı-havasından udub, 
buz bulaqlarından su içib. dub. Lakin bir çoxları kimi 
tale onun da ömrünü Sumqayıta salıb. Zahid həkim 
1975-ci ildə N.Nərimanov adına tibb institutunu bitir-
dikdən sonra  ömür yolunu Sumqayıtla bağladı. O bu 
şəhərdə bir çox xəstəxanalarda cərrah işlədi.  

“Cərrah!” Bu sözdə nə qədər agrılı-acılı, bəzən də 
şən abu-hava doğuran duyğular var. Bəzi hallarda cər-
rahın əlində olan  bıçaq neçə-neçə insanların həyatına 
son qoymuşdu. Lakin o bıçaq şəfalı əllərdə olanda, 
insanları ölümün pəncəsindən qoparır, ona həyat verir, 
ona can verir. Cərrah bıçağı ən qiymətli məlhəmdən də, 
dərmandan da qiymətlidir.  
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Bu gün Zahid həkimin adı çəkiləndə Zəngəzur 
mahalının Murxuz kəndinin başı üzərində dayanan  
əzəmətli, vüqarlı, başı qarlı dağlar yadıma düşür. So-
yuq bulaqları, dağların döşündə bitən quzu qulağı, 
dərman otları, müxtəlif növ gül, çiçəklər, baldırqanı 
yadıma düşür. Ərənlərin at oynatdığı, Koroğluların, 
Nəbilərin, Həcərlərin ormanları yadıma düşür. Fik-
rimin bu yerində onu Sumqayıtda qazandığı ad sanına 
görə, bir yaxın qohum kimi keçmiş günlərin birində 
xidməti işimlə əlaqədar olaraq onun işlədiyi xəstə-
xanaya getdiyim günlər yadıma düşür. Onun xidməti 
otağında olarkən dedilər ki, həkim ağır cərrahiyyə 
əməliyyatı aparır. Qapı önündə operasiya olunan xəs-
tənin yaxınları boynu bükülü halda dayanmışdılar. Heç 
kim dinib danışmırdı. Tam ağır, qorxulu bir sükut 
hökm sürür. Qapı ağzında duranlar arasında için-için 
yanaraq, odlanaraq ağlayanı da vardı. Əməliyyat təx-
minən iki saatdək çəkdi. Belə olan hallarda xəstənin 
yaxın qohumlarından huşunu itirəni də oldu. Budur 
cərrahiyə otağının qapısı açılır. Hamının gözü qapıya 
dikilir.  

Zahid həkim ağır addımlarla otağına tərəf addım-
layır. Hamı sükt içərisindədir. Həkim otağına daxil 
olur. O stola əyləşir. Baş tibb bacısı onun ağız bur-
nundan tənzifləri açır. Heç kim sükutu pozub veriləcək 
cavabın yaxşı və pis olacağına görə həkimi danış-
dırmaq istəmir. Həkim əllərini yastıq edib stolun üzə-
rində başının altına qoyub bir anlıq xəyala gedir. Sanki 
həmin anlarda aprdığı cərrahiyyə əməliyyatı haqqında 
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düşünür. Birdən o var qüvvəsini toplayaraq ayağa 
qalxır və deyir; “O yaşayacaq! Xəstə yaşamalıdır!”. Bu 
an xəstənin qohum əqrabalarının üzlərindən sanki du-
man çəkilir, dağ götürülür, üzlərdə təbəssüm yaranır. 
Həkimin ünvanına müxtəlif dualar ərşə qalxır.  

Xəstə kimi həkim də xəstə valideynlərinin duası he-
sabına yaşadı və yaşatdı. Lakin qəfil, amansız bir ölüm 
onu aramızdan apardı. O getdə əbədi dünyaya. Onun 
ölüm günü bütün Zəngəzur mahalının insanları onunla 
vidalaşmağa gəlmişdi. Həmin gün sanki Zəngəzurun 
dağları, soyuq bulaqları, göyçəmənlikləri də ağladı. O 
getdi, ölümüylə yüzlərlə insanlara, xəstələrə uzadacaq 
şəfalı əllərini də özüylə apardı. O getdi! Özü ilə təmiz 
dağ havasını, abır həya, şəfalı əllər, qohumcançılıq, on 
minlərlə insanın sevgisini, məhəbbətini apardı. Lakin o 
yaşayır, minlərlə onu tanıyanların qohum əqrabalarının 
qəlbində. Görək Sumqayıt xəstəxanası bundan sonra 
belə bir şəfalı əl sahibinə mənsub olan cərrah tapa-
caqmı?  
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ELŞƏN  HƏSƏNOV 

 
Bu gün olduqca xoş bir 

xəbər eşitdim. İnsanlığı, 
səmimiliyi, təvazökarlığı ilə 
daim seçilən həmkəndlim və 
Sumqayıtda 17 mkr-da yaşa-
dığımız zaman qonşumuz 
olmuş rəhmətlik Səxavət 
Həsənovun oğlu Elşən 
müəllimin nümunəvi əmək 
fəaliyyəti tabe olduqları Baş 
İdarənin rəhbərliyi 
tərəfindən dəyərləndirilib. 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Sumqayıt şəhəri 4 saylı Notariat Kontorunda çalışan 
Elşən Həsənovun işi ilk öncə bir vətəndaş və 
incəliklərə fikir verən yazar kimi həmişə diqqətimi 
çəkib. Cox fərəh hissi duydum ki, Elşən Səxavət oğlu 
Həsənovun belə qabaqcıl və sözün həqiqi mənasında 
nümunəvi əmək fəaliyyəti ölkə üzrə 160 Notariat 
kontorunda işləyən əməkdaşlar içərisindən seçilərək 
Qeydiyyat və Notariat Baş İdaəsi tərəfindən "Elektron 
notariat" informasiya sistemindən istifadəsi üzrə 
qənaətbəxş hesab edilib. Səmimi qəlbdən təbriklərimi 
çatdırıram....  

22.02.2017, saat 17.18 
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PEŞƏKAR TELEJURNALİST 
 

Elməddin 
Məhəmməd oğlu 
Quliyev 1984-cü il 
oktayabrın 25-də 
Qubadlı rayonunun 
Çərəli kəndində 
anadan olub. Hərtis 
dağı ətəyində 
dünyaya göz açan 
Elməddin boya 
başa çatdığı Çərəli 
kəndini tərk 
etdikdən sonra öz 

həyatını qurmaq üçün ölkədə daimi axtarışları 
sayəsində özünə layiqli yol seçə bilmişdir. Onun hə-
yatda tutduğu mövqeyi, dünyagörüşü, insanlara 
davranışı, müasir insani xüsusiyyətləri  ona işlədiyi 
kollektiv arasında geniş hörmət qazandırmışdır.  

Elməddin Quliyev Sumqayıt şəhər 16 saylı orta 
məktəbin məzunudur. Bakı Dövlət Universitetinin Jur-
nalistika fakültəsində bakalavr, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində isə “Mətbuat tarixi” istiqaməti üzrə magistr 
təhsili alıb. 2006-2007-ci illərdə Silahlı Qüvvələrdə 
hərbi xidmət keçdikdən sonra Azərbaycan Televiziyası 
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və Radio Verlişləri QSC-nin (AZTV) İnformasiya 
Proqramları Studiyasında müxbir vəzifəsində fəaliy-
yətə başlayıb. Rəsmi dövlət tədbirlərində, regional sə-
fərlərdə, ölkəmizdə keçirilən bütün seçkilər və refe-
rendumda, yerli və beynəlxalq konfranslarda, forum-
larda AZTV-ni təmsil edib (2008-2016).  

Eyni zamanda elektron və çap mətbu orqanlarında 
müxtəlif janrlı  məqalələrlə də çıxış edib. Mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bır sıra Fəxri 
Fərman, Diplom və qiymətli hədiyyələri ilə, həmçinin 
Fövqaladə Hallar nazirinin 22 iyul 2010-cu il tarixli 
əmri ilə “Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar 
Nazirliyinin Əməkdaşlığa görə” Döş Nişanı ilə təltif 
olunub. 2016-cı ilin aprel ayından Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Statistika Komitəsinin Mətbuat Katibi 
vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 3 övladı var.     
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XEYİRXAH  İNSAN 

 
Aqillər demişlər. 

Qocalara, uşaqlara, 
kitablara hörmət edil-
məyən cəmiyyətdə  
yaşamaq olduqca çətindir. 

Hörmətli oxucular! İran 
ədəbiyyatının dünya 
ədəbiyyatına bəxş etmiş  
olduğu şair alim, nəcib 
duyğular, bəşəri düşün-
cələr dünyasına malik, 
yağadığı 107 il ömrünün 
çoxunu xarici ölkələrdə 
yaşamış, Yaxın Şərq 

tarixində bir sıra keşməkeşlər, qanlı çarpışmalar və 
qırğınların şahidi olmuş Şeyx Sədi Şirazi yazırdı: 
“Dünya zəncinin saçları kimi bir-birnə qarışmışdır”. 
Bəli təxminən XIII əsrin ikinci yarısında deyilən bu 
kəlamın bu günümüzlə nə qədər yaxından səsləndiyinin 
canlı şahidi oluruq. Tarixin və cəmiyyətin həmişə 
təmayüllü, qarışıq olduğu tarixi yaddaşımıza həkk 
olunarkən cəmiyyət həmişə öz inkişafında öz yerini 
başqasına, başqa formasiyaya verərkən nə qədər 
təlatümlər doğurduğunun canlı şahidi olursan. Lakin 
belə anlarda cəmiyyətdə həmişə ağıllı, dərrakəli in-
sanlar olmuş, cəmiyyəti öz axarına salmışlar. Cəmiy-
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yətin həmişə belə ağıllı, dərrakəli xeyirxah inasanlara 
daima ehtiyacı olmuşdur. Bəli indiki bu təlatümlü 
dövrdə müasir cəmiyyət hər bir insandan, insanlara 
qayğı, ülvi məhəbbət tələb edir. 

Belə bir həqiqəti unutmaq olmaz ki, məhz düşüncə, 
fikir, təxəyyül sayəsində insanlar bəşəriyyətin yer 
üzünün əsl sahibi olmuşlar. Düşüncə, fikir eyni zaman-
da insan fəaliyyətinin hərəkətverici qüvvəsi olmuşdur. 
Artıq bu bir həqiqətdir ki, xarici mühitin insan həya-
tında ciddi, çox həlledici təsiri olsa da, hər bir insan 
daxili aləmini əsasən özü yaradır. Əks təqdirdə əxlaq-
dan, tərbiyədən, mənəviyyatdan danışmaq mümkün 
deyildir. İnsanın daxli aləminin yaradıcı qüvvələrindən 
biri də onun düşüncəsi, fikiri, təxəyyülüdür. Çünki 
düşüncə, fikir ən qüvvəli və qarşısı alınmaz bir qüv-
vədir.  Biz bu düşüncəmizi, fikirimizi hara və necə 
yönəltməyimizdən, həyata necə tətbiq etməyimizdən 
asılı olaraq həyatımız formalaşır.  

Haqqında söz açdığım bu insanın əsl şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında bəlkə Zəngəzur mahalının, təmiz dağ 
havasının, o dağların yetişdirdiyi ətir qoxuyan kəklik 
otunun, qantəpərin, baldırqanın, quzu qulağının böyük  
rolu olmuşdur. Bəlkə bu insanın  layiq olduğu bir çox 
müsbət atributlar, keyfiyyətlər o dağların təmiz dağ 
havası nəticəsində formalaşmışdır.  
Əlimə qələm alıb, onun haqqında bir neçə layiqli söz 

yazmaq istərkən qəfil bir duyğu içimdə səsləndi. “Ay  
Kişi, bir əl saxla, axı sən onu yaxından tanımırsan? 
Yoldaşlıq, dostluq etməmisən?, O sənin oğlundan da 
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yaşca kiçikdir!” Lakin bu duyğulu suallarıma baxma-
yaraq əqlin yaşla əlaqəsinin olmadığını bilib, bu 
sətirləri yazası oldum. Axı indi yüzlərlə elimizin, 
obamızın oğulları öz xidməti vəzifələrində borclarını 
layiqincə yerinə yetirirlər. Onlardan biri də yüksək 
mədəniyyət, əql, dərrakə sahibi, mənəvi fəzilətlərlə 
xarakterini formalaşdıran, əxlaqi, mənəvi dəyərlərə 
malik insan Sumqayıt şəhər Polis idarəsinin Dövlət Yol 
Polis şöbəsinin inzibati təcrübə üzrə  baş inspektoru, 
polis baş leytenantı Qasımov Elçin Salman oğludur.  

Mən onun xidməti iş yerinə gedəndə onun yanında 
xidməti işlə əlaqədar iş yoldaşları lazımı məsələləri 
həll etmək üçün yığılmışdılar. Mən onun xidməti iş 
otağına girərkən o hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxıb, 
əl uzadıb, hətta məni öpdü. Onun özündən böyüklərə 
hörmət və  alicənablıq göstərməsi məni valleh etdi. Biz 
söhbətləşərkən telefonu zəng çaldı. O telefona cavab 
vermək üçün üzr istədi. Zəng edən tanışı 8 yaşlı xəstə 
uşağının müalicəsi üçün 480 manat pul tələb olun-
duğunu bildirdi. Elçin müəllim həmin şəxsi pulsuz 
müayinə və müalicə üçün öz tanış həkiminin yanına 
göndərdi. Bəli hər sahədə ətrafdakılara hörmət göstər-
məyi özünün insanlıq borcu hesab edən bir şəxsdən 
yazmaq necə də şərəfdir. Bütün yuxarıdakı bu fikir və 
duyğulara görə mən Elçin müəllimdən yazmaq qərarına 
gəldim.  
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             FACEBOOK  PAYLAŞMALARI 
 

VƏKİL NAZELİ VARDANYANA 
 
Azərbaycanın bayrağını ayaqlar altına salıb tapdayan 

erməni zabiti Qurqen Markaryanın ailəsini müdafiə 
edən vəkil Nazeli Vardanyana.  

 Azərbaycanın bayrağını uca tutan bir zabitimizin 
gözü önündə o bayrağı ayaqlar altına alan Qurqen Mar-
karyan həmin an öz layiqli cəzasını almışdır. Ramil 
Səfərov o qətlə görə 8-9 il zindanda cəza çəkmişdir. 

Ey! “Ağıllı” vəkil! Nazeli Vardanyan! Əgər doğru-
danda dünyada, daha doğrusu Avropada "Avropa İnsan 
Haqları Məhkəməsi" adlı belə bir qurum, belə bir təş-
kilat mövcuddursa, bəs nə üçün yüzminlərlə qanlarına 
qəltan edilmiş bir milyondan artıq Azərbaycan xalqının 
evsiz-eşiksiz qalmaları haqqında bir tədbir görmürlər?! 
"Cənab vəkil" Nazeli Vardanyan, deyəsən siz çox 
“ağıllı adamsınız", “başbilənsiniz". Əgər Ramil Səfə-
rovun məsələsini həll edə bilsəniz o təşkilatda bizim də 
dərdimizi həll edin. "Xahiş edirik" "Nə olar?" Axı biz 
iki xalq qonşu olmuşuq, bİr vaxtlar sizin eliniz, obanız 
olmayanda sizə torpaq vermişik. Ev-eşik sahibi olmu-
suz, indi nə üçün bizə düşmən kəsilmisiniz?! 

 
15 fevral,  saat 10:38 
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AMEA-NIN MÜXBİR ÜZVÜ COX DƏYƏRLİ 
İNSAN RAFIQ ƏLİYEV CƏNABLARI 

 
Sıgındıgım bu damdı, 
Dam da yagısda damdı! 
Ətraf tamam adamdı: 
İnsan axtarıram mən! 

 
Rafiq Müəllim! Mən yenidən dunyaya gəlib yaşa-

yası olsaydım sizin elm sahəsində qazandığınızın kiçik 
bir hissəsini belə oyrənə bilməzdim. Mən sizin insana 
lazim olan butun insani keyfiyyətlərinizə, duyguları-
nıza vuruldum. Xidməti işimlə əlaqədar hər dəfə sizin 
kafedrada sizin kimi dünya səviyyəsində tanınmış bir 
alimin adi bir qələm sahibi ilə vaxt kecirib sohbət 
etməyinizi, lazımi problemlərə insani yanasmağınızı 
hec vaxt unutmuram. Cəmiyyətdə insan axtarışında 
olan bir səxs kimi siz mənim  tanıdığım ən dəyərli  in-
sansınız. Siz Azərbaycan xalqı üçün və umumilikdə 
dunya xalqları üçün çox dəyərli bir alimsiniz. Sizin ad 
gününüzü təbrik edib qucaqlayıb opurem. 

 
11 fevral, 19:33 
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ARAZ ƏLİZADƏYƏ AÇIQ MƏKTUB 
 
Ey özlərini xalqın qeydinə qalan kimi göstərənlərdən 

biri, əslində ölkənin demokratiya yoluna qədəm qoy-
duğu dövrdən sonra söz-mətbuat azadlığından istifadə 
edərək, ölkədə yaranmış əmin-amanlığı pozanlardan 
biri, bu dövr ərzində xalq üçün, vətən üçün heç bir 
yararlı təklif verməyənlərdən biri Araz Əlizadə bəy. 

Bu yaxınlarda özəl televiziya kanallarının birində 
gördüklərimə inana bilmədim. Öz qəhrəmanlığı ilə 
Azərbaycan xalqının fikir və duyğularını ifadə edən 
Ramil Səfərovun ailə üzvlərinə təklif etdin ki, onlar 
öldürülmüş bir nəfər erməniyə görə üzr istəsinlər. 

Ey xalqın aparıcı qüvvələrindən biri sayılan və bir 
sıra insanlara təşkilati rəhbərlik edən "rəhbər". 
Əgər bilmirsənsə bil və agah ol, sonra izah et. Bəs 

minlərlə, milyonlarla soydaşlarımızı öz ata-baba tor-
paqlarından zaman-zaman müxtəlif işgəncələr, əzab-
əziyyətlər verə-verə qovub çıxaranlara rəhbərlik edən-
lər Azərbaycan xalqından nə vaxt üzr istəyəcəklər? 
Uzun illərin fitnə-fəsadlarının qurbanı olan soydaş-
larımızın ruhları qarşısında kimlər əyilib, kimlər cavab 
verəcəklər? 

Ey əziz dost (belə demək mümkündürsə) sən və 
sənin heç bir qohumun Qarabağ müharibəsində haqsız-
ədalətsiz savaşın qurbanı olmadığı üçün sən o ağrını, o 
acını hiss etməzsən. Məgər sənin qanından bu millətin 
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qanı axmırmı?! 
Məgər təkcə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar televiziya 

ekranlarında görünən faciəli ölüm səhnələri sizi hey-
rətə, qeyzə gətirmirmi? Nə üçün bütün olmuş dəhşətli 
faciələrə, kiçicik verilmiş bir cavablar bu qədər yekəl-
dilib, xalqı öz düz yolundan çaşdırırsınız? 

Sizin kimilərin ucbatından, çoxlarını çaşdırdı-
ğınızdan, sonra durub kənardan baxdığınızdan, bu gün 
xalqın bir qrup insanları öz günahlarını yumaq üçün 
qanun qarşısında cavab verməli olurlar. 

Azərbaycan Sosial Demokrat partiyasının sədri Araz 
Əlizadə, mən “Tarixi Nadir” kitabını axıra qədər oxu-
yan bir oxucu kimi sizi o partiyanı yaratdığınız gündən 
məqsəd və məramı haqda heç bir məlumat öyrənə 
bilmədim. İndi də onminlərlə facebook şəbəkə işti-
rakçılarını "avara" adlandırmaqla nə demək istəyirsiz?! 
Hərdən bu kimi yararsız, dəyərsiz təkliflərinizlə gün-
dəmdə qalmaq heç də önəmli deyildir. 

 
22.03.2004-cü il 

 
Görən insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edən 

aidiyyatı qurumlar  iqtidarında olan, o cümlədən om-
budsman Elmira Süleymanova  indiyə kimi hansı in-
sanların hüquqlarını qorumuşdu? Mənim hüququm 
beynəlxaql aləmdə necə müdafiə olunur ki,  mən 20 
ildir öz torpaqlarımı gedib görə bilmirəm....  

 
12.12.2013 



105	
	

El-obası, dağ-aranı, yaraşıqlı evi, bərəkətli vətən 
torpağı, füsunkar meşələri, bu gün erməni tapdağında 
qalan,gecə-gündüz ata-babalarının ruhlarına çağırış ve-
rə bilməyən, sizin kimilərin xalq arasında apardığı 
məzmunsuz-mənasız fikir və duyğulara cavab verə bil-
məyib, için-için əriyən, evsiz-eşiksiz, yurdsuz-yuvasız, 
qaçqın, didərgin adını qazanmış, 70-80 il ömür sürmüş, 
hazırda Ramil Səfərov kimi müharibə səhnələrində 
hərəkət etmək üçün bu gün Mötərəm Prezidentimiz, 
Ali Baş Komandanın bir əmrini gecə-gündüz gözləyən 
milyonlardan biri. 

Aradan xeyli vaxt ötməsinə baxmayaraq, bütün dün-
ya ölkələrində öz qüdrətli söz-kəlamları ilə hörmət və 
məhəbbət qazanmış hörmətli prezidentimiz İlham Əli-
yev Cənabları Ramil Səfərov kimi Azərbaycanın qəh-
rəman oğlunun cəhalət zindanından çıxması üçün azad-
lıq hökmünü verdi. Prezidentimizin o hökmü onmin-
lərlə təmiz qəlb sahibi olan Azəri övladlarının ürəyincə 
oldu. Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq siz 
yenə də öz məkrli fikir və duyğularınızdan əl çəkmir-
siniz. Araz Əlizadə bəy! Bu gün arxamızda Bisütun 
dağı təki əzəmətlə dayanaraq, bizə daima dayaq olan 
arxa olan Türk xalqının tanınmış, qəhrəman sərkərdəsi 
Nuru Paşanın vaxtilə Azərbaycanı cəhalət dünyasından 
qurtarmaq üçün gəlişini alçaltmaqla nə demək 
istəyirsiniz? Belə fikir və müəmmalı iddialarla gün-
dəmdə qalmaq olmaz. Bu xalqın tarıma çəkilmiş əsəb-
ləri ilə az oynayın. Unutmayın ki, zamanın həqiqət inti-
qamı çox ağır və sərt olur. 
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MİLLƏT VƏKİLİ HADI RƏCƏBLİ! 
 
Bu millət sizi deputat seçdi ki, xalqın qeydinə qalıb, 

onun sosial həyat tərzinin yaxşılaşması üçün lazımı 
təkliflər verəsiniz. Lakin vaxtaşırı sizin verdiyiniz tək-
liflər daxili dünyalarında qaysaq bağlamış minlərlə 
qaçqın, didərginlərin yaralarının üzərini açaraq, qanlar 
axmasına səbəb olur. Bir vaxtlar cəmiyyətdə öz şərə-
fini, ləyaqətini daima qoruyub saxlayan, öz mənliyinə 
hörmət edən müəllim ordusunu müasir gündə özü-
nüzün lazımsız, ləyaqətsiz təkliflərinizlə alçaltdınız, 
hörmətdən saldınız. Bu gün 25 ildən artıq öz elini, oba-
sını itirib komalarda yaşayan qaçqınların qışın soyu-
ğundan ölməsin deyə isıq enerjisindən istifadə etməsini 
onlara irad tutursunuz. Əgər bir millət vəkili kimi 
xalqın xeyrinə bir söz deyə bilirsinizsə deyin, tapmırsı-
nızsa onda öz həmkarlarınız kimi oturduğunuz kresloda 
sakit oturun. Gedin, əldə etyiniz mülklərin sayını artır-
maqla məşğul olun. 

 
6 fevral 

 
 
 
 
 
 
 



107	
	

XƏZƏR UNİVERSİTETİNİN TƏSİSÇİSİ, 
PROFESSOR HAMLET İSAXANLI 

 
Sizin bu günlərdə mətbuat səhifələrdə “elmlər dok-

toru” və “fəlsəfə doktoru”kimi biyabırçı adların yığış-
dırılması ilə bağlı bugünümüz üçün çox dəyərli olan bir 
yazınızı oxudum. Mən elm adamı deyiləm, lakin bütün 
əməli fəaliyyətim dövrundə elm, sənət, təhsil sahibi 
olan insanların elmdə, təhsildə qazandıqları nai-
liyyətləri barədə mətbuat sahələrində və radio dalğala-
rında yayımlanması və təbliği işi ilə məşğul olmuşam. 
Sözün açığı, Azərbaycandakı elm sahəsi bərbad vəziy-
yətdədir. Təhsildən, iqtisadiyyatdan, siyasətdən, hətta 
kənd təsərrüfatından belə aşağı səviyyədədir. Bir sözlə, 
Azərbaycandakı geniş fəaliyyət sahələri içərisində ən 
acınacaqlı durum elm sahəsindədir. “Elm sahəsində 
çalışan rəhbər vəzifəli işçilər bunu alimlərin maddi 
durumları ilə bağlayırlar. Lakin tarixi baxımdan yanaş-
saq görərik ki, təhsilə, elmə ixtiralar, kəşflər gətirən 
alimlərin, şəxsiyyətlərin heç də maddi durumu qənaət-
bəxş olmayıb.  

Başında hər hansı bir yenilik, elmi ixtira olan şəxs 
hamilə qadın kimidir. Əgər onun beynində bir elmi 
ixtira, kəşf varsa, o heç bir şeydən asılı olmayaraq onu 
dünyaya gətirməli, bəyan etməlidir. Sizin bu gün 
riyaziyyat, fizika, kimya elmləri kimi elmlərə qarşı bu 
günkü yersiz hücumlara verdiyiniz çox dəyərli cavab 
bir oxucu, bir vətəndaş kimi mənim ürəyimcə olmuş-
dur. Məqalədə oxuyuruq: “Elmlər doktoru və fəlsəfə 
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doktoru kimi biyabırçı bir adları yığışdırmaq lazımdır.” 
Hamlet müəllim, sizin fikrinizə akademik Nizami Cə-
fərov cənabları da reaksiya verərək deyir. “Bu adların 
səslənməsində müəyyən mübahisələr var. Misal üçün 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru çox qəribə səslənir və heç 
də qulağa xoş gəlmir”. Hamlet müəllim, sizin təhsil 
haqqında, elm haqqında fikirlərinizi həmişə parlament-
də, ölkədə öz sözünü deyən hörmətli millət vəkilimiz 
Fəzail Ağamalı cənabları belə bir ifadə ilə təsdiqləyir. 
“Mən ölkədə elə bir dəyərli məktəb görmürəm ki, nə-
vələrimi orda oxumağa qoyum.” Ağamalının bu kəsərli 
sözü bu gün ölkədə təhsil sisteminin hansı səviyyədə 
olduğundan xəbər verir. Başqa bir fakt. Tələbə Qəbulu 
Üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələykə Abbaszadə 
2012-2013-cü tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticə-
lərinin elmi statistik təhlilinə həsr olunan tədbirdə 
təəssüf doğuracaq belə bir fikir söyləmişdir. “Bu ilki 
buraxılış siniflərinin təkcə ana-dili fənnindən aldığı 
qiymətlər olan-qalan ümidlərin üzərindən xətt çəkdi. 
Belə ki, 22.431 nəfər 9-cu sinif şagirdindən 9.976-sı 
ana-dilindən “3”, 6.481-i isə “2” alıb. O cümlədən 
17.165 nəfər 11-ci sinif şagirdlərindən 6.397-si ana-
dilindən “3”, 3.312-si isə “2” alıb. Onbir illik təhsil 
bazasında keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticə-
lərinə dair statistik məlumatlara gəlincə, 2.689 nəfər  
11-ci sinif şagirdinin 965-i ana-dilindən “3”, 1.599-u 
isə “2” qiyməti alıb. Təhsil dövlətimizin təməli, mil-
lətimizin gələcəyi olduğu halda təhsil sahəsində həyata 
keçirilən bütün islahatlar, qanunlar təhsilin inkişafına 
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xidmət etdiyi halda təhsilimizin, elmimizin  bu günki 
durumu bir çox insanlar kimi məni də çox narahat 
edir.Ən axırda hörmətli Hamlet müəllim. Bunu da 
demək istəyirəm ki, kaş hazırda elmdə, təhsildə çalışan 
elm, sənət adamları sizin bu fikir və duyğuları dəstək-
ləyib, elmdə, təhsildə bir yenilik yaradılması üçün 
təkliflər verəydilər. 

 
*** 

 
AKADEMİK YAQUB MAHMUDOV 

 
Hörmətli akademik Yaqub Mahmudov son zamanlar 

mətbuatda İrəvan torpağına varis olmaq haqda çox 
maraqlı açıqlamalar verirsiniz. Əgər hazırda sizin sözü-
nüz eşidilib və bir sıra həmkarlarınız tərəfindən qəbul 
olunursa, xahiş olunur o həmkarlarınızla sözü bir olub, 
son 25 ilə yaxın 7 rayonun, o cümlədən Qarabağın er-
məni tapdağı altında qalan torpaqlarımızın azad edil-
məsi haqda lazımı bir tədbir görün. Qaçqın və köç-
günlər öz torpaqlarına qayıtsınlar. Ordan İrəvana mə-
safə çox azdır. Ora, oradan da varislik hüququ haqda 
danışıq aparmaq üçün İrəvana getmək olar. 

 
6 fevral 
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HÖRMƏTLİ SOSİOLOQ ƏHMƏD 
QƏŞƏMOĞLU VƏ "XALQ CƏBHƏSİ" 

QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU ELÇİN 
MİRZƏBƏYLİ CƏNABLARI! 

  
Gec də olsa dediyiniz "Elm və təhsillə bağlı Azər-

baycan cəmiyyətində bir boşluq yaranıb. Və dini fana-
tiklər bu boşluğu öz ideyaları hesabına doldurmağa ça-
lışır." - fikirlərini dəstəkləyərək, deyirəm: “Bu gün bizə 
dini ayinlərin təbliği yox, elmin, təhsilin gələcək 
inkişaf yollarının təbliği ilə məşğul olan güclü elm-
təhsil fədailəri lazımdır. Nəyin ki, özünü müasir təhsil 
ekspertləri adlandırıb, təhsilin indiki durumu haqda heç 
bir yeni fikir söyləyə bilməyən insanlar.” Mənə, eləcə 
də millətə hazırda 60-70-ci illərin təhsildə olan keyfiy-
yəti lazımdır. Nəyin ki, 7 mədrəsə açıb, 5 universitet 
birləşdirib 1 universitet açmaq. 

 
18 yanvar 
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HARA GEDİR BU DÜNYA? 
 
1937-41-45-ci illərdə ölkədə və dünyada baş verən 

dəhşətli hadisələrin, qırğınların səbəbkarları aradan bir 
çox illər keçməsinə, baxmayaraq bu gün də lənət-
lənirlər. Bu gün təsadüf nəticəsində küçədə hər hansı 
bir şəxsi maşın vurub öldürdükdə aylarla onun istintaqı 
gedir. Həmin sürücü movcud qanunlar əsasında 5-10 il 
azadlıqdan məhrum edilir. Hazırda Liviya, Suriya, İraq 
qan içində üzür. Qonşu Türkiyədə günahsız insanlar 
qanlarına qəltan edilir. Bəs bu və buna bənzər hadisə-
lərin, bu qırğınların günahkarları kimdir? Kimlərdir? 
Nə üçün dünyanın azadlıq sevən insanlarının səsləri 
ucalmır? Hara gedir bu dünya? Nə üçün bütün bu 
kainat 4-5 nəfərin əlində dəyirman daşı kimi fırlanır? 

 
17 yanvar 

*** 
 

HÖRMƏTLİ SƏRDAR CƏLALOĞLU! 
 
ABŞ prezidenti Obamanin 8 illik fəaliyyəti haqqında 

dediyiniz cox tutarli fikirlərinizi ürəkdən dəstəkləyirəm 
və deyirəm ... Ey mərhəmətsiz Barak Obama! Get! Heç 
də sizə bundan sonra da yaxsı yol arzulamıram. Sizin 
bu 8 illik hakimiyyətiniz dövründə bütün Şərq, mü-
səlman dünyası qan dəryasında boğuldu. Şərqin bu 
ağrı-acısı uzun illər davam etdikcə sizə lənətlər oxuna-
caq! 
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İÇİMDƏKİ DAĞLARIN DAĞINA QARĞIŞ 
 
Dedim: "Dağlar! heç salamat qalma! Görüm sənin 

otun, suyun qurusun! Heç sinəndə tər bənövşələr, 
quzuqulağı, müxtəlif dərman otları, kəklikotu, 
qantəpər, gül-çiçək bitməsin! Sıldırım qayalarının 
başına duman- çiskin qonmasın! Sinəndən axan şır-şır 
bulaqlar, çaylar, buz bulaqlar bir daha axmasın! Yay 
ayları tərəkəmələr səni səsləyib, sənə köç etməsin! Qoy 
səndə dəhşətli zəlzələ olsun! Qoy səni ildırım vursun! 
Yerlə yeksan olasan! Günlərin birində səni görüm elə 
yanasan, elə yanasan ki, sənin varlığın heç ola! Nədi? 
Yanıb külə dönə bilməzsən?! Axı sən heç bir vaxtlar 
yox idin. İndi də yan külə dön! Qoy sənin külünü 
tufanlar ərşə qaldırsın! 

Dedi: "Niyə?" 
Dedim: "Bir daha mən səni görə bilməyəcəm. Sənin 

sinəndə gəzib, at oynatdığım, qamçı vurduğum, mahnı 
oxuduğum anlar arxada qaldı." 

Dedi: "Nə üçün bu qədər nankorluq edirsən? Qoy 
səndən sonra dağlar olduğu kimi qalsın, yaşasın." 

Dedim: "Mən sizin dağlara qarğış etmirəm. İçim-
dəki dağların, dağına qarğış edirəm. Öz doğma Zən-
gəzuruma, Haçıqayaya, Qazan göl dağlarına qarğıyı-
ram." 

12 may 2017,  saat 11:20  
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DEYİRLƏR Kİ,  DÜNYA FIRLANIR 
 
O an üçün gedirmişəm. Deyirlər ki, dünya fırlanır. 

Hərəkət edir. Bəs sən?! Mən tələsdim. Bəs sən?!... Mən 
tələsdim. Ana bətnini tərk edib, bu dünyaya gəlməyə! 
Gəldim. Bəs niyə tələsdim iməkləməyə?! Niyə tələs-
dim ayaq üstə durmağa?! Niyə tələsdim yeriməyə?! 
Niyə tələsdim qaçmağa?! Niyə tələsdim böyüməyə?! 
Niyə tələsdim dağ döşündə çadır qurmağa?! Niyə tələs-
dim ali təhsil almağa?! Niyə tələsdim keçmiş SSRİ-nin 
bir çox şəhərlərində keçirilən yüksək dövlət tədbir-
lərində iştirak etməyə?! Niyə tələsdim qaçqın olmağa?! 
Nİyə tələsdim adımı-soyadımı itirməyə?! Niyə bütün 
bu illər ərzində bununla da həyatımın sonuna tələsdi-
yimi hiss etmədim. Niyə gec də olsa, ayılmıram?  Niyə 
tələsirəm?! Niyə sabah, birisi gün gəlməsini tez istə-
yirəm?! Bəlkə gec də olsa, sabahın biraz gec gəlməsini 
istəyəm?! Tələsməyəm! Bəlkə o arada ömrümün biraz 
vaxtı uzansın! Niyə hər şeyin yaxşısını sabaha sax-
ladım?! Bəlkə heç sabah mənim üçün gəlməyəcək?! Nə 
üçün bütün həyatım boyu ömrümün sonu üçün tələs-
dim?! Bu yollarda tələsə-tələsə hündür bir dağ zirvə-
sinə dayanıb, qarşımdakı dağın zirvəsinə duran ömrü-
mün sonunu görürəm. Sanki indi ayılıram. Artıq mən 
tələsmirəm! Gözləyürəm. Qarşı dağdan gələn qara köl-
gəni. Bu anda  hardansa bir səs gəldi. “Son zamanlar 
ölümdən çox yazırsan. Deyesən qorxursan!” Sual ca-
vabsız qaldı.... 

16 may,  saat 15:07  
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TEYMUR ƏHMƏDOV NƏRİMAN 
NƏRİMANOV HAQQINDA YAZIR 

 
 Söz xəzinəsi açarını 

gəzdirən aqillərdən 
kimisə demişdir. Mən 
elə oxucu istərdim ki, 
məni oxuyarkən, həyatı 
unudub mənimlə 
yaşasın. Bəli, mən onu 
oxuyarkən onun 
mürəkkəb, təlatümlü bir 
zaman daxilində yaşamış 
bir insana verdiyi dəyərə 
görə ona vuruldum. 
İnsanlıqla bərabər söz 

xəzinəsi tapdım. Onu mətbuat işçisi kimi çoxdan 
tanıyırdım. Lakin heç vaxt qarşı-qarşıya oturub, 
təmasda olub, söhbət etməmişdik. Məni onunla bu 
görüşə vadar edən, onun Azərbaycan xalqının görkəmli 
oğlu, dövlət xadimi Nəriman Nərimanov haqqında 
gecə-gündüz axtarışlar nəticəsində yazdığı əsəri 
olmuşdu. İlk görüş məni ona bağladı. Bu görüşdə o 
insan söz xəzinəsini açarla açıb, məni bir xəzinəyə 
buraxdı. Söz xəzinəsinin açarını özüylə gəzdirən, əsl 
mənada aristokrat, zadəgan, əslində bir qədər də ağır, 
sanballı kişilərdən biri, XX-XXI əsr üçün insanlıq 
nümunəsi olan bir insanla xidməti iş otağında 
qarşılaşanda, sanki geniş bir kitabxanaya düşdüyümü 
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hiss etdim. Keçmiş SSR-nin müxtəlif regionlarında, 
dövlət arxivlərində Nəriman Nərimanov haqqında 
aradığı-apardığı axtarışlar məni bir insan kimi ona 
bağladı. Teymur müəllimə ilk sualım belə oldu. 
"Teymur müəllim! Sizi Nəriman Nərimanov dünyasına 
bağlayıb, gecə-gündüz narahat edən nə kimi duyğular, 
hislər olmuşdu?" cavab çox qısa oldu. “Onun 
Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi görmək istəyi. Bu 
yolda gecə-gündüz Sovet imperiyasına sinə gəlməyi. 
Ağrı-acıya qatlaşmağı, dözməyi, apardığı mübarizə".  
İndi də 20 ildən artıq bir zaman ərzində "Respub-

lika" qəzetinin baş redaktor vəzifəsində qüsursuz 
işləyən, filologiya üzrə elmlər doktoru Teymur Əhmə-
dovun Nəriman Nərimanov haqqında yazdığı əsərdən 
bir neçə sətr. Bəli, görün, XX əsrdə yaşayan dövlət 
xadiminin dediyi sözlər günümüzlə necə uzlaşır. 
Əziz oxucular, müəllif yazır: “1906-cı il Nəriman 

Nərimanovun təsis etdiyi “Müsəlman müəllimləri”nin 
qurultayı Şamaxıda çağrılır. Milli azadlıq hərəkatının 
tufanlı bir vaxtında, qurultayda qoyulan məsələlər açıq-
aşkar inqilabi mahiyyət daşıyırdı. Qurultayda əsasən 
demokratik əhval-ruhiyyəli müəllimlərin iştirak edirdi. 
Eləcə də Nəriman Nərimanov üsul-idarəni Azərbay-
canda maarifin ağır vəziyyətinə, müəllimlərin acına-
caqlı, dözülməz halına görə ittiham edir, hakimiyyətdə 
islahat keçirməyi tələb edirdi. N.Nərimanov maarif 
xadimlərini Azərbaycan dilinin icbari fənn kimi mək-
təblərdə yeni proqram əsasında tədrisinə və eləcə də 
müəllimlərin hüquq bərabərliyinə nail olmağa çağırırdı. 
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Qurultayda N.Nərimanovun bu və buna bənzər təklif-
ləri əsasında qəbul edilən qərardan qorxuya düşən libe-
ral burjua ziyalıları bu qərarı bir qədər yumşaltmaq 
üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyevi məclisə dəvət edirlər. 
Hacı qəbul edilmiş qərarı pozmaq üçün qurultay nüma-
yəndələri arasında N.Nərimanovu hörmətdən salmağa 
çalışaraq deyir.  “Sizin dünənki qərarınız göstərir ki, 
qurultaya N.Nərimanov kimi uzağı görməyənlər rəh-
bərlik edir. Siz bilirsiniz ki, N.Nərimanov kimdir? 
Onun cibində bir qəpiyi də yoxdur. Mənim pulumla 
oxuyur. İndi gəlib burda inqilabi danışıq apararaq sizi 
də başdan çıxarır." Hacının bu çıxışı qurultay nüma-
yəndələrində böyük təşviş yaradır. Hamı gözünü 
N.Nərimanovun gözlərinə dikərək ondan cavab göz-
ləyir. Nərimanov deyir: “Bəli, yoldaşlar, mən də cənab 
Tağıyevdən təqaüd alanlardanam. Lakin mən bilmir-
dim ki, cənab Tağıyev bununla da mənim və mənim 
kimi minlərlə müəllimlərin öz fikirləri olmasını istə-
mir. Cənab Tağıyevin dediyi olsun. Belə olduğu halda 
mən özümün keçmişimi və gələcəyimi ləkələyə bilmə-
rəm. Fəryad gələn yerdə mən susa bilmərəm. Mən heç 
kimə imkan vermərəm ki, mənfur qızılın gücüylə məni 
susdursun.”... N.Nərimanov “müsəlman müəllimləri” 
məqaləsində yazırdı ki, millətin xoşbəxliyini məktəbdə 
görən erməni ruhanilər və ziyalılar milli məktəbin daha 
da tərəqqi tapması üçün əlbir olub, qeyrət və hümmət 
göstərirlər. Lakin Azərbaycanda nəinki ruhanilər, hətta 
ziyalılar arasında hümmət və qeyrət nəzərə çarpmır. 
Böyük insanın bir əsr öncə dediyi bu qiymətli kəlamlar 
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budur yenidən təkrar olunur. Elmə, təhsilə qarşı la-
qeydlik, biganəlik getdikcə daha böyük vüsət alır...Bu 
yazı T.Əhmədovun N.Nərimanov haqda yazdığı əsər-
dən götürülüb.  

Hörmətli oxucular, XX əsrin birinci yarısında Zən-
gəzur diyarında dünyaya göz açmış çox təlatümlü, bə-
zən də ağrılı-acılı təzadlarla dolu ömür yolu sürmüş, 
mətbuatda öz kəsərli sözünü indi də bir çoxlarından 
cəsarətlə, fərqli halda deyən, üz-gözündən kübarlıq, 
aristokratlıq, zadəganlıq yağan, lakin dövran, zaman 
tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilməyən bu bö-
yük insanla görüşüm əbədi yadda qalan oldu. 

 
18.05.2017 

*** 
 

AYSEL ƏLİZADƏ 
 
Respublikanın xanım yazarları arasında, xüsusilə 

mənəvi aləmdə yaranan durğunluqdan, susqunluqdan 
geniş söhbət açan Aysel xanım Əlizadə, mən bir oxucu 
kimi sizin qələminizdən çıxan yazıları ürəkdən dəstək-
ləyirəm. Kaş sizin daxili dünyanızda olan yazılmamış 
sözlərdən də xəbərim olaydı. Bir oxucu kimi insanların 
içindəki deyilməmiş sözlərə mənəvi ehtiyacım var. 
Sizin daxili dünyanızı dinləsəydim, çox xoşhal olar-
dım. 

 
23 may, saat 12:06 
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DAHA GÖZLƏMİRƏM 
 
Ey! A. S. N. T. adlı mənim yaxınlarım, əzizlərim, 

dostlarım. Bəs siz deyirdiniz - mən sənsiz yaşaya 
bilmərəm - sən bir çoxların oxşamayan bir varlıqsan! 
Bəs indi necə oldu?! Axı siz məni bir gün görməyəndə 
haray-həşir qoparırdınız... İndi təzə bir üsul meydana 
çıxıb. Kim kimlə görüşmək istəmirsə belə deyir: “Sən 
əziyyət çəkmə. Mən sizə zəng edərəm.” Sən də oturub 
o zəngi günlərlə, aylarla gözləyəsi olursan. Amma ey 
A. S. N. T. mən də hərif deyiləm. Sizin zəngləri gözlə-
mirəm. İndi mən başqa,  təmiz A. S. N. T. Tapmışam. 

 
*** 

AKADEMİK AKİF ƏLİZADƏ 
 
Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əli-

zadə cənablarının gənc alim və mütəxəssislər şurasının 
təsis konfransında çıxışından: 

“Sosial problemlər elmin inkişafına mane törədir. 
Bunun üçün elmi işçilərin əmək haqqı artırılmalıdır...” 

Bir haşiyə; Bir zamanlar heç də sosial problemlərlə 
təmin olunmayan respublikanın adlı-sanlı elm-təhsil 
fədailərinin əldə etdikləri nəaliyyətləri, elmi ixtiraları, 
kəşfləri ağır yüklü, 50-60 vaqonu olan bir paravoz apa-
ra bilmədiyi halda, bu gün ölkəmiz bir çox sahələrdə 
özünə layiqli yer tutduğu dövrdə elmin, təhsilin indiki 
durumunu, çəkisini  ancaq bir “atlı qarışqa” aparmaq 
gücündədir. 



119	
	

GÖRƏSƏN? 
 
1941-ci il Böyük Vətən müharibəsinin başlandığı 

günlərdən biri. Rusiya vilayətlərinin birində rus mən-
şəli  bir dəstə cavan qız müharibəyə getmək üçün ərizə 
ilə hərbi komissarlığa müraciət edirlər. Komisarlıq on-
ların müharibəyə nə üçün getmələri barədə qızlardan 
sorğu-sual edir. Qızlardan bir neçəsi cavabında deyir: 
“Bizim ana-atamız müharibədə həlak olub.” Komissar 
onlardan üç-dörd nəfəri yaxşı mahnı oxuduğuna görə 
hərbi komissarlığa qəbul edir, qalanlarına deyir: “Ge-
din oxuyun, ərə gedin, bizə çoxlu oğlan uşaqları lazım-
dır.”    

Bəs bizdə son vəziyyət necədir? 
 

*** 
Pul da dost kimidir. Qazanmaq asandır, əldə sax-

lamaq çətin. 
*** 

80 yaşı adlamışam. Mən özümü dövrün ən pulsuz 
varlılarından sayıram. Həyatda mənim təki pulsuz varlı 
varsa xahiş edirəm, bu nömrəyə zəng etsin  051-311-
95-11 

 
*** 

Daim dağlarda, dərələrdə, başı şiş, hündür qayalarda 
fironluq edib yaşayan qartal qəfil alçaq bir ovçunun 
tilovuna düşür. Ovçu qartal ağrı-acı çəkməsin deyə 
ancaq onun qanadlarını kəsir.O an qartal onu hiss 
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etməsə də sonralar o uca şiş, hündür qayalara uça bil-
mədikdə onun ağrı-acısını çəkir. Bəli, 1993-cü il mə-
nim də qol-qanadımı xəyanətkarlar qırdı. Onun ağrı-
acısını hələ də çəkirəm. Görən bu xəyanətin əsl sə-
bəbinin üstü nə vaxtsa açılacaqmı?! 

 
*** 

Ey həzarat! “Allahu əkbər” deyib qarşındakı qan 
qardaşına avtomatla atəş açıb onu güllələmək nə dərə-
cədə uyğundur?  

*** 
 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ SAYAĞI 
 
Ey həzərat! Rəhmətlik Mirzə Cəlil demişkən: “Nə 

üçün biz çalışırıq özümüzü Avropa millətlərinə oxşa-
daq?  Nə üçün o millətlərdən heç birisi özünü bizə 
oxşatmağa çalışmır? Onu da bilin və  agah olun ki nə 
qədər bu dünya var, heç bir millət özünü bizə oxşat-
mağa çalışmayacaq!” 

Ey mənim müsəlman qardaşlarım, sizə üz tuturam. 
Niyə haqq sizi yaradandan bəri başqa haqqlara oxşa-
maq üçün həyat səhnəsində rol oynayırsınız. Başqa-
larna oxşamağa çalışırsınız. Siz elə özünüzə oxşaya 
bilməzdiniz ki, başqaları sizə oxşamaq üçün can atay-
dılar. Axı sizin ata-babalar çox layiqli, dəyərli adət 
ənənə, abır -  həya normaları qoyib gediblər. Niyə keç-
mişinizi qoruyub saxlamırsınız. Başınıza hicab bağla-
maqla İranlılara, şortik geyməklə avropalılara oxşa-
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maqda nə demək istəyirsniz. Niyə Həzi Aslanovlara, 
Mehdi Hüseynzadələrə, Mübariz İbrahimovlara, Əlyar 
Əliyevlərə, Natəvanlara, Nigralara, Həcərlərə oxşa-
mağa can atmırsınız. Niyə Qızqayıt Həsənovaya oxşa-
mırsınız ki, o boyda imeriyanın başçısı Nikita Serge-
yeviç Xruşov ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı ordenini 
təqdim edəndə onu öpmək istəmiş, lakin Qızqayıt 
xanım bir azəri qızı olaraq ona öpməyə imkan vermə-
mişdir. 

 
*** 

 
RESPUBLİKA TƏHSİL ŞURASININ SƏDRİ, 

PROFESSOR ƏJDƏR AĞAYEV VƏ TƏHSİL 
SAHƏSİNİN BAŞ BİLƏNLƏRİNƏ 

 
Son 15- 20 ildə sizin iştirakınızla təhsil sahəsində bir 

çox islahatlar aparılmışdır. Lakin o islahatlar təhsildə 
heç bir yenilik yaratmadı. Bu gün orta məktəbi qurta-
ran şagirdlərin 10 faizi oxumağı, yazmağı bacarmırsa, 
51 faizi ana dilindən iki alırsa, bütün bu kimi neqativ 
halları nə üçün müəllimlərin ünvanına yazırsınız və 
günahı onlarda görürsünüz.  Ən böyük ali məktəb olan 
BDU-nu bitirmiş, 15-20 ildən artıq müəllimlik təcrü-
bəsi olan hər hansı müəllimdə günah axtarmaq heç də 
düz deyil. Bu gün indiyə kimi aparılan islahatlar təhsil 
sahəsində heç bir yenilik yaratmamışdır. 12 illik dərs 
ilinə keçməyin də xalqın maariflənməsində heç bir rolu 
olmayacaq. Mən və mənim kimi yüzlərlə tələbələrə 
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orta məktəbin dördüncü sinfini qurtaran bir qız 
müəlliməsi müharibə şəraitində əlifbanı öyrətmişdi. 
Biz özümüz oxuduq. Bunun sirrini tapmaq lazımdır. 

 
*** 

 
Təhsil sahəsində özlərini çoxbilən hesab edən "təhsil 

ekspertləri" Bir məktəbdə birlikdə işləyən müəllimlərin 
biri digərini imtahana çəkib, imla yazısını yoxlamaq 
əxlaqi dəyərlərimizə nə dərəcə də uyğundur. Təhsil 
sahəsində 15 ildən artıq heç bir yenilik apara bilmir-
siniz. Xalqın, bu müəllimlərin əsəbləri ilə oynamayın. 
Axı bütün ekspertlərin müəllimi müəllim olub. 

 
2 mart  2017 saat 11.22 

 
*** 
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OXU TAR! OXU TAR! SƏNİ KİM UNUDAR?   
 
Ahından, naləsindən bir vaxtlar qorxuya düşən 

xainlər bir şair cismini od-alova qaladılar, susdurdular. 
Lakin onun ruhunu daim içində gəzdirən azəri qadını 
Münəvvər xanım daş heykəldə əbədi yaşatmaq üçün 
cizgisini çəkdi. Bu gün həmin xainlərin bir növü olan 
sən də onun daş heykəlini uçurdursan. Lakin o yaşayır, 
yaşayacaq. Milyonlarla Müşfiqsevərlərin qəlbində. 
Necə ki, tar susmadı. Tar yaşadı. Ey mürvətsizlər! Öz-
ləriniz bu xalq üçün, vətən üçün bir iş, bir yenilik 
etmədiyiniz halda köhnəliyi uçurmayın, dağıtmayın. 
Gələcək sizi topa tutacaq. Çox maraqlıdır görəsən 
Yazıçılar İttifaqının rəhbərliyi və Müşfiqsever insanlar 
nə üçün həmin xainlərə qarşı öz tutarlı sözlərini 
demirlər?!... 
Şairin büstünün götürülməsi ölkə başçısı İlham 

Əliyevi də hiddətləndirdi və məsələyə münasibət bil-
dirən prezident nakam şairinin ruhuna hörmətlə yanaş-
mağı tələb etdi. Hazırda heykəl yerinə qoyulub, ətra-
fında abadlıq işləri görülür...   

 
1 mart 2017 saat 10.42 
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EY HƏZƏRAT! 
 
Böyük Alban hökmdarı 21 yaşlı Cavanşir 6-cı əsrdə 

Qafqaz sıra dağlarını ərəblərdən, farslardan ümumi-
likdə yadelli işğalçılardan azad edib, qoruyub saxladıq-
larına görə sasanilər ordusunun sərkərdəsi Rüstəm 
Cavanşirə üzəri mirvari ilə bəzədilmiş qızıldan kəmər 
və qızıldan qılınc bağışlamışdır.  Bu gün Suriyadan 
qandan-qadadan, oddan-alovdan baş götürüb ərəb 
ölkələrinə qaçan, uca boylu, qələm qaşlı, ala gözlü 
Suriya qızları ərəb torpağına keçən kimi ərəblərin varlı 
kişilərinin tilovuna keçir. Hazırda ərəb dövlətindən 
turist kimi ölkəmizə gəzməyə gələn insanlar ölkədə 
nəsli kəsilməkdə olan və qırmızı kitaba düşən quşların, 
cüyür, ceyranların və müxtəlif növ heyvanların ovlan-
ması ilə məşğul olurlar. Buna əlaqədar təşkilatlar isə 
göz yumurlar. Bu gün biz öz keçmişimizi unudaraq, 
ərəbləri, farsları öz evimizin əziz qonağı sayaraq on-
ların dörd arvad almaq təkliflərinə maraqla qulaq 
asırıq.  

Nədir son zamanlar xalq arasında süni, şiə prob-
lemi?! Bunu kim atıb ortalığa?! Avropadan surətlə, bəl-
kə də xısın-xısın içimizə daxil olub, bizim ata-baba 
adətlərini sıxışdırmaqda görən məqsəd nədir?! Nə üçün 
biz gündən-günə avropalaşır, farslaşır, ərəbləşirik?! 
Necə olub bizim çox dəyərli adət-ənənələrimiz?! Mə-
gər bizim bir arvadlıq adətimiz, mədəniyyətimiz bizi 
qane etmirmi?! Nə üçün biz başqalaşırıq?! Biz elə 
özümüz ola bilmərikmi?! Bütün dünya xalqları bizim 
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indiki hazırki durumumuza həsəd apardığı halda bu 
kimi yabanı hallar özümüzü özümüzdən bezdirir. 
Hazırda bu kimi hallara qarşı ölkədə alim, ziyalı, 
ağsaqqal sözünə böyük ehtiyac duyulur. Unutmayaq ki, 
bir azdan bu eybəcərliyin, bu iyrəncliyin, rəzilliyin 
qarşısını almaq müşkilə çevriləcək. 

 
28 fevral 2017, saat 11.35 

 
*** 

Dedim: 21 yaşlı Alban hökmdarı Varaz Qriqorun 
oğlu Cavanşir  Tərtəri (indiki Bərdə) özünə paytaxt 
seçməklə səkkiz ilə yaxın ərəblərə, farslara və yunan-
lara qarşı ən ağır işgəncələrlə mübarizə aparır. Qoca-
man Qafqazı bu kimi yadellilərdən qoruyub saxlayır. 
Saxlayır ümumilikdə mənim üçün, sənin üçün, onun 
üçün.  

Lakin bu gün  bir sıra işbazlar tərəfindən Qəbələ, 
İsmayıllı, Oğuz, Qax, Şəki dağlarında, füsunkar meşə-
lərində, insanların azad şəkildə rahat  gəzib dolaşmağı,  
o dağların soyuq bulaqlarından bir qurtum içməyi 
qadağan olunub.  
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HÖRMƏTLİ MAHİRƏ XANIM NAĞIQIZI 
 
Adını, unvanını bilmədyim dəyərli-dəyərsiz axtarış-

larin içərisində gördum ki, muasir cəmiyyətdə deyəsən 
dəyərli söz sahibinə ehtiyacım vardır.İnsan nə vaxt 
dara duşəndə bir an toxtasin deyə anasını haraylayır, 
anasını çağırır. Sanki ana o an onun dərdinə məlhəm 
olacaq. Sizin iki misralıq ana kəlamınızdan görünür ki, 
içinizdə mənim ruhumu oxsayan sozlər var, sizə 
alqıslar olsun ay azəri xanımı. 

26 fevral 2017, saat 16.32 
 

*** 
  

TƏHSİLİN BAŞ BİLƏNLƏRİNƏ 
 
Təhsil nazirliyinin elmi, ali, orta ixtisas təhsili şöbə-

sinin yüksək səlahiyyət daşıyan rəhbərləri, bir anlIğa 
fərz edək ki, Azərbaycan hökumətinə verdiyiniz uni-
versitetlərdə hazırlıq fakültələri yaratmaq təklifinizə 
Azərbaycan hökuməti musbət cavab verəcək və sizin 
fikrinizcə ondan sonra ali təhsilli insanların sayı arta-
caq, çoxalacaq? ! Bəs sonra nə olacaq? Bu yolla arta-
caq savadsız ali təhsilli kadrlar ölkəyə lazımdırmi? Mə-
gər ölkədə dəyərincə ali təhsilli mutəxəsis, peşə sahib-
ləri azdırmı? Xarici ölkələrdən, xususilə Danimarka ki-
mi bir ölkənin təhsil sahəsində yaydığı təcrubəsini 
bizim ölkədə yaymaqla nə demək istəyirsiniz ? 

26 fevral, 2017 saat 15:41  
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Ölkəmizdə günbəgün artan iqtisadi, sosial prob-
lemlər baş verən yeniliklər, hazırda bütün Avropa ölkə-
lərini heyran qoymaqdadır. Yalnız təhsildə aparılan 
vaxtaşırı lüzumsuz islahatlar təhsilimizi uçuruma 
aparır. Bu barədə mən söhbət açmaq istəmirəm. Lakin 
bu günlərdə Təhsil nazirliyinin bir qərarı məni çox mə-
yus etdi. Beləki, o qərarda deyilir:  “Direktor müa-
vini”olmaq istəyən hər bir müəllim imtahan vermə-
lidir.” Ey başbilənlər! Bütün bəşəriyyəti imtahandan 
keçirən bu peşə sahiblərini kimlərin imtahan etməyə 
haqqı vardır? 

Bəli, dünya yaranan gündən bütün bəşəriyyəti idarə 
edən insanlar müəllimin zehni düşüncəsinin məhsulu 
deyilmi? Hələ hər hansı bir insana 1-ci sinifdə 32 hərfi 
öyrədən sənə, mənə, ona müəllim olmayıbmı? Bu gün 
sən nazir, sən prokuror, sən polis, sən mühəndis, sən 
memar və onlarla elm, sənət insanları müəllim əmə-
yinin məhsulu deyilmi? Görən elə bir varlıq varmı ki, 
müəllimi sorğu-sual, imtahan etsin? Bir vaxtlar ölkəmi-
zin telekanallarının birində ən məhşur elm,sənət adam-
larını divana çəkdikləri kimi? 

Bununla da, bütün bəşəri sözlərin fövqündə duran, 
mənası, məzmunu böyük bir romana sığmayan müəl-
lim sözünü niyə bu qədər kiçildirsiniz? Məhz belə-belə 
axtarışların, verilən qərarların nəticəsidir ki, respub-
likamız gündən-günə inkişaf edərək, Avropa ölkələrini 
yarışa çağırdığı halda elm və təhsildə heç bir yenilik 
əldə edilmir. Bir vaxtlar cəmiyyətin inkişafında öz 
sözünü deyən bədii ədəbiyyat öz oxucusunu tapmış-
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dırsa, bu gün keçmiş bədii ədəbiyyat yazılmadığı kimi, 
bu gün o keçmiş oxucu da demek olar ki, olduqca 
görünməz haldadır. 

Bu kimi fikirlərin timsalında yüzlərlə müəllim və 
insanların səsi ilə bu gün parlamentdə özünə mötəbər 
kürsü tutmuş Hadı Rəcəblinin dedikləri: “Müəllimin 
əmək haqqı azdırsa, onlar gedib fəhləlik və dülgərlik 
edə bilərlər.” Onun bu fikri on minlərlə insanlar kimi 
məndə də bir vətəndaş kimi o insana ikrah hisləri oyat-
dı. 

 
*** 

 
ƏZİZ AQŞİN YENİSEY! 

 
Azərbaycanda on minlərlə elm-təhsil, sənət, şair və 

yazıçılar vardır. Onların içərisində sizin kimi fikir və 
duyğu dəryasında üzənləri çox azdır. Sizin kimi 
oğullara xalqımızın böyük ehtiyacı vardır.Təkcə Nov-
ruz bayramı atributları haqda dediyiniz dəyərli kəlam-
ları indiyə kimi elm-təhsil, sənət sahibləri deyə bil-
məyib. Bu amal uğrunda mübarizədə sizə uğurlar arzu 
edirəm. 

 
22 fevral,  10:33 
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ZƏRDÜŞT VƏ ARAZ ƏLİZADƏ 
QARDAŞLARI! 

 
Özünüzün dəyərsiz, məzmunsuz, mənasız fikirlə-

rinizlə cəmiyyətdə hay-küy, qarışıqlıq yaratmağa çalı-
şan Zərdüşt və Araz Əlizadə qardaşları! Özünüzü çox-
bilmiş kimi aparıb, gündəmdə görünüm deyə nə üçün 
lüzumsuz, mənasız fikirlərinizlə cəmiyyətin bu təla-
tümlü, ağrılı-acılı məqamında cəmiyyətdə bir dağınıq-
lıq, hərc-mərclik yaradırsınız. Xalqı çaşdırırsınız! 

16 fevral, 10:17 
 
 

*** 
 

BDU-nun PROFESSORU CAHANGİR 
MƏMMƏDLİ! 

 
Bu gün siz dərs dediyiniz tələbələrə elə təhsil, bilik, 

elm, dünyagörüş bəxş edin ki, universiteti qurtarandan 
sonra bir iş tapıb, işləyə bilsinlər!... Lazım gələndə 
Cocuq Mərcanlıda işləyəcək müəllim tapılacaq. Bu cür 
gündəmə gəlməklə əks halda cəmiyyətdə gülüş hədə-
finə çevrilə bilərsiniz. 

 
16 fevral, 10:13 
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ŞƏMSƏDDİN HACIYEV 
 
Və onun təklifinə şərik çıxan deputat cənabları  sizə-

bizə  və ümumilikdə bütün bəşər övladlarına elmi 
sənəd aşılayıb dərs verən müəllimlərin əmək haqlarının 
artırılmasına pul çatmadığı halda, bəs necə oldu ki, siz 
deputatların əmək haqlarının artırılmasına  dövlət 
vəsaiti çatdı? 

 
 

*** 
 
1941-1945-ci illərdə heç də böyük güc potensialı 

olmayan Sovet dövləti Alman faşizmini darmadağın 
etdi. O illərdən keçən dövr ərzində, dünyanın super 
dövlətinə çevrilsə də, özü yerlə yeksan oldu. Hazırda 
alman dövləti dünyanın ən qüdrətli dövlətinə çevrildi.  
Görən indiki tarixçilər, politoloqlar bunun sirrini nədə 
görürlər?  

12.12.2013                                                                     
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İKİLİ  DÜNYAMIN TƏZADLARI 
 
Gözümü açıb ayağım yer tutandan yol gedirəm. 

Hara gedirəm? Niyə gedirəm?! Özüm  bilirəm cava-
bını! Bilə-bilə gedirəm. Bu yolun axırı görünmür. Bu 
yolda çoxlu tufanlarla, boranlarla, qasırğalarla, təla-
tümlərlə, zəlzələlərlə qarşılaşdım. Keçilməz yollar keç-
dim. Dağlara çıxdım. Dərələr keçdim. Vəhşiliklərlə do-
lu bir aləmlə üzləşdim. Fərhad kimi külünc götürüb 
dağ çapdım. Hər cür fitnə-fəsadlara, ağrı-acılara qalib 
gəldim.Bəzən elə oldu ki, bütün vücudum, daxili dün-
yam, kin-kidurət, nifrətlə dolurdu. Mən bunları götür-
məyərək özümü ümmansız dənizlərə atdım. Dəniz dal-
ğaları məni bir müddət özü ilə uzaqlara apardı. Lakin 
dəniz birdən ayılaraq mənim daxili dünyamdakı xain-
liyi, paxıllığı, üfunəti, çirkabı görüb sanki qəflət yuxu-
sundan ayıldı. Dəniz suları mənim daxilimdəki o 
çirkabı qəbul etmədiyindən öz dalğaları ağuşunda yeni-
dən torpaq üzərinə qaytardı. Bütün bu illər ərzində 
getdiyim yol, məni Everest zirvəsinə çıxardı. Mən 
Everest zirvəsindən aşağıya, nə ümmansız dənizlərə, nə 
də yer üzünə qayıda bilmirəm. Mən bu zirvədən baxa-
raq sonrakı taleyim haqda fikirlərə qərq oluram. 
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*** 
 
Çox çalışdım xarakterimi dəyişdirim, müalicə etdi-

rim. Sənə, ona, digərlərinə bənzəyim. Mümkün olmadı. 
Dərmanı tapılmadı. 

 
                                           *** 

Ehtirasın ağlı söndürdüyü anda, ata qatilliyi də 
mümkündür! 

 
*** 

 
E-hey! Başlarında qardan yaranmış tacları, ərəb 

şeyxlərinin başlarındakı taclara oxşar dağlar! Yamacla-
rını tər bənövşələr, güllər, çiçəklər, quzuqulağı, kək-
likotu müxtəlif dərman otları bəzəyən dağlar! Sinə-
sində vəhşi qoyunlar gəzən dağlar! Buz bulaqlı, 
baldırqanlı dağlar! Elə zənn edirdim ki, illərlə qopar-
dığım ah-nalə, çəkdiyim nərə, fəryad nəticəsində baş 
verəcək tufan, zəlzələ qasırğa sizi əridib yerlə yeksan 
edəcək. Amma təəssüf yanıldım.  Əritdi sizin dağınızın 
dağı məni 

**** 
 
E-e-hey! Zirvəsi qarlı, sinəsi dağlı, dibi çaylı, ürəyi 

ah-naləli Zəngəzurum! Bəs deyirdin ki, mən səninəm, 
həmişə sənin olmuşam. Bəs nə üçün indi ermənilərə 
xidmət edirsən? 
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Nə üçün qaynayıb, coşub, tufanlardan, zəlzələlərdən, 
boranlardan, ildırımlardan qopub qağılıb yerlə yeksan 
olmursan? 

Axı sən kişisən, kişiliyin olub. Səndə neçə-neçə 
ərlər-ərənlər qılınc tutub, köhlən atlar oynadıblar. İndi 
niyə belə oldu? 

Kimsə dedi: “Nə üçün o sualları özünə vermirsən?” 
Mən cavab tapmadım. 
 

*** 
 
Sənin ad gününə gül dərmək üçün sinəmə çəkdiyin 

dağa çıxıram. Dağa çıxıram. Sənə dərəcəyim gül, dağ 
başında sıldırım qaya döşündədir. Ora çıxarkən ayaq-
larımın altından daşlar qaçır, torpaq sürüşür.Yıxılıram, 
dururam, iməkləyə-iməkləyə çıxıram. Kaş o gülləri 
dərə biləydim, sənə xoş gəlsin deyə! 

 
Faig Husiyev  Çox Orijinal bədii ifadədir !!!!!!! 
 
Cənab Faiq Hüsiyev, gözəl dəyərləndirməniz üçün 

sizə minnətdaram! 
 

***	
 
Ömrümdən keçən illərdə, hundur əlçatmaz dağların 

zirvəsinə çıxdım. Çoxlu dərələr, çaylar keçdim, bulud-
lar uzərində oldum. Ömrumdən çox surətlə keçən an-
larda içimdə keçirdiyim, özumlə gəzdirdiyim məni 
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narahat edən çoxlu mənali-mənasiz, ünvanlı-ünvansız 
suallara cavab tapa bilmədim. Mənə verilmiş dəyərli 
ömrumun layiqsiz sanları qalmaqdadir.İnanmıram ki, 
qalan layiqsız sanlarda məni maraqlandıran suallara 
cavab tapa biləm.  

 
Nigar Miku  Allah ömür versin, Mayis müəllim 

mənasız və ünvansız suallara cavab tapmaq hec də 
lazım deyil. Qoyun o suallara cavabı mənasız ömür 
sürənlər cavab tapsın. 

Bəyən · Cavabla · 1 · 26 Fevral, 16:31 
 
Mayis Yanardag  Nigar xanım mənim fikir və duy-

ğularımla daima maralanıb layiqli cavab verdiyinizə 
görə sizi bağrıma basıb, öpurəm. Sizə və sizin səxsi-
nizdə ailə uzvlərinizə can sağlığı arzu edirəm. 

Bəyən · Cavabla · 26 Fevral, 16:35 
 
Nigar Miku  Çox sag olun, siz mənim üçün çox də-

yərli insansınız 
Bəyən · Cavabla · 26 Fevral, 16:38 

	
***	
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İSTƏYİRƏM 
 
XX əsrin 40-50-60-cı illərin adamı olmaq istəyirəm. 

Uşağı, böyüyü olmaq istəyirəm. Qardaşı, bacısı olmaq 
istəyirəm. Oğlu, qızı olmaq istəyirəm. Xalası, bibisi 
olmaq istəyirəm. Bibioğlu, xalaoğlu,dayıoğlusu olmaq 
istərdim. Qohum-qonşusu olmaq istərdim. Kiminsə 
dostu, tanışı olmaq istərdim. Qaytar məni o illərə Ya 
Rəb! Öz doğma ata-babalarımın qoyduğu aləmə, xətir-
hörmətlə dolu bir aləmə! Mən avropalı olmaq istə-
mirəm. O illərin, yazarların, kitabların, kitabxanaların 
oxucusu olmaq istəyirəm. Dərslik yazmaq gücünə ma-
lik insan istəyirəm. Kinosunu, teatrını, tamaşasını istə-
yirəm.  

 
31 may,   10:14   

 
*** 

 
ROMANIN YARANMA TARİXİ 

 
Müasir dövrdə ədəbiyyatda  işlənən “roman” sözü 

latın sözü olub, “əbədi yanar” mənasını daşıyaraq XII 
əsrə təsadüf edir. III əsrdə romalıların tutduğu ərazidə 
latın dilinin təsirinə bütün yerli əhali məruz qalır. 
Beləliklə, roman sözü “əbədi yanar” kimi yox, milliy-
yət, bəzən də “yer” mənasında işlənib. O dövr roma-
lıların işğal etdikləri ərazilərdə, yazılan bütün yazılar, 
istər nəsr, istərsə də poeziya əsərləri həcmindən asılı 
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olmayaraq “roman” adlandırılıb. Ta qədim zaman-
lardan “roman” dillərindən ispan, fransız, italian və s. 
dillərdə yazılan bütün əsərlər “roman ”adlandırılıb. 

Dünya ədəbiyyatında əsil romanın bir ədəbi janr ki-
mi yaranma tarixi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə 
bağlıdır.Nizaminin adı şərq ədəbiyyatında məhəbbət və 
tarixi roman janrının yaradıcısı kimi fransız şərqşünas-
lığında bu gün də təbliğ olunaraq qeyd edilir. Fransız 
şərqşünası  Mölenin fikrincə dahi Nizami yaradıcılı-
ğında hadisələrin ardıcıllığı, surətlərin rəngarəngliyi, 
bədii təsvir vasitələri bir daha sübut edir ki, şair şeirlə 
yazılmış “roman” janrının yaradıcısıdır.  

Böyük Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan beş böyük 
əsərdən dördü, o cümlədən, “Leyli və Məcnun”, “Xos-
rov və Şirin”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” Azər-
baycan roman janrının həm formaca, həm də məzmun-
ca ən mükəmməl və ən keyfiyyətli nümunələrindəndir. 
İstər Şərq, istərsə də qərb ədəbiyyatındakı Nizamiyə 
qədər yazılmış cəngavərlik epopeyalarının heç də biri 
roman janrının qanunlarına, tələblərinə dolğun şəkildə 
cavab verməmişdir. Dahi Nizami yaradıcılığından bəhs 
edən və şairin “Xosrov və Şirin” əsərini Fransız dilinə 
çevirib, 1970-ci ildə Parisdə nəşr etdirən Anrimasse 
onun adını fransızca “Xosrov və Şirin” əsəri qoyub. 

(Yazı Əsgər Sərkəroğlunun “Azərbaycanın pey-
ğəmbərləşən mütəffəkir şairi” adlı kitabındakı elmi 
söhbətin əsasında qeydə alınıb). 
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MAYİS YANARDAĞ  HAQQINDA 
 
 Mən Mayis Yanardağı görkəmli jurnalist, elimin, 

obamın ağsaqqalı kimi tanıyıram. Mayis müəlimlə 
görüşəndə hər dəfə sevinirəm. Mayis müəllimin yara-
dıcılığı ilə yaxından tanışam. Onun “Naməlum sirrləri 
açanlar” kitabı mənim stolüstü kitabımdır. Mən Mayıs 
müəllimə bir insan kimi vurğunam və onu  böyük bir 
şəxsiyyət hesab edirəm.  

  
Mayis müəllimə böyük yaradıcılıq                                          

arzuları ilə  Arif Şəkərəliyev. 
   Əməkdar elm xadimi,                                                 

İqtisadiyyat elmləri doktoru 
                        Beynəlxalq Menencment      

Akademiyasının üzvü, 
                        “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı. 

                                                       06.06.2007 
 

*** 
 
Hörmətli Mayis müəllim, ilk tanışlıqdan sizdə olan 

təssübü, qeyrəti, yüksək potensialı, ən əsası isə yurd, 
vətən qeyrəti çəkdiyinizi kəsf etdim.Çox xoşbəxtəm 
ki,sizin kimi bir ziyalı ilə üz-üzə oturdum və həmfikir 
oldum. Sizə can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzu-
layıram. 

BDU Filologiya elmləri doktoru,  
professor Elman Quliyev 
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*** 
Xalqımın böyük oğlu, vətənpərvər publisist Mayis 

Yanardağa! Xeyirxah insana, mədəniyyətimizin, ədə-
biyyatımızın yolunda ömrünü gilə-gilə əridən şəxsə ən 
xoş arzular. 

BDU Filalogiya kafedrasının müdiri, 
Filologiya elmləri doktoru, professor, 
 Milli Məclisin deputatı Həsən Mirzə 

 
*** 

 
Tanınan qələm sahibi, nəcib insan, şəxsiyyətinə 

daim hörmət bəslədiyim Mayis Yanardağa ən xoş ar-
zular. 

BDU, “Cinayət hüququ”  
kafedrasının müdiri, 

hüquq elmləri doktoru, professor  
Firudin Səməndərov. 

*** 
Şəxsiyyətinə, böyüklüyünə, vətənpərvərliyinə, zi-

yalılığına böyük hörmət  bəslədiyim və qarşısında baş 
əydiyim Azərbaycanımızın görkəmli oğlu Mayis qar-
daşa xoş arzularla. 

                                           ADTU-nun 
                             Ümumi Cərahiyyə kafedrasının 

müdiri,  Tibb Elmləri doktoru, professor     
                                            Loğman Məmmədov 
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Yüksək intelekti, mədəniyyəti və insani keyfiyyətləri 

ilə dərin rəğbətimi qazanmış, xalqımızın tanınmış ziya-
lısı Mayis Yanardağa peşə fəaliyyətində və şəxsi həya-
tında daha böyük uğurlar arzusu ilə pərəstişkarı Əziz 
müəllimin ürək sözləri: 

“Bir filosof 
kimi insan 
problemi məni 
həmişə düşün-
dürür və bu 
düşüncələrimin 
bir hissəsi 
mənim bir neçə 
il bundan əvvəl 
çap etdirdiyim 

“İnsan 
haqqında 

fəlsəfi 
düşüncələr” kitabımda öz ifadəsini tapmışdır. Mən in-
sanın müxtəlif aspektlərinə yaxın tanışam. Mayis 
müəllimə rast olduqdan sonra insan haqqında bildik-
lərimə bir cümlə əlavə etmək istəyirəm: “Kaş xalqı-
mızın Mayis müəllim kimi Vətənpərvər oğulları çox 
olaydı”.  

                                 Professor, fəlsəfə elmləri 
                           Doktoru Əziz Məmmədov 
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Həyatımda 
çox insanlarla 
tanış olmuşam. 
Lakin Mayis 
Yanardağ kimi 
insana heç vaxt 

rast 
gəlməmişəm. 

O, olduqca 
maraqlı olduğu 

qədər də qeyri-adi adamdır. Onun fəlsəfi sualları, fikir-
ləri bu gün də məni bir ziyalı kimi, bir insan kimi 
düşündürür. Görəsən nə vaxtsa onu uzun illərdən bəri 
narahat edən bu qeyri-adi suallara onu qane edə biləcək 
səviyyədə cavab verə biləcəyəmmi? Taleyimə minnət-
daram ki, mən belə bir ağsaqqalla, ziyalı ilə, geniş 
təfəkkür sahibi ilə tanış olmuşam və əlaqə saxlayıram. 
O, Vətənini sevən, onun ağrı-acısını öz qəlbində yaşa-
dan bir insandır. Belələri həyatda şox azdır. Sevinirəm 
ki, bu azların içərisində Mayis müəllimin  xüsusi yeri 
və çəkisi var. Mayis müəllim elə bir insandır ki, gör-
düyü işin müqabilində heç vaxt hər hansısa bir maraq, 
əvəz güdmür. Onun gözü və ürəyi mizan tərəzisidir. 
Allahdan arzu edirəm ki, Mayıs müəllimin bu tərəzisi 
heç vaxt pozulmasın.  

Hörmətlə Bakı Dövlət Universitetinin   “Mülki 
proses, əmək və ekologiya hüququ” kafedarasının 

müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor  
Hacı Alış Qasımov.    11.07.2007 
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*** 

Yalnız jurnalistika sahəsi deyil, insanın normal həyat 
fəaliyyətini əhatə edən əksər sahələrdə özünəməxsus 
çılğın, səmimi, mehriban, ciddi və qayğıkeş olan Mayis 
Yanardağ haqqında fikir söyləmək məndə ruh yüksək-
liyi oyadır. Onun həyatı və yaradıcılığı yalnız və yalnız 
insanların xoşbəxtliyinə xidmət edir. Onunla təmasda 
olduqda sanki adam saflaşır və inamla gələcəyə baxır. 
Tam əminəm ki, onun bir peşəkar jurnalist kimi 
deyəcəyi sözlər qabaqdadır. Onun səmimiyyətinə 
inanaraq ümidvaram ki, qədim Göyçə mahalı haqqında 
deyə biləcəyim xoş sözlərin hüdudu yoxdur. Ona can 
sağlığı, uzun ömür və ailə səadəti arzulayıram.  

 
Bakı Dövlət Universitetinin  
Fizika fakultəsinin dekanı, 

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 
professor, Respublika Jurnalistlər  

Birliyinin üzvü  
Məmmədov Rasim Qara oğlu 

11.07.2007-ci il. 
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Mayis müəllim mənim həyatda rast gəldiyim ən 

nadir insandır. O mənim qəlbimdə özünə elə bir yer 
etmişdir ki, çox çətin ki, o biri dünyada da mən onu 

xatılamayım, 
əzizləməyim.  

Dünyada ikinci 
elə bir insan 
yoxdur ki, mən 
onunla danışıb - 

söhbətləşdiyim 
söhbətləri aparmış 
olum. Çünki 
Mayis müəllim 
çox qətiyyətli və 

təəssübkeş 
insandır. Məni ona bağlayan bir də odur ki, o, Heydər 
Əliyevi ürəkdən sevir, onun əsl dəyərini bilən adamdır. 
Heydər Əliyevi sevmək Azərbacanı sevmək deməkdir. 
Mayis müəllimi özümə sirdaş, qardaş sanıram. 

 
Şamil Əsgərovun dili ilə desəm:  

 
Çox şirindir dost vəfası 
Ondan şirin qaymaq olmaz. 
Dost vəfası, can səfası 
Ləzzətindən doymaq olmaz. 
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Canı qıymaq qəlb arzusu, 
Qandan keçmək bir içim su, 
Bu dünyada tək namusu 
Dost əliylə yazmaq olmaz! 

 
 
Mayis müəllim, sizə uzun ömür, cansağlığı arzu 

edirəm. Kişi adamsan! 
Kişilər isə çox azdır. Sizin kimi kişilərə elmizin-

obamızın böyük ehtiramı var. 
AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisadiyyat 

Elmləri doktoru, professor, 
AMEA İqtisadiyyat institutunun direktrou 

Şahbaz Muradov. 
12.07.2007-ci il 

 
*** 

 
Mayis müəllimi tanıdığım gündən yüksək elmi 

səviyyəyə malik, möhkəm, iradəli, işgüzar, təmiz, 
mehriban bir insan kimi tanıyıram. Xalqımızın belə jur-
nalistlərə, ziyalılara daim ehtiyacı var. 

Bakı Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Filologiya fakultəsinin dekanı, filologiya  

elmləri doktoru, professor Həsən Balıyev. 
Bakı şəhəri, 18 may 2003-cü il. 

 
*** 
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Mayis müəllim Azərbaycanımızın qeyrətli və na-
muslu oğludur. 

 
Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya 
fakültəsinin dekanı, biologiya elmləri  

doktoru, professor Ağavəli İbrahimov. 
*** 

Mən zahirən çoxdan tanıdığım və həmişə qəribə ma-
raq hissi ilə baxdığım, ancaq heç vaxt, heç yerdə bir 
kəlmə kəsmədiyim bu ucaboy, qədd-qamətli, üzündə-
gözündə müdriklik həkk olunmuş insanla, Mayis Ya-
nardağla taleyin hökmü ilə gözləmədiyim bir anda ta-
nış olanda çox sevindim. Cəmi bir neçə dəqiqəlik söh-
bətdən sonra onun ürəyindəki heç kəsə bənzəməyən 
düşüncələrinə və mühakimələrinə bağlandım. Publisist 
olduğunu biləndə sevincim daha da artdı. Mayis bəy 
qəribə, istedadlı və həqiqətən yanar qəlbli bir insandır. 
Mən belə ürəkli, qeyrətli, vətən, torpaq və millət üçün 
boğazdan yuxarı yox, qəlbən yanan gözəl bir insanla 
tanış olduğum, ünsiyyət qurduğum üçün özümü  çox 
bəxtəvər sayıram. 

Mayis qardaş, yavaş-yavaş yan, bu millət üçün yan 
ki, həmişə yana biləsən. Yoxsa təmiz yanıb közərərsən. 
Allah səni qorusun, qardaş. Sənin kimi oğullara bizim 
böyük etiyacımız var!... 

AMEA-nın İran-Filologiya şöbəsinin müdiri, 
filologiya elmləri namizədi,  

yazıçı Əlibala Hacızadə, 
                             Bakı şəhəri, 06.04.2004-cü il.  
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*** 
  
Dünyaya gələndə hər kəsə bir ad verilir. Çox 

qəribədir, insan o adla ömür boyu yaşamalı olur. Xoş-
bəxt o kəsdir ki, adına forma deyil, məzmun kimi yana-
şır, adı ilə məzmunlaşır və mənalandırır. Mayis bir mə-
nada “bahar”  deməkdir. Mənim dostum da həmişə ba-
har təravətliyini saxlayır. Təmkini ilə heyranlıq doğu-
rur. İnsan həyatının ən mənalı meyarı kamillik və 
bütövlükdür. Dost kamilliyi, dost qadirliyi də elə hey-
ranlıq doğuran eləcə yadda qalandır. Mənim qələm 
dostum kişi kimi öz varlığı ilə fərqlənir. Dostumun da 
varlığı gerçəklikdir. Göz önündən getməyən şəha-
nəlikdir. Vüqarına alqış. 

 
Tarix elmləri namizədi, 

siyasi icmalçı  İsrafil Məmmədov. 
Bakı şəhəri, 05.05.2004-cü il.  

 
*** 
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- Əzizim Mayis Yanardağa sual verirlər ki, “Sən 
kimsən?”. O, bu suala cavab verməyə çətinlik çəkdi. 
Doğrudanda insanın kimliyi çox mürəkkəb, mücərrəd 
fəlsəfi bir aləmdir. Buna görə də Mayis bəy məna 
dəryasına girmək istəmədi. Ancaq mən onun yerinə 
dedim: 

- “Mayis Yanardağ Azərbaycanın istedadlı söz 
sahibi, görkəmli jurnalist, Vətəndə addım-addım gəzib 
xalqımızın qüdrətli, görkəmli ziyalılarını tapıb onları 
cəmiyyətimizə tanıtdıran, həmişə Azərbaycanın mənə-
vi problemləri ilə nəfəs alan ziyalıdır. Mayis Yanardağı 
yaxşı tanımaq üçün onunla bir gün yol yoldaşı, həm-
söhbət olmaq kifayətdir. Mən belə oğullarımızla fəxr 
edirəm”. 

 
Xalq şairi SöhrabTahir. 

may, 2007-ci il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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               Dünyaya gəldin o gözəl gündə, 
               Hamını güldürüb ağlayırdın sən, 
               Elə ol, dünyadan bir gün gedəndə, 
               Hamını ağladıb özün güləsən. 
 
Şəxsiyyətinə böyük hörmətim olan ideal əqidəli, 

elmli, ədəbli, qızıl qələmli ixtisasa sahib olan Mayis 
müəllim xeyirxah fikir, xeyirxah söz və xeyirxah əməli 
birləşdirən əxlaq kodeksidir. 

Mayis müəllim özünün çox güclü daxili enerjisi olan 
böyük ata, baba və öz sənətini sevən  (jurnalist sənətini 
sevən) şox müdrik alim və gözəl insandır.  

                 Elmlə, ədəblə yüksələr insan 
                 Bu qoşa qanadla hörmət taparsan. 
 
Mayis müəllimin özünün daxili dünyası var. Özü  isə 

bu kiçik dünyanın kiçik günəşidir. Mayis müəllimin 
cəsarətini heç kimdə görməmişəm.  

                    İnsanın gözü olsa tox,  
                   Sözü qılınc olar, baxışları ox. 
 
Mayis müəllimin sözləri qılıncdır, baxışları oxdur. 

Bu müdrik insan heç zaman ədalətsizliyi qəbul et-
məyən, sözü üzə deyən cəsarətli insandır. Mayis müəl-
lim ideal şəxsiyyətdir. Onun daxili aləmi bir dünyadır.  

                Yaşa bu dünyada yaşamaq üçün, 
                Yaşama heç kəsə daş atmaq üçün  
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Mayis müəllim ədalətsizliklə heç zaman barışmayan, 
sözünü deyən vüqarlı bir şəxsiyyətdir. 

 
           BDU-nun “Kimyanın tədrisi metodikası” 

kafedrasının müdiri  
Hacı Əyyub 

 
***  
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Möhtərəm Mayis Yanardağ! 
Mən sizinlə uzun illərdir ki, radiomuzda əməkdaşlıq 

edirəm. Sizi necə varsınızsa, eləcədə görürəm, təmən-
nasız, halal insan, hər bir insana fərdi yanaşan ziyalı. 
Allah sizi seçib yaratmışdır: Boylu-buxunlu, əzəmətli, 
görkəmli, çinar boylu... əsl Dədə Qorqud cüssəli azər-
baycanlı.  

Birdə böyük şairimiz Hüseyn Cavid demişkən: 
     
              Müəllimdən əvvəl, alimdən əvvəl, 
              Sənin qiymətini təbiət verib.... 
 
Bir də mən sizi hər görən də yenidən təəcüblənirəm. 

Siz elə orjinal sözlər, suallar qoyursunuz ki, ona cavab 
vermək hər adamın işi deyil. Bu, əsl əl işidir. Məsələn, 
tez-tez soruşursunuz ki, respublikada ağsaqqal kimdir? 
Verilən cavablara da reaksiyanız birmənalı deyil!  

Siz elə bir Jurnalistsiniz ki, sizsiz mətbuatımız bir-
təhər görünərdi... 

 
 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univeritetinin  

professoru,  50-dən çox elmi məqalənin, 10 
kitabın, 10-dan artıq ixtiranın,  ABŞ-ın təltif etdiyi 

“Dünyanın intellektual lider”i  
qızıl medalı  ilə təltif olunmuş 

Əliyev Telman (Bakı Dövlət Universitetinin 
heyəti) 
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                     “AXTARAN  KİŞİ” 
 
 Mayis Yanardağ 

mənim üçün kimdir? 
Onun özü ilə 

ünsiyyətim olmamışdan 
əvvəl hərdən rastlaşır-
dıq. Bəzən də onu 
uzaqdan-uzağa işə 
gələn görürdüm. 
Vücuduna, əzəmətli 
görkəminə, asta-sta 
şahanə yerişinə, 
davranışına maraqla baxırdım. Və hər onu görəndə 
mənə elə gəlib ki, gur saçları çiynini dumana bürüyən 
bu kişini çoxdan tanıyıram. Həm də fikirləşmişəm ki, 
onunla mənimki tutar, çünki belə möhtəşəm görkəmli 
şəxsdə, riya, yalan, rəzillik, ikiüzlülük, yaltaqlıq ola 
bilməz... 

Aylar-həftələr ötdü, tanış olduq. Neçə illərdir 
ünsiyyətimiz, bir-birimizə ehtiramımız var. Onunla 
daha da yaxınlaşdıqca sevinirəm ki, zənnim məni aldat-
mayıb.  

Mayis Yanardağın tex-tez işlətdiyi bir fikir var: 
“Heç özüm də bilmirəm ki, mən bu dünyada nəyi 
axtarıram... Kaş bir anlığa Qubadlı və Zəngəzur 
dağlarının zirvəsində olaydım...” 

Bu sözləri hər gün, uzağı günaşırı deyir. Özü də ürək 
göynərtisi, qəlb nisgili ilə deyir və həmin məqamda 
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mənə elə gəlir ki, o, Qubadlı, Zəngəzur kəlməsini 
işlədəndə dodaqları sanki sözdən od götürüb alaov-
lanacaq. 

Mayisi yaxından tanıdığım, qəlbinə, ürəyinə, ruhuna, 
dünyasına az-çox bələd olduğum üçün məncə onun bu 
dünyada nə axtardığını duyuram, hiss edirəm. 

Mayis Yanardağ ilk növbədə bu dünyada gözəllik, 
bütün məhəbbətlərdə (yurda məhəbbət, dosta məhəb-
bət, gözəlliyə məhəbbət, elmə, idraka məhəbbət...) ülvi, 
pak qüdsiyyət axtarır. 

Mayis Yanardağ insanların münasibətlərində saf sə-
mimiyyətin ülviyyətini axtarır. 

Mayis Yanardağ ünsiyyətlərdəki paklığın yoxa çıx-
dığı məkanda munislik axtarır. 

Mayis Yanardağ dost sözünün çəkisinin, əzəmətinin 
nədən ibarət olduğu həyat ölçüsünü axtarır. 

Mayis Yanardağ bəzən acı da danışır, lap soyüş də 
söyür. Çünki onun qəlbində rəzilliyə, riyakarlığa, yal-
taqlığa, misginliyə, mənfurluğa yer yoxdur. O, həyatda 
üzləşdiyi namərdliyə, şərəfsizliyə dözmür və elə buna 
görə də etirazını, nifrətini, içinin acısını-ağrısını qəzəb 
püsgürməsi ilə çıxarır. Onun dilində söyüş də dadlıdır, 
kəsərlidir, ürəkdən tikan çıxarır, çünki yerində deyilir. 
Ədalətsizliyə, haqsızlığa üsyan edən Mayis Yanar-

dağ fikirlərini, düşndüklərini ürəyində çarmıxa çəkib 
qandallamır. Vaxtaşırı qələmə güc verib sərt, kəskin 
şəkildə haqsızlığa söz qılıncı çəkir, həqiqətə çıraq tut-
mağa çalışır. 
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Qəzəb püskürən, hərdən dilində yonulmamış ifadələr 
göyərən Mayis Yanardağ adi bir səmimi insani münasi-
bətdən kövrələn, göz yaşlarını kipriklərində sıxmağı 
bacaran kişidi. Bungörmək, duymaq üçün onun iç 
dünyasına pəncərə açmağı bacarmaq lazımdır. 

Bütün həyati münasibətlərdə, süfrədə çörək kəsmək-
də, yaxşıya yaxşı, pisə pis deməkdə kişilik sözü onun 
üçün insanlıq meyarıdır. 

Zəngəzur-Qubadlı həsrəti ilə tez-tez Böyük Qafqaz 
dağlarına üz tutan Mayis Yanardağın kövrəkliyini lap 
yaxınları mütləq müşahidə edə bilirlər. Mayis bəy o 
dğlarda, o ormanlarda, o bulaqlar yaxasında həsrətlə 
bir-iki gün tək-tənha qalıb şəhərə qayıdır. Qayıdanda 
mütləq ən yaxın dostlarına bir xışma kəkotu, ya beş-on 
baldırqan, beş-on ləçək dağ çiyələyi, gülü burnunda 
olan meşə yemşanı, ovuca sığan dəstədə bənövşə, ya da 
dağlardan yığdığı pencərdən evində sac üstündə bişirt-
dirdiyi kətə gətirir. Onun belə təbərriklərindən, tütyə-
lərindən mənə də tez-tez pay düşür. Gətirdiyini heç nə 
demədən mizin üstünə qoyur... Qoyub doluxsunmuş 
baxışlarla məni süzür... süzür... süzür... və sakitcə 
otaqdan çıxır. 

Bilirəm ki, yenə dağların ziyarətindən gəlib. Bir az-
dan qayıdıb gəlir otağıma. Əvvəl pəncərədən bayıra 
baxır. Sonra köks ötürüb, “çox mənasız dünyadı... 
özüm də bilmirəm nə axtarıram...”, deyib, əyləşir.  

Belə məqamlarda ona deyirəm:  
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– Mayis bəy, sənin axtardığın doğma yurdun həs-
rətini həssaslıqla duymaq, dədə-babadan qalma 
münasibətlərdəki halallığı qorumağı bacarmaqdır. 

Mayis Yanardağ halallığın işığına xor baxanlara 
haqq-ədalət cəzası verənləri axtarır.  

Mayis Yanardağ Tanrının həyat həqiqətlərinə tapın-
mağı bacaran səmimi insanları axtarır.  
İnsan həyatda çox şeyin həsrətini çəkə bilər. Bu 

həsrətlərin şirini də ola bilər acısı da, kövrəyi də ola 
bilər əzəmətlisi də, ürək göynədəni də ola bilər coşqun 
sevinc bəxş edəni də... Əsas odur ki insanın həsrətini 
şəkdiyi arzuya, istəyə inam güclü olsun. 

Elə həsrət də var ki, qıfılı siyasi əngəllərə bağlıdır və 
onun reallaşmasının müşgülə düşməsi içimizi göyüm-
göyüm göynətsə də, gücümüz xaricindədir. 

Dağ əzəmətli Mayis Yanardağın ürəyinə dağ çəkən, 
hisslərini alova bürüyən Zəngəzur dağlarının həsrətidir, 
Qubadlı ormanlarının, o yurdların buz bulaqlarının, nə-
rəli çaylarının, nəğməli meşələrinin, laləzarlı yamac-
larının nisgilidir. Əminəm ki,  Mayisin ayağı o yerlərə 
dəyəndə dəli nərə çəkib hönkür-hönkür ağlayacaq. 

Ağlayacaq... 
Və bu ağlamaq onun içindəki bütün ağrı-acını yuyub 

yox edəcək... 
Ürəyi rahatlanan Mayis Yanardağın ruhu cavanlaşa-

caq və əminəm ki, dodaqlarında bu sözləri pıçılda-
yacaq: 

– Şükür sənə, İlahi... Axtardıqlarımdan birini tap-
dım...  
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Mayis bəy, o sözləri deyən kimi mənə telefon açarsan. 
Soruşursan ki, mən kiməm? 
Deyim də:  

                            Professor   İlham Rəhimli 
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“DAĞLAR KİMİ VƏFALI MAYİS 
YANARDAĞ” 

 
 Çinar boylu, sərv 

qamətli, saçları qar kimi 
ağappaq, həmişə səliqə ilə 
geyinən bu azman kişi 
çoxsaylı Azərbaycan 
Dövlət Teleradiosu kollek-
tivinin sayılıb-seçilən 
veteran əmək-

daşlarındandır. 
Jurnalistlərin diliylə desək, 
nadir nüsxələrdəndi. İndi 
belələrinə az-az rast 
gələrsən. İlıq nəfəsli bu yaz 

günlərində 80-in belini elə ustalıqla qatlayıb yerə vurdu 
ki, heç uf da demədi. İndi 90-na doğru yol başlayıb. 
Göz dəyməsin, bu ahıl vaxtında, müdriklik çağında da 
buz baltası kimi sapsağlamdır. Ağayana oturuşu-duruşu 
100 yaşa şəksiz-şübhəsiz çatacağından soraq verir. Söz 
yox, ömrün arşınını Allah-təala özü müəyyən edir. 
Bəni-insanın böyük Yaradanın işinə qarışması imkan 
xaricindədir. Amma bu da danılmaz həqiqətdir: 
Tanrının bəxş etdiyi ömrü gərək elə yaşayasan ki, 
sonradan ah-uf edib, peşmançılıq çəkməyəsən. Mayis 
Yanardağ çoxlarına örnək ola biləcək şərəfli bir həyat 
yolu keçib. Dünyaya göz açdığı Zəngəzur mahalına, 
Qubadlı torpağına minbir arzu-diləklə bağlanıb. Teatr 
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İnstitutunu bitirib, gənclik çağlarından mədəniyyət 
sahəsində məsul vəzifələrdə işləyib. Sovet rejiminin 
çox üzünü görüb, raykom idarəçiliyi sisteminin isti-
soyuğundan keçib, çox sınaqlara məruz qalıb. Bununla 
belə, kreslo xətrinə kiminsə qarşısında əyilməyib, 
sınmayıb. Əksinə, gündən-günə öz gücünə olan inamı, 
el arasındakı nüfuzu birə-beş artıb. Yerli partiya-Sovet 
rəhbərləri ən mühüm mədəni-kütləvi tədbirləri ona 
həvalə ediblər. Heçə-neçə sözlü-söhbətli, musiqili-
nəğməli məclislərin mahir təşkilatçısı olub. Vaxtaşırı 
paytaxtdan əyalətə qonaq gələn böyük sənət 
adamlarının, qüdrətli qələm sahiblərinin "qulluğunda 
durub", onlardan çox şeyi görüb-götürüb. Heyif ki... 

                   Dağlar marala qaldı,  
                   Gülü sarala qaldı.. 
Eehh!... Mayis müəllimin hər qarışına bələd olduğu, 

hər obasına at səyirtdiyi başı qarlı, sinəsi lalalı dağlar 
marala qalsaydı nə vardı ki?! Dərdə-azara bax, lap 
əzəldən zəndi-zəhləsi getdiyi nankor qonşuya - ermə-
niyə qaldı o dağlar... Beləcə, çox həmyerlisi kimi, o da 
Bakıya pənah gətirdi. Bir müddət bekar qaldı, heç 
işləyəsi halı da yoxuydu - Qarabağın qara baxtı, 
Qubadlının odlara qalanması korun-korun yandırırdı 
onu. "Vəliyev" familiyasından imtina edib, "Yanardağ" 
soyadını götürməsi də elə o dönəmdə baş verdi. Dağ 
boyda adam beləcə dərddən-sərdən yana-yana dönüb 
oldu Yanardağ!Hamının başına gəlməsə də, gördüyü, 
eşitdiyi həqiqətdir: tərtəmiz dağ havasına, buz kimi 
çeşmə suyuna adətkar kənd-kəsək adamının hay-küylü 
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şəhər həyatına uyğunlaşması, pis çıxmasın, cəhənnəm 
əzabı çəkməyə bərabərdi elə. Üstəlik, hey düşünəsən 
ki, halal zəhmətin, öz əllərinlə tikib ucaltdığın evin- 
eşiyin sənin deyil artıq. Bu dərdə necə dözəsən, gecə-
gündüz qan ağlayan qərib ürəyinə hansı mərhəm söz-
lər, kəlmələrlə toxtaqlıq verəsən axı?! 

            Su gəlsə,sel bilərdim, 
            Meh əssə,yelbilərdim,  
            Burda bir oba salsam,  
            Mən onu el bilərdim. 

Beləcə, "dərd əlindən dağa çıxan" Mayis Yanardağ 
bu boyda şəhərə sığa bilməyib, yanında-yörəsindaki 
yad adamların soyuq baxışlarından üşənərək baş 
götürüb dərdiməndlərin yanına - öz eloğlularının ta 
Sovetlərin vaxtından "özəlləşdirdikləri" Sumqayıta üz 
tutdu. Burada, ona bir köynək yaxın olan adamların 
əhatəsində yavaş - yavaş qırışığı açılmağa, üz-gözü 
gülməyə başladı. 1995-ci ildə tale Yanardağı Dövlət 
Teleradio Verilişləri Şirkətinə gətirib çıxardı. Qurum 
rəhbərliyinin ona göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində 
bir müddət "Telefilm"də çalışdı, sonra radionun "Təh-
sil proqramları" redaksiyasında işə başladı. Və çox 
keçmədi ki, özünü geniş dinləyici auditoriyasına baca-
rıqlı radio jurnalisti kimi tanıda bildi. Çiyin-çiyinə 
çalışdığı həmkarlarının da böyük rəğbətini qazandı. Ar-
tıq neçə ildir Mayis müəllimin "doğma divarlar" 
arasında fəaliyyət sahəsi dəyişib - o, Teleradionun ki-
tabxana müdiridir. Qoltuğundan qəzet-jurnal, yol çan-
tasından kitab-dəftər əskik olmaz. Aqillərimizin sözü-
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dür, “Dolan bulud boşalacaq”, deyiblər. İlk baxışdan 
sakit, təmkinli adam təsiri bağışlayan Mayis Yanar-
dağın qartalsayağı müşahidə qabiliyyəti, özünəməxsus 
təbəssümü, incə yumor hissi var. Amma yaman əsib-
coşan vaxtları da olur. Onun bu çılğınlığı həddən ziya-
də həssas olmasından, hər hansı hadisəyə özəl yanaşma 
tərzindən, bir qədər şablon çıxsa da, böyük vətənpər-
vərliyindən irəli gəlir. Tərifdən uzaq, tam səmimiyyətlə 
deyim ki, bu kişinin geniş, gözəl qəlbi var, ürəyi vətən 
sevgisi ilə döyünür, torpaq nisgiliylə çırpınır. Milli 
təəssübkeşlik hissi Mayis Yanardağın vətəndaşlıq pas-
portudur. Bir dəfə də olsa, şəxsi problemlərini dilə 
gətirməz. Milli soyumuzun taleyüklü məsələlərindən 
söz düşəndə isə uşaq kimi kövrələr, bəzən də dəliqanlı 
cavanlar kimi əsəblərini cilovlaya bilməyib dağ çayları 
kimi coşar, bütün "bəndi-bərəni" vurub uçurar... 

Bir şakəri də var: hər adama ürək qızdırmaz, hər 
adamla könül söhbəti başlamaz. Yalnız özünə-sözünə 
bələd olduğu adamlarla dərdləşər, dostluqda vəfalı 
olduğu üçün giley-güzarını da vəfalı dostlarla bölüşər. 
Bəzən isə (bəlkə də, dostlara əli çatmayanda) hər hansı 
mövzu ilə bağlı fikirlərini, düşüncələrini mətbuata, 
internet saytlarına çıxarar. Bununla da kifayətlənməyib 
nəşriyyatlara üz tutar, ürəyinin atəşini kitab 
bağlatdırmaqla söndürər. İndiyə kimi xeyli publisistik 
kitabı ("Niyə gəldim bu dünyaya...", "Bir ömürdən sə-
hifələr", "Bir daha çeşmələrdən seçdiklərimiz" və s. ) 
işıq üzü görüb. Bu kitablar maraqlı ömür yolu keçən, 
dünyanın çox üzünü görən Mayis Yanardağın, bir növ, 
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öz oxucusuna publisistik hayqırtısı olmaqla yanaşı, 
həm də təlatümlü daxili aləminin bədii güzgüsüdür.  

“Mayis Yanardağ istedadlı söz sahibi, görkəmli 
jurnalist, vətəni addım-addım gəzib xalqımızın qüdrətli 
ziyalılarını tapıb onları cəmiyyətimizə tanıtdıran, hə-
mişə Azərbaycanın mənəvi problemləri ilə nəfəs alan 
ziyalıdır. Mayis Yanardağı yaxşı tanımaq üçün onunla 
bir dəfə yol yoldaşı, həmsöhbət olmaq kifayətdir. Mən 
belə soydaşlarımızla fəxr edirəm”. Bu fikirlər sevimli 
Xalq şairimiz Söhrab Tahirə məxsusdur. Yəqin 
mənimlə razılaşarsınız: Söhrab müəllim kimi müdrik 
söz ustası hər adam barədə belə danışmaz, onun şəxsiy-
yətinə belə yüksək dəyər verməz. Bu mənada siyahını 
xeyli uzatmaq, adları yetərincə sıralamaq mümkündür. 
Mayis müəllimin hədsiz təvazökarlığını, yaxın bir dos-
tunun diliylə desək, sığala getmədiyini nəzərə alıb, yal-
nız iki-üç görkəmli şəxsin onunla bağlı ürək sözlərini 
diqqətinizə çatdırmaqla kifayətlənmək zorundayam.  

“Mən uzun illərdir ki, Azərbaycan Radiosu ilə, 
Sizinlə əməkdaşlıq edirəm. Sizi necə varsınızsa, eləcə 
də görürəm: təmənnasız, halal insan, hər kəsə fərdi ya-
naşan ziyalı. Allah Sizi seçib yaradıbdı: boylu-buxunlu, 
əzəmətli, daxilən saf və zəngin. Sizi hər görəndə 
təkrarən təəccüblənirəm. Ortalığa elə orijinal suallar, 
məsələlər qoyursunuz ki, onlara cavab vermək hər 
adamın işi deyil” - Telman Əliyev, Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin müəllimi, professor.  

“Həyatımda çox insanlarla tanış olmuşam, lakin Ma-
yis Yanardağ kimisinə rast gəlməmişəm. O, çox 
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maraqlı olduğu qədər də qeyri - adi adamdır. Onun 
fəlsəfi sualları, fikirləri həmişə məni bir ziyalı kimi, bir 
insan kimi çox düşündürür” - Hacı Alış Qasımov, Bakı 
Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, professor.  

“Dünyaya gələndə hər kəsə bir ad verirlər. Xoşbəxt 
o adamdır ki, öz adına forma deyil, məzmun kimi 
yanaşır, adı ilə məzmunlaşır, ömrünü adı ilə mənalan-
dırır. Mayis bir mənada bahar deməkdir. Mənim dos-
tum Mayis Yanardağ bahar təravətliliyini 80 yaşında 
da saxlayır” - İsrafil Məmmədov, tarixçi alim, əməkdar 
elm xadimi.  

80 yaşlı azman bir kişi haqqında mənim bu qeyd-
lərim, olsa-olsa, dəryadan bir damladır. Doğrusu, bu 
təşəbbüsdə bulunmağımdan özünün xəbəri yoxdu. Xə-
bər tutsaydı, özünəxas təbəssüm və ərkyanalıqla qula-
ğıma pıçıldayacağıydı:  “Bu uşaqlara baş qoşub, məna-
sız işlərə qol qoyma. Sən ağıllı oğlansan, axı!”.  

Yaxşı bilirəm, indi iş-işdən keçəndən sonra bir müd-
dət məni həmişəki kimi xoş təbəssümü ilə yox, soyuq- 
soyuq dindirib-danışdıracaq, hələ arxamca giley-güzar 
da edəcəkdi...Neylək, qoy olsun! Nə desə, nə danışsa, 
ağsaqqalın haqqı var. Amma bu da bizim-yaşda ondan 
xeyli kiçik könül dostlarının haqqıdır: əlamətdar 
yubileyi günündə ustadın, dağlar kimi vəfalı Mayis 
Yanardağın haqqında bir neçə kəlmə xoş söz söy-
ləmək! Allah qorusun bu gözəl ziyalını, bu qayğıkeş 
atanı, mehriban babanı! 

Mirzə Yusif 
22.04.2015. 525-ci qəzet 
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“ORİJİNAL  XARAKTERİN ÇALARLARI” 
 

Mayis müəllimi lap 
çoxdan tanıyıram, ən azı 
yarım əsr bundan qabaq. 
İncəsənət institunu bitirib 
Qubadlıya qayıtdıqdan 
sonra demək olar ki, 
hamının biri-birini 
tanıdığı rayonda onun 
mədəniyyət sahəsindəki 
fəaliyyəti, burada qısa 
vaxtda yarada bildiyi ab-
hava gənc aktyoru adam-
ların diqqət mərkəzinə 

gətirmişdi. 
Lakin, yaxın təmas və münasibətlər xeyli sonrakı 

vaxtlara təsadüf edir. Artıq Mayis Vəliyev də mən də 
eyni sahədə-ideoloji işdə biri-biri ilə bağlı vəzifələr 
tuturduq. Aramızda müəyyən yaş fərqi olmasına bax-
mayaraq qarşılığlı hörmət və ehtirama əsaslanan sə-
mimi münasibətlərimiz vardı və onlar bu günədək da-
vam edir. 

Tələbəlik və gənclik illəri Azərbaycanın böyük 
sənətkarları, şəxsiyyətləri ilə bir mühitdə  keçən Mayis 
Vəliyevin xarakterinin formalaşmasında şəhər  həya-
tının, tez-tez xatırladığı müəllim və tələbə dostlarının, 
paytaxtın mədəni-ictimai mühitinin təsiri  elə gənclik 
illərindən hiss edilməkdə idi. Uca və şax qamətinə ya-
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raşan zövqlü geyimi, həmişə ağappaq köynəyinin tər-
təmiz yaxalığından kəmərinədək sallanan, ütülü kost-
yumunun və köynəyinin rəngi ilə həmahəng nəzərə 
çarpan,  qalstuku, bəzən aktyorlara məxsus pafoslu 
danışığı, dünyagörüşü və hadisələrə fərqli  baxışı  onu 
rayon camaatından, kəndli, rayonlu yaşıdlarından fərq-
ləndirir, başqa bir dünyanın adamı olmasından xəbər 
verirdi. Lakin peşəsinə, sənətinə vurğunluğuna yurd 
sevgisi, el oba təəsübkeşliyi üstün gəldi, həyatını 
rayonla bağladı. Ailə qurdu, oğul uşaq sahibi oldu, öv-
lad böyütdü, müxtəlif məsul vəzifələrdə işlədi, nüfuz 
və hörmət qazandı. 

Mayis müəllim heç kəsə bənzəməyən, özünəməxsus 
dünyası olan insandır. Onun xarakterində adiliklə qeyri 
adilik qəribə şəkildə çulğaşır.  Qeyri adiliyi bəzən onu 
ətrafındakılar üçün başa düşülməz edib, hətta dost-
larını, yaxınlarını hərdən özündən incik salıb. Ara-sıra 
“dostum yoxdur” etirafını dilə gətirilməsinin  səbəbləri 
də məncə çoxsaylı dostlarından öz dünyasının axıradək 
anlanmasını   ummağı və gözləntisi ilə bağlıdır. Belə 
məqamlarda o, hamıdan, elə özündən də tənhalığa qaç-
mağı, fikir və düşüncələri ilə baş-başa qalmağı üstün 
tutur.  Fikir və düşüncələrinin mahiyyətcə qloballığını, 
zənginliyini isə  onun iç dünyasına nüfuz etmədən an-
lamaq çətindir. 

Mayis müəllimin fəaliyyətinin son illəri jurnalistika 
sahəsi ilə bağlıdır. Özü də bü sənətə, bu peşəyə gəlişi 
1993-cü ildən sonraya, yurd-yuvalarımızın işğalından 
sonrakı dövrə təsadüf edir. Əslində bir şəxsin illərlə 
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adət etdiyi peşəsini dəyişməsində elə bir qəribəlik 
yoxdur. O isə bü sahəyə 60 yaşından sonra, hamının bu 
yaşda təqaüdə getdiyi və ya getməyə hazırlaşdığı 
vaxtdan sonra bağlanıb. Daxilən qüvvətli və iradəli bir 
insan olduğunu sübuta yetirib, onunçün  yeni olan bu 
sahədə ahıl yaşında uğurlar qazanıb.Azərbaycan 
radiosunda işlədiyi iyirmi ildən artıq vaxtda özünü bir 
radio jurnalisti kimi təsdiq edib. Mayis Yanardağ im-
zası ilə dinləyicilərinin görüşünə çıxıb. Üstəlik, səmə-
rəli fəaliyyətinə görə səksəni adlamış Yanardağın əmə-
yi  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib, “Tərəqqi medalı”na layiq 
görülüb. 

Mayis Yanardağın respublikamızın tanınmış şəxs-
ləri, elm, sənət adamları ilə apardığı müsahibələrin, 
müxtəlif mövzülarda hazırladığı veriliş mətnlərinin 
cəmləşdiyi kitablarını vərəqləyirəm. Müsahibələrdə 
qoyduğu sualların sambalı və düşündürücülüyü ilk 
növbədə adamın diqqətini çəkir. Bunların hər birini 
ümumi şəkildə nümunə kimi  nəzərdən keçirən hər kəs 
bəlkə də heç vaxt düşünmədiyi suala cavab axtarmalı 
olur: “İnsan, sənin bu dünyadakı missiyan nədən 
ibarətdir? Gəlişinin məqsədi, həyatının mənası nədir?” 
Yaxud, “Allah insanı bütün canlıların əşrəfi kimi, ən 
ağıllı məxluq kimi xəlq edibsə nədən insanlar daim 
biri-birini məhv edir. Elə  ikiyüz-üçyüz ağıllı, ədalətli, 
humanist hökmdar hakimiyyətə gətirmək olmazmı ki, 
qanlı müharibələri bütün dünyada heç olmasa 50 il, 
100 il dayandıra bilsin. Əgər bu mümkün deyilsə insan 
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başqa məxluqlardan nə ilə fərqlənir?” Belə və buna 
bənzər mövzularda Mayis Yanardağla çox mükalimə-
lərimiz, söhbətlərimiz də olub.  

Bir dəfə Akademiyanın bağında rastlaşdıq. Söhbət 
üçün münasib yer tapıb çay sifariş etdik. Gözümə bir 
az fikirli və dilxor göründü. Səbəbini soruşdum. 
“Ziyalı kimdir?” mövzusunda veriliş hazırlamaq üçün 
bir neçə tanınmış alimə müraciət etdiyini, lakin, 
söhbətlərin ürəyincə alınmadığını dedi. Yaxşı , maraqlı 
mövzudur niyə alınmasın ki, deyə soruşdum. Özünə 
simsar, yaxın saydığı bir müsahibinin ziyalı haqqında  
bütün nəzəri müddaları və etiketləri tələbələr qarşısında 
mühazirə oxuyurmuş kimi məharətlə sadaladığından 
danışdı və sözünə xeyli ara verdi. Baxışlarımdan hiss 
etdi ki, sözünün sonrasını gözləyirəm. - Mən respubli-
kamızda hamının həmin tələblərə uyğun hesab etdiyi  
10 ziyalı adını çəkməsini xahiş etdim. Müsahibim xeyli 
fikirləşdi, sonra, “mənə belə suallar verməyin” deyə  
müsahibə verməkdən imtina etdi. O birilər də on mil-
yonluq xalqın içərisindən 10 ziyalı göstərmək istə-
mədilər. Bu da sonrası  deyib, baxışlarını uzaq məchul 
bir nöqtəyə dikdi. 

7-8 ilin söhbətidir. Fəlsəfə və Hüquq İnstitunda elmi 
rəhbərim, mərhum professor Ağayar Şükürovun yanına 
getmişdim. Salam–kəlamdan sonra: “Sənin bu dostun 
da səhərdən hüquqşünasları sorğu suala tutmuşdu” 
dedi. Yanardağı deyirəm, bir az səndən əvvəl getdi, 
deyə əlavə etdi. Maraqlandığımı görüb bir az ətraflı 
izah etdi. Qapının üstündə şöbənin adını bildirən “Ci-
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nayət hüququ” sözünü göstərib şöbənin əməkdaşlarına 
“Cinayətin hüququ olurmu?” Nəyə görə “Cinayət hü-
ququ” termini bol- bol istifadə edilir? sualı iıə müraciət  
edibmiş. Müxbirin əlində maqnitofonu görən əməkdaş-
ların susduğunu, bəzilərinin otaqdan müxtəlif bəhanə-
lərlə çıxdığını Mayis müəllim özü sonralar mənə danış-
mışdı. Doğrusu mən də bu sualın cavabını bilmirəm, 
bəlkə Siz bilirsiniz?  

Mayis müəllim daxilən üsyankar, sözünü çəkinmə-
dən deməyi bacaran, ədalətsizliyə qarşı dözümsüzlük 
göstərən adamdır. Onun həyat fəlsəfəsini, düşüncələri-
ni söhbət əsnasında hər bir müsahibi asanlıqla hiss edə 
bilər. Müsahibini  məharətlə öz düşüncələrini daim 
məşğul edən sualların müzakirəsinə çəkib apara bilən 
insandır  Mayis müəllim. 

“İnsanı həyat boyu  xoşbəxt edən nədir, pul, varidat, 
yoxsa şöhrət, bəlkə parlaq bir karyera və ya sağlam-
lığımı, uzun və keyfiyyətli yaşamaqmı? Bütün bunlar 
mutlu olmaqda nə qədər önəmli rol oynayırlar? Belə  
söhbətlərimizin birində “varlı, təminatlı yaşayanları 
normal qəbul edirəm” dedi. Ancaq kiminsə allahın 
hamı üçün ərmağan etdiyi meşəni hasara alıb  özünə və 
bir də meşənin ayısına aid etməsini, yaxud, hamının 
istifadə edə biləcəyi çimərliyə çəpər çəkib özünün-
küləşdirməsini heç cür başa düşə bilmədiyini dilə 
gətirdi. Yoxsa insanlar var dövlət və zənginliyin xoş-
bəxtlik üçün əsas şərt olduğunu düşünür?  Onu düşün-
dürən bu suallar mənə nə vaxtsa  oxuduğm bir amerika 
aliminin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tətqiqat layihə-
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sinin nəticələrini xatırlatdı. Amerikanın məşhur Har-
vard univerisitetində yuxarıda bəhs etdiyimiz mövzuya 
yaxın bir mövzuda ən uzun müddətli -75 ili və 700 
adamı  əhatə edən bir araşdırma aparılmışdır. Tədqiqat 
işinə varlıdan, ən nüfuzlu cəmiyyət üzvündən ən  ka-
sıba, Bostonun ac-yalavac kimsəsizlərinədək ən müx-
təlif təbəqə adamları cəlb edilmişlər və onlardan müx-
təlf yaşlarda alınan sorğu cavabları layihəni həyata  
keçirənləri, o cümlədən layihə rəhbəri məşhur profes-
sor və psixiator Robert Uoldingeri təəccübləndirmişdir. 
Araşdırmalar o  nəticəyə gətirmişdir ki, insanı xoşbəxt 
edən, yaşadığı bütün ömrə dəyər verən əldə etdiyi 
uğurlar və qazanclar deyil,sevdiyi insanlarla, dost və 
yoldaşlarla, ailəsi, övladları, sevgilisi və iş yoldaşları 
ilə, xoş münasibəti, xoş ünsiyyətidir. Xoşbəxt olmaq 
üçün həyatı paylaşa biləcəcək, hətta yalnızlığı anlaya 
biləcək və bölə biləcək kəslərin olmasıdır. 
Əgər bu meyarlarla yanaşsaq Sizi doqquzuncu 

onilliyə, maşallahlar olsun belə sağlam, gümrah, şux və 
şövqlü aparan etiraf etsəniz də, etməsəniz də elə böyük 
alimlərin gəldiyi nəticələri əks etdirən amillərdir Mayis 
müəllim. Xoşbəxt həyat dediyiniz elə bu deyilmi? 

Mayis Yanardağ haqqında 80 illik yubileyinə “Özü-
nü axtaran adam” başlıqlı bir yazı hazırlamışdım. Bu 
yazı nə mətbuat üçün, nə də geniş publika üçün nəzər-
də tutulmamışdı. Ancaq Yanardağın özü üçün nəzərdə 
tutulmuşdu. Adi günlərimizi, ancaq özümüzə aid olan 
zarafatlarımızı, ayrı-ayrı vaxtlarda ən müxtəlif mövzu-
larda olan söhbətlərimizın müəyyən hissəsini bu yazıda 
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əks etdirməyə çalışmışdım. 1700 gündən artıq bir müd-
dətdə evinə, yaxud iş yerinə  düşmən mərmisinin düşə-
cəyi qorxusu altında hər bir qubadlılıya tanış olan  
hisslərimizin yaşantısını xatırlamışdım bu yazıda. 
Qəribədir ki, belə təhlükə altında heç kəs yurd yuva-
larımızı, torpaqlarımızı itirə bilmək ehtimalını fikrinə, 
düşüncəsinə yaxın buraxmırdı, heç kəs öz canından 
qorxmurdu, yaxın və əzizlərinə dəyə biləcək xətər isə 
hamını qayğılandırırdı. Sonra isə köçkünlük həyatının, 
bu dövrdə yurd yuvalarını məcburiyyət qarşısında tərk 
emiş adamların üzləşdiyi mənəvi sıxıntılar haqqında 
xatırlamalar gəlirdi. Lakin mən bu yazını üzə çıxar-
maqdan vaz keçməli oldum. Onun üçün, elə mənimçün 
də bu şeylər təsirini itirmiş, adiləşmiş hadisələrin 
təzahürü kimi görünürdü. Amma hərdən tanış olmayan, 
təsadüfən söhbətə qoşulan birisinin yaxşı mənada daha 
yaxından tanış olmaq məqsədilə Mayis müəllimdən 
“haralısınız” sualına əsəbi şəkildə “heç haralı” cavabı 
onun daim bu duyğuların təsiri ilə için –için yandığını 
büruzə verir. Elə bəlkə də adının yanına qoşduğu 
Yanardağ təxəllüsünün də mənası bununla bağlıdır. 

Mayis müəllimi kənardan müşahidə edən, onunla 
həmsöhbət olan hər kəs ilk nəzərdə onu deyib gülən, 
dünyanın dərd-sərini qəlbinə, ürəyinə yaxın burax-
mayan bir adam kimi qəbul edə bilər. Lakin, bu elə ilk 
nəzərdə belədir. O daxilən çox həssas bir insandır. 
Onun düşüncə aləminə, iç dünyasına daxil ola bilsən 
bunu asanlıqla hiss edə, duya bilərsən. Ehtiyatsız bir 
söz, yaxud hərəkət onu hövsələdən çıxara da bilər, 
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yaxud duyğularının necə deyərlər sarı siminə toxunan 
bir ifadə  onu asanlıqla kövrəldə bilər.  

Bu yaxınlarda Yanardağın internet səhifəsində bir 
yazısı vardı.  Məzmunu beləydi: “Zirvədəyəm. Bilmi-
rəm irəli gedim, yoxsa geri qayıdım.” Sonra F/b dostla-
rına müraciətən  münasibət bildirmələrini xahiş edirdi. 
İrəli getməyi də, elə zirvədə qalmağı da arzulayanlar 

vardı. Mən də öz arzumu yazmaq istədim.İlk nəzərdə 
sadə görünən bu iki kəlməlik sualda Mayis Yanardağa 
məxsus məntiqi mahiyyətin gizləndiyini sezdim. Çünki 
zirvədən irəli getmək də, qayıtmaq da, zirvədən enmək 
deməkdir. Orada qalmaq isə hərəkətsizlik mənasına 
gəlir.Yazdım ki, insanın özü üçün  düşündüyü ömrün 
də, xoşbəxt həyatın da zirvəsi həmişə irəlidədir. Ona 
aparan yol isə həmişə yüksəliş tələb edir. Sizə arzum 
da elə budur: Həmişə zirvəyə, ucalığa, yüksəkliyə 
doğru. Tanrı qüvvət və kəramətini Sizdən əskik etmə-
sin Mayis Yanardağ! 

Ömrünün müdrik çağında ictimai fəallığı ilə seçilən 
Mayis Yanardağən dövlət başçımız tərəfindən yüksək 
mükafata layiq görülməsi həyata original baxışı ilə 
fərqlənən bu qürurlu və həssas qəlbli insanı tanıyanlar 
tərəfindən rəğbətl qarşılanmışdır. Bütün dostlar kimi 
bəzən od alov püskürən, bəzən iç yanğısını ahəstə-
ahəstə tüstülənən vulkan kimi büruzə verən Yanardağı-
mızı ürəkdən təbrik edir, bu yanğıya səbəb olan 
həsrətinə qovuşmasını arzu edirik.  

    Razim Əliyev   
9 aprel  2017-ci il 
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*** 
 
P/S Uzun illər Qubadlı rayon Partiya Sovet 

rəhbərliyində çalışan Razim Əliyevə son günlərdə 
verilən dövlət mükafatı hər birimizi sevindirdi. Bu 
bir daha hörmətli Prezidentimizin biz Qubadlılara 
olan hörmət və qayğının nəticəsidir.  

Mayis Yanardağ 
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“MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR NAMİNƏ, 
VƏTƏNDAŞ  QAYƏSİ İLƏ YAŞANAN ÖMÜR” 
 

 (FƏDAKAR QƏLƏM ADAMI MAYİS 
YANARDAĞIN 80 YAŞINA) 

 
İllərdir ki, biz AzTV-

nin həyətində, radionun 
dəhlizində üz-üzə gələndə 
hörmət xatirinə dodaqucu 
salamlaşaraq ötüb keçir-
dik. Amma bir-birimizi 
əməlli-başlı tanımır-
dıq.  Bəzən bu hündür 
qamətli insan hətta salama 
da etinasız yanaşır, 

gözümün içinə baxa-baxa səssiz-səmirsiz yoluna 
davam edirdi. Sadəcə bilirdim ki, əvvəllər 
"Telefilm"də, sonra isə Radioda "Təhsil" 
redaksiyasında çalışıb, indi də kitabxananın müdiridir... 

Milli Radionun 90 illik yubileyi ilə bağlı "525-ci 
qəzet"də ardıcıl bir neçə yazım işıq üzü görəndə 
qulağıma çatan ilk oxucu sözü o insandan oldu. Dedilər 
ki, Mayis Yanardağ səni axtarır, səni soraqlayır, "mən 
onu niyə tanımıram" deyir. "Xəbərlər" redaksiyasında 
gərgin iş rejimi olduğundan bir müddət yanına qalxa 
bilmədim. Bir aydan sonra Mayis Yanardağın iş 
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otağının qapısını döydüm. Görkəmi ilə ətrafından 
seçilən, çiyninə düşən ağarmış saçları ilə sanki dərviş 
təsiri bağışlayan bu insanın qeyri-adi cəhətləri 
olduğunu hamı kimi mən də hiss etmişdim. Ancaq 
nədən belə imicdə olduğunu, bir ziyalının bu cür 
görkəmdə dolaşdığını, pərişan, dalğın, tərki-dünya halı-
nı dərk edə bilmirdim. Nə qədər ki, onu yaxından tanı-
mırdım, Mayis Yanardağ mənim üçün adi kəslərdən, 
sıradan olan həmkarlarımdan, qocaman əmək veteran-
larından, bir sözlə özünə sadəcə təxəllüs götürmüş adi 
yazarlardan biri idi. Elə ilk görüşümüzdə də gülümsər 
sifətlə yaxınlaşıb özümü təqdim etdim. Lakin bir az 
söhbətləşəndən sonra təəccüb dolu nəzərlərlə onu 
anlamağa çalışdım, fərqli birisi ilə qarşılaşdığımı lap 
yəqin etdim. 

Qarşımda dərddən-ələmdən heykəlləşən bir qəh-
rəmanın taleyini gördüm. O özündən başladı, kim və 
nəçi olduğunu söyləmək istədi, amma bacarmadı. 
"Mən heç özüm bimirəm axı kiməm" deyib, özünü ta-
nıtmaqda aciz qaldı. "Ailəmdən, aləmdən uzaqlaşaraq, 
mağarada tək yaşayışa can atan, Robinzon Kruzo kimi 
kimsəsiz adada qalmaq istəyən, dağların döşündə kaha 
qurub tək ömür sürən, bir sözlə "adam"lardan qaçıb 
"insan" axtarışına çıxan şüurluyam" - dedi... 

Gözünü açdığı, uşaqlıqdan hafizəsində əbədiləşən 
ilk damın təsvirini cızdı. 12 yaşında olarkən heyranı ol-
duğunu bir gözəli izləməsini, özündən yaşca böyük bir 
qıza, müəlliməsinə vurulduğunu, hər gün ona tamaşa 
etməsini xatırlatdı. Sonra sığındığı o damın üstünün 
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aşılanmasını özünün ömrüylə, çiliklənmiş qəlbi ilə 
müqayisə edərək axan yağışın qəlbinə tökülən göz yaşı 
olduğunu sezdirdi. 

Sığındığım o damdı,  
Dam da yağışda damdı. 
Ətraf tamam adamdı, 
İnsan axtarıram mən...  

Dilə gətirdiyi bu misralarla nə demək istədiyini, 
insanlardam küskün olmasının səbəbini öyrənməyə 
çalışdım. Danışdıqca, xəyalında canlanan doğulduğu 
Zəngəzurlu günlərini yada saldıqca, hər yay köç etdik-
ləri "Hacı Qaya", "Qazan göl", "Qırxlar" adlı dağların 
adını çəkdikcə, boya-başa çatdığı Qubadlını xatırla-
dıqca, o yerlərin daha əlçatmaz olduğunu düşündükcə 
uşaq kimi kövrəlməsi ürəyimin başını göynətdi. Müx-
təlif mövzularda qırıq-qırıq danışıqları, sözün birini 
qoyub, o birisinə keçməsi müsahibimi xəyalən daha da 
uzaqlara aparırdı. Ona görə də icazə istəyib stolunun 
üstündəki  müəllifi olduğu bir neçə kitabını götürdüm 
ki, bəlkə onun haqqında ətraflı nə isə öyrənə bildim... 

Mayis Yanardağın indiyə kimi 6 publisistik kitabı 
çapdan çıxıb. Bu kitabları vərəqlədikcə haqqında dü-
şündüyüm sullara aydınlıq gəldi. Sən demə, itirdiyi 
Zəngəzurun acısı, Qubadlının dərdi onun ürəyinə elə 
bir şırım çəkib ki, o dağların, yamacların, düzlərin həs-
rətindən ağzında dili-dodağı da quruyub. 

O içindəki ağrılarını kitablarına köçürüb, düşündük-
lərini səmimi etiraf edib. O yerləri bir an belə unut-
madığını dilə gətirib. Yaşadığı hər günün, şahidi oldu-
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ğu, hafizəsində qaldığı hər məqamın kağıza həkk 
edilməsini düşünüb. Hətta röyalarda torpağı ilə bağlı 
gördükləri yuxularını da unutmaq istəməyib. Atasının 
məzarını ziyarət edə bilmədiyini qələmə alıb, onun 
ruhuna məktub ünvanlayıb, naəlac qaldığını etiraf 
edib... 

Bir vaxtlar qonaq kimi qapısını döyən, süfrəsindən 
razı dönən şəhərdəki tanışlarının sonrakı laqeydliyin-
dən inciyib. Qaçqın kimi pənah gətirdiyi bu şəhərdə 
ürəyi istəyən kimi qarşılanmayanda insanlığın itdiyini 
zənn edib. "Qaçqın", "köçkün", "yurdsuz-yuvasız", "di-
dərgin", "evsiz-eşiksiz", "torpaqsız" və başqa, özünə 
yaraşdırmadığı adları yaşamağa məhkum olub. 

Amma qolundan tutan, onu ayağa qaldıran insana da 
ömrü boyu dua edir. Ona dəstək olan, yaşamaq amalı 
verən bir ziyalının köməyini heç vaxt gizlətmir. 
Dəfələrlə mətbuatda yazıb: "...Ölüm mənə güc gəlib 
məni əbədi dünyaya aparmaq istərkən, taleyin hökmü 
ilə qəfil bir səs məni harayladı. O səs, o hiss mənə qol-
qanad verdi... Mən parladım. O ilahi qüvvənin maddi-
mənəvi qayğısı sayəsində 5-6 publisistik kitab dərc et-
dirdim. O səs mənə ilham verdi. Pusquda duran ölüm 
isə məndən qaçaq düşdü. Ömrümün son 25 ili o insan 
mənə dayaq oldu... Həmin  insan isə ömrünün 
yeniyetmə çağlarından bugünə kimi AzTV-yə bağlı 
olan, AzTV-nin indiki sədri hörmətli Arif Alışanovdur. 
Mən həyatımı o insana borcluyam... Bu yaxınlarda 
Azərbaycan Radiosunun 90 və Azərbaycan Televi-
ziyasının 60 illiyi münasibətilə Cəmiyyətin bir qrup 
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əməkdaşı hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə fəxri adlara, orden və medallara layiq 
görüldü. Bundan mənim də payıma düşən medala görə 
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə və hörmətli sədr Arif 
Alışanova öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm..." 

Mayis Yanardağ haqqında tanınmış elm xadimləri, 
bir çox dəyərli ziyalılar gözəl fikirlər söyləyiblər. O 
fikirləri, deyilən sözləri oxuyanda belə qənaətə gəldim 
ki, görkəmli alimlərimiz məhz onun bu şəxsi keyfiy-
yətinə, vətən sevgisinə qibtə edib, əsl vətəndaş qayə-
sinə görə qarşısında baş əyirlər. 

Mayis Yanardağ əməli ilə sözü düz gəlməyənləri 
görəndə özünə yer tapa bilmir. Onu daha yaxından 
tanımaq üçün kitablarını, xüsusən "Könül pıçıltıları"nı 
oxumaq kifayətdir. Beynində dolaşan suallara özünün 
adekvat cavabları ilə aydınlıq gətirmək istəyi, öz-özünə 
danışan bir yazarın daxilən düşüncəli dünyasından 
xəbər verir. 
Əsirlikdə qalan uca dağlardan nigaran qalan jurnalist 

doğma obasının ətir qoxusunu hiss etmək üçün ömrü-
nün bu vədəsində Babadağa, Şahdağa səfər edir. Düm-
təkcə yerli bir bələdçinin (çoban) müşayiəti ilə hündür-
lüyə qalxır. Çobanlara bir az yaxın yerdə özünə çadır 
qurur, istədiyi kimi bir neçə gün tənhalıqda qalır. Gecə-
lər vahiməli səslərdən ürpənsə də, ay işığı, qartal səsi 
dizinə güc, ürəyinə ümid verir. Ordan da Şahdağa, bir 
neçə gün məskən salmaq fikri ilə qədəm basır. Ancaq 
təbiətə daha da yaxınlaşdıqca qaysaq tutmuş yarasının 
sızıltısı təzələnir. Həmin an telefonu zəng edir. Eşitdiyi 



175	
	

doğma səsdən kövrəlir. Biixtiyar gözündən yaş süzülür. 
Cavan bələdçi oğlan halı dəyişən qocaya "bəlkə geri 
dönək, siz deyəsən narahatsınız" deyib, onu fikrindən 
döndərməyə çalışır. İnsafən də razı olur, "birdən 
ürəyim də etibarsız çıxar" deyib geri, əzizlərinin, 
nəvələrinin yanına dönür. Beş il öncə 75 yaşında bir 
insanın hündürlüyə qalxması da hər kişinin işi deyil 
axı. Bu yaşda beyin qan dövranı adi halda belə yüksək 
olur, o ki qaldı zirvələrdə tab gətirəsən. Ancaq köhnə 
kişilərdən olması, vaxtilə at belində dolaşan birisinin 
yüksəkliyə can atması təbii görünür. 

Ona görə də kitablarında Mayis Yanardağ deyir: 
"Elə zənn edirdim ki, əridəcək ahım dağları. Yox! Çox 
təəssüf: Əritdi dağların dağı məni". 
İndiyə qədərki 80 illik yaşamı boyu gözəl ailə 

başçısı, oğul-uşaq, nəvə sahibi olan Mayis Yanardağ 
mehriban xanımı ilə xoşbəxt ömür sürüb, cəmiyyətimiz 
üçün layiqli övladlar böyüdüb. Lakin onun vətən 
nisgili, torpaq həsrəti və bir də o yerlərə qayıtmaq arzu-
su hələlik xülya göründüyündən ürəyinin ən ağır dərdi-
dir... 
İnsan o zaman yüngülləşər ki, dərdini deyəcək, ürə-

yini boşaldacaq bir məqamı olsun. Ağı desin, dərdini 
bayatıya çevirsin, qübarını, göynərtisini dilə gətirib, 
içindəki qəm yükündən xilas olsun. Mayis Yanardağ da 
beləcə bütün kitablarında sarsıldığı vətən itkisinin ağrı-
larını sözə çevirərək bir yazılı abidə yaratmağa çalısır 
ki, ürəyinə təpər olsun. 

Düşüncələrini isə nəvəsi Aqşinlə bölüşür. Yazıları-
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nın üstündə nəvənin apardığı qeydlər ona daha da 
stimul verir və arada bir-birlərinin fikirləri ilə razılaş-
masalarda hər halda ağrılı deyilən söz yerinə düşür. 

Mayis Yanardağın bu il 80 yaşı tamam olur və yenə 
də onu tanıyanlar haqqında xoş söz deyib, könlünü 
ovundurmağa çalışacaqlar. Mən isə acizəm söz demə-
yə, hörmətli Mayis Yanardağ. Sizin çəkdiyiniz vətən 
acısını ovunduracaq bir söz deməyə hələki heç bir 
deyiləcək söz təsəlli ola bilməz. Hələlik söz acizdir bu 
məqamda. Allahdan isə sizə daha da yazmaq eşqi arzu-
layıram. Yazın ki, yad əllərdə qalan vətən torpağının 
hər qarışından, heç olmasa yavaş-yavaş yaddaşlardan 
silinən kənd-kəsəyimizin tarixi adlarından xəbərimiz 
olsun. Qələminizə qüvvət! 

         
    Şəlalə Məhyəddinqızı  	

Azərbaycan Radiosunun redaktoru  
18. 01. 2017. 525-ci qəzet 
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VƏTƏN HƏSRƏTLİ - 80 

MAYİS YANARDAĞIN 80 İLLİYİNƏ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zəngəzur torpağı ana Vətənin, 
Heyif əlindədir yağı düşmənin. 
Şahidi olammır  bu təntənin, 
Bu, böyük  kəsiri 80 illiyin. 
 
Masa üstündədir min nazi-nemət, 
İki göz istəyir versin ki,qiymət. 
Masa ki,deyildir torpaq üstündə, 
Qiymət çox olsa da, çatmır əzəmət. 
 
Ömrünün mayası vüqarlı dağlar, 
Elə bu səbəbdən sən vüqarlısan. 
Üzün şən olsa da, ürək qan ağlar. 
Zəngəzur övladı,Vətən oğlusan. 
 
Qoy Vətən nisgili uzun çəkməsin, 
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Vətən yad torpağa səni gömməsin. 
Vətəndən ucalsın,vətəndən səsin, 
Bu sənin ömürlük bəsindir,bəsin. 

 
Gəlib 80-nə yetişmisən sən 
Bu, deyil hər oğlun işi-peşəsi 
Əgər Vətəninə gedib yetişsən, 
Bir özgə aləmdir bunun nəşəsi. 
 
Ey əziz qardaşım Mayis Yanardağ! 
Ömrün 80-nə çəkdin çarpaz dağ. 
Gövdəndən ayrılan min bir qol-budaq, 
Səninlə fəxr edib,ucalar ancaq. 
 
Nəvələr dilinin şirin nəğməsi, 
Aqşin bu nəğmənin lap ilk kəlməsi, 
Nəvədən söz salıb söhbət düşəndə, 
Bu boyda kişinin titrəyir səsi. 
 
Çox kövrək insandı Mayis Yanardağ, 
O incə qəlbinə, dostlar, toxuncaq 
Bəlkə də uşaq tək o,ağlayacaq. 
Bir kəlmə düşmənlər söyləsə,ancaq 
Anadan olmağa peşman qoyacaq. 
 
Qəribə insandı Mayis Yanardağ, 
Dostu çox olsa da, hey dost axtarır. 
Dostu incələyib axırına çıxır, 
Sonra da deyir ki,bu da saxtadır. 
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Deyir ki, ele hey insan axtarır. 
İnsan min bir kəlmə dürr söyləsə də 
Ədəbdən,ərkandan əzbər desə də 
Yanardağ insanda vicdan axtarır. 
 
İnstitut-institut alim axtarır. 
Alimlər əsərin təqdim edəndə, 
Bircə gözüylə də o, ona baxmır. 
Kitablar alimin qalıb əlində, 
Yanardağ ixtira,kəşf soraqlayır. 
 
Qoy, 80 illiyin mübarək olsun! 
Nə səsin titrəsin, nə rəngin solsun. 
Gözlərin həmişə sevincdən dolsun. 
Ürəkdən süzülüb gələn kəlmələr, 
20 illik dostundan yadigar olsun! 

 
                            Azərbaycan  radiosu   

       Vasib Hüseynəliyev 
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                    ATAM MƏNİM! 
 

Azərbaycan 
ədəbiyyatında 

yığılmış 32 hərfin 
əmələ gətirdiyi 
möcüzəli sözlər tərif 
üçün aciz, sönük 
qalır. Sənin şöhrətinə 
söz qoşmaq üçün 
yenidən 3200 
hərifdən ibarət əlifba 
gərəkdir ki, sənin 
şan-şöhrətinə, qəddi-
qamətinə söz 
söyləmək mümkün 
olsun Atam mənim. 

                                        Kövrək qəlbli, açıq sözlü, 
geniş ürəkli atam!  Səni necə sevim, necə sevdirim ki, 
hələ də bu cür sevgiyə heç bir Tanrı bəndəsi layiq 
olmayıb! Sən yaradılmışlar arasında mənim üşün seçil-
miş özəl birisən! Şən düşüncələri, məzəli əhvalı ilə  
qəlbimə, ruhuma çökmüş bir özəlliksən! 

Sən mənim iç dünyamın ən zərif damarısan. Qəlb 
evimin hakimi, ən şirin əvəzolunmazısan! Bu möh-
təşəm varlığınla daim yanımda, ruhumda, arzularımda, 
sevincli anlarımda ol. Mənimçün, səni sevənlər üçün 
həmişə ol. 

Gecələr ayım, gündüzlər günəşimsən! 
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Soyuq su, saf bulaq, əzəmətli dağımsan! 
Ucalıqdan enməyən məğrur bir qartalımsan! 
Havamsan, suyumsan, ən əzəl ümdəsi, 
Sən mənim ömürlük ehtiyacımsan! 

Həyatımdan artıq dəyərləndirdiyim, varlığımın mə-
nası, xoş anlarımın səbəbkarı, həyatımda heç bir şeylə 
əvəz olunmayan, varlığı müqayisəyə siğmayan, məhəb-
bəti ümmanlarla yazılan, əyilməz, məğrurluq mücəs-
siməsi Aam! Qoy tanrı sizə daim yardimçı olsun! 

 
Qızın Xatirə 

                                        9 may 2015-ci il 
 

*** 
 

ƏZİZİM,  İKİ GÖZÜM XATİRƏ 
 
Siz, nəsil nəcabətin bütün ailə münaqişələrini, prob-

lemlərini, ağrı acılarını çəkərək doğanaqdan, ələkdən 
keçirərək, onun müsbət həlli üçün lazımi yollar tapıb 
sizə yaxın olan hər kəsi, öz daxili duyğularımızın 
tələbinə uyğun yola verən övladsınız. 

Mənim ad günümdə ünvanlandırdığınız yazı ilə 
ümumillikdə ata hörmətinin nəyə qadir olduğunu gös-
tərdiniz. Siz C.Cabbarlı ana böyüklüyünü necə duyur-
dusa bu yazı ilə atanı göylərə qaldırdınız. Qoy göylər 
ilahəsi sizə yardımçı olsun! 

                                                                               
Atan Yanardağ 
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NƏVƏMİN  ETİRAFI 

 
Yalnız ana nəvazişi ilə  boya-başa çatmış, mənim 

üçün ən böyük  elm ocağı olan BDU-nu yüksək qiy-
mətlərlə bitirmiş məni başa düşən,  anlayan sevimli 
nəvəmin etirafı. 

 
Dədəm mənim, fədakar ata, mənim üçün nəyinki bu 

yazı ilə dünyalara sığmayan bir varlıq, ata, dədə, əmi, 
bunlar qohumluq bağlantılarıdır. Elə bizim aramızda 
fərqlər qoyulmayacaq, yaşanmayacaq, sevgi var ki, 
səbəbləri çoxdur, heç kimin görə bilmədiklərini səndə 
görürəm. Səni heç kimin tanımadığı kimi tanıyıram, 
sənə heç kimin baxa bilmədiyi gözlərlə baxıram. Həsəd 
aparırlar sənə yaxınlarım. Onlar həsrətlə baxanda mən 
sənə daha fəxrlə yaxınlaşıram. Universitetdə birinci 
sənə, ikinci özümə görə həvəslə oxuyurdum. Sənin 
oradakı yerini, mövqeyini, sənin hörmətini, sənə ehti-
ramı gördükcə sənə layiq olmağa çalışırdım. Sənə is-
təyim daha da artırdı. Xeyirxahlıq, alicənablıq, inam və 
ehtiram, etibar, təmkin və səmimiyyət, zəka, diqqət və 
başqa cəhətlər Mayiq Yanardağın fərdi natrurasının  
özügün çalarlarıdır. Bu da bir həqqiətdir ki, bu cür 
insan haqda söz demək heç də asan deyil. Elə bir 
zirvədəsən ki, yerini heç kim doldura bilməz. Heç kim 
o zirvəyə yüksələ bilməz. Ailənə sədaqətin, parlaq 
geniş dünyagörüşün, həssas qəlbin, yüksək intellektin 
və ziyalı mövqeyin və sadə davranışın, heyrətamiz 
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yerişin səni o zirvəyə qaldırıb. Natiqlik məharəti, söz 
seçmək bacarığı, ən çətini auditoriya ilə ünsiyyət qur-
maq səriştəsi sənin hər kəsdən seçilməyinin 
səbəblərindəndir. Səninlə fəxr edirik əziz Dədə.  

Göydə Allah yerdə yalnız Ana nəvazişi ilə böyüyüb 
BDU-nu yüksək qiymətlərlə bitirən, Yunis kimi 
şahmatist övlad böyüdən istəkli nəvəm Jalə. Qoy Ulu 
Tanrı həmişə sizə yardımçı olsun.  Baban Mayis. 
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MARAQLI  İNSAN 
 

Mən Vəliyeva  
Gülarə Ağasəf qızı  
1977-ci il, dekabrın 15-
də Bakı şəhərində 
doğulmuşam. 

Ailəmiz 6 nəfərdən 
ibarət idi. Anam, atam 
və məndən böyuk üç 
bacım. Çox gözəl və 
mehriban ailədə 
doğulmuşam. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali məktəbə qəbul 
olmuşam. Ailə həyatı qurmuşam. 2003-cü ildə qızım 
dünyaya gəlib.Allahdan çox razıyam ona görə ki, ətra-
fımda həmişə gözəl insanlar olub. Ailəmlə hər zaman 
fəxr etmişəm. Bir gözəl qızım var, adı Nəzrindir. 
Halhazırda qızımın 14 yaşı var. İnşallah qızım da mə-
nim başımı uca edər. Bu yaşadığımız  həyat çox 
qəribədir və maraqlıdır. Ona görə ki, müxtəlif xasiy-
yətli insanlarla rastlaşırıq. Amma biz yenə də 
Azərbaycanlı olaraq oz istiqanlı olduğumuzu hamıya 
göstərməliyik. Mən Azərbaycanı çox sevirəm. 
Dünyanın hansı  ölkəsində oluramsa olum yenə də 
Bakım üçün darıxıram. 

Azərbaycanın gözəl dilbər güşələrindən biri  olan 
Quba istirahət  mərkəzi “Nazlı Bulaq”da ailəmlə  
birlikdə  istirahətə getmişdim. Orda maraqlı bir insan 
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məni özünə cəlb etdi. Öz geyimı və davranışı ilə, 
mənalı baxışlarıyla. Ailəmə dedim ki, mən həmin 
şəxslə taniş olmaq istəyirəm. Heç kim etiraz etmədi. 
Aşağı enib həmən yaxınlaşıb  çəkinə-çəkinə salam 
verdim Əleykümə. Salam deyən şəxs gozəl, mehriban, 
çox hörmətli insan Mayis Yanardağ idi. Salamlaş-
dıqdan sonra mənə 1-ci sualı bu oldu. Məndən soruşdu 
ki,qızım sən nəyə görə mənlə salamlaşdın heç kim 
mənə yaxın gəlmir burda. 

Dedim ki, siz məni özünüzə cəlb etdiniz. Sizin bu 
həyata baxışınız, görkəminiz çox maraqlı gəldi. Hamı 
ailə ilə birlikdə amma siz tək. Artıq sayılı 2-3 günümüz 
qalmışdı. Mən qalan günümü onunla söhbət edərək 
keçirdim. Ona görə ki, onunla söhbət edərkən adamın 
ruhu dincəlirdi. Sonuncu gün Mayis müəllimə yaxın-
laşıb qızım ilə birlikdə onun bizimlə şəkil çəkdirməsini 
xahiş etdim.  

Çox sağ olsun məmnuniyyətlə qəbul etdi. Mayis 
Yanardağ öz yazdığı kitabı mənə təqdim etdi. 
Mən çox xoşbəxtəm ki, belə gözəl bir insanla tanış 
oldum. Mayis müəllim sizi çox sevirik. Bütün ailəmiz  
sizi çox sevir. İllər, aylar keçsə də  siz məni və ailəmi 
unutmursunuz. Siz də həmişə mənim ürəyimdəsiniz. 
Çox sağ olun ki, mənə öz yeni kitabınızda yer ayır-
mısınız. Çox xoşbəxtəm. Allah sizin kimi təmiz, saf 
insanlari bizlərə çox görməsin.Sizə uğurlar. 

P.S. Gülarə xanım siz bir neçə il qabaqki görüşümüzü elə 
təsvir etmisiniz ki, mən bir yazar kimi sizin yazınıza müdaxilə 
edə bilmədim. Ona görə də sizə bir daha ehtiramımı bildirirəm. 
Mayis Yanardağ 
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HİKMƏT  DÜNYASI 
   

KİTAB MƏNƏVİ SƏRVƏTİMİZDİR 
 
Son illər ümumilikdə kitaba maraq olduqca azalıb. 

Mən bir daha kitab haqda bəzi məlumatları yada 
salmaq istədim. 

Hörmətli oxucular kitab haqqında yüzlərlə alim, 
filosof  ən qiymətli fikir söyləyib. M.Qorki demişdir:   
“Məndə olan bütün yaxşı cəhətlərə görə kitablara borc-
luyam.” 

Bəli bu gün bir an fikirləşib, götür-qoy edərkən  
adama elə gəlir ki, o dahi yazıçı ömrünün payız fəsli, 
öz iş otağında dünyanın müxtəlif alimlərinin, yazıçı-
larının şairlərinin kitabları arasında olarkən onlara 
baxıb bu kəlamı işlətmişdir. Bu gün biz də harda isə 
oturub az fikirləşsək, görərik ki, kitablar bizə nələr ver-
məyib. Nələr yoxdur bu kitablarda?  Axı hər bir kitab, 
bir yazışı, bir alim, sənətkar təfəkkürünün gündüz 
günəş, gecə lampa işığına yanmasının məhsulu, təfək-
kür duyğulardır. Hər dəfə bir kitaba yanaşıb, onu 
oxuyub, qurtarandan sonra bir müddət o hisslərlə yaşa-
malı olursan. Orda cərəyan edən edən hadisələrə qarşı 
səndə lazımi fikirlər, duyğular yaranır. Biz keçmiş 
nəsil oxuduğumuz kitablardan aldığımız təəssüratla öz 
həyatımızı qurmağa çalışmışıq. Ona görə də Azərbay-
can alimlərinin, elm xadimlərinin səsi-sorağı dünyanın 
bir sıra ölkələrindən gəlir. Kitab alimlər, ziyalılar, 
dahilər ordusu yaradıb. O dahilər həmin kitablardan 
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aldıqları biliklə  hər vaxt cəmiyyəti, ölkəni idarə edib-
lər.  

 
*** 

Ömrüm-günüm hədər oldu... 
Yalnız sizlər qaldınız... 
Ey,gecələr ayın,gündüzlər günəşin 
mənə verdiyi hədiyyə kitablar! 

                                                                                          
*** 

DAHİLƏRDƏN KƏLAMLAR 
 
Azərbaycan Sovet dramaturgiyasının banisi 

M.F.Axundov demişdir: “Mən bütün dinləri puç və 
əfsanə hesab edirəm”.  

 
*** 

Əgər böyük Fransa imperatoru, sərkərdəsi Napalyon 
Dini Ayinlərə inanıb ona hörmət etsəydi, böyük bir 
izdiham içərisində tacqoyma mərasimində Papanın 
əlindən tacı alıb, özü başına qoyardımı?... 

 
*** 

Deyirlər: dünya proletariyatının dahisi sayılan Karl 
Marks evlənməmişdi. Ona xidmət edən bir qadınla olan 
intim əlaqədən oğlu olur. Marks onu özü üçün əskiklik, 
eyib sayaraq həmin uşağı təlim-tərbiyə üçün Engilisə 
verir... 

 Pah atonna, abır- həya varmış eee... 
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*** 
Bir gün antipatra, olipmpiya əleyhinə oğlu İsgəndərə 

uzun bir məktub yazır: Məktubu oxuyan İskəndər 
deyir. “Antipatra başa düşmür ki, ananın bir damla göz 
yaşı min dənə belə məktubu unutmağa məcbur edir”. 
Böyük sərkərdə bilmirdi ki, uzun illərdən və əsrlərdən 
sonra oğul öz anasını öldürüb başını kəsəcək.  

 
*** 

Naz nemətli və dəbdəbəli həyatdan böyük köləlik, 
zəhmətdən böyük ucalıq yoxdur.  

A.İsgəndər 
*** 

Əsir düşən İran hökmdarı Daranın Bessi tərəfindən 
bədəni  nizə ilə deşik-deşik edilir. Bunu görən İsgəndər 
Bessini tapıb, iki düz ağacı əydirib, zirvələrini birləş-
dirib, Bessini həmin ağaca bağlayıb sonra ağacları 
buraxıblar. Beləliklə, Bessi parça-parça iki hissəyə 
bölünür. 

*** 
Böyük rus yazıçısı A.P.Çexov Maksim Qorkinin 

Akademiyaya seçilməməsinə etiraz əlaməti olaraq, 
özünün akademik diplomundan imtina etmişdir. Görə-
sən, bizim dövrdə belə insanlara rast gəlmək olarmı?  

 Tarixi baxımdan müsəlman aləmində olan xainlik, 
xəbislik nəticəsidir ki, 1 milyard 600 milyon müsəlman 
aləmində cəmi iki nəfər nobel mükafatı almışdır. Biri 
fizik, biri isə kimyaçıdır. Onların hər ikisi qərbə kö-
çərək, biri ölmüş biri isə yaşamaqdadır. Müsəlmanlardan 
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100 dəfə az olan yahudilərin 79 nobel mükafatı laureatı 
alanı var. Bunun bir çox səbəblərinin biri də müsəlman 
ölkələrində olan universitetlərdə daha çox dua oxu-
yurlar, nəinki elm öyrənirlər. Ey insanlar! Görün, dini 
ayinlər, deyimlər, müsəlman aləmini nə tərzdə 
saxlayıb.  

*** 
1. “Əleyhinizə olsa belə, həqiqəti tapıb meydandan  

çıxarın. Mənbəyi nə olursa olsun həqiqəti qəbul etmək-
dən çəkinməyin.” (Biruni) 

2. “Zaman keçmir, keçən bizik.”( İbn Sina) 
3. “Hər kəsin söylədiyinə kor- koranə inanmaq 

cahillikdir.”  
4. “Yarımçıq savadı olan savadsızlıqdan da savad-

sızdır.” 
5. “İşsizlik və avaraçılıq təkcə cəhalət yaratmaqla 

qalmır, eyni zamanda xəstəlik qaynağıdır.” 
6. “Kim xoşbəxt olanda onu qiymətləndirmirsə, o 

bədbəxtliyə yaxınlaşır.” 
7. İbn Sina deyir: “Xəstənin biləyinə bir şan bağ-

layıb, ucunu qanının arasından mənə verin. Bir adam 
içəri girib sanı pişiyin biləyinə bağlayır və o biri ucunu 
gətirib ona verir. Böyük alim  sanın titrədiyini diqqətlə 
yoxladıqdan sonra deyir: - Xəstə hamilədir və könlü 
siçan ətri istəyir. Başqa şey lazım deyil.” 

8.İbn Sina həyatı boyu ədalətsiliklər və məşəqqət-
lərlə üzləşdi.Hakimlər qarşısında öz sözünü deməkdən 
çəkinmədi. Bütün bunlar, üstəlik ailəsiz və övladsız 
getməsinə səbəb oldu. 
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9. “Digər sübutları kənara qoysaq, beş barmaq belə 
mənim Tanrının varlığına inanmağım üçün yetərlidir.” 
(İ. Nyuton) 

10. “Əgər insan həyatın mənası ilə maraqlanmağa 
başlayırsa, deməli o xəstədir.”(Ziqmund Freyd) 

11. “Bu dünyada məni bir neçə adam anladı, onlar 
da səhv anladı.”(A.Eynşteyn) 

12. “Mən atomu insanlığa xidmət üçün kəşf etdim. 
Onlar isə bomba edib bir-birini yox etdi-
lər.”(A.Eynşteyn) 

13. “Hələ cavabı tapılmamış və qadın ruhuyla əla-
qədar  otuz il davam edən araşdırmalarıma qarşı mənim 
də cavablamağı bacara bilmədiyim çox əhəmiyyətlin 
bir sualım var; Qadın nə istəyir? (Z.Freyd) 

14. Bilki əhəmiyyətli deyil neçə dəfə məğlub ol-
duğun…Çünki əsl əhəmiyyətli olan məğlubiyyətdən 
sonra yenidən dirçəlməyindir. (Ziqmund Freyd) 

15. İnsan düşünən bir heyvandır. İnsanları tanıdıqca 
heyvanlara hörmət edirəm.(Aristotel) 

17. Mən namus adına aclıq çəkən axmağı lap dar 
ağacından asardım. (Şiller) 

18. Qanun qartal qanadı ilə uça bilənləri belə iblis 
kimi sürünməyə vadar edir. ( Şiller) 

19. Elm-elmdir.Amma vətən də vətəndir. 
- Avamlıq dünyada ən yaxşı elmdir.  Gordana Bruno 
20. “Hər  şey  sudan  yaranır. Hər  şey  sudan  əmələ  

gəlir və  ona  çevrilir. Kainatın  başlanğıcı və sonu bu-
dur. Hər şey suyun bərkiməsi, donması, həmçinin 
buxarlanması yolu ilə əmələ gəlir. Sıxılması zamanı su 
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torpağa çevrilir, buxarlandıqda isə hava əmələ gəlir. 
(Falos)    

 
*** 

 Düzlük deyilən şey ki var, çürük diş kimidir. Onu 
bir balaca dartdınmı, özü çıxıb düşəcək. 

 
*** 

Çəyirtkə sürüsünü qırmaq üçün qalanmış od-alov 
bərəkətli zəmilərə keçib, taxılı da yandırırsa onun 
qarşısını kim ala bilər. 

 
*** 

 Telefon danışıqlarının əvvəlində alo sözünü səslən-
dirmək böyük Amerika alimi Edisson tərəfindən 18-ci 
əsrdə təklif edilmişdir. 

*** 
Əgər insanın doğulması heyvani şəhvətin, boş bir 

təsadüfün nəticəsidirsə onun ölümü nə üçün bizi dəh-
şətə gətirməlidir.?! 

*** 
Deməli siz deyirsiniz: “O öləndən sonra onun heç 

nəyi qalmadı?” Bəli o bütün sağlamlığını, həyatını var-
dövlət toplamağa sərf etdi. Var-dövlətini isə özünün 
sağlamlığına. 

*** 
Bəlkə ana dünyaya uşaq gətirəndə sevinməsin, gül-

məsin. Bəs nə etsin? Ağlasın! Ah-nalı qoparsın! Bəs 
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haçan gülsün! Bu sevinci yaşasın!. İnsan öləndə! Dün-
yadan köçəndə! 

*** 
Dünya bərqərar olan andan Şərq fəlsəfəsinə qənim 

kəsilən  Qərb fəlsəfəsi Qərb fəlsəfəsinin qanının dam-
la-damla sorub ayağa durduqdan sonra indi öz əcdadı 
sayılan Şərq fəlsəfəsinə gözdarlıq edərək onu ayaqlar 
altına almaqdadır. Bu gün uzun illər şərqdən qaynaq-
lanan qərb mdəniyyəti fəlsəfəsinin yeni forması olan 
Avropa fəlsəfəsi bütün bəşəriyyəti öz səviyyəsiz adət-
ləri, dəyərləri duyğuları ilə idarə etməkdədir. Məgər 
müasir dünyanın yeni ortaya çıxan Avropa fəlsəfə-
sindən qaynaqlanmağı düzgündürmü? 
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MARAQLI  MƏLUMATLAR 
 
Ağrı faciə nəticəsində üç övladını və həyat yoldaşını 

itirmiş Amerikanın məşhur yazıçısı Mark Tvenin de-
diklərindən; 

- Özündən məmnun olmayan insan həyatdan razı ola 
bilməz.  

- Yaş yalnız sizin şüurunuzdadır. Əgər o haqda 
düşünmürsünüzsə, deməli mövcud deyil. 

 - Bir çox sədlər məhz şüurumuzdadır. Bizə elə gəlir 
ki, hansısa işlə məşğul olmaq üçün yaşınız ötüb, bu iş 
daha bizlik deyil, bundan sonra dəyişə bilmərik.İnamla 
deyə bilərəm, həyatda elə bir vəziyyət çətin mümkün 
olsun ki, ürəyinizə yatan bir işlə məşğuliyət üçün artıq 
gecikmiş olasınız.  “Spasibo vam Mark Tven” 

- Qeyri iradi olaraq diqqətinizi problemlərə çək-
məklə siz yaxşıya doğru yolunuzu özünüz qapatırsınız. 
Problemlər barədə düşüncələri bir az qovun ki, qəlbi-
nizdə fərəh üçün yer açılsın.    

 
*** 

1643-cü ildə İngiltərədə bir fermer ailəsində anadan 
olan Nyuton çox sadə bir ömür sürmüş, evlənməmişdir. 
O, vaxtından qabaq doğulduğu üçün çox kiçik olub. 
Onu dəri əlçəyin içində saxlayıb, pivə boçkasında 
çimizdirərlərmiş. Nyuton acı teleli insanların talelərini 
eşidəndə ağlayırdı. Ondan ağlamağının səbəbini soru-
şanda o deyirdi.”Əgər ağlamaq lazım olmasaydı, o 
böyük  Allah adamlara gözyaşı vəziləri verməzdi.  
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Nyuton deyir: - Əgər başqa insanlardan mənim üçün 
bir şey etmələrini gözləsəydim heç bir şey deə bilməz-
dim. 

- Kainat nizam əsasında qurulub.Nyuton bu nizamın 
dərindən fərqində idi. Və bunu, bu nizamın yaradı-
cısının “sübuta” heç ehtiyacı olmayan “həqiqət” kimi 
qəbul edirdi. 

- Fəziləti olmayan insan,heyvanların ən çirklisi, ən 
vəhşisi və ən acgöz olanıdır! (Aristotel) 

 
*** 

                                                                                                 
- Qadınların arzuları, heç bir zaman dolmayan 

dilənçi torbası kimidir. (Rus atalar sözü) 
- Dəyəri gözəlliyindən uzun sürən çox az qadın 

vardır. 
- Qadın dəniz kimidir,heç güvənilməz. 
- Qadın saçı uzun,ağlı qısa bir varlıqdır. 
- Gözəl bir qadın gözə, yaxşı bir qadın ürəyə xitab 

edər. Birincisi brilliant, ikincisi xəzinədir.(Napalyon) 
 

*** 
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PİFAQOR AFORİZMLƏRİNDƏN 
QAYNAQLAR 

 
1. “Uşaqlarınızın göz yaşlarını qoruyun ki,qəbrinizin 

üstündə axıtmağa göz yaşı qalsın.” 
2. “Sözündə və əməlində şitlikdən və təkrarçılıqdan 

qaç.” 
3. “Qulaq asıb susa-susa  müdrikləşsən, müdrikliyin 

başlanğıcı susmaqdır.” 
4. “Sakit ölüm istiyirsənsə, sabit həyat keçir.” 
5 “Mülkiyyəti olmayan vətəndaşın vətəni yoxdur.” 
6. “Az danış, ondan da az yaz.” 
7.“Ey, ağıllı  qadın! Əgər  istəyirsən ki  ərin  boş  

vaxtlarını  səninlə  keçirsin, elə  et ki, o səndə  gördüyü  
həzzi və  rahatlığı,  etibarı  və  təvazökarlığı  heç  yerdə  
tapa  bilməsin.” 

8.“Ərlərini  əyləndirməyi  bacarmayan  qadınlar  ər-
siz  qalarlar.” 

9 “Günəş batanda uzanan kölgənə baxıb, özünü 
böyük adam hesab etmə.” 

10.“Ya sus, ya da susmaqdan daha dəyərli bir söz de.” 
11.“Riyaziyyatı qonşuya baxaraq öyrənmək, olmaz.” 
12.“Biliklə müdrikliyi eynin şey hesab etmə.” 
13.“Öz ehtiraslarının əsiri olan adam heç vaxt azad 

ola bilməz” 
14.“Səndən soruşsalar xeyirxahlıq nədir?. De ki, 

müdrikliyin əmələ keçirilməsi.” 
15.“Əgər soruşsalar  Allahdan əvvəl kim olub? Qor-

xu və ümid” 
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16.“Səadət dalınca qaçma o, sənin özündədir.” 
17.“Egər istəyirsən ölümündən sonra da yaşayasan 

və gələcək nəslin sayqısını qazanasan, özündən xeyir-
xah ailə və yaxşı bir kitab yadigar qoy.” 

18.“Səndən soruşsalar uğurun açarı nədir. De ki, öz-
özünlə yola getmək.” 

19.“Yalnız əsərlərində açılır görünənlərdən olma.” 
20.“Hazırda mən dünyaya 5-ci gəlişimi yaşayıram. 

Bundan sonra dünyaya hansı formada gələcəyəm bil-
mirəm. Ancaq bu, mütləq olacaq. Çünki,insan ruhu 3 
min il tam yaşayır.”- deyə Pifaqor yazıb. 

 
*** 
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MƏŞHUR RUS TƏNQİDÇİSİ BELİNSKİNİN 
1840-50-Ciİ İLLƏRDƏ QOQOLA YAZDIĞI 

MƏKTUBDAN: 
    
Bu gün Rusiyadan  xalqın əsrlər boyu çirkab və zi-

billiklər içərisində qalmış insanlıq ləyaqətini hiss et-
məsi lazımdır. Onun din təliminə deyil, sağlam zəka və 
ədalət uyğun hüquq və qanunların mümkün qədər ciddi 
həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. 

Mən də bu məşhur insan bulağından bir damla su 
içən bir oxucu kimi deyirəm: 
İki əsr bundan öncə deyilmiş bu kəlam bizim hazırki 

mənəvi durumumuzla nə qədər qəribə səslənir. Bu gün 
bir sıra əqidə sahibləri bilməlidirlər ki, bizə hazırda 
təmiz əqidə, elm-təhsil lazımdır. Nəyinki dini ayinlərin 
pərdə  arxası oyunları. 

 
M. QORKİNİN “İLK MƏHƏBBƏT” 

HEKAYƏSİNDƏN FRAQMENTLƏR 
“YOXSUL EVLƏNƏNDƏ GECƏ GÖDƏLiR” 

 
- Onu adətən adı çəkliməyən yerindən çimdiklədilər, 

- yəqin ona görə adı çəkilmir ki, bədəninin bir hissəsi 
beldən bir az aşağıdadır! 

- Duru qidanın mədədən orqanizmin hüceyrələrinə 
çatdırılması üçün tam hərəkətsizlik və rahatlıq tələb 
olunur. 
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- Ziyalının həyatının mənası-elmi yükü xalq kütlələri 
arasında qərəzsiz paylamaq məqsədi ilə bu yükü hə-
mişə artırmaqdan ibarətdir. 

- Mən dünaya razlaşmamaq üçün gəlmişəm. 
- İnsanın nail olduğu ən ağrılı şey-qadını sevmək, 

onun gözəlliyinə pərəstiş etmək bacarığıdır, dünyada 
bütün gözəlliklər qadına olan məhəbbətdən doğmuş-
dur! 

- Sən məni atıb getsən, mən günəşsiz çiçək kimi 
məhv olaram! 

- Mən ölmək istəyirəm, istəyirəm ki, bu qadını nə-
fəsimlə qəlbimə çəkim; o həmişəlik mənim qəlbimdə 
qalsın. Bütün bədənimi üzücü, əzabverici bir həyəcan 
bürüyür, mənə elə gəlir ki, qəlbim bu saat parçalana-
caqdır. 

- Ana çətin və ağır vəziyyətini oğlundan gizlətdiyi 
kimi. Bu qadın da özünü alicənab kimi göstərir, 
vəziyyətindən şikayətlənmirdi. 

- Həyatın bütün gözəlliyi qadına olan məhəbbətin 
gücündən yaranmışdır. 

- Qadına vurulmş rus bir az üzücü və ağır xasiyyətli 
olur-ancaq fransızlar qəşəng sevməyi bacarırlar, onlar 
üçün sevgi-din kimi bir şeydir. 

- Rus qadınları ilə fransız  qadınları arasında meyvə 
ilə meyvəkonserləri arasında olduğu kimi bir fərq var. 

- O qadına keçi kələmə baxan kimi baxırdı. 
- Bu gün dünyada kim isə hiyləgərlik edib insanlığın 

iztirablarına tamaşa etməkdən  zövq alarlar. Mənə elə 
gəlir ki, məişət faciələrini yaradan gizli bir ruh var. Bu 
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ruh çox nəzakətlə öz xarab rolunu oynayır. Mən gözə 
görünməyən bu dramaturqu öz şəxsi düşmənim hesab 
edirəm, onun qurduğu tələlərə düşməməyə çağırıram. 

- Krisansin “Şərqin dini” adlı kitabını oxuyandan 
sonra dünya haqqında qorxunc nəzəriyyələri mən qəbul 
etmədim. Dinin səmərəsizliyini görmək mənə yer 
edirdi. 

- Mən özüm-özümü axtarıb tapmaq üçün bir az 
filosofluq etdim. 

- Rus qanun adətlərinə görə, ərin nöqteyi-nəzərindən 
onun arvadı da nəvazişkarlıq göstərən adam həmişə pis 
adam hesab olunur. 

- Mən arvadıma görə ətrafımda qoyun, öküz, donuz 
sürülərinin artdığını görürdüm. 

- Həyatda elə hisslər, düşüncələr olur ki, onu sev-
diyin qadından başqasına deməzsən. Dindar insanlar 
Allahının qarşısında dərdini açan kimi sən də sevdiyin 
qadın qarşısında öz dərdini açırsan. 

- Dindar və möminlər, əxlaqsızlara fəzilətin cinsi 
əlaqəsindən əmələ gələn düdəmələrdir! 

- Dünyanı idarə edən məhəbbət və aclıqdır ki, yaşa-
maq sevmək üçündür. Budur həyatın mənası. 

- O çox vaxt kişidə onun özünü ələ keçirmək arzusu 
oyadardı. 

- Mən yaxşı geyinəndə özümü daha sağlam, daha 
işıqlı, daha da güclü hiss edirəm. 

- Qadın gözəl xilqətdir. 
- İnsanın təhqir edilməsi yaddan çıxan şey deyil, heç 

yaddan da çıxmayacaq. 
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                                    *** 
Çox dəyər verdyim yazıçı Maksim Qorki bu 

sözlərə görə ruhunuz şad olsun: 
“Mən ölmək istəyirəm. İstəyirəm ki, bu qadını nəfə-

simlə içimə çəkim. O həmişəlik mənim qəlbimdə qal-
sın. Bütün bədənimi, üzücü, əzabverici bir həyəcan bü-
rüyür. Mənə elə gəlir ki, qəlbim bu saat parçalanacaq-
dır”. 

Allah sizə rəhmət eləsin ey böyük insan,bəşəri dü-
halar sahibi olan yazıçı, şair M. Qorki.  

Nə üçün sizin kimi böyük bir insan bir qadının 
məhəbbəti qarşısında baş əyib, onun sirli dünyasından 
çıxa bilmir. Nədir bu qadın məhəbbəti, siz o məhəbbəti 
ülviləşdirib ana məhəbbəti kimi göylərə qaldırmısınız. 
Kişinin qadın məhəbbəti qarşısında diz çökmək sirrini 
nə üçün sizə kimi dünya şöhrətli bir insan aça bilmə-
mişdir.  
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MAYİS YANARDAĞ FƏLSƏFƏSİ 
 

FƏLSƏFİ TRAKTAT 
 
Son zamanlar cəmiyyətdə oxucuda sensasiya doğurt-

sun deyə, mətbuat səhifələrində dərc olunmuş mətbuat 
yazılarında bir sıra xarici ölkələrdə ölmüş insanların 
dirilib həyata qayıtması haqda məlumat verilir. Burada 
mənim yadıma unudulmaz yazıçımız Mirzə Cəlilin 
“Ölülər” əsərinin və onun qəhrəmanlarından biri Şeyx 
və onun həmkarı Molla Həmid durur. Qohumlarının və 
yaxınlarının dirilməsini istəyən avvam Nuxalların 
təkidi ilə qohum, qardaşların siyahısı yazılan zaman 
əlbəyaxalaşma başlayır nə başlayır. Bunları mən yada 
salmaqla keçmişin mənfur, iyrənc, dini qalıqların 
törətdikləri fitnə-fəsadlarını demək istərdim. Tanınmış 
yazıçımız İsgəndərin dili ilə deyir: “Ölülər, qoy Allah 
sizə rəhmət eləsin! Necə yatmışdınızsa, elə də yatın.” 
Bu gün mən müasir dövrün kefli İsgəndəri kimi 
deyirəm: “Ey diri insanlar, bir az yaxşı-yaxşı düşünüb, 
götür-qoy edin. Haqqı-ədaləti inkar etməyin! Fikirləş-
məyin ki, mən də bir vaxt öləcəm, sonra diriləcəm. Bu 
gün yer üzərində yaşamaqdan imtina edib, kosmosda 
ev tikib, villa tikmək arzu edən, istəyən insanlar da var. 
Ey insanlar! Bu gün yer üzərində Allahın sizə bəxş 
etdiyi yaşam tərzi, verdiyi ruzi ilə barışın” 

Hazırda bir sıra müsəlman ölkələrində Ulu Tanrıya 
xoş gəlsin, onun günahından keçsin deyə, əlində olan 
avtomat silahı ucsuz-bucaqsız səhralarda, dağlarda, 
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dərələrdə əllərindən yerə qoyub, gündə 3-5 dəfə namaz 
qılıb, sonra ayğa qalxıb, avtomatla bacı və qardaşlarını 
qırırlar. Onlar kim üçün, nə üçün, hansı məqsədlə 
mübarizə apardıqlarını belə bilmirlər. Bütün bunlar bir 
sıra Böyük xristian dövlətlərinin fitnə-fəsadları deyil-
mi? Nə üçün müsəlman dünyasının haqq aparıcıları 
ayılıb bu qaranlıq fikirlərə bir aydınlıq gətirə bilmirlər? 
Belə məsələlərdən xəbəriniz varmı? “Ey o dünyada 
cənnətdə və cəhənnəmdə yaşayanlar! Dirilməyin! 
Dirilsəniz də bu dünyaya gəlməyin. Görün oradan o 
tərəfə qeyri-adi bir dünya varsa oraya gedin.” 

Hazırda öz inkişaf sürəti ilə bütün dünya ölkələrinə 
liderlik edən bizim Azərbaycan ölkəsidir. Azərbaycan 
son 20 ildə öz inkişafı ilə tarixdə görünməyən bir surət 
götürüb. Müstəqillik dövründə hakimiyyətdə olan bir 
sıra məmurlar və onların övladlarının törətdiyi neqativ 
hallar cəmiyyətimizdə gedən bu inkişafı xalqın gö-
zündən salmaqdadır. Cəmiyyətin bu inkişafında bir sıra 
yaşlı insanların da əməyi olmasına baxmayaraq, müasir 
gənclik köhnəliyi qəbul etmir, əksər tamamilə silib, 
aradan götürür. Dağıstanlılar demişkən “Köhnəliyə daş 
atsan, gələcək, səni topa tutacaq.”  

EY ÖLÜLƏR! Sizin də nəzərinizə bir fikri çatdır-
maq istəyirəm. Bu günlərdə Milli Elmlər Akademi-
yasında tanınmış akademikimiz Vasif Məmmədəliye-
vin yubiley tədbirinə getmişdim. Tədbirdən qabaq aka-
demiyada fəaliyyət göstərən institutların birinin otağına 
daxil oldum. Otaqda bir elmi işçi əyləşmişdi. Otaqdakı 
alimlərdən biri dövlətdən, xalqdan, cəmiyyətdən 
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narazıçılıq edirdi. Lüzumsuz olan narazıçılıqlar məndə 
o alimə qarşı böyük bir etiraz hissləri oyatdı. Mən 
fikirləşirəm. Nə üçün bu günkü alim ölkəyə, dövlətə, 
xalqa verdiyi dəyərin nəticəsi ilə qane olmur? Daha 
çox arzular. Və istəklər uğrunda mübarizələr aparır. 

Mən, hazırda erməni tapdağı altında qalan Sisyanın 
Muxruz kəndində doğulmuşam. Sonra Kafan şəhərinin 
Qığı kəndində, daha sonra uzun illər Qubadlı rayo-
nunda, qaçqınlıq-köçkünlük dövrünün iki ilini Min-
gəçevir şəhərində, hazırda Sumqayıtda məskunlaş-
mışam. Bütün həyatım boyu dövlət, hökumət qərar-
larını, elmin, təhsilin yeniliklərinin xalq arasında 
təbliği ilə məşğul olmuşam. Hazırda mətbuat səhifə-
lərində müxtəlif səpkidə yazılarım gedir. Ömrünün 40-
50 ilini daimi erməni xisləti altında keçirən, həyatının 
sona çatdığı bir ərəfədə yaşayan 60-70 yaşlı bir mət-
buat işçisi kimi bu yaxınlarda Cənubi Qafqaz dağ-
larının İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Qax, Şəki rayonlarını 
gəzib-dolaşarkən hansı maraqlı bir bulaq suyu , yarlı-
yaraşıqlı meşə sahəsinə dönüb 5-10 dəqiqə istirahət 
etdimsə , mənə təmannasız icazə vermədiər. 

Ona uyğun demək istəyirəm ki, bu günlərdə Yasa-
mal rayonunda Hüseyin Cavid parkının sağında bir 
həmkarımla çayxanaya yollandıq. Maşını çayxananın 
yanında qoyduq. Bir az keçməmiş bir də baxdım ki, 
həmkarım gur səs ilə qışqırır: “- Ədə, nə edirsiz? 
Dayanın!” Mən baxdım ki, maşını Yasamal polis 
əməkdaşı maşına mindirir. Mən o polisə ağır ittiham-
larla dedim: “- Əgər bu çayxananın qabağında maşın 
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saxlamaq qadağandırsa, bəs onda niyə bu maşınlar 
dayanır?” Bir an öz-özümə dedim: “Dünyanın o başın-
dan qovula-qovula gəlib, bu aləmdə bir stəkan su, bir 
yerdə, bir çayxanada bir stəkan çay içməyə mənim 
haqqım yoxdumu?” 

EY ÖLÜLƏR! Bu və buna bənzər neqativ hallar baş 
alıb gedir. Ora çox sakitçilikdir. Orada rahat yatın. 

EY ÖLÜLƏR! Bir az qabaq Səddam Hüseyin reji-
minə qarşı üsyana qalxan İraq xalqı, bu gün yenidən o 
aləmin bərpasına çalışırlar. İraq xalqının bu etirazla-
rından, ah-nalələrindən istifadə edən ABŞ prezidenti  
C.Buş qəsdən Səddam Hüseyini müsəlmanları Rama-
zan bayramı günü dar ağacından asdırdı. Bu günkü 
amerika tarixinə rəhbərlik edən bir qara neqir Misir 
müsəlmanlarını yoldan çıxardaraq bu böyük aləmdə 
Misir dünyasında çevriliş etdi. 

EY ÖLÜLƏR! İndi sizin kimi minlərlə misirli 
müsəlmanların   meyidləri küçədə qalır. Gəlməyin! 

EY ÖLÜLƏR! Gic olmayın! Xam xəyala uymayın! 
Siz gördüyünüz dünyadan, yerdən, göydən əsər-əlamət 
qalmayıb. İndi yer göyə qalxıb, göy yerə enib. Müasir 
dünyanın kefli İsgəndəri kimi deyirəm: “Elə bilirsiniz 
ki, əgər dirilib gəlsəniz, sizi qohum-əqrəba qəbul 
edəcəklər? Əsla! O dünya bu dünyadan rahatdır. Mənə 
məlumdur ki, orada hər şey sakit haldadır. Qardaş-
qardaşını, oğul ata-anasını, ata öz oğlunu öldürmür. 
Qızlar, qadınlar küçələrdə şortiklə, plavki ilə gəzmir! 
Böyük kiçiyə, kiçik böyüyə hörmət ilə yanaşır.  Sizlər-
dən kimsənin dirilib gəldiyini görən bu diri insanlardan 
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bəziləri daha da qızışıb var-dövlət toplamaq üçün 
xalqın qanını soraraq əzazlaşacaqlar. Odur ki, diril-
məyin! Gəlməyin! Ora buradan yaxşıdır.  

EY ÖLÜLƏR! Sizinlə birlikdə orada dünyanın ən 
dahi insanları, elm, sənət adamları, şahları, xaqanları 
yatır, bir onlarla məsləhətləşib götür-qoy edin. Əgər 
gəlib burada vəziyyəti görsəniz, dərhal ürəyiniz part-
layıb öləcəksiniz. Yenidən  o sakit aləmə qayıtmaq isə 
sizə çox ağır başa gələcək. Çünki, indi hər bir ölü üçün 
qəbir yeri almaq, ehsan vermək heç də siz düşün-
düyünüz kimi asan deyil. Bilirsiniz? Bir vaxtlar sizin 
gəlişinizə etiraz edən Mirzə Cəlil də sizinlədi. O bura-
dakı mövcud dünya ilə barışmadı. O da öldü, getdi. 
Ondan bu dünyanın necə olduğunu öyrənməyə çalışın. 
Əgər razı olsa minlərlə, birlikdə gəlin! Gəlin, bəlkə 
ermənilər sizdən qorxub qaçarlar. Çünki, buradakı 
insanlardan nisbətən sizin içinizdə kişilər, qorxmazlar, 
qəhrəmanlar daha çoxdur. Qoy Koroğlu, Əmir Teymur, 
Cavanşir, Nəsimi gəlsin. Burada ayaqüstü gəzən insan-
ların çoxu sizin kimi ölüdürlər. Çünki onlar da öz istək 
və arzularına nail ola bilmirlər. Qoy Koroğlu gəlib 40 
gün ərzində başına 40000 dəli toplayıb, Qıratla nərə 
çəkib, Yerevanın altını-üstünə çevirsin. Qoyun Cavan-
şir gəlib Qafqaz dağlarında 8 il yox, 8 gün özü tikdir-
diyi qalasında oturub, bir vaxtlar ərəbləri, farsları 
torpaqlardan qovduğu kimi indi də erməniləri qovub, 
torpaqlarımızdan çıxartsın. Qoy Nəsimi gəlsin ki, diri-
diri soyulsa da, öz fikir və duyğularından çəkilməsin. 
Qoy pəhlivan Əlyar, qorxmazlar gəlsin! Yox, Əlyar 
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gəlməsin! Yazıxdır. Gəlsə Laçın uğrunda mübarizə 
aparsa, yenə də onu arxadan vuracaqlar. Qoy rahat 
yatıb, ruhu şad olsun. 

EY ÖLÜLƏR, GƏLMƏYİN! Yazıqsınız Yer üzə-
rində o qədər politoloqlar, siyasətçilər əmələ gəlib ki, 
bilmirsən kimin sözünə baxıb, duyğularına əməl edə-
sən. Ora sakitdir. Yemək yox, su içmək yox, qaz pulu 
vermirsiz, su pulu, işıq pulu, ev kirayəsi pulunu istəyən 
yox. Heç kiminiz digəri ilə vuruşmursunuz. Bu gün 
tarix elə tərsinə dövran edir ki, bu boyda nəhəng dün-
yaya SSR-nin sükutundan sonra Afrikalı br neqir 
rəhbərlik etmək arzusundadır. Siz gəlməyin. Sizin kimi 
ölülər burada çoxdur. Ona görə də orada sakit yatıb, 
rahat olun! Qoy ruhunuz şad olsun EY ÖLÜLƏR!  
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ELM, SƏNƏT İNSANLARI İLƏ APARILACAQ 
SÖHBƏTİN MÖVZULARI 

 
Bir qədər dərin fəlsəfi duyğulara malik, əsl insanlığı 

geniş anlayan, daim düşüncələrə malik olan elm-sənət 
insanlarına ünvanlanan suallar  

 
1. Həyatı faktlar göstərir ki, bəzi hallarda həyata 

əxlaqlı, fəzilətli ömür sürənlər yox, məhz dələduzlar, 
hiyləgərlər, ikiüzlülər, yalançılar, fırıldaqçılar, əliəyri-
lər doğrulardan daha çox müvəffəqiyyət qazanaraq 
normal həyat tərzi keçirirlər. Hətta cəmiyyətdə böyük 
hörmət və şöhrət qazanırlar. Belə olduğu halda insan-
ları fəzilətli olmağa, doğru-düzgün yol tutmağa çağırı-
şın mənası varmı? 

2. İnsanın insan kimi formalaşmasında, daxili dün-
yası, onun məsuliyyəti, əsas rol oynayarkən xarici mü-
hitin təsirini necə qəbul etmək lazımdır? 

3. Etibar, əhdə vəfa, etik kateqoriyalar hazırkı cə-
miyyətdə necə dövran edir? 

4. Müasir insanın əxlaqi kamilləşməsini necə gö-
rürsünüz. 

 
 
 

*** 
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Bəşəriyyətdə idrakın formalasdığı zamanlardan bas-
layaraq Sərq fəlsəfəsi dünyaya meydan oxumusdur. 
Neçə-neçə əsrlər sonra Avropa üzünü Şərq fəlsəfəsinə, 
Şərq hikmətinə, Sərq müdrikliyinə tutaraq yeni təka-
mülə qədəm qoymusdur. Tədricən bu mənimsəmə, bu 
üztutma xəyanətə cevrilmis və Qərb Şərqin fikir xəzi-
nəsini "oğurlamağa",  sonra da ona "sahib" cıxmağa 
başlamısdır. 

Avropa XXI əsrə idrak işığı ilə yanaşır, sərqin müd-
rikliyinə, həyat fəlsəfəsinə yeni rəzil formalar verməklə 
gizli qatda insanlığa ləkə olan iyrənc siyasətini həyata 
kecirməkdədir. 
İnsanlığı mənəvi aşınmaya aparan, müqəddəs Şərq 

mənəvi-əxlaqi dəyərlərini məhvə çalışan bu siyasətin 
rəzilliyini əsl Sərq müdrikliyi ilə açmağa böyük ehtiyac 
var. 

 
*** 
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GÖRƏN BU İNSANLARIN HANSI HAQLI İDİ, 
HANSI HAQSIZ? 

 
Allah ona verdiyi ömrü-günü azad, xoşbəxt və fira-

van yaşatdı. 
Bir gün onun ömrü başa çatdığından  Allah onu öz 

dərgahına apardı. Əzrayıl da həmişə hazırdı. Onun bir 
çox oğlu-qızı, adlı-sanlı qohumları vardı. Onlar bir 
yerə yığışıb, Allahın bu hökmünü ləğv etmək üçün 
həkimə, loğmana çoxlu pul təklif etdilər. Əzrayıl əlində 
avtomat koloşnikov durub, qohum-qardaşın hay-
küyünə tablaşmayıb, qaçıb bir kənarda  bu mənzərənin 
sonunu gözləyirdi. Allah da həkimlərin, loğmanların 
apardıqları tədbirlərin nəticəsinə görə ölüm hökmünü 
bir qədər uzadırdı. Onlar öz pulları, var-dövlətləri ilə 
Allahın  bu hökmünü ləğv etmək istəyirdilər. Lakin bu 
mümkün idimi?  

O, şaxtalı, qarlı çovğunda öz məqsədinə nail olmaq 
üçün yol gedirdi. Yol gedirdi, çarıqsız, qaloşsuz, corab-
sız, ayağı yalın. Şaxtalı qar onun ayağını dondururdu. 
O şaxtalı qarda gedə-gedə öz həyatından, çəkdiyi 
əzablardan üzünü göyə tutub gileylənirdi. Bir dağın 
ətəyində meşə qırağında, bulağın üstündə bir ayağı 
kəsik, digəri yalın bir adam gördü. O adamın yanında 
dəstərxana bükülmüş bir parça çörək, bir soğan və bir 
az da şor var idi. Onlar hamısı yağışdan, qardan 
islanmışdı. Lakin o Allaha dualar oxuyurdu. Görən bu 
insanların hansı haqlı idi, hansı haqsız? 

10.11.06 
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BU ADI DAŞIMAĞA QADİRDİR 
 
Aqillər demişlər: 
- “...Hökmdar o insan ola bilər ki, dünya xəstələ-

nəndə onu xilas edə bilsin”.  
Nə qədər ağıllı, dərrakəli, sanballı, müdrikcəsinə 

deyilmiş bir kəlamdır, elə deyilmi? Əsası 1988-ci ildən 
Azərbaycan torpağının göyündə, yerində başlanan 
hərc-mərclik, özbaşnalıq vulkanı 1992-93-cü ildə daha 
da odlu-alovlu halda püskürüb bütün ölkəyə yayıldı. 
Xalq bu bəladan qurtarmaq üçün “neynim”, “necə 
edim” sualı ilə üzləşərkən Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə 
gəldi. Xalq cəbhəsinin ayrı-ayrı “başbilənləri” ölkəni 
bürüyən vulkan püskürməsinin qarşısını ala bilmədi. 
Ölkəni bürüyən bu dəhşətli od-alovun qarşısını alıb, 
onu müalicə edə bilmədi. Belə bir zaman daxilində 
xalq ölkədə yaranmış xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq 
üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevi Loğman, Təbib bilib, 
ona üz tutdu. Şahin-Qartal baxışlı Heydər Əliyevin 
yenidən hakimiyyətə gəlişi ilə ölkədə yaranmış bu ağır 
xəstəlik müalicə oundu. Qocaman Qafqaz dağlarında 
daimi qaynayıb daşan, coşan, büllur bulaqlar təki H. 
Əliyev ideaları daimi yaşayıb və yaşayacaqdır. Bu tə-
miz bulaqlardan qidalanan İlham Əliyev cənabları da 
ölkəni bir sıra bəlalardan bir təbib, loğman kimi qoru-
yub saxlayır. 

Respublika ağsaqqallar şurası ölkədə mövcud də-
yişiklikləri nəzərə alaraq yaxınlarda keçirdikləri yığın-
caqlarda İlham Əliyevin yenidən prezident seçkilərində 
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namizədliyini irəlin sürmüşdülər. Bu barədə mətbuat 
səhifələrində və televizor kanallarında xəbərlər eşi-
dəndə çox sevindim. İlham Əliyevin son 7-8 il ərzində 
respublikada gördüyü müsbət dəyişikliklər ölkəmizin 
bütün dünyada tanınması, xalqın sosial həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət və 
idman sahəsində qazanılmış, misli görünməmiş nailiy-
yətlər yalnız və yalnız İlham Əliyev cənablarının müd-
rik siyasətinin bariz nəticəsidir. Çoxsaylı tayfanın 
nümayəndəsi və 50-60 ildən artıq ideoloji sahədə 
çalışan bir mətbuat nümayəndəsi kimi mən əminəm ki, 
səsvermə vaxtı səsvermə hüququ olan mənim bütün 
yaxın qohum-əqrəbam Respublika Ağsaqqallar Şura-
sının bu qərarını dəstəkləyərək seçki günü hörmətli 
prezidentimiz İlham Əliyevə səs verəcəklər. 

 
20 sentyabr 2013-cü il 
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EŞİDİRSİNİZMİ?!... 
 
Hörmətli oxucular! Heçlikdən var oldum! Varlıqdan 

heç! Bu an kimsə soruşdu necə? Nə cür? Dedim! Onda 
qulaq as deyim. 

- Bəli bir vaxtlar mən yox idim. Atamın-anamın 
“zifaf” gecəsi görüşdən sonra ana bətnində ilk yaranı-
şımın əsası qoyuldu. Günlər ayları əvəz edər, mən ana 
bətnimdə böyüdükcə anam-atam çox sevinərmişlər. Ən 
nəhayət mən qaranlıq bir aləmdən işıqlı dünyaya 
gəldim. Gəldim ağrısız, acısız, kinsiz, kidurətsiz, istək-
siz, arzusuz. Hələ totuq uşaq olarkən, bir çoxları tərə-
findən sevildim, əzizləndim. İllər bir-birini əvəz etdik-
cə bir çox insanların diqqətini cəlb edəcək bir oğlan 
oldum. Sevildiyim kimi sevməyi də öyrənməyə baş-
ladım. Sevdim təbiəti, cəmiyyəti, insanları, ata-anamı, 
sevgilimi.  

O anlar təbiət, cəmiyyət, bir yararlı insan kimi məni 
qəbul edərdi. Cəmiyyətdə, təbiətdə lazımi şəkildə öz 
yerim, öz çəkim var idi. O anlar necə də xoşbəxt idim 
İlahi! Haqqın mənə vermiş olduğu xüsusi şəxsiyyətə 
görə şəxsiyyətsiz, mənliksiz, insanlar mənim varlığıma, 
həyatda tutduğum mövqeyə görə bir çox hallarda tələ 
qurub, məni tələyə salmağa çalışsalar da, əksər hallarda 
öz məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Mənə qarşı quru-
lan tələlərdən xilas olmaq üçün daim Allahdan kömək 
alaraq o insanların yoxluğunu gördüm.  

“Qurani - Kərim”də buyurulur ki, sən yaradanla qəl-
bini düz saxla, o özü səni şərdən, iblisdən, şeytandan 
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qoruyacaq. Yaşadığım dövrdə həyatda, cəmiyyətdə 
mənə doğru yönələn iradlara qarşı mənəvi, fiziki, 
gücüm var idi. Yeniyetmə çağlarımda bir çox insan-
lara, o cümlədən qohum-qardaşa, dost-tanışa, maddi və 
mənəvi cəhətdən köməklik göstərib, dayaq olmuşam. 
İnsanların pis əməllərini açmayıb, ağartmayıb, onların 
yaxşı işləri haqqında öz şəxsi mülahizələrimi sürmü-
şəm. Necə ki, bir mahnıda deyilir ki, “Bəzən pisə 
yaxşısan deyin” . Nəticədə hər vaxt insan, cəmiyyət , 
təbiət məni lazımınca qəbul edirdi. Bəzi hallar isə mən-
dən yetərincə yararlanırdılar. Bu minvalla, gənclik, 
yeniyetmə çağlarım, ən nəhayət, kişilik illərim arxada 
qaldı.  
İndi ömrümün-günümün IV duzsuz, tamsız, gülsüz, 

çiçəksiz, gücsüz, taqətsiz dövrü başlanır. Bilmirəm, bu 
insan həyatının IV gediləsi yol deyəsən çox ağır, kələ-
kötür, enişl, yoxuşlu, daşlı-qayalı, əzab əziyyətli 
olacaq. Hərdən öz-özümə fikirləşib, götür-qoy edirəm. 
Axı bundan sonra gediləsi yolu çox insanlar heç də 
getməyiblər. Ömürləri vəfa etməyib, axıra çatmayıb. 
Bəlkə, o dördüncü ömrü yaşamayanlar daha xoşbəxt 
olmuşlardır. Lakin bununla da razılaşmıram. Kimsə 
deyir: “- Yox, taleh verən ömrün hamısını sən yaşama-
lısan”. Axı necə? Bəs niyə bu dördüncü ömür yolunda 
bu təbiət, cəmiyyət, bizi əhatə edən mühit, ayrı-ayrı 
insanlar səni lazımi qaydada qəbul etmək istəmir? Bir 
qədər götür-qoy edib, yenidən uşaqlıq, gənclik illərinə 
qayıtmaq istədim. Lakin bu da mümkün olmadı, hey-
had!  
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Xeyli fikirləşib, bir qərara gələ bilmirəm. Sonra 
özüm-özümə sorğu-sual edirəm. Məgər Allah insana 
bir azcıq artıq ömür verəndə insan övladı ondan sonra 
yaşadığı mrü-günü dəyərsiz keçirməlidir? Nə üçün 
insan artıq ömür sürəndə, yaşa dolanda cəmiyyət, təbiət 
ondan, o da cəmiyyətdən azmış olur. Nə üçün cəmiyyət 
onu əvvəlki uşaqlıq, gənclik illərindəki kimi qəbul 
etmək istəmir? 

Mən daim yanmaqda davam edib tüğyan qoparan 
əqlimi cilovlaya bilmədiyimdən, bu çarpaşıq-dolaşıq 
fikirlərimin qurbanına çevrilmişəm. Bu əqlin və 
düşüncələrim məni sıldırım qayalara, daşlara çırpıb, 
əlçatmaz, ünyetməz arzular arxasınca aparıb. Bir vaxt-
lar məni zirvələrdən enişə sürükləyib, daşlara, qayalara 
çırparaq parçalayıb. O arzu, istəklərə çatmaq üçün 
enişli-yoxuşlu yollar gedəsi oldum. Bəzi hallarda lazı-
mi istəklərə nail oldumsa da, əksər hallarda o istəklər, 
o arzular məndən qaçdı, əlim onlara yetmədi, çatmadı.  

Ey insanlar! Son vaxtlar cəmiyyətdə, təbiətdə baş 
verən hadisələr, qaynayan, coşan insanlar, burulğanlar, 
qasırğalar kimi qəlbim, ürəyim coşub, aşıb, daşır, mə-
carasına sığışmır. Baş vermiş, verməkdə olan, olacaq 
hadisələrdən qaçmaq, uzaqlaşmaq istəyirəm, lakin 
bacarmıram. Bütün bu düşüncələr, duyğular mənimlə 
gedir. Nə üçün baş verən hadisələrlə barışmıram? 
Bilmirəm! Bəlkə bilmirəm, ona görə ki, açıqlamağa 
məndə taqət, yaşam gücü yoxdur, onu da bilmirəm. 
Lakin yaşa dolduqca təbiət, cəmiyət məni qəbul etmək 
istəmir. Bir vaxtlar, yeniyetmə çağlarında cəmiyyət 
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tərəfindən qiymətli bir varlıq kimi qəbul edildiyim 
halda indi yaşa dolduqca, xeyirsiz bir insan kimi 
qarşılanıram.  

 Bütün çirkin əməllərimi təmizləyib, həyatda ye-
nidən bir yer tutmaq arzusu ilə ümmansız dənizlərə 
tullandım, bir xeyli üzəsi oldum. Lakin dəniz də mənim 
çirkli əməllərimi duyub və hazırkı vəziyyətimdə dənizə 
bir xeyir verməyəcəyimi anaraq, dalğaların başı üstün-
də qoşaraq məni kənara atdı. Axı dəniz çirki sevmir. 
İndi budur, mən yenidən torpaq üzərində gəzib dola-
şıram. Lakin təbiət, cəmiyyət məni qəbul etmir ki, 
etmir. Bu mənim faciəmmi, yoxsa ümumbəşəriyyətin  
faciəsidir?  

Cəmiyyətin, təbiətin bu müəmmalı sirrindən daim 
bir təmanna ummağımın mənası nədir.? Nə üçün sən 
ömrünün ilk çağlarında təbiətə, cəmiyyətə göstərdiyi 
təmannası, qayğının nəticəsini isə yaşa dolanda təbiy-
yət, cəmiyyət, mühit onu sənə qaytarmır. Nə üçün 
həyat səni lazımsız əşya kimi kənara atır? Bilmirəm! 

Bəli, bu cəmiyyət, tufanlı-boranlı duyğularla dünya-
mızın çək-çevirində, keçmişdə baş vermiş, bir neçə 
xatirə gözlərimin və fikirlərimin önünü kəsir. Bəli, o 
fikilər kəsir ki, hər il may ayının axırı, iyul ayının orta-
larında, bağça, bağında talehin naz-nemət kimi bəxş 
etdiyi 17 növ meyvə yetişdikcə, məni özlərinə cəlb 
etmələri, mən də həmin meyvələri ərsəyə gətirən ağac-
lara məhəbətimi artırır, qulluq etmək üçün hər vasitə 
ilə onlara yardımçı olurdum. Vaxtaşırı biri digərinin 
ardınca yetişən tut, gilas, gilənar, ərik, əncir, üzüm, 
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fındıq, gavalı, zoğal, badam, xurma, armud, alma, 
şabalıq, alça sanki, mənə gəl-gəl deyərdi. Bağ-bağçada 
bu kimi meyvələrin heç də çoxluğunun varlığına bənd 
olub, fərqinə varmazdım. Həyətimiz şəhərin mərkəzi 
küçəsində yerləşdiyindən buradan keçən insanlar 
həyətdə yetişən meyvələrə maraqla baxa-baxa gedər-
dilər. Belə vaxtlar onları həyətə dəvət edər, lazımi 
meyvələrdən ehmalca yığmağı təklif edərdim. Bizdə 
meyvə alqı-satqısı olmazdı. Həyətə dönüb, meyvə yı-
ğan insanlardan xahiş edirdim ki, yığıb-yığışdırarkən 
həyətə tökməsinlər. Axı ağacların dibinə tökülən mey-
vələrin şirəsini sormaq üçün həyət-bacaya çoxlu mil-
çək, ağcaqanad, qarışqa dolurdu. Bəzi meyvə ağacları o 
qədər gətirərdi ki, ağacların qanadları tab gətirmə-
diyindən sınar, meyvələri də vaxtsız məhv olardı. 
Bunun üçün meşədən uzun-uzun dirəklər qırıb gətirir, 
həddindən artıq meyvə ilə yüklənmiş ağaclara kömək 
məqsədilə budaqların altına dirəklər qoyardıq. Kənd-
kəsəkdən gəlib-gedən yolçuların, qohumların bol-bol 
istifadə etmələrinə baxmayaraq, həyətə tökülən mer-
meyvəni əl arabasına yığaraq yaxındakı bərgüşad ça-
yında axıdardı. İllərimiz beləcə keçərdi. May ayında 
həyətdə yetişən meyvələrdən bəziləri dekabr, yanvar 
aylarına qədər yeyilərdi. Bəli, ermənilər bizi qaçaq 
salıb, torpağımızı, var dövlətimizi zəbt etdikləri kimi 
naz-nemətli bağ-bağçamızı da əlimizdən aldılar. Artıq 
15 ildən çoxdur ki, öz elimdən-obamdan köçkün-
didərgin düşmüşəm. Bu ötən günlər, aylar, illər ərzində 
çox dəhşətli ağrı-aclar keçirmişəm. 
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Bu günlərdə yolum Nəsimi bazarına düşdü. Bazrın 
içərisinə daxil oldum. Bazarda gilas, ərik, gavalı, alça, 
gilənar, alma, armud və başqa meyvələrdən gələn səs 
məni heyrətə gətirdi. Hansı meyvəyə yanaşırdımsa 
deyirdi: “-A kişi, get. Sən məni ala bilməzsən. Siz bir 
vaxtlar bizim qədir-qiymətimizi bilmədiniz. Bizi 
qoruyub saxlamadınız. Bizi qiymətsiz, dəyərsiz kimi 
çaylara axıtdınız. İndi görürsən, bizə nə yüksək qiymət 
qoyublar. Bizim hər birimizdən bir kiloqram almaq 
üçün sənə ən azı yüz təzə Azərbaycan manatı lazımdır. 
Get-get vəfasız, get, onsuz da biz sizin yetişdirdiyiniz 
meyvələrin dad-tamını verə bilmərik. Biz sizdən 
küsmüşük. Bir də bazara gəlib bizə baxma, biz sizi 
görüb məyus oluruq”.  

Bazardan küçəyə çıxıram. Meyvələrin bu tənəsi 
məni boğur. Küçəni düzgün keçə bilmirəm. Müxtəlif 
fikirlər, duyğular məni didir, parçalayır. Özümə, öz 
varlığıma nifrət edirəm. İntiqam hissi məni bürüyür. 
Neçə ildir ki, xarici ölkələrdə aparılan danışıqların 
nəticəsizliyi məni rahat buraxmır. Şuşanın işğalı 
günündə ermənilərin Şuşada keçirdikləri şadlıq məra-
simləri, axşam qubadlıların torpaqlarının, evlərinin 
qəbristanlıqlarının necə yerlə yeksan edilməsi yadıma 
düşür.  O vaxtlar gücsüz olub, torpaqları tərk etməyi-
miz, lakin indi güclü iolduğumuz halda ətraf sərhıd 
kəndlərimizin yandırılması məni rahat buraxmır. 
İntiqam! Ölümə-Ölüm ya olum. Ən nəhayət budur 

yol biz üstümüzdə olan və xalqımıza layiq olmayan, o 
cümlədən, qaçqın, didərgin, evsiz-eşiksiz, vətənsiz, 
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torpaqsız adlarını məcburi daşıyası olmuşuq. Hələ 
1921-ci ildə 114000kv.\ km-lik bir ərazi ilə keçmiş 
SSR-nin tərkibinə daxil olan Azərbaycanın indi 
86000kv.km ərazisi qalıb. Ötən bu illər ərzndə xalqı-
mız olmazın müsibətlərinə məruz qalaraq ümumi 
torpağımızın iyirmi faizini də itirmişdir. Hazırda res-
publikamızın əksər sərhəd rayonlarının ərazisi, əhalisi 
vaxtaşırı atəşə tutulub, yandırılır. Yanğından lərzəyə 
gələn böcəklərdən tutmuş vəhşi ilanlar, heyvanlar da 
daim yaşayış məskənlərinin qaçqın düşmüş insanları 
kimi tərk edəsi olurlar. Bakıda yaşayan o torpaqdan 
olan insanlar bir an ah-nalə, nərə çəkib, qılınc 
götürmək fikrində deyillər. Mövcud varlıqla razıla-
şırlar. Biz nə üçün belə olmuşuq, bilmirəm. 
Ən ağrılısı da odur ki, bəzi insanların psixolo-

giyasında biganəlik, etinasızlıq, unutqanlıq yaranır. 
Müharibədə atəşkəs müqaviləsi bağlanmasına bax-
mayaraq, son bir neçə ildə sərhədlərimizdə igid 
oğlanlarımız erməni snayperçilərinin qurbanı olur. Biz 
isə buna dözürük Ölkəmiz müharibə vəziyyətində ol-
duğu halda, bu günkü gənclərin Bakıda və ətraf rayon-
lardakı diskatekalarda, barlarda, müxtəlif əyləncə 
obyektlərində keçirdikləri şadyanlıqlar bəzi insanlarda 
ikrah hissi yaradır. Hazırda metrolarda, küçələrdə, bir 
sıra xarici şirkətlərin özlərinin biznez fəaliyyətlərini 
əks etdirən reklamlar, baş gicəllənməsi əmələ gətirir. 
Respublikamız müharibə ərəfəsində olduğu halda, heç 
bir yerdə, küçələrdə, ayrı-ayrı bölgələrdə müharibə 
çağırışlarının törətdiyi fəsadların reklamlarına rast 
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gəlmək olmur. Bu gün Azərmbaycanda bir qrup insan-
lar varlanma, villalar tikdirmə hərisliyi, digər qrupda 
isə biganəlik var. Bu isə torpaqlarımızın işğalda qalma-
sına qarşı mübarizliyi zəiflədir. Bu gün qüdrətlən-
məkdə olan dövlətimizin ərazi bütövlüyünə sahib ol-
maq üçün biz hər cür umu-küsüyə və şəxsi varlanmaq 
azarına son qoyaraq ölkə prezidenti ətrafında birləş-
məli, Ali Baş Komandanın hər hansı çağırışına hazır 
olmalıyıq. Eşidirsənmi, soydaşım, oğlum, qardaşım, 
bizi ulu torpaqlarımız çağırır. 

 
*** 
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ATA - OĞUL SÖHBƏTİ 
 
Ata: - Oğul, çöldə, bayırda nə kimi yenilik var?  
Oğul: - Ata, cəmiyyət, mühit, abı-hava tamam də-

yişib. Qızlarımız, qadınlarımız şalvar geyib, maşın sü-
rür, nağara vurur. 

Ata: - Oğul, bəs biz nə iş görəcəyik? 
Oğul:- Ata, heç də narahat olma, onsuz da biz iş tapa 

bilmirik. İndi kişilik dövrü deyil. Qoy onlar gəzib-do-
lanıb, maşınlarını sürüb, nağaralarını vurub, özlərini 
də, bizi də dolandırsınlar, saxlasınlar.  

Ata: - Bala, onda gərək biz də “Tuman” geyək, evdə 
oturub, biş-düş işlərilə məşğul olaq. Axı arvad işdən 
gələndə ac olacaq.  Evi silək, süpürək, çay qoyub, ye-
mək bişirək. 

Oğul: - Bacararsan, ata? 
Ata: - Ona nə var ki? Əgər anan poyezlə, samalyotla, 

Dubaya, Türkiyyəyə gedib, çörək pulu qazana bilərsə, 
biz ev-eşik işlərini nə üçün görməyək? 

Ata: - Oğul, anan çörək üçün daimi orada-burada 
olur. Ev-eşik işini görmək mənim üçün çox çətinlikdir. 
Bəlkə qonşu qızı Aybənizi alasan. Bizim ev işlərinə də 
köməklik etsin, işimiz yüngülləşsin. 

Oğul: - Ata, dəlisən, nəsən? Görmürsən, telekanal-
larda, özlərinə ər axtaran qızları. Mən də gedib, orada 
baxıb, bir qız alacam. 

Ata: - Ay oğul, mən sənin ananla abır-həyanın olan 
bir zamanında evləndik. İndi məni qoyub getdi. Sən elə 
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bilirsən ki, o televizorlarda ailə quran qızlar, oğlanlar, 
kişilər, qadınlar xoşbəxt olacaqlar? 

Oğul: - Əşi, hamı bu günü düşünür, sabah Allah 
kərimdir. 

 Ata: - Kərim-Kərim deyə-deyə 20 ildən artıqdı ki, 
torpaqlarımız təcavüzkarların tapdağı altında inildəyir. 
Biz də oturub baxırıq. Dağları, dərələri, dənizləri özəl-
ləşdirib, villalar, saraylar, otellər tikməklə məşğul 
oluruq. Heç torpaq, el-oba yada düşür?  

Oğul: - Ata, şəhərdə hara gedirsən, hamı çayxanada, 
həyətlərdə “Domino”, “Şaşki”, “Nərtaxta”oynayır. Bəl-
kə sən də gedib onlara qoşulasan. Özünə bir həmkar 
tapıb, nərd, domino oynayasan.  

Ata: - Oğul anan Dubaya gedəndən başım ev işinə 
çox qarışıb. Evdə nə qədər iş olarmış. Axı bir çaydan 
çay qaynatmaq üçün 7-8 dəfə əyilib qalxası oluram. 
Mənim vaxtım hardandır ki, gedib nərd, ya domino 
oynayım? Mən o aləmlə barışmıram. Axı boş-boşuna, 
nə qədər, nərd-domino oynamaq olar? Nə üçün bu 
insanlar uşaqdan tutmuş böyüklərə kimi bu işlə məşğul 
olurlar? 

 
 

*** 
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ÖMRÜMÜN 80-Cİ BAHARINDA BU 
XATİRƏLƏRİ HARDAN MƏNİ YADIMA 

SALDIN, EY ULU TANRI! 
 
Belə olduğu halda qoy deyim-Böyük vətən mühari-

bəsinin topunun, tüfənginin səsi hələ də insanların 
qulağında səslənirdi. 1946-cı il idi. Novruz bayramında 
insanlar əsl bayram şənliklərini keçirdikləri üçün bu 
günə bir ay qalmış günləri sayardıq. Həmin gecə insan-
lar niyyət tutaraq, qonşu qapıları pusardılar. Evlərdə 
olan yaşlı admlar həmin gecə Allaha dua edərək pis 
sözü dillərinə də gətirməzdilər.  

Budur həmin gecə. Əlimdə torba üç-dörd yoldaşla 
bir-bir qapıları gəzib, çoxlu konfet, peçenyə, yumurta 
toplamışam. Artıq kənd arasında sakitlikdi. Kəndin 
qızları qonşu Maçı kişinin damında “Qədir gecəsi” 
oyaq qalmaq üçün toplaşıblar. Damın dörd tərəfi bağlı, 
lakin, tək bir bacası var idi. Kəndin mənimlə gəzən 
uşaqlarından Fərman, Əlqəmə, Sabir, Məhəmməd xəl-
vət-xəlvət gəlib Maçı kişinin damının bacasının qıra-
ğına toplaşmışıq. Hündürdən böyük bir torbaya salıb, 
ağzını bağladığımız pişiyi bacadan kəndirlə  aşağı 
salladıq. İçəridəki qızlar torbanın ağzını açıb, bizə bay-
ram payı qoymaq istərkən, pişik torbadan sıçrayıb 
qaçdı. Qızların hay-küyü ətrafa yayıldı. Onlar həmi 
gecə qədir keçirə bilmədilər. Kaş o günlər olaydı. O 
günlərə qayıtmaq istərdim. Keçirdiyim 80 bahardan ən 
çox o gecə yadımda qalıb. 

 



223	
	

KİŞİNİN BİR ADI OLAR...YOXSA...! 
 
Hörmətli oxucular! Çoxdandır ki, bir fikir məni çox 

narahat edir. Görən insan, dünyaya gəlib, dünyadan 
köçdüyü dövründə, ömrünün hansı anını özünü azad, 
xoşbəxt hiss edir. O anı anlayıb, duyub, hiss edibmi? 
Ümumiyyətlə, bir çox canlılar kimi insan da azaddır-
mı? Bu və buna bənzər ucu-bucağı görünməyən suallar 
daim yaşımın bu vaxtında məni düşündürür, narahat 
edir. Ümumilikdə azadlıq nədir? Sən bir sıra canlılar 
kimi azad ola bilərsənmi? Tutaq ki, sən də bir çox 
canlılar təkin istədiyin şəkildə, öz həyatını qurub, azad 
yaşadın: Bəs mühit? Bəs mövcud dünya. Cəmiyyətdə 
təbiətin yazılmış, yazılmamış qanunları! Bəs, sən o 
qanunları rədd edib, öz azadlığın üçün istədiyin hərə-
kətləri edə bilərsənmi? Əgər sən qəlbin istədiyi 
hərəkəti azadlıq xatirinə  edə bilmirsənsə, deməli sən 
azad deyilsən. Fikrimi bir qədər geniş şərh etmək üçün 
köhnə sovetlər qurduğu dünyaya qayıdış edək! Özü-
müzdən asılı olmayaraq, özümüz bilmədən dünyaya 
gəldik. Böyüdük, təhsil aldıq, lazımi həyat tərzi qur-
maq üçün mütləq və mütləq də Sovet İttifaqı Kom-
munist Partiyasının sıralarına daxil olmalı idin.  O 
sıralarda olmasaydın deməli sən lazımi həyat tərzi qura 
bilməzdin. Deməli sən hərtərəfli buxovlanmalı, azad-
lıqdan məhrum olmalı idin. Sanki, bir qədər yüksək 
formada yaşamaq istəyirdinsə, mütləq Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyasının buxovu içərisində bulunmalı 
idin. O buxov daxilində azad nəfəs almaqdan başqa, 
insan həyatına lazım olan bütün hər şey mövcud idi, 



224	
	

var idi. O buxovdan kənarda ayrı dünya var idi ki, 
orada yaşayan insanlara məxsus müəyyən azadlıqlar da 
var idi. Keçmiş Sovet xalqının 80-90%-i bu buxovun 
içərisində yaşayırdı. Bu xalqın bir nümayəndəsi kimi, 
bilə-bilə azacıq da olsa azad nəfəs aldığım, bir aləmdən 
imtina edib, çalıb-çalışıb, 1961-ci ildə Sovet Kom-
munist partiyasının buxovuna sıralarına daxil oldum. 
Bir çoxları kimi mən də bəzi halda  o buxov, o partiya 
mənə səlahiyyət verdi. Mənə verilən səlahiyyətlərdən 
bəzi halda istiafadə etdim. Lakin Partiya onu idarə 
edən rəhbərlər mənə imkan vermədilər, odur ki, haqsız 
günahlarla yükləndim. Kiçik günahlarım şişirdilib, 
böyüdülürdü. Dərdimi dağıtmaq üçün dağlara, meşələrə, 
uzaqlara gedirdim. Şəhərə gəlib Xəzərin haray salıb, 
ərşə qalxan dalğasına, püskürməsinə baxırdım. Öz-
özümə deyirdim: “- Ey Ulu tanrım, bu dəniz nə qədər 
azad nəfəs alıb qüşqırır, haray salır. Mən nə üçün azad 
deyiləm? Bir söz deyə, bir hərəkət edə bilmirəm. Cə-
miyyətin yazılmış və yazılmamış qanunları məni sıxır.  

Ey insanlar! Yaşadığım bu 60-70 il ərzində heç 
bilirsiniz mənə ayrı-ayrı, qohum-qardaş, el-oba insan-
ları tərəfindən mənə nə qədər, nə kimi adlar qoyurlar. 
Yəqin mənə qoyulmuş adların bir neçəsi sizə tanışdır. 
Hələ ana bətniydəykən hər dəfə anamın bətnini içəri-
dən təpikləyərmişəm. O vaxt atam deyərmiş: Bu 
“Xərdəcəl” uşaq olacaq. Aylar keçdi. Mən baharın bir 
xoş günündə Novruz bayramında işıqlı dünyaya 
gəldim. Üç gündən sonra mənə “Mayis” adı qoydular. 
8-9 yaşa qədər heç kəs, heç kim məni bu adla 
çağırmadılar. Kimi “Toppuş balam”, kimi  görəndə ki, 
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sakit hərəkət edirəm, “Quzu bala”-dedi. Kimsə görəndə 
ki, bir qədər şıltaq hərəkət edirəm, “kiçik bala”-dedi. 
Aylar illəri əvəz etdikcə adların da forması dəyişilirdi. 
25-30 yaşında “Qəşəng oğlan”, “Göyçək oğlan”, “Boy-
lu-buxunlu oğlan”, “Vüqarlı oğlan” adlandırdılar. Bir  
az da vaxt keçdi. “Yaxşı kişi”, “Şəxsiyyətli kişi” 
adlandırıldım. Bütün bu adların içərisində 1954-cü ildə 
Stalin mükafatı laureatı, professor Adil İsgəndərovun 
məni hər dəfə “Qara bala”- deyə çağırması mən daha 
xoş idi. (Allah ona rəhmət eləsin).  Bir qədər də vaxt 
ötdü, elmdən qaçaq düşdüm.  

“Qaçqın”, “Didərgin”, “Evsiz-eşiksiz”, “Yurdsuz-
yuvasız”, “Dağsız-aransız” adlandırıldım. 50-60 ildən 
sonra hər vaxt olduğu kimi məndən sordular: 

- Siz kimsiniz?  
- Bu qədər adım ola-ola məni özümə layiq bir ad 

qane etmədi. Bütün bu adları, ünvanlarından pozub, 
“Yanardağ” adını götürdüm. İndi bu adla azadlıq alə-
mindən kənarda azadlıq axtara-axtara yanıram.  Mən 
dəniz təkin, istərdim ki, istədiyim vaxt coşum, ərşə 
qalxım, dalğalanım. Mən kiminsə yanında lal sular 
kimi axmayım. Bir müddətdə mənə qoyulmuş bütün 
adların şövqündə duran Yanardağ adı ilə gəzdim, lakin 
əksər insanlar bundan qane olmayıb, məni “Ziyalı kişi” 
“Ağsaqqal”- deyə çağırmağa başladılar. Mən bunların 
heç birin mənə layiq olmadığına görə qəbul edə  
bilmədim. Axı ziyalı, ağsaqqal, kəlamlarının görüntülə-
rini mən həyatda heç kimin şəxsiyyətində görmədim. 
“Kişinin bir adı olar”- deyə, “Yanardağ”adı ilə fırla-
nıram.   
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2013-CÜ İL. MAY AYININ 13-ü 
 
Bu mənim İrana ikinci səfərim idi. Birinci səfər kimi 

bu dəfə də gedişim ürəyimcə deyildi. Bütün keçirdiyim 
bu hisslərə baxmayaraq 2013-cü ilin may ayında 
Tehrana getməyi qərarlaşdırdım. Getməmişdən əvvəl 
məni tanıyanlar mənə deyirdilər: - Sən gərək orada heç 
kimlə danışıb əlaqə saxlamayasan. Bir az ehtiyatlı 
olasan. Ümumilikdə Tehranda yazarlara yaxşı müna-
sibət bəsləmirlər. Bütün deyilənləri yadımda saxlaya-
raq Tehrana gedəsi oldum. İranın qədim ölkə və bir 
qədər də örtülü diyar olduğu haqda məndə məlumat 
vardı. Təkcə bir-iki faktı demək yerinə düşərdi: Make-
doniyalı İsgəndər İran torpağını talan edib 4-ə yaxın 
İran şahı Daranını qızıldan olan taxt- rəvanında əyləşir. 
Qayıdan baş İranın məşhur şəhəri “Suz”da daş-qaşları, 
qiymətli əşyaları daşımaq üçün Qatır qoşulan 10000 
araba və 5000 dəvə lazım olur.  

Başqa bir fakt: Tehranda yaşayan çayçı Seyid 
İsmayılın çayxanasında 190 kq ağırlığında olan 
samovarın 60 kq-ı qızıldandır. İki metr hündürlüyü, 
əjdaha gözlərinə oxşar 3 qrantı hər biri yaqut daşından 
düzəldilib. Hər dəfə qaynarı 30 kq kömürə başa gələn 
bu samovarın çayı 5000 müştərini qane edir. Bunlar 
özlüyündə İran kimi böyük dövlətin heç də nəyə qadir 
olduğunu əlbəttə ki açıqlaya bilməz. Ümumilikdə mən 
İranın tarixi keçmişinə bir qədər bələd olduğumdan bu 
ölkəni bir qədər inkişaf etmiş ölkə hesab edirdim. Bu 
gediş mənim ürəyimcə olmadığı halda mənim ağrılı-
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acılı ürəyimə bir az da ağrı-acı gətirdi. Mən Tehranda 
ürək açası bir mənzərə görmədim. Qara geyinmiş başı 
çadralı qız-gəlinlər küçələrdə sanki yasa gedir. Şahın 
iqamətgahından başqa Tehranda əzəmətli, möhtəşəm 
bir bina görmədim.Gedişimin 3-cü günü Bakı yadıma 
düşdü: Dedim “Əzizim Bakı sən son 15 ildə nə qədər 
gözəlləşdin, dəyişdin, möhtəşəm binalar, yollar, yeraltı 
keçidlər, küçələr, dəniz qırağı Bakı qızlarının, oğlan-
larının qəhqəhələri, xaricdən gələnlərin böyük mara-
ğına səbəb olur.” 

XX əsrdən XXI əsrə adlamış bir insan kimi bir çox 
tarixi hadisələrin, olayların canlı şahidi oldum. Ömrü-
mün əsas hissəsini keçirdiyim Sovet dövründə bir sıra 
dilləri öyrənməyə çalışsam da buna nail ola bilmədim. 
Bu dillər içərisində mənə ən yaxın olan dünya görü-
şümün formalaşmasında mənə yardımçı rus dili olmuş-
dur. XX əsrdə yaşamış, bu gün də yaşayan, elm, təhsil 
sahibləri, hamı bu fikri təsdiqləyə bilərlər. Hazırda bir 
sıra “Səlahiyyətli” şəxslərin rus dilinə qarşı söylə-
dikləri ittihamlar cəmiyyətdə anlaşılmaz əhval-ruhiyyə 
yaradır. Uzun illər dünya səviyyəsində inkişaf etmiş, 
öyrənilmiş bu dili aradan çıxarıb, ingilis dilini öyrən-
məyə qarşı aparılan tədqiqat- təşviqat işi nə üçündür?  
Əgər böyük Fransa imperatoru, sərkərdəsi Napalyon 

Dini Ayinlərə inanlb ona hörmət etsəydi, böyük bir 
izdiham içərisində tacqoyma mərasimində Papanın 
əlindən tacı alıb, özü başına qoyardımı? 

 
*** 
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1945-Cİ İLDƏ 
 
Həmin il Amerika təyyarəçisi Klod İzerli bir düy-

məciyi basmaqla Xirosimanı yerlə-yeksan etdi. 100 
minlərlə insanlar qanlarına qəltan edildi. O, vətəni 
Texasda Milli qəhrəman kimi qarşılandı, lakin gördüyü 
insan qırğınına görə ot tayasının içində gizlənərək, 
ağlayır. Onun son illər özünü dəli aparmağına görə 
arvadı qorxaraq boşanır. O, ağlını itirərək qanqsterlərə 
qoşularaq oğurluq edir. Məhkəmədə o, hərəkətlərini 
belə izah edir: “- Mən yüz minlərlə insnların ölümünə 
bais olmuşam. İstəyirəm ki, məni tutub cəza versinlər. 
Sonralar müharibə  əleyhinə qızğın fəaliyyət göstərsə 
də artıq hər şey gec idi.” 

 
*** 

Keçən XX əsrin ən böyük ixtiraçısı hesab edilən 
Mixail Kalaşnikovun yaratdığı odlu silah 100-dən artıq 
ölkənin güc strukturları tərəfindən istifadə edilməkdə-
dir. 1947-ci ildən müxtəlif dövlətlər tərəfindən istifadə 
olunan bu silahın ixtiraçısı Mixail ömrünün son 
aylarında deyir: “- Mən bir kənd övladı xristian və pro-
vaslav olduğum halda ölən insanlara görə  düşmənlər 
düşmən də olsa mən günahkaram. Lakin o silahlarla 
törədilən günahların məsuliyyətini daşımıram.  

Ey insanlar! Bu və buna bənzər olmuş faktların sayı 
bəlkə minlərlədir. Lakin bu gün məni bir duyğu daha 
çox düşündürtür. Görəsən nə üçün bu qədər ixtira, kəşf 
sahibləri ölməmişdən bir neçə saat qabaq belə hissləri 
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keçirərək etiraf edirlər. Görən Allah onların günah-
larını bağışlayırmı? Görən bu kimi dahi insanlar etdik-
ləri kəşfləri, ixtiraları, fikirləri əvvəldən cəmiyyətin 
inkişafı üçün, insanların firavan yaşaması üçün sərf edə 
bilsəydilər necə olardı. 

 
*** 
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İNDİ DƏ GÖZÜM HAQQINDA 
 
Hörmətli oxucular! Bir vaxtlar bədənimin əzalarının 

bir neçəsinin rolu haqqında sizlərə söhbət eləmişəm. 
Uzun illər dostluq, sirdaşlıq etdiyim bir həmkarımla bir 
gün küçədə yol gedərkən böyrümüzdən keçən yaşı 30-
35 olan ucaboy, incəbel, qaraqaş, qaragöz, çox yara-
şıqlı bir xanıma dönüb baxdım. Həmkarım dedi: 
“Mayis müəllim nədir sənin istəyin, bu xanımlara nə 
çox baxırsan? Nə üçün sənin gözün baxmaqdan doy-
mur?” Düzü çox yerində deyilmiş bir kəlam idi. Mən 
yol gedə-gedə həyatımda gördüklərimi ona da belə 
söylədim:   

- Anadan olanda  hamı sevindi-güldü, mən ağladım, 
anam döşlərindən süd verdi, doydum, yatdım, sonra 
yenidən durdum. Beləliklə illər arxada qaldıqca gözü-
mün həyata, dünyaya baxışı da artırdı. Bu işıqlı dün-
yada bədən əzalarımın hamısından qabaq gözüm 
qaynar bulaq kimi aşıb-daşıb, çağlayıb. Hadisələrə 
baxıb bədənimin lazımi hissələrinə mənəvi qida verdi. 
Aylar-illər arxada qaldıqca gözüm dünyada çox qiy-
mətli-qiymətsiz, maraqlı-maraqsız hadisələr gördü.  

Gördü çəmənin laləsini, gördü bağın-bağçanın bül-
bülünü, dağın-aranın enişini-yoxuşunu, düzünü, əyri-
sini gördü. Gördü qışın soyuğunu, yayın istisini, yazın 
gül-çiçəyini, payızın naz-nemətini gördü. Gördü dün-
yada ən gözəllər gözəli sayılan Çin qızını, Kürd qızını, 
Siqan qızını baxdı-baxdı, qaldı yana-yana. Göz alışdı, 
ürək yandı, lakin göz öz qapaqların örtmədi, elə hey 
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baxdı-baxdı. Dağların baldırqanı, quzu-qulağını yem-
liyini, qanqalını, çiyələyini, qızartağını, gözüm gördü, 
əllərim dərdi, dişlərim çeynədi və yedim. Yenə göz-
lərim doymadı. Gözlərim önündə çox insanlar öldü. 
Çox atalar oğulunu, oğullar da atanı öldürdü. Bütün 
bunları gözlərim gördü.  

Çoxlu pul saydım. Beş-on, əlli-yüz, min sonrasını 
bilmədim. Yenə gözlərim həyatla razılaşmadı, qane 
olmadı. Nə idi onun axtardığı bilə bilmədim. Başı şiş 
qayalı dağların düz qülləsinə aşağıdan durub baxdım. 
Gözüm qorxdu, lakin o dağların da əlçatmaz zirvəsinə 
çıxdım, yanə gözlərim doymadı. Velosiped sürdüm, 
motosikl sürdüm, qaz 53 maşın sürdüm, qaz 24, qaz 31 
Mersedes maşın sürdüm. Yenə rahatlanmadım, göz-
lərim doymadı, axtarışda oldu, nə axtarırdı bilə bil-
mədim. Kardon kağızından tac qayırıb başına qoyub, 
dəlixanada özünü şah kimi təsəvvür eliyən insan 
gördüm. Özündən 3-4 dəfə ağır qızılı, var-dövləti olan 
insan gördüm. Ondan da qaçdım, yenə axtardım.  

Gördüm insanların eşşəklə uzaq məsafədən içim 
suyunun daşımasını. İnsanların tək bacalı damda yaşa-
malarını gördüm.  Doqquz, on dörd mərtəbəli evlərdə 
mətbəxlərdən axan suları gördüm. Dağların döşündən 
şır-şır axan soyuq bulaqlardan qurtum-qurtum içdiyim 
suları gördüm. Sumqayıtın qaynanmamış, içiləsi müm-
kün olmayan suları da gördüm. At-eşşəklə üç  gün 
Azərbaycanın, hazırda əl çatmaz, ün yetməz Ermə-
nistan torpağında qalan ata-baba yurdlarına köç et-
diyim günləri gördüm. Mindiyim öküz, yol dar 
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olduğundan sıldırım qayanın döşündən yol gedərkən, 
yolu pəl edərək məni üzərindən atdığı günləri gördüm. 
Bir çəpiş, bir toğlu ilə başa gələn oğul-qız toyunun açıq 
havada çadırda olduğunu gördüm. Beş-altı yüz nəfərlik 
şadlıq sarayında toyları gördüm, yenə gözlərim 
doymadı. Bir vaxtlar səkkiz-on metr parçadan tuman 
geyən ana-bacıların, indi iki metr parçadan tuman 
geydiyini gördüm. 4 tərəfi qapalı, üstü pərdi, qara 
tikan, küləşlə, torpaqla örtülü bacalı dam gördüm. 8-10 
nəfər həmin damın içərisində qalanmış ocağın qıra-
ğında isindiyin, gecə həmin damın içərisində, ocağın 
qırağında, torpağın üzərində palaz-paltar salıb, yatan 
ailələr gördüm. Çörək bişirilən sacı arxası üstünə 
çevirib, arpa qovurub yeyən ailələr gördüm. Arpa unun 
içərisinə çəltik qovuzu qatıb, cad bişirib yeyən ailələr 
gördüm. Darı, arpa unundan küd bişirib yeyən insanlar 
gördüm. Bir büküm çörəkdən ötəri səhərdən-axşama 
naxır otaran adam gördüm. Ata-ana istəyi və məhəb-
bətinə görə özünü pəncərədən atan övladlar gördüm. 
Bu sayıqlamaların, bu fikir və duyğuların, görüntülərin 
bu anında kimsə mənə dedi. “Bir dayan daha bəsdir, nə 
üçün bunları sayırsan, axı əksər insanlar da belə 
görüntüləri görüblər də, sən nə istəyirdin?”  

- Mən dağları, meşələri, soyuq bulaqları, dənizləri 
özəlləşdirib alan insanlar gördüm. Fikrimin bu yerində 
gözüm də mənə iradlar tutdu. Dostum, sən ki, belə şey-
lərdən uzaqsan. O dağları, soyuq bulaqları alanlar da 
öləcək də. Bu an gözüm gözümdən oxundu: “Sən 
həmişə Keyxosrovun bir kəlamını xatırlayırsan. Bunu 
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yada sal, qoy bir sıra gözlər təki sənin də gözün 
doysun.” Keyxosrov demişdir: “Ey burdan keçən in-
sanlar. Bir an ayaq saxlayın, bilin və agah olun, bu mə-
zarda yatan İranın məşhur hökmdarı Keyxosrovdur. O 
bu yatdığı torpaqdan başqa bu işıqlı dünyadan bir şey 
apara bilmədi”. Bu an gözüm bir daha dünyanı dolaşdı. 
Bəli, əslində bu belə deyildimi? Mən, mənim gözüm nə 
üçün dünyadan doymur? Bilmədim.  

Hitlerin şəxsi gəmisinin Qızıl Ordu tərəfindən qarət 
olunduğunu gördüm. Gəminin önündən Hitlerin şəklini 
götürüb, Krasnı Ploşadın şəkilini gördüm. Ərlərindən 
qara kağız gələn, bir üzü qız, bir üzü gəlin bacı və ana-
larımızın öz qiyafələrində için-için yanıb-odlanıb, qarı-
yıb, qocalıb, öldüklərini gördüm. Bir vaxtlar əcnəbi öl-
kələrin qapıları üzümüzə bağlı olduğunu gördüm. İndi 
o ölkələrin qapıları açıq, öz ölkəmdə, doğulduğum və-
tən torpağınlarının qapılarını üzümə bağlı gördüm. 
Bacalı damın bir hissəsində qoyun-keçi, mal-qara, bir 
hissəsində 5-6 nəfər öz ailəsi ilə yaşayan ailələr gör-
düm. Qışda ocaq qalamaq üçün yaxın 2-3 km məsa-
fədən arxasında odun daşıyan qadınlar gördüm. Kolxoz 
sədri olan bir əclafın ərləri müharibəyə gedən qız-
gəlinlərin gecələr evinə soxulduğunu gördüm. Cənnət 
də gördüm bu dünyada, cəhənnəm də. Yenə gözüm 
doymadı. Axtardı-axtardı qaldı baxa-baxa. Baxdı, ya-
şadı, yaşadı, keçmişin yararlı-yararsız, mənasız gənclik 
illərində keçirdiyi günlərimə görə gözümü qəsdən qa-
padım. Lakin yenə açılıb, qaldı baxa-baxa, axtara-
axtara.  
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ZAURUN  İZTİRABLARI 
 
O, bir çox insanların keçib gələ bilmədiyi bir ömür 

yolunu, daşlı-qayalı, yenişli-yoxuşlu, tufanlı-boranlı, 
ağrılı-acıl, çiskinli-dumanlı sonu bilinməyən bir yolu 
arxada qoydu. Heç bir canlının yaxa qurtara bilməyə-
cək son hədd ölüm yolu onu yaman gözaltı etmişdi. 
Dağ başında müxtəlif xəyallar aləmindəykən, qəfil bir 
boranın, tufanın, burulğanın onu göylərə qaldırıb, çox-
dan görmədiyi Amerika ölkəsinə apardı. İlk günlər (tək 
anlar) çox sevindi. Axı deyilənlərə görə Amerikada 
ölüm insanlardan qorxur,insanlardan qaçırdı. Bir müd-
dət o, aləmlə tanış olduqda oranın cəhənnəm dünyası 
olduğunu gördü. Allahdan özgə bir aləm istədi və 
Allah ona kosmosda yer göstərdi. Ora getdi. Orada 
yerdən uçub-dünyaya uşaq gətirəcək qadınlar, villalar 
tikən iş adamları gördü. Orada da rahatlıq tapa bilmədi, 
lakin onu axtarışında olan ölüm ondan aralı düşmüşdü. 
Yenidən ilk ömür yolunun son zirvəsi olan zirvəyə 
yendi. Bir qədər arxaya gəldiyi yollara baxdı. Ağrısını, 
acısını, şirinin dadını yadına saldı. Bu an haradansa bir 
qız göz önünə gəlib qarşısında durdu. O dik atıldı. 60 il 
bundan öncə yerdən atılıb düşdüyü kimi. Bu qız bura 
necə gəlib. Axı bura əl çatmaz, ün yetməz bir zirvədir. 
Bu qız gərək uzun illər yol gələydi.  

Minlərlə ailədə olduğu kimi cəmiyyətdə baş verən 
hadisələrə, dedi-qodulara dözməyən Lalə uzun illər 
yaşadığı evi tərk edib sevdiyi  it-pişiklə dağlara üz qoy-
du. Təsadüfən hündür dağ başında ağacdan düzəldilmiş 
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bir komada yaşayan Zaura rast gəldi. Gəlmişkən özü 
ilə Zaura lazım olan incə təbəssümü, qələm qaşı, 
badam dodağı, bəstə boyu gətirmişdi. Bir qədərdə 
şıltaqlığı. O ölümün Zaurun ətrafında fırlanmağından 
xəbəri yox idi. O, bilmirdiki, bu dağ başında Zauru 
dünyadan aparmaq üçün, ölüm öz dostu Əzrayılı ax-
tarır. Qızın haradansa peyda olması Zaurda olan ne-
qativ fikirlərə ölümə qarşı müqaviməti birə on qat 
artırmağa başlayırdı. Zaur yenidən 60 il bundan qa-
baqki anlara qayıdıb, gəldiyi yolu yenidən gəlmək bu 
uca dağ başında yaşamaq istərdi. Hər vaxt olduğu kimi 
dağ başında qaya döşündə tənha oturduğu vaxt Lalə 
bulaqdan qayıdarkən, özü ilə mavi gözlü bir pişik 
balası, çox yaraşıqlı bir küçük gətirdi. 

Lalə də, deyəsən, bu həyatla razılaşıb, bu lazımlı 
kələ-kötür, lazımsız yolları keçmədən, gəlmədən elə 
birdən-birə burada bu aləmdə o heyvanları özünə həm-
dəm edib yaşamaq istəyir. Deyəsən, Lalədə son illər bir 
çox qızlar kimi ata-ana tərbiyyəsinə uyğunlaşmayıb, 
atanın biganəliyinə tab gətirməyərək insanlardan qaçıb. 
Bu heyvanlarla ünsiyyət qurub yaşamaq üçün gəlmişdi. 
Lalə xoşbəxtlik axtarışı ilə bu dağ başına çıxmışdı. Bəli 
bəlkədə elə, bu an o küçük, pişik və Zaurla birlikdə 
olacaq günlər ona xoşbəxtlik gətirəcək. Zaur qalan 
günlərini tək-tənha yaşamaq istərkən, həyatdan təcrid 
olunduğu halda Lalənin birdən birə peyda olması və 
onun heyvanlar aləmi ilə bağlı olması Zaurda bir sıra 
problemlər yaratmışdır. 

Onlar bir sıra təbii otlar, müxtəlif heyvanların əti ilə 
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qidalandıqları halda Zaurun gətirdiyi ov heyvanlarının 
ətinin dəyərli yerindən, Lalə itlə pişiyə yedizdirirdi. Bu 
Zaurda Laləyə qarşı ikrah hissləri aşılayırdı, istəyirdi 
ki, Lalədən uzaqlaşsın, lakin qısa zaman ərzində o 
onun özünə mavi gözlü pişiyinə, aslan baxışlı küçü-
yünə elə bağlanmışdı ki, ayrılmaq heç cürə mümkün 
deyildi. Bir gün Zaur Lalənin itlə dodaq-dodağa öpüş-
məsini gördü. 

Düzü itin, pişiyin tüklərində hansı mikroblar olduğu 
Zaurun yadına düşdü. İstədi bir gecə hər üç canlını bu 
əl çatmaz, ün yetməz, sıldırım dağ-zirvə başında 
qaldığı yerdə qoyub öz yerini dəyişsin. Lakin qısa 
zaman ərzində onun bu üç canlı varlığa bağlılığı bu 
fikrini alt-üst etdi. İndi lazımı çıxış yolları axtarırdı.  

Bir gün meşədə ov edərkən vəhşi bir heyvanın 
hücumundan qurtaran Zaur öz-özünə suallar verirdi. 
Sən nə üçün həyatdan təcrid olub bu dağ başında it-
pişiklə tək-tənha yaşayırsan? Sənin ki ömrün-günün 
qurtarıb. Buradan qaça bilməzsən? Laləyə yaxınlaşıb 
sorğu-sualla söhbətə başladı. Dedi: Lalə sən haradan 
bura peyda oldun? Gəl! Gəl qayıt evinizə. Bura 70-80 
ili başa vuran canlılar yeridir. Get-get 30-40 ildən son-
ra bura gələrsən. Bu fikir Laləyə çatmırdı. İtə, pişiyə, 
Laləyə olan hörmət və məhəbbətə görə dili deyən sözü, 
ürəyi təsdiq etmirdi. 

Hörmətli oxuyucular! Bəlkə bu məsələdə sizlər 
Zaura yardımçı olasınız? Ömrünün gənclik illərini bir 
an arxada qoyaraq özünün sevimli iti-pişiyi ilə uca bir 
dağ başında həyatı ilə vida ərəfəsində olan bir varlıqla 



237	
	

yaşamaq istəyən Laləni gecənin birində bu dağ başında 
qoyub onu tərk etsə necə olar? Zaura haqq 
qazandırmaq olarmı? Axı Lalə ona pənah gətirmişdi. 
Sizin fikriniz mənə kömək edə bilərdi. Oxucudan 
müəyyən fikirlər gəlincə yenə qayıdaq o dördlük 
dünyasına. 

Lalənin küçüklə 
öpüşü Zaura çox pis 
təsir etmişdi. Çünki 
bir dəfə ovdan qayı-

darkən o, üçlüyü görüb 
pərişan olurdu. İstədi 
Lalənin do-
daqlarından öpsün. O 
imkan vermədi. Bir 
gün o saxladığı it 
balası ilə necədə əziz-
əziz dodaq-dodağa 
öpüşmüşdü. O, 
onlarla olanda onun iç 
duyğuları rahatlanırdı.  
Onlar çox səmimi, 
günahsız canlılardır. 
Onların heç bir 
günahı yoxdur. Çox 
maraqlıdır? Lalə 

ömrünün 40 ilini qabağa atıb. Bu dağ başında ona 
lazım olan mühitdən uzaqlaşdıran bir it balası və 
pişiklə bu aləmdə yaşamağa nə vadar edirdi? O ki, 
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xoşbəxtlik axtaran məsum bir varlıq idi. Bəlkə, Lalə bu 
üçlük, bəzəndə dördlük ailədə, aləmdə, yaşadığı anlar 
özüdə bilmədən xoşbəxt anlar yaşayırdı. Bəlkə hər 
şeydən təcrid olan Lalə, o it balasının dodaqlarından 
öpərkən, özünün xoşbəxt anlarını, özü bilmədən 
yaşayırdı. Lakin bütün bu anlar-Zaura çox ağır gəlirdi. 
O, anlardan qaçıb-qurtarmaq qalan günlərini istədiyi 
kimi yaşamaq istəyirdi. Əslində Lalə Zaurun görəcək 
işlərinə çox maneçilik törədirdi. Zaur çox fikirləşirdi 
ki, Laləni bu gənclik illərindən ayırıb, heyvanlar 
aləminə bağlayan hansı hisslər, hansı duyğulardır. 
Bəlkə bu məsum ala gözlü bəstəboylu qızcığazı 
insanların xəsisliyi, nankorluğu, hiyləgərliyi, 
fırıldaqçılıqları insanlardan qaçaq salmışdı. O, nə üçün 
Zauru, insanlara yaxın durmamağa sürükləyirdi. 

Zaur çox çalışırdı ki, Lalə birdən-birə gəlib, insan 
ömrünün son həddini yaşamaq dövrünə çıxmasın! O, 
istəyirdiki Lalə insanlar arasında yaşamaqla, bir insan 
ömrünü başa vursun. Lakin bu heç cürə alınmırdı. Çox 
maraqlıdı onu bütün ətrafa nifrət edib bu heyvanlar 
aləminə bağlayan hisslər nə idi. Onun it-pişik aləminə 
bu qədər bağlılığı Zauru artıq cana, təngə gətirmişdi. 
Zaur həqiqətən bu yaxınlığa son qoymaq istəyirdi. 
Lakin arada çox yaş fərqi olmasına baxmayaraq Laləni 
tərk etmək istəmirdi. Əslində burada bir anlaşılmazlıq 
var idi. Bu anlaşılmazlığın mənasını duymaq, 
anlamaqda Zaur çox əziyyət çəkirdi. Budur adi 
günlərdən biri. Bu gün Zaur ovdan bir qədər gec qayı-
dırdı. Yavaş-yavaş qaldıqları komaya daxil oldu. Lalə 
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bir qolu üzərində, pişik digərində isə it balası ilə sakit 
bir yuxuya getmişdi. Zaur ayaqları ucunda ona 
yaxınlaşdı. O, elə hərəkət edirdiki, bu yatmışların heç 
biri bu gəlişi hiss etmirdi. Zaur əyilib Lalənin üzünə 
baxarkən onu daim heyran edən Lalənin gözləri altında 
yaş damcıların gördü. Bu hal Zaura çox pis təsir etdi. 
Deyəsən Lalə xəstələnmişdi. Dünya bu məsum qızı çox 
sıxırdı. Zaur son vaxtlar çox çalışırdıki Lalə həqiqi 
aləmə qayıtsın. 

Lalənin ala gözlərinin xəstəlikdən alaçalaşmasından 
Zaurda Laləyə qarşı dərin odlu-alovlu məhəbbət 
yarandı. Bu an Zaur Lalənin əyilib dodaqlarından öp-
mək istədi. Lalə ona imkan verməyərək Zaura ağır itti-
hamlar oxudu. Zaur axı sən yaşlı bir kişisən heç eyib 
deyil! 

Lalə özü də hiss etmədən Zaurun bu hisslərinə görə 
etdiyi hərəkətinə irad tutdu. Sənə nə yaraşır ki, sən 
mənim dodaqlarımdan öpmək istəyirsən? Axı 
dodaqdan öpmək qadınla intim əlaqədə olmaq kimi bir 
işdir. Zaur sanki qəflət yuxusundan ayıldı. Lalə nə 
fikirləşir. Məgər mən yaşa dolmuşam deyə həyatdan 
təcrid olunmalıyam ki?-deyə Lalənin ağır ittihamlarına 
qarşı həyata, özünə nifrət yağdırmağa başladı. Lakin 
artıq Lalədə qızqın çox yüksək temperatur əmələ gəl-
mişdi. Bütün bunlara baxmayaraq Zaur da özlüyündə 
Lalənin bu iradlarına qarşı öz etirazın belə açıqladı. 
“Lalə mən səni təmiz, məsum bir qız, təmiz dodaqlı, 
ömründə ağız-üz dəyməmiş bir dodaq sahibi bilib 
öpmək istədim: o, an hər şey mənim yadımdan çıxmış-
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dı. Axı indiki qızların qadınların əksəri, dodaq öpüşləri 
öz missiyalarını yerinə yetirmir.” 

Mən sənin dodaqlarını təmiz bilərək səni öpməklə, 
sənə olan məhəbbətimi, hörmətimi bildirmək istəyir-
dim. Lakin səni itlə-pişiklə, az yaşlı samirlə dodaq-
dodağa öpüşməyinizi görəndən sonra, sənə də, özümə 
də nifrət etməyə başladım. Axı bütün vəhşi canlılar 
daim ağız-ağıza, dodaq-dodağa öpüşürlər. Çox təssüf 
vəhşi heyvanlara nisbətən indiki canlı insanların dodaq 
öpüşü qeyri missiyaya xidmət edir.  

Çox maraqlıdır: Görən Laləni hansı hisslər, duyğular 
vadar edirdi ki, bir çoxları kimi ömrünün gününün 
gənclik illərini yaşamaqdan imtina edib, 40 il bu son 
60-70-ci illərə gəlib ki, o hissləri yaşasın. Görən nə 
üçün gənclərə verilən ömrü onlar lazımı halda yaşa-
maqdan imtina edirlər. 

Lalənin xəstəliyinin, qızdırmasının dəhşətli acılarını 
görən Zaur özünün bu ağrılı-acılı duyğuları altında, 
Zaur qaldığ dağ başındakı, qeyri adi həyat tərzini tərk 
edib-Laləni şəhər xəstəxanasına gətirəsi oldu. Yolda 
Zaur-Lalənin sevimli itini-pişiyini heyvanxanaya təhvil 
verdi. Bu hal Laləyə çox pis təsir etdi. Onun halı daha 
da pisləşdi. Zaur Laləni Mərkəzi xəstəxanaya yerləş-
dirdi. Xəstəxananın baş həkimi Nərgiz Zaurun köhnə 
dostu idi. Zaurla görüşərkən onlar dodaq-dodağa 
öpüşdülər. Həddən artıq qısqanc olan Jalə öz dəyirmi 
qara gözləri, qələm qaşları ilə Zauru oda-alova tutdu. 
Lalə sevincini o, itdə, pişikdə birdə özündən 10-12 yaş 
balaca ona doğmalıq, yaxınlıq edən Seymurda 
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tapmışdı. O, birdən itə-Seymura elə sarmaşırdı ki, 
sanki təzə ağaca çıxmağa çalışan lobya idi. Lalənin ata 
evlərini tərk etməsi anası Süsənə çox ağır təsir etmişdi. 
Mətbuat sahələrində radio, televiziyada qızının itkin 
düşməsi haqda verdiyi elandan 5-6 ay vaxt ötməsinə 
baxmayaraq Lalənin ölüsündən, dirisindən bir xəbər-
əsər əlamət yox idi. Laləni çox istəyən Süsən xanımın 
ağlamaqdan başqa çarəsi qalmamışdı. Daim göz yaşları 
axıtdığından onun gözlərinə mirvari suyu gəlmişdi. Bir 
vaxtlar Zaur bu xəstəxanada baş həkim işlədiyindən 
əksər yaşlı işçiləri onu tanıyırdı. Ona görə də oradakı 
istər köhnə, və istərsə də yeni həkimlərdən hər biri 
hörmət əlaməti olaraq Zauru öpəndə Lalənin qızdır-
ması birə on qat artırdı. Kimsə Zauru öpərkən, Lalənin 
həyacanının səbəbi məlum deyildi.  

Lalənin ağrıları artıq son həddə çatmışdı. Onun dili 
tutulmuşdu. Lalə özünü ölümün bir anlığında dayan-
dığını hiss edərək, göz qaşı ilə qarşısında duran Zaurun 
onun çarpayısına tərəf əyilməsinə işarə etdi. Zaur ona 
tərəf əyildi. Lalə solmaqda olan dodaqlarını Zaurun 
dodaqlarına yapışdırarkən göz qapaqları örtüldü. Bu an 
Zaur dəhşətli bir an nalə çəkdi. Onun bu anda naləsinə 
baş həkim, anası, Samir qucağında pişiklə palataya 
daxil oldular. Baş həkimin şəxsən tibbi yardımı və 
Zaurun naləsi Lalənin göz qapaqların açdı.  

Lalənin qohum və qardaşının ata-anasının, itinin-
pişiyinin onun müalicəsinə kömək etdirmələrinə güc-
ləri çatmayacağını görən Zaur onu bu bəladan qurtar-
maq üçün təcili olaraq Moskvaya aparmaq qərarına 
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gəlir.  
Onları göyə qaldıran təyyarənin arxasınca ana, Sa-

mir və məstan pişik baxa-baxa qalmışdılar. Deyəsən 
aeroportda Lalənin atası da var idi.  

Atalı-analı, itli-pişikli bir insanı Moskvaya müalicəyə 
aparmağa Zauru hansı hisslər, hansı duyğular vadar 
edirdi. Onu Laləyə bağlayan nə idi. Zaur hələ 10-15 il 
bundan qabaq bu xəstəxanada baş həkim işləyərkən 
Moskva Lomonosov adına xəstəxananın şöbə müdiri, 
tanınmış terapeft doktor nauk, professor Zaxarovla 
daim dostluq edərdi. Odur ki, həmin xəstəxanaya getdi.  

Onlar Moskvada aeroportdan bir başa professor Za-
xarovun klinikasına getdilər. Zaxarov köhnə dost kimi 
Zauru çox səmimi qarşıladı, yenədə müxtəlif növ ana-
lizlər aparıldı. Bir sıra həkimlərin mülahizələrindən 
sonra tək günü Laləni xəstəxanın cərrahiyyə otağına 
köçürdülər. Budur cərrahiyyə otağının qapısı ağzında 
Zaur professor Zaxarovun qarşısını kəsir: “Professor 
bəlkə bir an ayaq saxlayıb, bir an götür qoy edəsiniz! 
O, məsum qızı cərrahiyyə etmiyəsiniz”. 

Baş həkimə görə xəstəxanada bütün işçilər, ayaq 
üstə qalmışdılar. Hamı Zaurun gətirdiyi xəstəyə nə isə 
bir yardım etmək istədi. Xəstəxananın lazımı bütün 
həkimləri bu məsum qızcığazın xəstəliyi barədə müx-
təlif mülahizələr irəli sürürdülər. Müxtəlif formada 
müxtəlif analiz kağızlar baş həkimin stolunun üstünə 
düzülmüşdü. 

Bu professorun bir neçə həftədən sonra gəldiyi son 
qərar idi. Zaur operasiyada iştirak edən həkimlərə, tibb 
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bacılarına çox qiymətli hədiyyələr payladı. Artıq iki 
aydan atrıq idi ki, oradaydılar. Zaur Bakıya qayıdıb 
Laləni öz əvvəlki həyatına qaytarıb anasına təhvil 
vermək üçün bütün həkimlərə xüsusilə professor Zaxa-
rova dərin minnətdarlıq edib Lalə ilə aeroporta gəldilər. 

Zaur Lalədən xəbərsiz, Lalənin anası və onu daim 
müxtəlif pozalarda dodaq öpüşlərinə qərq edib onunla 
yaşayan, aradakı yaş fərqinə baxmayan onu sevən 
Samirə bir teleqram vurub Lalənin sabah axşam saat 
18-də aeroportda qarşılanmağını bildirdi.  

Bundan xəbər tutan Lalə, çox haray-həşir qopararaq 
Zaurdan əl çəkməyəcəyini bildirdi. Zaur heç cürə 
razılaşmayaraq dedi: “Lalə, sən qayıt öz əvvəlki dünya-
na, axı sən öz həyatını yaşamalısan. Səni gözləyən 
atan-anan, sevgilin Samir, sevdiyin itin-pişiyin var. Sən 
nə üçün bu gənclik illərindən imtina edirsən. Mənim 
yaşadığım aləm 60-70 il ömür sürənlər üçündü.” 

Bu an qapı açıldı. Zauru daim izləyən ölüm öz yaxın 
dostu Əzrayılla içəri daxil oldular. Zaur özündən asılı 
olmayaraq, ürək xəstəliyindən qəfildən yıxılıb öldü. 

Zaur təki, Lalə də ah-nalə qopardısa da artıq gec idi. 
Ölüm Zaura çox hörmət etmişdi. Zaura lazım olan 
işləri səliqə sahmana salmağa ona xeyli vaxt-vədə 
vermişdi. Lalə Zaurun cibindən Zaura lazım olan bütün 
sənədlərlə bərabər, 10 min manat pulu və onun pul 
kartını da götürüb Zauru təcil yardımla özü yatdığı xəs-
təxanaya qaytardı. Xəstəxanada dostu Zaxarov Zaurun 
ölümünə çox məyus oldu. Onu müsəlman adət-ənənəsi 
ilə Böyük Vətən müharibəsində adı-ünvanı bilin-
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məyənlərin dəfn olunduğu qəbiristanlıqda lazımı halda 
dəfn etdi. 60-70 il ailə qurmayıb yaşayan Zaurun son 
həyatı belə qurtardı. Zaurun ölümü Laləyə yaman pis 
təsir etdi. 

Zaurun cibində və adına pul kartında olan pulların 
hesabına Lalə tam sağalıb həyata qayıtdısa da, Zaura o 
pullar köməklik edə bilmədi. Çoxdan onu hərləyən 
ölüm onu əbədi dünyaya apardı. 

Zauru qəbirə sallayarkən Lalə qəbirə düşüb son bir 
neçə dəfə Zaurun solmuş dodaqlarından öpdü, lakin 
artıq hər bir şey gec idi. Bütün bu canfəşanlıq, qara 
geyim Zaura heç bir şey verməyəcəkdi. Bəli bir vaxtlar 
dağ başına özünə məzar yeri etmiş Zauru acı ölüm 
onun qəbrini burada qalmağa məcbur etdi. Lalə bir 
müddət Moskvada Zaurun pulu hesabına 5 ulduzlu 
oteldə qaldı. Bu müddət ərzində hər gün qara geyimdə, 
öz gözəlliyini, təbəssümünü, şıltaqlığını itirmiş məsum 
qız Zaurun qəbiri üzərində göz yaşları axıdıb bir dəstə 
gül qoyurdu.  

Günlərin birində o, həyatı tərk edib, Bakıya qayıdıb 
Zaurun yaşadığı dağa qalxıb orada yaşamaq istədi. 
Bunun üçün o, Samirə onu qarşılamaq üçün bir 
teleqram vurdu. Səhəri saat 18.00-da Lalə Bakıda oldu. 
Lalənin tapşırığı ilə, Lalənin iti pişiyi ilə Laləni Samir 
aeroportda qarşıladı. Onlar hər vaxt olduğu kimi bir-
birinə sarmaşıq kimi sarıldılar. Samir nə qədər təkid 
etdisə də Lalə evlərinə getmədi. O, bir başa oradan 
Zaurla yaşadığı komaya yollandı. Lakin Samir onunla 
getmədi. İndi budur Lalə öz sevimli, mavi gözlü pişiyi 
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və aslan baxışlı iti ilə bu komada yaşayır. İt pişiklə 
həyat tərzi keçirməyi hər şeydən üstün tutan Lalə öz 
qaldığı yer haqda heç kimə məlumat vermədi. Onunla 
o dağlarda qalmaqdan imtina edən Samirdə heç 
bilmirdi ki nə etsin. Bu arada onun son vaxtlar bu it-
pişikdən tutduğu xəstəliklər, özünün hazırki vəziyyəti 
yadına düşdü. Odur ki, Samirlə o, iti-pişiyi heyvanlar 
aləminə göndərdi. Həmin gün Lalə Zaurdan komada 
qalan əşyaları və ov tüfəngini götürüb qaldığı yeri 
dəyişdi. Bu ərəfədə Samir Lalə ilə arada 10 yaş fərq 
olmasına baxmayaraq anasına Laləni sevdiyini dedi. 
Anası ondan qabaq böyük qardaşı olduğunu bəhanə 
gətirərək bu izdivaca rəva vermədi. 

Arada dəyərli sevgi olmadığına və anasının təkidinə 
görə Samir bir daha Lalənin dalınca dağlara getmədi. 
İndi Lalə tək tənha seçdiyi, yeni qurduğu komada 
yaşayır. 

Hələ uşaqlıq illərindən it-pişiklə oynayıb vəhşi 
heyvanlara məhəbbət göstərən Lalə, öz sevimli itini-
pişiyini heyvanlar saxlanılan yerə göndərəndən, Zaurla 
yaşadığı komanın yerini dəyişdirəndən sonra vaxt aşırı 
halı pərişan olurdu. O da bir çoxları kimi öz rahatlığın 
tapa bilmirdi. Zaurlu günlərini yadına saldı. Axı Zaur 
əksər halda ova gedəndə onu da özüylə aparır, ovçu-
luğun sirlərini, tüfəng atmağın yollarını ona öyrədərdi. 
Zaurun vurduğu, ovladığı heyvanları sevdiyinə görə 
Lalə daxili iztirab keçirərdi. Bəli artıq bir neçə vaxtdır 
ki, o tək-tənha bu yeni qurduğu komada yaşayırdı. O, 
burada öz məzmunsuz, dəyərsiz günlərini keçirir. La-
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lənin koması hündür dağın ətəyində uzanan meşə 
zolağının qırağında yerləşirdi. 

Bu arada keçilməz bir kol-kosun içərisində bir 
canavar özünə yuva qurmuşdu. Bu yuvada 4 bala 
çıxaran canavar balalarının 3-ü müxtəlif xəstəlikdən 
ölmüşdü. Bunu hiss edən ana canavar, bir gün tək 
qalmış balasını ağzına alıb bu meşənin ucqar yerində 
qalın bir kolun dibində qoyub yem dalınca getdi. 
Canavar son günlər yaxında olan kəndin qoyun 
sürüsünə çox ziyan verirdi. Lakin qanunlara görə 
canavarı vurmaq qadağa idi. Bir gün yolu buradan 
düşən Lalə kol dibində hələ də gözləri açılmamış bir 
vəhşi heyvan balası gördü. Onu əynindəki dəsmala 
büküb qaldığı komaya gətirdi. 

Artıq bir neçə illərdi ki, şəhər həyatından təcrid 
olunan Lalə, o həyata biganələşib, ehtinasızlaşıb, 
ögeyləşmişdi. O daim get-gedə özünün xarici görünü-
şündə də bəzi dəyişiklik etmişdi. İndi o ərəb qızları tək 
başında çarşabdan sarğı, belində patron kəməri ilə bu 
dağlarda ovdan başqa nə isə gəzirdi. Lakin o bu 
yerlərdə sanki Zaurla gəzirdi. O, elə zənn edirdi ki, 
sanki Zaur onunladı. Lalə Zaura öpüş vermədiyinə gö-
rə, indi o anların peşimançılığın çəkirdi. Son zamanlar 
Zaurla keçirdiyi xoş məqamları Zaurun ona qarşı olan 
məhəbbətini, hörmətini, onu bu dəhşətli xəstəlikdən, 
ölüm cəngindən qurtarmasını yadına salıb, bir sıra 
yanıqlı bayatılarla bu möhtəşəm dağ döşündə, bulaq 
başında için-için ağlayırdı. 

Zaurla Lalə bir dəfə bulaq başında söhbət edərkən 
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Zaur bulaqdan bir qədər kənarda bir mənzərəli yerdə 
Lalədən ölərkən onu orada dəfn etməyini xahiş etmişdi. 
Bu gün Lalə buradan keçəndə Zaurun dəfn üçün 
göstərdiyi yer onun halın daha da pisləşdirdi. Səhəri 
günü o, aeroporta gələrək Moskvaya uçdu. Lalə 
xəstəxanaya gedib Zaurun dostu professor Zaxarovla 
görüşərək Zaurun çənazəsin öz torpağına aparmaq 
istədiyini bildirdi. Professor çox götür qoy etdikdən 
sonra, Laləyə bu sədaqətinə görə təşəkkür edərək, 
Zaurun cənazəsini yola saldı. Zaur istədiyi dağ 
döşündəki yerdə torpağa tapşırıldı. Nə qədər əzab-
əziyyət çəksə də Lalə indi mənən rahatlanmışdı. Ona 
elə gəlirdi ki, Zaur elə indidə onunladı. O sağalıb ova 
gedib. İndi qayıdacaq öz duzlu məzəli sözlərilə onu 
oxşayacaq, indi onun dodaqlarından öpmək istəyəcək. 
Laləni görən bu xəyallar aləminə aparan nə idi? 

Zaurdan qalan pulları Lalə lazımı halda xərclədiyinə 
görə onun maddi durumu lazımı halda idi. O özünə iki 
təkərli bir motoskıl almışdı. O motoskıla yaxında olan 
“Qışlaq” kəndinə gedər özünə lazım olan ərzaq məh-
sulların alardı. “Qışlaq” kəndi ilə, Lalənin dağ döşündə 
yaşadığı koma arasındaki məsafə 15-20 km olardı. Bu 
kəndin mal-qarası, qoyun keçisi əsasən bu dağa yaxın 
yerlərdə otlardı. Son vaxtlar bu dağda peyda olan 
yalquzaq balaları kəndin qoyun sürüsünə tez-tez hücum 
edər, kənd əhalisinə böyük ziyan vurardu. Heç kim o, 
canavarın məhvinə rəvac verməyə cürət etmirdi. 

“Qışlaq” kəndində yaşayan Həşim kişinin oğlu 
Kamil Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra, hərbi 
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xidmətə getmiş, hərbidə atıcılığın bir sıra sirlərin tam 
qavramışdı. May, iyun ayları idi. Kəndə valideynlərini 
yoxlamağa gələn Kamil atasıgilində kənd ətrafında 
dolanan bir canavar tərəfindən meşə ətrafında inək-
lərinin parçalandığını eşitdi. Səhəri atasının atının 
belinə yəhəri qoyub tüfəngi çiyninə asıb, bir neçə 
patronla canavarın axtarışı üçün meşələrdən, çöllərdən 
keçərək dağ döşündə soyuq bir bulaq başında əlində 
tüfəng, belində patrondaş olan Laləyə rast gəldi. 
Bunların ilk görüşdüyü bulağı, Lalə çox heyrətamiz 
halda düzəltdirmiş, bulağın üzərində mərmər lövhədə 
isə “Zaur bulağı” adı yazdırmışdı. Kamil bulaq başında 
oturan Lalənin başındakı çalmanın altında yanan ala 
gözləri, çatma qaşlarını, bəstə boyunu əlində tüfəng, 
belində patron daşı, yanındakı qeyri adi bir heyvan 
balasını görəndə bu qızla tanış olmağa marağı birə on 
qat artdı. Kamil dedi: “Xanım siz kimsiniz! Bu dağ-
larda nə gəzirsiniz. Siz buralar adamına oxşamırsınız. 
Sizi bu cür həyat tərzi keçirməyə nə vadar edib?” Lalə 
yerindən ayağa durub, tüfəngi əlindən yerə qoyub 
bulağın üstündə Zaurun 2 metr hündürlükdə qara mər-
mərdən yonulub düzəltdirdiyi heykəlinin dodaqların-
dan öpərək dedi: “Cavan oğlan siz mənim həyatımı 
sormayın. Söylə görüm siz kimsiniz?” Kamil kənd 
insanlarının mal-qarasına ziyan vuran canavar axtarı-
şına çıxması və özü haqda qısa məlumat verdi. Kamil 
Lalənin xoşuna gəldisə də qaldığı komanın yerini ona 
demədi. Bir qədər rəsmi söhbətdən sonra onlar 
aralandılar. Amma bir qədər də daha uzaqlara gedən 
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Kamil bu qızın kimliyi, qeyri adiliyi, onun bu dağlarda 
tək-tənha nə cür həyat keçirməsi haqda yol boyu 
fikirləşir, götür-qoy edirdi. Kamil evlənməmişdi. Uni-
versitetdə oxuduğu 4 il ərzində bir səmimi, özünə 
layiqli, tərbiyəli qız tapmamışdı. Kamilin məzuniy-
yətindən artıq 15 gün keçmişdi. Keçən günlər ərzində 
hər gün Kamil bu dağa çıxarkən “Zaur bulağında” Lalə 
ilə görüşər, söhbət edərdilər. Son vaxtlar onların 
söhbətlərinin mövzuları ən çox məhəbbət mövzuları 
olardı. Lalə deyərdi: “Mən təmiz sevgiyə, təmiz mə-
həbbətə inanmıram”. Artıq onlar bir neçə vaxt görüş-
dən sonra Lalə kimliyi haqda-insanlardan, ailədən, 
özündən nə üçün qaçmasını Kamilə danışdı. Dağ 
başında Lalə qaldığı yerə maşın çıxa bilmədiyinə görə 
traktora mindilər. Lalə özü bulaq başına qədər piyada 
gəldi. Lalə “Zaur bulağının” başında traktoru saxlatdı. 
O düşüb Zaurun heykəlinin başına dolanaraq onun 
mərmərdən olan dodaqlarından və gözlərindən öpdü. 
Lalənin bu hərəkətinə orada iştirak edən kənd 
camaatından çoxu bu heykəlin kimliyindən xəbərləri 
olmadığından toy iştirakçılarından ağlayan oldu. 
Əslində sevgi sözünə özündə inamsızlıq yarandığını 
daim hiss edən Lalə son vaxtlar bu dağ başında tək 
tənha qalmaqdan, insanlardan, cəmiyyətdən kənar 
düşməkdən təngə gəlmişdi. O nəyinsə xatirinə istəyir di 
ki, kim olur olsun onunla bir ailə xatirinə ailə qursun. 
Bütün bunlar və buna uyğun düşüncələr keçirdiyi həyat 
yollarında başına gələn hadisələr, onu vadar etdi ki 
Kamillə evlənsin. Budur artıq o məqam gəlib çatıb. 
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Lalə öz qaldığı komanın yerini heç kimə göstərmədiyi 
kimi Kamilə də göstərmədi. Adəti üzrə onlar bulaq 
başında görüşdülər. Kamil traktorla bu bulağa 
gəlmişdi. Laləni bir ağac dalında gəlinlik paltarını 
geyindirdi. Bulaq başında çalınan qara zurna, nağara 
səsi qarşıdakı dağlarda əks səda yayırdı. Dağlardan 
gələn bu sədalar sanki Lalənin bu mürəkkəb toyunu 
təbrik edirdilər. Onlar traktorla az bir neçə nəfərin 
müşayəti ilə bulaqdan aralaşıb meşədən çıxarkən 
Lalənin özü ilə gətirdiyi vəhşi heyvan balası traktordan 
düşüb üzü yuxarı dağlara qaçdı. O həmin gecə Lalə ilə 
qaldığı komada tək tənha qaldı. Səhəri gecə dəhşətli bir 
ulartı ilə uladı.  

Vəhşi heyvan balası san-
ki özünə bir yaxın doğmalıq 
axtarır, çağırırdı. Bu ça-
ğırışa onun uzaqda olan ana 
canavar cavab verdi. 5-6 ay 
olardı ki, burada qalan bu 
vəhşi heyvan balası bir dəfə də olsun ulamadığı halda 
indi onun ulayıb, öz həmkarlarını  köməyə çağırmağa 
nə vadar edirdi? O özünün öz doğma anasının olub-
olmamasından xəbərsiz idi. Bu axşam onun ilk dəfə 
ulartı səsini eşidən anası onun harayına gəldi. Ana çox 
çalışdı ki, onu burden, bu açıqlıqdan uzaqlaşdırıb bir 
xəlvət sahəyə aparsın. Bu insanlardan uzaq, xəlvət yerə 
balanın razılaşmadığını görən ana məcbur oldu ki, bu 
qorxulu yerdə bala ilə yaşasın. Lakin hər gün səhər dan 
yeri söküləndə ana canavar o komanı tərk edirdi. Toyu 
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bir qədər təmtəraqlı keçsin deyə Kamil ATK 
kanalından çəkiliş qrupu gətirtdirmişdi. Toyun birinci 
gününün çəkilişi axşam ATK-də göstərilərkən Lalənin 
anasının ürəyi sıxıldı. Lazımı profilaktik müalicələrdən 
sonra sabah tezdən Süsən xanım Samirlə Qubanın 
“Qışlaq” kəndinə yollandılar. Lalə Samirlə lazımı səvi-
yədə görüşmədi. Anası ilə də çox soyuq qanlı görüşdü. 
Bu münasibəti görən Süsən xanım Samirlə kor peşiman 
şəhərə qayıdası oldular. Çox təmtəraqlı olmasa da 
Kamil çadırda özünə ailəsinə uyğun bir toy etdi. 
Aradan bir neçə il keçmişdi. Lalənin Kamildən bir oğlu 
oldu. Uşağın adın Lalənin təkidi ilə Zaur qoydular. 
Yeknəsək günlər biri digərini əvəz edirdi. Kamil 
şəhərdə öz işlərilə məşğul olur. Həftədə bir gün kəndə 
gəlib ailəsinə baş çəkərdi. Keçməkdə olan günlərin 
birində Lalə öz motoskılı ilə o dağlara çıxıb köhnə 
yurd-yuvasına baxıb, Zaurun qəbrini ziyarət etmək 
istədi. Onun komasında saxladığı vəhşi heyvan ba-
lasından əsər əlamət yox idi. Lalə bir an bu köhnə ko-
masında dincəlmək istədi. Birdən ana canavar ağzında 
bir quzu yanındakı təkcə balası ilə qapıdan daxil oldu.  

Laləni balasının uzun müddət onun əlindən aldığının 
səbəbkarı kimi bilib Lalə tüfəngə əl atınca nəslən bütün 
heyvanlar içərisində tayı bərabəri olmayan ana canavar 
Lalənin üstünə atılıb onu parça-parça etdi. Əgər 
canavar bilsəydi ki, Lalə hələ onun 10 günlük gözləri 
açılmamış balasına həyat vermiş bir vaxtlar öz yaxın 
dostları iti-pişiyi kimi saxlamış, bəlkə də Laləni öpər, 
ayaqlarına dolanıb ona dualar oxuyardı. Lakin heyhat... 
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Təəssüf... Çox təəssüf... Zavallı Lalə azğın canavarın 
çox dəhşətli hücumuna məruz qalaraq parçalanmış 
hissələri yerdə tir-tir əsirdi. Bu an onun balası dəhşətli 
bir səs çıxardaraq anasına hücum etdi. Artıq hər şey 
gec idi. Laləni qan götürüb gedirdi. 

Ana canavar təcili komanı tərk edib daha uzaqlara 
getdi. Təxminən 5-6 ay Lalə ilə yaşamış bala canavar 
Lalənin qanlı cəsədi yanında ulaya-ulaya göz yaşı 
axıdırdı. Hadisədən xəbər tutan kənd əhalisi bu hadisə 
haqda heç bir məlumat əldə edə bilmədilər. Lalənin 
cibindən çıxan “talehsiz qadın məktubda bir sıra 
arzularla yanaşı onu Zaurun qəbri yanında dəfn 
olunmasını arzu edirdi. O arada hadisə yerinə hay-
haraya gələn adamlardan kimsə Lalənin cibindəki pul 
kartını götürmüşdü.  

Sağlığında Zaurla bir dodaq öpüşünü qəbul etməyib 
Zaur öləndən sonra ona qarşı Lalənin bu qədər ülvi 
məhəbbətinin yaranmasına səbəb nə idi? 
İndi artıq balaca Zaur böyüyüb. Anası Lalədən miras 

qalan motoskılla anası yaşayan dağlarda nə isə axtara-
axtara vaxtaşırı anasının və onun yanında uyuyan 
Zaurun qəbrini ziyarət edirdi. Balaca Zaur Universitetə 
daxil olub öz ana babasının və nənəsindən anasının 
həyatı haqda məlumat toplayırdı. 

Bakı - Quba-Şah dağı-Baba dağı dağlarının cəfən-
giyyatları 

                     01 iyun-30 iyul-2015     
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AZTV-nin “Xəbərlər” Departamentinin 

əməkdaşları Aqil Əliyev, İlham Zeynallı və ortada 
Mayis Yanardağ 
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Aztv-nin “İqtisadiyyat və hesabat” baş 
departamentinin rəhbəri Qafar Hüseynov, Plan 

maliyyə departamentinin rəhbəri Malik Nağıyev və 
Mayis Yanardağ 
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Mayis Yanardağ və qardaşı Yavər Vəliyev 
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Yeznəsi Şükür, qızı Mehriban, nəvəsi Şükufə və 
onların ailə dostu İntiqam və xanımı Aysel 
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Aztv-nin “Texniki istehsalat birliyi”nin direktor 
müavini Qafar Nəcəfov və Mayis Yanardağ 
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Qızım Xatirə qucağında nəvəsi Furqan 
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Sevimli nəvəsi Şüküfə 
ilə
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Aztv-nin İqtisadiyyat və hesabat baş 
departamentinin rəhbəri Qafar Hüseynov, Mayis 
Yanardağ və Xəbərlər redaksiyasının əməkdaşı 

Sakit Ocaqlı 
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Yaxın dostu Razim Əliyev ilə 
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Radionun “Dünya bu gün” verilişinin müəllifi və 

aparıcısı, siyasi icmalçı,  fəlsəfə doktoru Yasin 
Qaraməmmədli və Mayis Yanardağ 
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                       MÜƏLLİFİN SÖN SÖZÜ 

 
Kitabda mənim haqqımda elm sənət adamlarının 

zəhmət çəkib qiymətli sözlər yazdıqlarına, o cümlədən 
son 15-20 il ərzində Azərbaycan Televiziyası və 
radiosu QSC-də mənimlə həmdəm olub, mənə mənəvi 
dayaq olan insanlara, dərin təşəkkürümü bildirirəm.  

Öz xeyirxah əməlləri ilə geniş xalq kütlələri ara-
sında, ictimaiyyət içərisində daima böyük hörmət qa-
zanmış, fikir və duyğuları daima yaxşılıq mayası ilə 
yoğrulmuiş, sadə, təvazökar, ilk görüşdən mənə qarşı 
doğmalıq, əzizlik, mehribançılıq göstərən Qafar Hü-
seynov sizə dünyanın ən qiymətli neməti olan san-
sağlığı arzu edirəm. Allahdan sizə xoş günlər, saatlar, 
ağrısız-acısız günlər nəsib olsun. 

Daim mənə hörmət və məhəbbət  göstərən Qafar 
Nəcəfov qoy tale sizə həmişə yardımçı olsun. 

Ömrümün son illərində mən qarşı doğmalıq, 
ağır  günlərimdə mənə lazımi qayğı göstərən, həm-
dərdim, sirr yuvam, mənim böyüklüyümü, varlığımı 
hiss edən, mənə yüksək insanlıq qayğıları ilə yanaşan 
Malik Nağıyev Tanrı sizə yar olsun. 

Daim mənim hörmətimi saxlayan, diqqət və sevgi 
göstərən, xaraktercə mürəkkəb, daxilən istiqanlı və 
səmimi insan Sakit Ocaqlı sizə həmişə arzu və istək-
lərinizə çatmağı arzulayıram. 

Kollektivdə mənə yaxın, doğma insanlardan biri də  
Aqil Əliyevdir. Onunla ilk görüşümüzdən isti münasi-
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bətlərimiz yarandı və bu ünsiyyət bu gün də davam 
edir. Tez-tez zəng edir, halımı xəbər alır və qəmli 
vaxtımda  harayıma çatır. Sənə Allahdan dünyanın ən 
qiymətli neməti olan cansağlığı istəyirəm. 

Məni kompüter, rengen aparatı, robot kimi duyan, 
anlayan, oxuyan, görən, daxili dünyamı bir çoxlarından 
fərqli olaraq hiss edən İlham Zeynallı sizə haqqdan 
dualar arzu edirəm. 

AzTV-də bərabər çalışdığımız hörmətli Yasin 
Qaraməmmədli,  hər dəfə sizinlə çəkdirdiyimiz şəkilə 
baxanda Ana Televiziyamızın yubileyi günü Heydər 
Əliyev adına sarayda təntənəli gecədə yanaşı oturmağı-
mız yadıma düşür. Orkestrdə olan qızların çalğı çalma-
ması, bizə sakitcə tamaşa etməsi və o an 
olan  söhbətimizi xatırlayıram.  Elə günlərin sayı kaş 
ki, çox olaydı. 

Övlad atanın baş tacıdır. Nəvə isə ömrün bəzəyidir, 
bir sözlə Tanrıdan gələn ən şirin paydır. Bu mənada 
mən layiqli övladlar böyütdüyümə, əsl ziyalı nəvələrə 
sahib olduğuma görə həqiqətən özümü xoşbəxt hesab 
edirəm.   

Nəvələrimlə söhbətim mənu ruhən cavanlaşdırır. 
Yadıma düşən xırda bir hadisəni danışmaq istəyirəm. 
28 iyun 2017-ci il. Xatirənin Furqan nəvəsinin 3 yaşını 
say süfrəsi arxasında qeyd etdikdən sonra bağa getdik. 
Bağda nəvəsi Furqan alma ağacının başında almanı 
görərkən təəccüblə atasını harayladı: “Ata, ata, bura gəl 
bax, alma çıxıb ağacın başına”. 
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Nəvələrimdən biri həyat yoldaşımın adını daşıyır. 
Nənəsi deyir: “Mənim doğmam, əzizim, 80 il özümlə 
gəzdirdiyim Şükufə adını sənə ərmağan etdiyimə görə 
özümü xoşbəxt sayıram. Qoy bu ad sənə də daim 
xoşbəxtlik gətirsin. ”.  

Sonda böyük qızım, uzun müddət rəhbər vəzifələrdə 
işləmiş İradə xanıma və onun nəvəsi Yunis bəyə mənə 
göstərdikləri maddi və mənəvi dəstəyə görə minnətdar-
lığımı bildirirəm.  

 
Mayis Yanardağ 
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