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Üçrəngli bayrağımız nə 1918-ci ildə, nə də
1992-ci ilə qədər Qarabağda dalğalanmayıb. Buna
tarixi fürsətimiz olmayıb. İndi o ilk dəfədir ki,
Qarabağ səmasında dalğalanır…

Bəlkə də, yüz ildən çoxdur ki, Şuşa məscidinin
minarəsində azan verilmirdi. İlk dəfədir ki, Gövhər
Ağa məscidinin minarəsindən azan səsi eşidilir.

Üçrəngli Azərbaycan bayrağının da, o azanın
da yolunu Qarabağa Vətən müharibəmiz açdı. 

Şuşa qalasına bayrağı əsgər sancdı!
Şuşa məscidində azanı əsgər verdi!

***
Vətən müharibəmiz Dağlıq Qarabağın nəinki

ermənilərin xəstə təxəyyülünün bəhrəsi olan
respublika, hətta 1923-cü ildə Sovet İttifaqı K(b)P
MK Qafqaz Bürosunun plenumunda uydurulmuş
muxtar vilayət statusunu heçə sayan siyasi sənədin
imzalanmasını təmin etdi. Ermənistan alçaldı və
məğlub edildi.  

Qarabağı rəsmən Dağlıq və Aran hissələrinə
bölən təsəvvür siyasi düşüncəyə nə vaxtdan daxil
olub? 1921-ci ilin 4 iyulunda Qafqaz Bürosunun
plenumundan qabaq Dağlıq Qarabağ anlayışı
mövcud olubmu? Ermənilərin "yaylaq bizim olsun,
qışlaq sizin" deyə, Qarabağın dağlıq hissəsinə
iddiası hansı məntiqlə yaranıb?

1906-cı ildə Tiflisdə canişin Vorontsovun
sədrliyi ilə keçirilən Erməni-Azərbaycan konflik -
tinə həsr olunmuş ilk konfransda da ermənilər bu
iddia ilə çıxış etmişdilər. Niyə məhz Dağlıq
Qarabağ? Hətta "Qarabağnamələr"də də Dağlıq
Qarabağ istilahı heç bir halda görünmürsə, hətta
1906-cı ilin fevralında keçirilən həmin konfransda
onlar Qarabağda yalnız dağ əhalisi deyilən bir
zümrəni təmsil edirlərsə, bəs o zaman Dağlıq
Qarabağ təbiri hardan meydana çıxdı? Və bu
ermənilər nə zamandan Qarabağın dağ əhalisi
oldular? İki yüz ildən öncəki tarixin bu suala
cavabı yoxdur… Tarixin cavabı başqadır. Tarixin
cavabı türkcədir. Məsələn, ən qədim sivilizasiya
örnəklərindən olan 2500 yaşlı Pazırıq xalçası da
Qarabağda toxunulubsa və təbii ki, özündə sak-
iskit dövrünün əlamətləri və türk-oğuz yaddaşının
bütün tarixi mərhələlərini, naxışlarını bütövlükdə
ehtiva edirsə, harmoniya və rəmzlərlə dolu elə bir
möhtəşəm sənət abidəsi bəlli bir müddət ərzində
yaylaqda deyil, qışlaqda toxunula bilərdisə, bəs o
zaman niyə ermənilər bu gün Ermitajda qorunan o
xalçaya da "Qarabağda erməni xalçaçı tərəfindən
toxunmuşdur" deyə iddia etdilər?
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Azər TURAN,
ədəbiyyatşünas-esseist

TANRININ EVİ –
TÜRK, QARABAĞ VƏ
BİR HİLAL UĞRUNA
BATAN GÜNƏŞLƏR...
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Vorontsovun sarayında keçirilən toplantıda
ermənilər bizi köçəri adlandırırmış, "Mşak"
qəzetinin redaktoru Kalantar bir az da irəli gedərək
"köçərilik öz-özlüyündə insanın çox alçaq və səfil
dərəcədə olmasına dəlalət edir. Ancaq qeyri-
mədəni xalqlar köçəri olur" – demişdi.

Qafqazda erməni varlığını hesaba almayan
Əli bəy Hüseynzadə Qafqazın keçmişini
Azərbaycan türkləri ilə yanaşı, gürcülərin,
çərkəzlərin və ləzgilərin simasında dəyərləndirirdi
və elə həmin günlərdə yazdığı məqaləsində "Bu
məmləkətin ab-havasında hürriyyət rayihəsi
vardır, bu xalqın açıq alnında hürriyyət nuru bərq
vurur, bu camaatın xilqət və təbiətində bir
hürriyyət işığı gizlənib!.. Məncə, Qafqaz türkləri
türklərin ən hürriyyətpərəstidir. Köçəbəliyi ona
qəbahət biliyorlar. Ah! O köçəbəlik!.. O köçəbəlik
hürriyyət şövqünün böyük bir əlamətidir! Bu
məmləkətdə heç bir qüvvət hürriyyət şövqünü
məhv edəməz! Heç bir cəbr və təzyiq, heç bir cəfa
və əziyyət, heç bir zülm və sitəm hürriyyət odunu
söndürəməz" – deyərək Kalantarın, Xatisovun,
Arutunyanın və hətta həmin toplantıda Bakı
ermənilərini təmsil edən Muşekyanın, Ara kel -
yanın nüvəsini sancırdı.

1920-ci illərin əvvəllərindən ermənilərin
sovet siyasi leksikonuna sürüdükləri "Dağlıq
Qarabağ" anlayışı böyük bir mədəniyyətin
yaradıcısı olan tərəkəmə elini "mədəniyyətsiz
köçəri" qismində təqdim etmək, sonralar
Azərbaycan türklüyünün Qarabağdakı varlığını
şübhə altına almaq üçün idi.

Maraqlıdır, görəsən, Kalantardan 75 il sonra
– 1981-ci ildə yenidən bizi "mədəniyyətsiz köçəri"
adlandıran Zori Balayan Ermənistanın və dünya
erməniliyinin indiki bu məğlub, rəzil, miskin
günlərində hardadır?

Yadıma Xəlil Rza Ulutürkün 35 il əvvəl –
1985-ci ildə Zori Balayanın "Ocaq" kitabı ilə bağlı
mənə yazdığı məktubu düşür: "Necə zavallı, necə
miskin imiş "Ocaq" yazarı Zori Balayan.
Bəşəriyyətə sazı və misri qılıncı, muğamatı və
xalça gülzarını, Naxçıvan memarlığını, Nəsimi və
Füzuli xəzinələrini, Vaqif dürdanəsini bəxş etmiş

bir milləti dönə-dönə, utanmadan, həyasızlıqla
"vəhşi", "barbar", "mədəniyyətsiz köçəri",
"başkəsən" adlandıran, bu cür başından yekə
danışmağa ağız bəhəm edən zatıqırıq nə qədər
dargöz və cahil imiş! Ədəbi xuliqan, yaxud
ədəbsiz dələduz Zori özünü zora salaraq Oljas
Süleymenovun böyük alim-şair qələmindən
çıxmış "Az i Ya" kitabını ləkələmək üçün necə də
dəridən-qabıqdan çıxır. Türk kainatı ilə rus
arasında ixtilaf yaratmaq, real və qeyri-real
ziddiyyətləri qızışdırmaq, alovlandırmaq qəsdilə
sonuncunun burnundan girib ağzından çıxır və
əksinə... Qədim slavyan, o sırada rus mədəniy -
yətinin dərin qatlarında aydın və möhtəşəm bir
türk layı var. Oljas Süleymanov öz kitabında bu
günəş kimi həqiqətlərin yalnız bir qığılcımını
deyir və bu həqiqət qığılcımı Zori Balayanı cin
atına mindirir. "Az i Ya" kitabını "Azi -
yasentrizm"də – Asiya mərkəzçiliyində, panis -
lamçılıqda, türkçülükdə ittiham etmək üçün
dəridən-qabıqdan çıxan zavallı türk respublika -
larında əhalinin say artımından, aman Tanrı, necə
qorxur və yeganə nicatını "sovetskiy narod",
"edinıy splav" gerçəkliyində arayır. Kimisə
qızışdırmağa çalışır ki, bu artan ulusu ümumsovet
dəyirmanında üyüdüb "vahid ərintiyə" çevirsin...

***

Qarabağa müqəddəs torpaq deyirik. Niyə?

Səbəblər çoxdur. Birini də Xəlil Rza yuxarıda

xatırlatdığım məktubda yazmışdı: "Qarabağ

qədim türkcədə Ulu Tanrı deməkdir". Qəribədir ki,

sufilərin ilk səma ayinləri də Azərbaycanda –

Qarabağ dağlarında – Ulu Tanrının evində

keçirilib. Səma Qarabağda müsəlmanlaşan (və

sufiləşən) türk şamanlarının ibadət ayinidir.

Qədim şamanist türklərin əvvəlcə xristianlaşması,

daha sonra islamlaşması prosesi də Turanın hər

yerində, o cümlədən Qarabağda, Oğuz xanın

nəvəsi Avşarın ata yurdunda baş verib və dediyim

kimi, tarixdəki ilk səma ayinləri də Konya ilə eyni

vaxtda, bəlkə, daha əvvəl, Qarabağda Qarabağ
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türkləri arasında görünüb... Mirzə Bala

Məmmədzadə demişkən, "Zamanımızda Qara -

bağın saz və söz sənətkarlarının beşiyi halında

olması şaman-türk musiqi ənənəsinin bir davamı

sayıla bilər".

***

Qarabağ şəhidləri Ulu Tanrının dərgahına –
Qarabağ dağlarına merac etdilər. Səsimiz onlara
çatırmı? "...Ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən
məqbər, / Sana ağuşunu açmış duruyor
Peyğəmbər".

Amma əfsus ki, çağdaş poeziyamız bu qırx
dörd gün ərzində şəhidləri vəcd halında və
metafizik bir üslubda, ruhlarının eşidəcəyi bir
dildə əzizləyə bilmədi. Ədəbiyyatımız millətimizi
dünyada tanıda bilməsə də, qırx dörd gündə
ordumuz onu dünyaya təqdim etdi. Kaş ki
müzəffər Ali Baş Komandanımızın yanında da,
Atatürkün çevrəsində olduğu kimi, azərbaycanlı
bir Mehmet Akif Ərsoy olaydı:

Şühəda gövdəsi, bir baxsana, dağlar, daşlar...
O rüku olmasa, dünyada əyilməz başlar.
Yaralanmış təmiz alnından, uzanmış, yatıyor,
Bir Hilal uğruna, ya Rəbb, 

nə günəşlər batıyor?
Ey bu torpaqlar üçün torpağa düşmüş əsgər!
Göydən əcdad enərək öpsə o pak alnı, dəyər.
Nə böyüksən ki, qanın qurtarıyor Tovhidi...
Bədrin arslanları ancaq bu qədər şanlı idi.
Sənə dar gəlməyəcək məqbəri kimlər qazsın?
"Göməlim gəl səni tarixə" desəm, sığmazsın.
..."Bu, daşındır" deyərək 

Kəbəni diksəm başına:
Ruhumun vəhyini duysam da, 

keçirsəm daşına;
Sonra göy qübbəyi alsam da rida namiylə,
Qanıyan lahdinə çəksəm bütün əcramiylə,
Lor buludlarla açıq türbənə çatsam da tavan,
Yeddi qəndilli Sürəyyayı uzatsam oradan;
Sən bu avizənin altında, bürünmüş qanına,
Uzanırkən, gecə mehtabı gətirsəm yanına,

Türbədarın kimi ta fəcrə qədər bəklətsəm;
Gündüzün fəcr ilə avizəni ləbriz etsəm,
Tüllənən məğribi axşamları sarsam yarana,
Yenə bir şey yapa bildim deyəməm hatırana.
...Sən ki İslamı kuşatmış, boğuyorkən hüsran
O dəmir çənbəri köksündə cırıb parçaladın,
... Ey şəhid oğlu şəhid, 

istəmə məndən məqbər,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peyğəmbər.

***

Müharibə günlərində qalib ordumuzun tele-
viziya ilə yayımlanan döyüş epizodlarını izlədikcə
mən orada ölən ermənilərə baxa-baxa əziz
Təbrizini Daşaltıda itirən Xəlil Rza Ulutürkün
misralarını xatırlayırdım: "Südəmər balamın ağ
boğazında / Göy ləkələr qoyub o beyni çopur... /
Vur, ölən daşnakdır, insan deyil, vur".

***

Bir az əvvəl Şuşa məscidindən bir görüntü
yayımlandı. Şuşaya bayraq sancan dünyanın ən
güclü əsgəri 28 illik həsrətdən sonra Gövhər Ağa
məscidinin döşəməsini süpürürdü...

***

Məfkurəvi müharibəmiz – Qarabağ savaşı
Türk gücünün və Türk ruhunun zəfəri ilə başa
çatdı...

Tanrı türkü qorusun!

12 noyabr 2020
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Öyle bir ölsem, 
Öyle bir ölsem ki, çocuklar,

Sizə hiç ölüm kalmasa.
 

        Aziz Nesin
 
Bu günlərdə Azər Turanla Gəncə terrorunda

öldürülən məsumlar haqqında danışarkən mənə
Viktor Hüqonun “Səfillər” əsərindən belə bir fikri
xatırlatdı: 

“İmperatordan (Napoleon) göylərə şikayət
olunmuşdu və onun süqut məsələsi artıq həll
edilmişdi. O, Tanrıya mane olurdu”.

Son vaxtlar ard-arda baş verən proseslər
nədənsə bu fikri şüuraltımda tez-tez dilləndirir və
mən ədalət və günah hissi ilə əsərlərində ən gözəl
təsbitləri edən bu dahinin vətəni Fransada

dinimizə və Peyğəmbərimizə, haqq davamıza
qarşı mənfur münasibəti görüb mənəviyyatın
süqutunun hansı fəsadlara yol açmasının təəs -
süfünü çəkirəm. Bu süqut həm də ona görə baş
verir ki, oranı məhəbbət tərk edib, əvəzində güc
və terror hakimdir. Bəlkə, buna görə insanın Tanrı
ilə irtibatı yoxa çıxıb. Bəlkə, buna görə son iki yüz
ildə qərbin modernist cərəyanları “Tanrı öldü”
deyib onu idrakdan kənarlaşdırmağa cəhd etdilər
ki, asanlıqla vəhşilik etməyə davam edə bilsinlər.
Məhz Tanrı ilə vəhdəti qırandan sonra başqa
xalqların dini inancına əl, dil və qılınc qaldırmaq
olur. Başını qaldırıb göy üzünə baxmağa ehtiyac
duymayan insanlar səmalarda dolaşan balaca
mələkləri necə görə bilərlər axı... Görə bil mə -
diklərinə görə bu gün uşaq qətllərinə son verilmir.
Hələ də “Tanrıya mane olurlar”.

Elnarə AKİMOVA, 
ədəbiyyatşünas-tənqidçi

ERMƏNİLƏRİN ÖLDÜRDÜYÜ 
UŞAQLAR
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Yəqin ki, Gəncə hadisələri tarixin yaddaşında
uşaq qətliamlarının portreti kimi qalacaq.
Dünyanın ən rəzil mənzərəsidir: sən döyüş
meydanında uduz, mübarizə aparmağı bacarma,
əvəzini uşaqları, dinc əhalini raket atıb öldürməklə
çıx. Mən dünyanın deyirəm və bu anda dünyanın
əyani bu fakta münasibətdə nə qədər kor, kar və
lal olmasını düşünüb susuram. 

O öldürülən məsumlara dünyanın bir cavabı
varmı?

Bu yazımın adını “müharibə və uşaqlar”
qoymaq istədim. Amma bir anlıq fikirləşdim ki,
axı biz müharibə aparan ölkə olaraq ermənilərin
uşaqlarını öldürməmişik. Onların heç bir uşağı
başından güllə yarası almayıb, oyuncaqlarla
oynadığı yerdə snayperlə vurulmayıb, heç bir
körpəsi yataq paltarında üzü-gözü qana bulanmış,
ölü halda torpaq altından çıxarılmayıb, heç bir
məktəblisi amansız terrorun qurbanı olub arzu -
larından, istəklərindən məhrum edilməyib. Və bu
da taleyin ironiyasıdır ki, hər şeydə saxta
məlumatlara əsaslanan, qondarma yalanlarla bəs -
lənən ermənilər guya bizim onların uşaqlarını
öldürmək xəbərimizi tirajlayanda özlərinin öldür -
dükləri balaca körpələrin şəkillərini başlarından
yuxarı qaldırırlar. O başlardan yuxarı qaldırılan
körpə şəkillərinin Tanrıya nə qədər yaxın olduq -
larının fərqinə varırlarmı. görəsən?

Dünya 28 ildir ki, uşaq ölümlərini Xocalı
soyqırımındakı qar üzərinə tökülən qan kimi
donuq və soyuq baxışlarla izləyir. Faciənin bu
miqyasına tükü belə tərpənməyən bu adamlara,
görəsən, hara qədər dözmək olardı ki, bizim “sülh
quşları” hələ də müharibəyə qarşı çıxırlar. Bu
cinayətkarlarla başqa hansı dildə danışmaq
mümkündür?

Dostoyevski “əgər hər hansı binanın tikil -
məsində bir körpənin qanı axacaqsa, o bina tar-
mar olacaq” deyirdi. Amma özü türklərə böyük
nifrət bəsləyirdi və insan ruhunun mühəndisi
sayılan bu yazıçının insanlığı aşan bu nifrəti
mahiyyətcə ermənilərdən fərqlənmədiyinə görə
uşaqlarla bağlı bu həssaslığı da ermənilərin
tutduğu uşaq plakatları qədər saxta və məkrli təsir

bağışlayır. Eynən qərbin demokratiya, fikir
plüralizmi anlayışları kimi. Ərdoğan demiş,
“faşizm bizim yox, sizin kitabınızda var”.

Nə yaxşı ki, ləyaqətli Azərbaycan əsgərinin
əli bir körpənin qanına bulaşmayıb. Nə yaxşı ki,
bizim xalqımızın əxlaq obrazı belə bir yırtıcılığa
imza atmağa imkan vermir. Bu halda belə günahı
üstünə çəkən və “bağışlayın ki, sizi qoruya
bilmədik”, – deyən bir xalq olaraq seçilmişliyin
ali qatında qərarlaşmışıq.  

Balaca mələklər! Bilirəm ki, qanadlarınız
yanmayıb. Ruhunuz göy üzünün ənginliklərində
qanad çalır. Bu haqq davasında bizi bir də o
müqəddəs ruhlar xilas edəcək. Buna o qədər
əminəm ki...

Çünki bizdən Tanrıya şikayət olunmayıb! 



8 | ULDUZ

Rüstəm KAMAL,
ədəbiyyatşünas-esseist

PƏNAH
XANIN RUHU

Şuşanın da, Qarabağın da tarixi ulu əcdad
sayılan Pənah xanın adı ilə başlayır.

Şuşanın tarixi, əslində, Pənah xanın ruhunun
tarixidir. Pənah xan XVIII-XIX yüzillər Qarabağ
insanının düşüncəsində "ilk əcdad", onun yaşadığı
dövr "ilk zaman", "mifik zaman", Şuşa isə sakral
və "ilk məkan" idi. Ona görə də tarixçilər,
salnaməçilər haqlı olaraq onun adını əcdad kultu
sistemində yerləşdirirlər, Qarabağ dövlət kultunun
əsasında məhz Pənah xan kultu durur.

"Yaddaşımızdakı Pənah xan mifinin varlığı,
əslində, tarixi həqiqətin varlığıdır. Rus filosofu
A.F.Losev qeyd edir ki, mif genişləndirilmiş addır.
Pənah xanın adı ilə artıq yaddaşda qalan tarixi
hadisələr mifikləşir" (R.Bədəlov).

O, toplumun sabitliyini və ritualını özündə
birləşdirən mifoloji qəhrəman olub, ədalətli
qanunlar və ya sosial təsisatlar yaradıb.

Pənah xan "müdrik qoca" arxetipinin və
sakral enerjinin daşıyıcısı kimi xanlıqda, bütün
ətraflarda nizamın – harmoniyanın qarantı idi. O,
Qarabağ kosmosunu yaratdı, xanlığın pozulmuş
sahmanını bərpa etdi.

Pənah xan mifoloji qəhrəmana xas olan
atributları və funksiyaları yerinə yetirib: qalalar
tikib: Mirzə Camal yazır "...Məşvərətdən sonra
Kəbirli mahalı içində olan Bayat qalasının əsası
qoyuldu. Qısa bir zamanda möhkəm hasar və
xəndək düzəldildi, bazar, hamam, məscid tikildi,
xan bütün ailəsini, qohumlarını və el böyüklərinin
əhl-əyalını oraya topladı. Ətrafda olan camaat,
hətta xanın tərəqqisini, onun rəftar və məhəbbətini
eşidən Təbriz və Ərdəbil vilayətlərinin bir çox

əhalisi və sənətkarları belə öz ailələri ilə birlikdə
gəlib Bayat qalasında yerləşdilər".

Pənah xanın ölümündən sonra taxta oturan
sevimli oğlu İbrahimxəlil xan da rusların ayağı
qutsal torpağımıza dəyənə qədər, əcdad kultunun
qoruyucusu kimi, atasının möhtəşəm işlərini
davam etdirdi: "Belə ki, hər yerə elat köçürüb, öz
başına cəm edib, Pənah xandan birə-beş artıq
hökmranlıq edib və təzədən qalanı böyüdüb, bu
bürcü çəkdirib, üç yerdən qapı qoydurub..."
(Baharlı)

Pənah xanın həyatı bir macəra romanının
mövzusudur. Xorasandan, Nadir şahın əlindən
qaçıb Qarabağa gələsən, burada bir dövlətin –
xanlığın əsasını qoyasan və düşmənlərlə
qalibiyyətlə savaşaraq varlığını qoruyasan, Şuşa
kimi möcüzə şəhər salasan... Doğrudan da, bu,
Tanrı sirridir...

Şəhərin salınması qutsal məkanla zamanın
vəhdətində mümkündür. Mirça Eliade deyir ki, hər
yeni məskunlaşma "müəyyən mənada yaradılışın
təkrarıdır".

Əslində, hər salınan şəhər, tikilən hər ev
dünyanın mərkəzində dayanır.

Şuşa da dünyanın mərkəzi kimi düşünülür.
Pənah xanın Şuşanı yurd yeri kimi, vətən kimi

seçməsində quruculuq və qoruyuculuq funksiyası
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da aşkar görünür. "Mifoloji düşüncədə məkan
modelinin əsasını "vətən" anlayışı təşkil edir. Epik
vətən bir qayda olaraq, dünya modelinin şaquli və
üfüqi planlarının kəsişdiyi yerdə – orta nöqtədə
yerləşir. Qəhrəman buradan dörd tərəfə və aşağı-
yuxarı istiqamətlərdə hərəkət edərək fəaliyyətini
gerçəkləşdirir. Mifologiyada olduğu kimi, epik
məkanın modelində də Yer üzü ilin sakral mərkəzi
ətrafında konsentrik dairələr şəklində nizamlanır.
Qəbiləyə, tayfaya boya aid ərazi ("doğma vətən")
sakral səciyyə daşıyıbdır (qutsaldır): bu ərazi
"mistik enerji"nin yüksək səviyyədə olduğu xüsusi
bir məkandır (A.Acaloğlu). Şuşa qalası da
konsentrik formadadır. Türk dastanlarında "Oğuz
eli", "Çənlibel", "Kan Altay", "Çideli Baysun"
və s. kimi epik vətən adları bu sıradandır.

Bu dastan qəhrəmanın öz elini-gününü,
toplumunu yenidən başına yığıb onları qoruma
instinktindən irəli gəlir. Çənlibel kimi, Şuşa da
"uca dağ başında" (Ə.Haqverdiyev) yerləşir. "Şuşa
dəniz səviyyəsindən 1800-2000 metr yüksəklikdə
olan və üç tərəfdən təbii müdafiəsi olan, meşələrlə
örtülmüş, bir tərəfdən uçurum, digər tərəfdən
sıldırım qayalarla ahatə olunmuş bir yerdə
bərqərar olur".

Salnaməçi yazır ki, Xanın (Pənah xanın) bir
neçə nəfər bilici və məlumatlı adamı gedib qalanın
yerini və ətrafını yoxladı. Qalanın içində iki-üç
bulaqdan başqa axar su yox idi. Bu bulaqların
suyu isə qala camaatına kifayət etməzdi. Ona görə
guman gələn yerlərdə quyu qazdırıb, müəyyən
etdilər ki, buranın bir çox yerlərində su quyuları
qazmaq mümkündür.

Bu xəbəri mərhum Pənah xana çatdırdılar.
Xan sevinərək bir neçə nəfər yaxın adamilə buraya
gəldi, yerlə tanış olub əzmlə qalanın əsasını
qoydu". Digər rəvayətə görə, qala üçün yer seçimi
mövcud siyasi durumun qeyri-sabitliyi ilə bağlı
olub. Pənah xanın işgüzar, bacarıqlı adamları
yığışıb ona məsləhət görürlər: "Biz gərək dağların
içində, möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi
və sarsılmaz qala tikək ki, onu düşmən belə
mühasirə edə bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda
olan ellərin üzünə daima açıq olmalı və mahallarla
rabitəmiz, əlaqəmiz (bir an belə) kəsilməməlidir".

Koroğlu və atası Alı kişi də Çənlibeli bu cür
seçmişdi: "Rövşən getdi dağları, daşları, düzləri
əndər-döndər elədi. Axırda bir dağa çatdı. Gördü
dağın bir tərəfində bir uca sıldırım daşlı, əlçatmaz,
ünyetməz qaya var. Amma qaya elə bir qayadır ki,
igid istəyir, üstünə çıxsın. Rövşən qayanın dörd
tərəfini dolandı. Göz gəzdirdi. Əl tutan bir yer tapa
bilmədi. Axırda belindən kəməndini açıb qayaya
atdı, min ənvai-müsibətinən qayaya dırmaşdı.
Baxdı ki, bura elə mənzər, laləzar yerdi ki, day nə
deyim. Gül gülü çağırır, bülbül bülbülü, elə bil
sıldırım qayanın üstündə bir bağça şəkli çəkilib,
yetmiş iki qələmnən yetmiş iki rəng vurulub. Qoca
kəhənsalə bir ağac gördü. Yaxına gəlib baxdı ki,
vallah Qoşabulaq qaynayıb, göz yaşı kimi axıb
ətrafı süd gölünə döndərir. ...Koroğlu atasını
Qoşabulağın yanında dəfn eləyib o gündən
Çənlibeldə yurd saldı" ("Koroğlu"). "Koroğlu"nun
A.Xodzko variantında deyilir: "Az bir müddətdə
balaca Şamlıbel kəndi 800 ailəli bir şəhərə
çevrildi".

Pənah xan Şuşa qalasını, M.P.Vaqifin təbiri ilə
desək, "Şişə dağında" salır. "Sonra Pənah xan öz
ailəsi üçün uca imarətlər və geniş binalar saldırdı.
Hünərli ustalar, sənət sahibi və işbilən memarlar
barı, hasar, bürc və divar çəkdilər. O divarların
hasarı, bəzi yerlərdə indi də durur" (Mirzə
Adıgözəl bəy). Xorasan istiqamətində hərəkət
edib, uzaq Sərəxsdən gələn qarabağlıları qar -
şılayıb onlar üçün qısa müddətdə yaşayış şəraiti
yaratdı. 

Mirzə Camal Cavanşir yazır: "Nadir şah
tərəfindən Xorasana köçürülmüş Cavanşir və
başqa ellər özbaşına bütünlüklə oradan köçüb
vətənlərinə gəlməkdədirlər. Pənah xan yanında
olan adamlarla birlikdə Qarabağ ellərini qar -
şılamaq üçün İran və Azərbaycan sərhədinə qədər
getdi. (Onlar) Qarabağ torpağına daxil oldular. Hər
kəs öz əvvəlki yurduna gedib rahatlandı..."

Pənah xan Şuşa cəmiyyətinin əbədi varlığının,
qüdrətinin və rifahının təminatçısı oldu.

Azərbaycan dili ənənəsində "ad" və "topo -
nim" bir-birinə çox yaxın və doğma leksik vahid -
lərdir. Toponim coğrafi məkanın adıdır. İnsan adı
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kimi, yer adı da canlıdır. Adda insanın taleyi
kodlaşdırılır. Ad həmişə müqəddəs sayılıb. Adı
dəyişmək, addan imtina etmək olmaz – bunun
gözlənilməz, ağır nəticələri ola bilər. Adları
dəyişdirilmiş gəmilər batır, adları dəyişmiş şəhər
tənəzzülə uğrayır və ya müəmmalı şəkildə boşalır.

Həsən İxva Əlizadə "Şuşa şəhərinin tarixi"ndə
yazır ki, Pənah xanın qalası – Pənahabad qalası da
gələ-gələ xalq dilində ixtisarlanıb yalnız Qala
şəklini alırdı.

Molla Pənah Vaqif də şəhərə "Qələ" deyirdi:

Noluydu kim, olaydım
qasidin qoynundakı kağız

Ki, mən də Qələyə
bir yol gedəydim bu gedənlərtək.

Xanlığın damğalarının, bayrağının, pulunun,
döyüş nərələrinin və ongonlarının müəy yən ləş -
dirilməsi də Pənah xanın adıyla bağlıdır. Mirzə
Yusif yazır ki, o, sikkəxana tikdirib orada

"Pənahabad" adlı bir misqal çəkisi olan gümüş
sikkə zərb etdirdi. Sikkənin bir tərəfində "La ilahə
illəlllah və Məhəmmədin Rəsulullah", o biri
tərəfində isə "Pənahabad" sözləri yazılmışdı.
"Pənahabad"ın altısı-bir manat, səkkizi isə
"Qarabağ tüməni" adlanırdı (Mirzə Yusif. Tarixi
Safi, Xalq arasında bu adı dəyişdirib sadəcə,
"Pənahat" deyirdilər" (Həsən İxva Əlizadə).

1992-ci ildən mənfur düşmənlər şəhərimizin
adını dəyişib "Şuşi" qoyurlar. Daha öncə 1923-cü
ildə Xankəndinin adı daşnak quldur Stepan
Şaumyanın murdar adı ilə əvəz olunur –
Stepanakert.

Hələ dörd min il bundan öncə qədim Çində
əfsanəvi imperator Fu Si tərəfindən "İ-Tszin",
yaxud "Dəyişikliklər kitabı" yazılır. İmperator Fu
Si qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, qadın və kişi,
valideyn və uşaq, insan və cəmiyyət arasında
münasibətləri dəyişdirsin. Amma sonda anlayır ki,
insan həyatında baş verən bütün dəyişikliklər
qanunauyğundur və qaçılmazdır. İnsan doğu lu -
şundan ölümünəcən taledən ona verilən bütün
işarətlərlə ehtiyatlı davranmalıdır.

O cümlədən adla.
Bu gün Ali Baş Komandan, Prezident İlham

Əliyev müqəddəs savaşımızla yalnız torpaq -
larımızı deyil, adlarımızı da azad etdi, yerinə
qaytardı – Suqovuşan, Çinarlı...

Ən uzun və ağır Odisseya İtaka ilə (Homer.
"İliada") bitir. "Kitabi-Dədə Qorqud"da Bamsı
Beyrəyin Oğuz elinə qayıdışı 16 ildən sonra baş
tutur. "Əhdi-Ətiq" və "Əhdi-Cədid"də deyildiyi
kimi, hər şey öz çevrəsinə qayıdır.

İnşallah, 27 ildən sonra şuşalılar Pənah xanın
qutsal yurduna – Pənahabada – Şuşaya qayıdacaq.

Avesta təqviminə görə, 96 illik zaman kəsimi
Müqəddəs Ruh ili adlanır.

2020-ci ildə Şuşanın inşasından və tarixi
adından (Pənahabad) təxminən 270 il keçir,
deməli, 96 illik Müqəddəs Ruh ilə üç dəfə dövr
edib. Münəccimlər deyirlər ki, belə astral
təsadüflər nadir hallarda olur...

Pənah xanın müqəddəs ruhuna qayıdırıq!

rəssam: Yaşar Səmədov
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Təranə VAHİD

HƏSRƏT
ESSESİ

Yerdə dərdimi bölüşə biləcək bir Allah
bəndəsi tapmayanda uzun, lap uzun  nərdivan
tapıb göyə dırmaşmaq istəyirəm... 

Belə yerdə “əstəğfürüllah, yoxsa Allahla
dərdləşmək istəyirsən?” – deyirlər. Başqa çarəm
yoxdur. Axı nə vaxtacan içimizi didən suallar
cavabsız qalacaq, axı nə vaxtacan “haralısan”
sualına “o tərəflərdənik” deyəcəyik? İllərdi ki,  bu
sözü dilimizdən eşidənlər gözümüzün içinə baxıb
“yazıq” deyirlər. Yazıq günə qaldıq...

O gün əmim dedi ki, ildönümümüz yaxınlaşır,
nə yazacaqsan? Dedim ki, heç nə. Gördüm əmim
tutuldu. Ancaq deyə bilmədim ki, dərdi yazmaq
olmur, dərdi yaşamaq olur, əmi! Bir də xəbər
tutursan ki, için tamam çürüyüb. Sonra da iki-üç
nəfər yığışıb məzar qazır. Bu məzara girməmişdən
əvvəl ruhun baş götürüb cismin gedə bilmədiyi
səmtə üz tutur. Hər gün olmasa da, vətənindən ayrı
düşən hər kəsin ruhu imkan tapan kimi onu beləcə
tərk edir. Eynən mənim kimi...

...Mən pay-piyada, bir göz qırpımında gedib
kəndimizə çatdım. Kəndimizin girəcəyində
qəbiristanlıq vardı. Uşaq vaxtı qəbiristanlıqdan
qorxurduq, amma bilmirdik ki, qəbiristanlıqların
da yaxşısı-pisi, ögeyi-doğması olurmuş. Sən
demə, dünyanın ən gözəl qəbiristanı elə
qorxduğumuz, eyməndiyimiz o məzarıstan imiş.
Bütün bunları sonra biləcəkdik. 

Sükut dünyasına çatan kimi ölənlərimizin
ruhuna rəhmət oxudum. Sındırılmış baş daşlarına
baxa-baxa  “sizlər biz dirilərdən xoşbəxtsiniz”

deyib, qəbirləri bir-bir ziyarət etdim. Başdaşlarının
qırıq parçalarından üzümə dikilmiş gözlərdə
tənəqarışıq giley gördüm. Diriləri məzəmmət edən
bu baxışlardan yayınmaqdan başqa əlacım
qalmadı...

Qəbiristanı tərk edib yolun altına endim. Qoca
armud ağacının kölgəsində oturub dağ yuxarı
salınmış kəndimizə gözdolusu, min ilin həsrətlisi
kimi baxdım. Kəndimiz həm o kənd idi, həm o
kənd deyildi. Yandırılmış, viran edilmiş evlərin
xarabazarlığına ölüm sükutu çökmüşdü. Birdən
qulağıma səs dəydi. Səsi axtarmağa getdim. 

Xəbərim olmadan iki dərəni birnəfəsə adlayıb
kəndimizə çatdım. Nə kəndimiz vardı, nə
camaatımız vardı, nə də səs vardı...

Ayağımı sürüyə-sürüyə darvazamızın ağzına
çatdım. Ruhum tir-tir əsirdi. Yerə çöküb boz
çınqılları mirvari dənələri kimi ovcuma yığıb
sinəmə sıxdım. Ancaq hansısa hiss elə hey məni
tələsdirirdi...



12 | ULDUZ

... Darvazadan içəri keçdim. Girəcəkdəki
akasiya ağacı elə bil məni tanımadı. Pərt oldum.
Biz ki qonağı belə qarşılamırdıq. Qapımızdan göz
işlədikcə Sarıbabayacan doğma mənzərənin
şəklini ilmə-ilmə ruhuma köçürdüm.   

Sonra dönüb yanıb külə dönmüş evimizə
baxdım. Daş qalağının üstündə adamboyu otlar
bitmişdi. 

Həyətimizə enib baxımsız ağaclarımıza baş
çəkdim. Boş pətək yerləri, tənha çinar ağacı
cırcıramaların qəmli nəğməsində kədərə
bələnmişdi. Təsəvvür edirsiniz, bütün bunlara göz
yaşı tökmədən tamaşa edirdim.

Sonra saplağı günün, yağışın altında çürümüş
bel tapıb elə tək çinarın dibində dərin, çox dərin
bir quyu qazmağa başladım. Burdan hər yer

görünürdü. Qonum-qonşunun xaraba qalmış
evləri, yaxındakı və uzaqdakı dağlar, lap Tanrının
özünü də bu təpədən bütün aydınlığı ilə duymaq
olurdu. Məqsədim məzara oxşar bu quyuya girib,
daha geri qayıtmamaq idi. Səs eşitdim, heç vaxt
eşitmədiyim müəmmalı bir səs:

– O gün yadındadır?
– Hə, elə bil qiyamət qopmuşdu. Dedilər, nə

dayanmısınız, ay evi yıxılmışlar, sizi də Xocalının
gününə salacaqlar. Kənddən çıxanda sonuncu dəfə
dönüb kəndimizə baxdım. Leysan yağış
başlamışdı. Odu, budu, o yağış kəsmək bilmir ki
bilmir.

– Yurd yerində nəyin qaldı?
– Ocağım. İllər keçir, sən demə, yad ocaq

adamı isitmirmiş...
– Ayrılıq nədi?
– Arzulamadığın həqiqət.
– Bəs həqiqət nədi?
– Qarabağsız həqiqət yoxdu.
– Ölmək istəyirsən?
– Yurd itkisi özü ilə birlikdə qaçqınlıq, əzab,

sıxıntı, dərd, ölüm, ağla sığan və sığmayan min
cür sıxıntı gətirdi. Heç kim qəriblikdə ölmək
istəmir, heç kim... gözləri yollara baxmaqdan
yorulmuş qocaları görəndə qəlbim qan ağlayır. Bir
də qəriblikdə ölənin yasında  Vətənə ağı deyəndə
anaların göz yaşında qayığa dönüb onların
arzularının dalınca getmək istəyirəm...

– Ümidinə qar yağmayıb ki?
– Bir gün dərd yağışı kəsəcək, gün çıxacaq.

Eynən Qarabağdakı kimi. Bilmirəm o günü
görmək bizə qismət olacaq, ya yox, ancaq o gün
mütləq gələcək!.. 

Gözümü qırpan kimi hər şey alt-üst oldu... 
Eh, dərdimi demək üçün mənə mütləq

nərdivan lazımdır... 
3 may, 1999

Bu yazını yazandan düz 21 il, 6 ay  sonra
inandığım o gün gəldi. Şükürlər olsun, gəldi... 

Eh, sevincimi yuxarıya, lap yuxarıya demək
üçün mənə mütləq nərdivan lazımdır...

1 dekabr, 2020
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1981-ci ilin yayı yaddaşımda Şuşaya aşiq
olduğum yay kimi qalıb. O yayın az qala hər günü
dünən kimi yadımdadır. Hövsələni basıb yazsan,
inanın, bir kitab eləyər… Atamın dostları Hafiz
əmi, Vahid əmi ailələriylə birgə “Turbaza”ya
yaxın beşmərtəbəli evin axırıncı mərtəbəsində
üzbəüz mənzilləri kirayələmişdilər. Məni də
aparmışdılar. Gah Hafiz əmigildə, gah da Vahid
əmigildə qalırdım. Şəhərin yuxarı başı olduğundan
hər yan ovuc içi kimi görünürdü. Hafiz Sədrzadə
məşhur Şuşa müctəhidi Məhəmməd ağanın
oğludur. Ağdam, Şuşa məscidlərində azan onun
lentə alınmış səsiylə verilirdi. Ötən əsrin 70-80-ci
illərində isə Hafiz əmi azan oxumurdu, Qarabağ
toylarının ən hörmətli xanəndələrindən idi. Yanıqlı
səsinə indi də tüküm biz-biz olur. İllər öncə
“Şeyximizin bəyənmədiyi azan sədası dünyanı
dolaşır” yazısında ondan söz açmışam. 

Vahid əmi isə Ağdamda qonşumuz idi. Dəli-
dolu adam. Atamın xətrini çox istəyirdi. Yaşda
xeyli kiçik olsa da, atam onunla tay-tuşu kimi
rəftar edirdi. 02-68 AQE nömrəli yaşıl “Jiquli”miz
vardı. O yay maşınımızı atamdan çox Vahid əmi
sürən gördüm. Vahid əminin yoldaşı çox qısqanc
idi. Əlində durbin bütün günü balkonda bitib
şəhərdə yaşıl “Jiquli”ni gəzirdi. Qəribəydi, maşın
hər gün dörd bir yanı dolansa da, axşama yaxın
“Turbaza”ya gəlirdi. Belə vaxtlarda xanımın
dediklərini eşitməmək üçün ən yaxşı yol Hafiz

əmigilə keçmək idi. Nə baş verdiyini anlamırdım
deyə, uşaq marağı məni bürüyürdü. Bir gün “ver
mən də baxım” dedim. Durbini alıb baxanda nə
görsəm, yaxşıdır – Vahid əmi maşına söykənib
kimisə gözləyir. Və budur, bir sarısaç turist qadın
gəldi, maşınımıza minib teleqüllə tərəfə, oradan
da aşıb, Allah bilir, hara getdilər. Mən adaşımı çox
istəyirdim. Bəlkə, bu istəyə görəydi ki, hətta o
boyda “cinayət”i bizim maşında elədiyini atama
da demədim. Bütün günü Vısotskinin mahnılarına
qulaq asırdı. Hökumət haqda o vaxt anlamadığım
qəribə şeylər danışırdı. "Uruset"dən, başqa rayon-
lardan qonaqları gələndə həyətində açdığı
məclisin səsi Ağdamın hər yanına çatmasa da,
bizim “Köhnə hamam” məhləmizi başına götü -
rürdü. Gah Rəmişin gitarasının səsi, gah
Vısotskinin mahnıları ətrafa yayılırdı. 

Məclislərin birində Rəmişin pianodakı ifa -
sının səs yazısını bağışlamışdı mənə. Heyif,
itirdim sonralar. Qarabağda dava başlayanda,
xüsusən də yollar bağlananda bölgəyə məsul olan
məmur Polyaniçko cəsur adam kimi məhz onu
özünə sürücü götürdü. Yaşadığı stresslər özünü
göstərdi. Ağdamın işğalından əvvəl ürək tut -
masından öldü. 

Vahid QAZİ

ŞUŞALI
FOTO

1 may düşüncələri 
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*** 

Həmin yay atam dayımla Şuşadakı İstirahət
evində dincəlirdilər. Hərdən onlarla da qalırdım.
Ən çox da kino çəkilən günlər. Anar Üzeyir
Hacıbəyovdan film çəkirdi. “Uzun ömrün
akkordları”nı. Çəkilişlər İstirahət evinin bağında
aparılırdı. Elə xoşum gəlirdi o çəkilişlərə baxmaq-
dan! Ən çox da kadrarxası olayları seyr etməkdən
zövq alırdım. Kino çəkənlər səhnəyə baxırdı, mən
də onlara. Elə özü kino kimi bir şey idi kino
çəkmək. Atamla, dayımla birlikdə baxardıq. Onlar
Cabbar Qaryağdı rolunu oynayan Qədir
Rüstəmova azarkeşlik edirdilər. Mən də Anara. Bir
gün “Qaya” restoranında xəngəl yeyirdik. Anar da
çəkiliş qrupundan bir neçə adamla aralıda, çinarın
altındakı masada əyləşmişdi. Gördük Qədir
Rüstəmov gəlir. Dayımı gözü aldı, masamıza
yaxınlaşdı. Stul çəkib oturdu. Ona dəhşət maraqla
baxırdım. Bəs necə, Ağdam camaatının kumiriylə
bir stolda oturmuşdum. Dayımın Qədirin yanında
əməllicə hörməti varmış, nə desə, Qədir elə “düz
deyirsən” deyirdi. Dayım gileyləndi ki, Anarı
incitdiyindən danışırlar, çəkilişlərə gecikirsən,
deyirlər. “Ay Sabir, maa deyirlər ki, hərifsən,
ayağını yerə bərk dirəsən, Anardan lap çox pul
alarsan”. Qədirin bu sözünə dayım belə cavab
verdi: “O pulu onsuz da toylardan qazanırsan də,
burda səni tarixə yazırlar. O gün biz də qıraxdan
baxırdıq. Əla alınır sənin rolun. Kişiləri incitmə”.
“Nə deyim, vallah, o da düzdü, düz sözə nə
deyəsən” – Qədir Rüstəmov təslim oldu. 

Yemək yemədi Qədir. Eləcə bir neçə stəkan
çay içib getdi. Biz duranda dayım Anargilə
yaxınlaşdı. Tarixi iş gördüyünü söylədi, maraqlı
film alınacağına inandığı dedi, Qədirin şıltaqlığına
səbrini basdığına görə təşəkkür elədi, axırda “Sizə
uyğun bir axşam hamınızı qonaq dəvət eləyirəm”
– dedi. Anar qonaqlıq təklifinə görə minnətdarlıq
etdi, vaxt darlığından gileyləndi. Şuşanın İstirahət
evi bir vaxtlar Bəhmən Mirzə Qacarın (Fətəli
şahın nəvəsi, Abbas Mirzənin oğlu, Azərbaycan
hakimi və taxt-tacın varisi) mülkü olmuş böyük
ərazidə yerləşirdi. Bağ Qala divarlarına qədər
uzanırdı. Hərdən Qala divarına çıxar, Qarabağın
üfüqəcən uzanan genişliyinə tamaşa edərdim. İndi
də hərdən gecələr yuxum ərşə çəkiləndə xəyalən
o divara dırmaşır, quş kimi özümü o sonsuzluğa
atıram, uçuram, beləcə, yuxuya keçirəm. … O yay
dayımla aramda qəribə münasibət yarandı. Mən
onun ağlına, savadına, oxuduğu kitablara, camaat
arasında hörmətinə, o yerlərin tarixinə aid
bilgisinə məəttəl qaldım. Atamla bu şəkli həmin
yay elə İstirahət evinin həyətində çəkdiriblər.
Həmin gün bir az tez gəlsəydim, indi bu fotoda
mən də olardım. Mən gələndə fotoqraf getmişdi.
Dayımı Salmanoğlu Sabir çağırırdılar. Daha
yaşlıların ona Dəmirçioğlu dediklərini də
eşitmişəm. Tağı bəyin oğlu Dəmirçi Salman
mənim ana babamdır. O, Ağdamın məşhur
dəmirçilərindən olub. 1960-cı illərdə Ağdam
məscidini də bağlayıb anbara çevirmək
istəyirmişlər. Babam 41-45 müharibəsində aldığı
döyüş medallarını da taxıb birbaşa raykom katib-
inin yanına gedib, Bakını, Moskvanı bir-birinə
qatacağını deyib, məscidin açılmasına nail olub.
O vaxt Ağdamda birinci katib işləmiş Nadir Ab-
basov sonralar babamın yasında danışırmış bunu. 

Ağdamın 1 May günlərində, adətən, paraddan
sonra dayımgilə yığışardıq. Bütün qohum-əqrəba
bilərdi ki, onlarda böyük süfrə açılıb. Yaz
göyərtilərindən kətə, sac qovurması, manqalda
kabab, tüstülü samovar… O məclislər ayrıca bir
söhbətin mövzusudur, qalsın başqa vaxta. Durub
getməsəm, bu foto hələ məni çox danışdıracaq.
Səki dayımın doğum gününə təbrik yazmaq
istəyirdim, foto huşumu apardı. Axı 1 may
Salmanoğlu Sabirin 90 illiyidir. Durum hazırlıq
görüm…

Dayım Salmanoğlu Sabir (solda), 
atam Pərviz Qazıyev (sağda). 1981
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Tanrının taleyimizə yazdığı qürbətə yol
alarkən ağlımıza da gəlmir ki, oxuduğumuz
kitablardakı qəhrəmanların gününə düşəcəyik.
Başqa həyat qurmaq, yeni başlanğıclara imza
atmaq deyərkən içimizdəki yurd həsrəti ilə başa
çıxa bilməyəcəyik...          

Buna öyrəşmək çətindir. Şəhərin geniş və ta-
rixi hadisələrə şahid qədim küçələrindən İnqilab
prospekti (Проспект Револююции) ilə irəli -
ləyirsən... Beynin ətrafda eşidilən müxtəlif
dillərdəki danışıqlara etinasızdır: ən çox rusca
danışırlar, ingiliscə nəyisə müzakirə edən
tələbələrə, dərdləşən özbəklərə, türkmənlərə,
söhbətləşən ukraynalıya, moldovana, belarusa da
rast gəlirsən. Yüzlərlə səs içindən  o doğma, şirin
avaz  havanın bağrını yarır: "Salam, şuşalı balası!
Qarabağa nə vaxt gedirik?" Qəribliyini unudur,
səsə çevrilirsən... Tanımadığın doğma adamları
sevgi ilə izləyirsən... Qürbətdə Vətən Səsdən
başlayır.  

Hara gedirsən-get, ümid və işıqla böyüyən
içindəki  uşaq yetkin biri olanda da onları itirməz.
Mənim yaşıdlarımın uşaqlığı vurğunu olduğumuz
yurdumuzun  ən qanlı-qadalı illərinə şahidlik edib.
Xaincəsinə Vətənimizin sinəsində açılan Qarabağ
adlı yaranın acısı ilə nə daddığımız çörək, nə
içdiyimiz su olub... Buna görə Azərbaycandan
özümüzlə gətirdiyimiz ən böyük  mənəvi yük
torpaqlarının bütövlüyünə, şəhidlərin qanının,
anaların ah-naləsinin yerdə qalmayacağına,
körpələrin göz yaşlarının quruyacağına inam olub.
Qarabağdan olmasaq da, qarabağlı olmuşuq.

Yadımdadır, ilk dəfə "Vətənini nə üçün
sevirsən?"  – sualını eşidəndə özümü itirmişdim.
Məgər doğulduğun, havasına, torpağına, dağına-
daşına, ağacına, otuna-alağına, suyuna vurğun
olduğun, tarixi, adət-ənənələri, qəhrəmanları ilə
öyündüyün, iliyinə qədər onunla nəfəs aldığın

Vətənini "nə üçün"sə sevməlisən? Vətənə
məhəbbətin "əsas arqumentləri" haqqında kitab-
larda çox yazılıb. Bu arqumentlər həm kon -
sepsiyanın tərifinə, həm də vətən sevgisi haqqında
düşüncələrə aiddir. Ən çox yayılmış tezislər:

– vətənpərvərlik əsl və saxta olur
– hətta ölüm təhlükəsi əsl qəhrəmanı qorxutmur
– müharibə dövründə vətənpərvərlik təzahürü artır
– əsl inanclılar mənəvi dəyərləri qoruyurlar.  

Torpaqlarımızın 30 illik əsirlik həyatına,
insanlarımızın doğma yurdlarından  üç onillik
ayrılıq iztirablarına son verən 44 günlük Vətən
savaşı göstərdi ki, bu tezislər kağız üzərində yazılı,
quru sözlər deyil, reallıqdır. Səfərbərlik elan
ediləndə  on minlərlə vətən oğlunun "Ya Qarabağ,
ya ölüm!" – deyə önə atılması tarixi zəfərimizi
şərtləndirdi. Başımızı uca edən, alnımızdan
"məğlub ölkə" damğasını silən, dilindən, dinindən,
milli kimliyindən asılı olmayaraq – hər bir
Azərbaycan əsgərinin qarşısında baş əyirik.

Günay Səma ŞİRVAN
(Voronej, Rusiya Federasiyası)

ŞUŞAYA NƏ
VAXT GEDİRİK? 
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Əbədiliyə qovuşan üç mindən artıq  Vətən savaşı
şəhidlərimizin xatirəsini hörmətlə anırıq. Əbu Tur-
xan deyirdi: "Əbədi olanlar zamana möhtac
deyillər. Zaman əvvəli və sonu olanları ölçmək
üçündür". Millətimiz var olduqca şəhidlərimiz
istər fərdi, istər ictimai yaddaşda daim yaşayacaq.    

Son müşahidələr göstərir ki, Qarabağ hər bir
azərbaycanlının təfəkküründə  müqəddəs anlayış -
dır. İnsanlar öz şərəf və ləyaqətləri kimi dəyərlərlə,
bayraq, himn kimi dövlət atributları ilə bir
səviyyədə müqəddəslik mərtəbəsində tuturlar
Qarabağı.  Bəlkə də, buna görə dünyanın ən qədim
homosapiens məskənlərindən birində işğalçıların
süni şəkildə müharibə ocağı  yaratması, dinc
əhaliyə hərbi təcavüz etməsi nə Yer, nə Göy
qanunlarına sığdı. İsbat olunmuş bir teorem
Qarabağda bir daha sübut olundu: hüquqdan qaça
bilərsən, Haqdan yox!

7-8 il əvvəl olardı. Lenin meydanı – 8
ünvanında yerləşən "MariNika" turist firmasından
Yasnaya Polyanaya gəzinti götürmək istəyirdik.
Sənədləri qeydiyyyata salanda Qarabağa turist
səfərləri elanı diqqətimizi çəkdi. 20 ildən artıq
həsrət qaldığımız, yağı tapdağında olan dilbər
guşəmizin təbii sərvətlərinin fürsətçi işbazlar
tərəfindən  amansızcasına, həm də qeyri-qanuni
istismarı vətənini sevən kimsəni məsələyə
soyuqqanlı qalmağa qoymazdı...  Amma mübahisə
və hüquqi müdaxilə nəticəsində Qarabağa
Azərbaycanın icazəsi olmadan gedilməsinə, belə
səfərlərin  ləğvinə nail  olduğumuz o günlərdəki
əlacsızlığımızı da təsvir edə bilmirəm. Sən
haqlısan, əzəli torpaqlarının haqqını tələb edirsən,
amma... 

Mən cismən ayrı düşdüyüm Vətənimdən
ruhən  heç vaxt ayrılmadım. İş yerim, mehriban
kollektivimiz, yüzlərlə tanışım olsa da, özümü hər
zaman yad hiss etdim. Sakitliyi Azərbaycandan
danışmaqda, onun milli maraqları fonunda
təbliğinə vaxt ayırmaqda tapdım... Niyə yazdım?
Bu yüz minlərlə azərbaycanlının xaricdəki yaşam
tərzidir, oxuyanlar bilsin, istədim. Eləcə də
dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında, elm
mərkəzlərində çalışan minlərlə azərbaycanlı
ziyalı, diasporlarda fəaliyyət göstərən iş adamları
uzun illərdir yorulmadan Azərbaycan həqi -
qətlərini, ölkəmizin haqlı mövqeyini təbliğ edir,
yerli ictimaiyyətin diqqətini Ermənistanın

işğalçılıq siyasətinə yönəltməyə çalışırlar. "Qa -
rabağ Azərbaycandır!" şüarının ətrafında cəmləşən
yüz minlərlə insan Vətən savaşı dövründə orduya
maddi və mənəvi yardım aksiyalarında iştirak etdi.
Bu gün də şəhid və qazi ailələrinə kömək, "Yaşat"
fonduna  maddi dəstək olmaqla davam etdirilir.
Gücümüz birlikdədir və bu fikrin nə qədər doğru
olduğunu zaman bir daha göstərdi.    

Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Azər -
baycan ərazisinin 20%-nin işğalı demək idi.  Bu
gün artıq o torpaqların 75%-i azadlığına qovuşub.
Azərbaycan əsgəri mümkünsüzü mümkün edib.
Biz ümidlə böyüdük. İçimizdəki Qarabağın
qayıdacağına inam heç zaman itmədi. Ümid qalib
gəldi.    

Bir ev – o evin timsalında yurd dağıdıla,
xarabazara çevrilə bilər. Amma o evin – yurdun
təməlini təşkil edən sevgi ordaysa,  ən sadə koma
– dümdüz edilmiş yurd yeri dirçələ, əvvəlkindən
də möhtəşəm halına qayıda bilər. Bizim Yurd
sevgimizdən sual oluna bilməz... Bu mənada ürək
ağrısı ilə videolarını izlədiyimiz "ruhlar şəhəri"
Ağdamın, oda verilən Kəlbəcərin, Laçının, viranə
qoyulan Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının,
Füzulinin, gülləbaran edilmiş Şuşanın yaralarını
saracaq ən böyük dəva EŞQ (ruhsal ehtiyac)
olacaq. Əziz Qarabağ! Sevgi qayğıdır, təmən -
nasızlıqdır, məsuliyyətdir, etibardır, dəyişiklikdir.
Sən azadsan və biz səni illərdir könlümüzdə
bəslədiyimiz sevgi ilə – əməklə, tutquyla, iradəylə
dirçəldəcəyik...  

Bu yazını işlərkən kütləvi informasiya
vasitələrindən xilaskar Azərbaycan Prezidentinin
Şuşa səfəri yayımlanır. İş otağının qapısını açan
oğlum "Ana, prezidenti gördün? Biz Şuşaya nə
vaxt gedirik?" – yarızarafat soruşur. Bu sual  beş
il əvvəl verilsəydi, inciyərdim, bəlkə də... Dərdlə
zarafat etməzlər axı. Bu günsə qürurluyam. Uşaq
qabağında dili gödək deyiləm.

Həyatı  enerji və yaşam ehtirası ilə dolduran
arzular etməkdən, xəyallar qurmaqdan heç vaxt
usanmadım. Arzuların həyata keçmək kimi
möcüzəvi xassəsi var çünki... Kim bilir, bəlkə, bir
gün Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi
elə Şuşada işləyəcəm... Oğlum hərbi təhlükəsizlik,
qızım həkim kimi Şuşada qaytaracaq Vətənə övlad
borcunu... Kim bilir... Xəyallar qurmaqdan
qorxmayın.
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Əfsanəyə görə, 570-ci ildə, Məhəmməd
Peyğəmbərin anadan olmasından qısa müddət
qabaq Həbəşistan hakimi Əbrəhə Məkkə şəhərinə
hücum edərək oranı yerlə-yeksan edəcəyi ilə
hədələyir.

Əbrəhənin ordusu güclü döyüşçülərdən
başqa zireh geyindirilmiş nəhəng fillərlə də təchiz
olunmuşdu. Onları görən istənilən adamı vahimə
basırdı, qarşılarında dayanmaq mümkünsüz idi,
qarışqa kimi əzib keçirdilər.

Peyğəmbərin Məkkə hakimi olan babası
Əbdülmütəllib də bu səbəbdən xalqı qırğına
verməyin bihudə olduğunu düşünür və əhaliyə
şəhərin yaxınlığındakı dağlara qalxmağı əmr edir.

Lakin şəhər sakinlərindən bəziləri ona etiraz
edirlər. Məkkəni qorumasalar, Əbrəhənin qo -
şununun Allahın evi Kəbəni də darmadağın
edəcəyini deyirlər. Əbdülmütəllib isə etiraz
edənlərə belə cavab verir: “Mən şəhər xalqının
valisiyəm, xalqımı qorumağa borcluyam. Allah
özü istəsə, öz evini qoruyar”.

Bundan sonra bütün Məkkə əhli şəhərin bir
qapısından çıxıb dağlara qalxmağa başlayır. Digər
qapıdan da Əbrəhənin ordusu şəhərə soxulmağa
can atır. Azğın fillər qabaqlarına çıxan hər şeyi
tapdalamağa, vəhşi qoşun evləri, karavansaraları,
dükanları talamağa hazırdır.

Bu zaman dağlar tərəfdən qalxan bir qaraltı
Məkkənin üzərini örtməyə başlayır. Qaraltı
yaxınlaşanda bunun qayalıqlarda yaşayan əbabil
quşları olduğunu görürlər.

Qatar-qatar əbabil quşları qoşunun üzərinə
çatıb qara bulud kimi göyü örtür və dimdiklərində
gətirdikləri kiçik daşları, indiki dillə desək,
mərmitək Əbrəhənin qoşununun üzərinə yağ -
dırırlar. Təzədən uçub dağlar tərəfə gedir, yenidən
dimdiklərində daşla qayıdırlar...

Bizə indi nağıl kimi görünə bilər, lakin o
dövrün insanı üçün qəfildən bir dəstə quşun
dimdiyində daş göydə görünüb onları yağış təki
yağdırmasına ilahi möcüzədən başqa bir ad
vermək olmazdı. VI əsrdə yaşayan insanlar üçün

Mirmehdi AĞAOĞLU

QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏKİ
ƏBABİL QUŞLARI
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bu, Allahın qəzəbi və həbəşlərin məğlubiyyətinin
müjdəsi idi. Həbəşlər görürdülər ki, ordularında
ən müasir texnika – fil – olduğu halda, məkkəlilər
tərəfdən göydən şığıyan naməlum varlıqlar
vuruşur. Bu da psixoloji məğlubiyyət üçün bəs idi.

...Başına nəyin yağdığını anlamayan ordu
çaş-baş qalır, əsgərlər özlərini itirirlər. Fillər ürküb
həbəş əsgərləri əzir, yerdə qalanlar da qaçmağa
başlayır.

Əsgərlərin yarısı əbabil quşlarının atdığı
daşlardan yaralanıb ölür, digərləri də ürkmüş
fillərin ayaqları altında qalıb tapdanır.

Beləcə, bir anın içində qorxunc bir ordu
darmadağın olur.

Döyüş meydanı həşəratlar tərəfindən ye -
yilmiş əkin yarpağına dönür.

Allah öz evini düşməndən qoruyur...
Bu müharibə “Fil hadisəsi” kimi tarixdə

qalıb.
Quranın “əl-Fil” surəsində bu barədə da -

nışılır.
Nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir, nə dərəcədə

inandırıcıdır, buna qoy hər kəs özü cavab versin.

Ancaq hər dəfə ordumuzun istifadə etdiyi
dronların bacarıqlarını, onların hədəfi məhvetmə
qabiliyyətini gördükcə elə bilirəm, ya bir kom -
püter oyununa, ya da möcüzəyə tamaşa edirəm.
Bu ağlasığmaz, gerçək səhnələr adamın yadına
“Fil müharibəsi”ni salır.

Dronlar əbabil quşları kimi Qarabağ səma -
sında səkir, düşmən isə Əbrəhənin əsgərləri təki
çaşqınlıq içində qaçmağa üz qoyub.

Bu yaxında Birinci Qarabağ müharibəsində
iştirak etmiş, indi yenidən cəbhəyə yollanmış bir
erməni əsgərinin etirafını oxudum. Deyirdi ki, bi-
rinci müharibə Kalaşnikov döyüşü idi, ikinci isə
dron savaşıdır: “Belə müharibə görməmişik.
Başımızı bunkerdən çıxara bilmirik, bütün günü
göydə uçuşurlar”.

Lap Əbrəhənin əsgərləri kimi başını itirmişdi.
Daha dəqiqini hərbi mütəxəssislər deyər,

lakin mənə elə gəlir ki, Qarabağ müharibəsi hərb
tarixində yeni dövr müharibələrin başlanğıcı kimi
qalacaq. Dünya bu növ müharibəni ilk dəfə görür.
Düzdür, dronlar artıq döyüşlərdə tətbiq olunurdu,
lakin hələ heç bir müharibədə həlledici mövqedə
olmamışdı.

Əslində, İslamın yaranması peyğəmbərin
doğuluşundan çox “Fil hadisəsi” ilə başladığı
kimi, ölkəmizin yeni bir mərhələyə, yeni epoxaya
keçidi də bu qələbəmizdən sonra olacaq.

Bu təkcə itirilmiş torpaqların qayıdışı ol-
mayacaq. 30 ildə həyatımızın hər bir sahəsinə
sirayət etmiş yarımçıqlığın, itkinin yerinin
doldurulması olacaq. Vətən müharibəsi təkcə
torpaqlarımızın işğal olunmuş “20 faiz”ini qaytar-
mayacaq, bütün sahələrdəki “20 faizlik” əskik -
liyimizi düzəldəcək.

Bu qələbədən sonra özünə inamı ikiqat
artmış, illərlə içində yığılıb qalmış əziklik kom-
pleksini üzərindən birdəfəlik atmış qəhrəman xalq
doğulacaq.

Bir də gördün, yüz illər sonra “bizim əbabil
quşlarımız” barədə də əfsanələr danışıldı,
müzəffər ordumuzun dörd ilə itirilmiş torpaqları
bir aya geri qaytarması barədə dastanlar qoşuldu
və böyürdən kimsə çıxıb hədyan-hədyan dedi ki,
əşşi, hamısı nağıldı, belə şey ola bilməz.
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Mən Şuşaya qalxanda yerdən sürətlə ara -
landığımı zənn edərdim… Elə bilərdim ki, Şuşanın
yerlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun çay daşı
döşənmiş küçələri ilə Cıdır düzünə qalxanda
əsrarəngiz bir ortama düşərdim. Göylərə baxardım,
qollarımı geniş açıb xarıbülbüllərin arası ilə qaçar,
duman qaynayan dağların mənzərəsinə heyran
olardım. Sonra özlüyümdə nağıllar düşünərdim.
Düşünərdim ki, əl-ayaq çəkiləndə Cıdır düzünün
nəhayətsiz genişliyində mələklər rəqs edirlər.
Havada uça-uça. Düşünərdim ki, bizdən fərqli
olaraq, onlar bu zümrüd xalını ayaqlamazlar…
Ayaqları gəlməz… Düşünərdim ki, hər gecə bu
şəhərin dolanbac küçələrində Yer üzünə ulduzlar
enər, bu ulduzların işığında Şuşa gözlərini yumar
və ta o ulduzların işığını günəşin ilıq şüaları əvəz
edənədək bu xoşbəxt yuxudan ayılmaz...

Hərdən mənə elə gəlirdi ki, bizim Şuşa
qarşısındakı günahımızı heç nə yuya bilməz. İllərin
nisgili, ağrı-acısı, həsrəti ilə Şuşanı elə bir
incitmişik ki… Elə bir ağrıtmışıq ki... Amma
yudu… Şəhidlərimizin müqəddəs qanı yudu bu
günahı. Şuşanın yolunda şəhadət ən mübarək
şəhadətdir… Yerdə yox, göydə şəhadətdir. 

Şuşa sıldırımdadır... Dağların boynuna dolana-
dolana qalxan yolun yerdən uzaqlaşdıqca mü qəd -

dəsliyə yaxınlaşdığını düşünmüşəm həmi şə…
Düşünmüşəm ki, Şuşa bizi öz yüksəkliyi ilə
Yaradana daha yaxın edir… Həmişə mənə elə gəlib
ki, Şuşa bu yurdun mehrabıdır. Şuşa bizim
günahlarımızın yuyulduğu yerdir. 

Mən Rəbbimi göylərdə axtaranlardan ol -
muşam. Zaman-zaman Onun qəlbimə köç düyünü
dərk etsəm də, Onu axtaranda Göyüzünə bax -
mışam. Və həmişə düşünmüşəm ki, bu yurdun
Rəbbinə gedən yolu məhz Şuşadan keçir. O
getdikcə yüksələn dolamaları hər qalxanda səmaya
bir pillə yaxın olursan, yerə bir pillə uzaq… Yer
dəniz səviyyəsində qalır. Sən isə səmaya doğru
gedirsən – dəniz səviyyəsindən kilometrlərlə
yüksəyə… Bu, qanadsız uçmaqdan savayı bir şey
deyil. Bu, sadəcə, ruhun yüksəlişinə doğru zümrüd
rəngli qanadsız uçuşdur. Mənə həmişə elə gəlib
ki, Cıdır düzü Yaradanla birbaşa ünsiyyət alanıdır.
Və o alandan arzular daha yaxşı havalanır,
xəyalların gerçəyə çevrilməyinə bir an qalır…
Bəlkə də, Şuşanı itirəndən sonra belə düşünməyə
başlamışam. Bəlkə də, günlərin bir günü
xatirələrimi saf-çürük edəndə baxıb görmüşəm ki,
Cıdır düzünün o nəfəs tutan gözəlliyində, yerlə

DAĞ BAŞINDA
ŞAM ŞUŞA

Sevinc NURUQIZI
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göyün arasında, buludların əl çatacaq yüksəklikdə
köç etdiyi məkanda, ağappaq duman ilə pərdələnən
dağların qoynundan qalxan kəklikotu ətrinin hakim
olduğu zirvədə mən daha xoşbəxt imişəm... Və
bu xoşbəxtlik həmin o yerlə göyün arasındaca
mənim bütün düşüncəmə elə hopub ki, Şuşanı
itirəndən sonra mən Yaradanı itirdiyimi
düşünmüşəm. Onunla – Rəbb dediyimiz o ucalıqla
ünsiyyətim qırılıb. Düşünmüşəm ki, Rəbbimə
doğru qanadlanan arzularımda o kəklikotu ətri
çatmır və yaxud əl çatacaq qədər yaxından keçən
bulud köçünün sərinliyi yoxdur, ya da ki o ağappaq
süd kimi dumanın pərdələdiyi ismət azalıb…

Şuşa haqqında son yazımı 2005-ci ilin
mayında yazdım. Şuşanın 13-cü bədnam işğal
günü ərəfəsində… Və elə həmin gün söz verdim
ki, bu, mənim sənin haqqında sonuncu yazımdır,
Şuşa. Bir də mən sənin haqqında işğal yazısı
yazmayacağam. Qismət olsa, Qələbə yazısı
yazaram. Qismət olmasa, heç nə… Doğrudan da,
yazmadım. O, mənim son yazım oldu. Hər il mayın
8-də yazdığım mövsümi yazılarım məni Şuşadan
bir az da ayırır deyə, düşündüm. Düşündüm ki,
belə getsə, Şuşa nəinki mənim yazılarıma, heç
yuxularıma da gəlməyəcək… Küsəcək məndən…

Və yazmadım. Düz 15 il Şuşa haqqında
yazmadım. Səhv etdim, düz etdim, bilmirəm.
Düşündüm ki, onun haqqında yazmaq yox, onun
tale yazısını yeniləmək lazımdır. Bir daha əmin
oldum ki, Şuşanı qələmlə almaq olmaz. Şuşa canla
alınmalıdır. Şuşanın yolunda qan tökmək lazımdır.
Yazmadım… Amma, sən demə, yazan biz
deyilmişik. Sən demə, 15 ildə mənə bu yazını,
sadəcə, pıçıldayan olmayıb… bir neçə ay bundan
öncə Şuşa haqqında şeir gəldi…

Şuşam – mənim başdaşım

Buludların ağlayır,
Deyilmi?!
Səni qıran nədir belə,
Deyimmi?!
Bizdən əsən soyuqdumu,
Yeldimi?!
Biganəlik xətrinəmi
Dəydimi?!
Ah... Nə yaman dolub gözün,
Can Şuşam!

Mən nə deyim?!
Deyim alış, yan Şuşam?!
Mən nə deyim?!
Üzüm yaman qaradır...
Mən nə deyim?!
Bağrım qara yaradır...
Harda düşüb, bilmirəm ki
Mənliyim...
Şuşam – mənim itirilmiş
Kimliyim…
Şuşam mənim –
Daşa dönmüş göz yaşım...
Şuşam mənim – əsir düşmüş
Yaddaşım...
Mən yoxam ki...
Mən ölmüşəm,
Şuşam – mənim başdaşım...

...Və bu şeirlə üstümə elə bir nisgil ələndi
ki… Yazdım… Oxşadım yurdumu. Əsir
torpaqlarımın kədəri ələndi üstümə… Ağdam üçün
darıxdım, Şuşa üçün darıxdım… Özümə də qəribə
gəldi. Özüm də heç nə anlamadım. Haradan axdı
bu nisgil?! Sən demə, o tarixi 44 gün gəlirmiş.
Kim deyir ki, mistik qanunauyğunluq yoxdur?!
Var... O yurd yerlərinin harayından yata bilmirdim
müharibəyə qədərki son 2 ayda… Çağırırdılar
bizi...

Səni yağışının rəngindən
Tanıyaram, Vətən!
İşıl-işıldı, deyilmi?!
Səni çiskininin ətrindən 
Tanıyaram, Vətən,
Yovşan ətirliydi, unutmadım…
Səni küləyinin 
Mehrindən tanıyaram,
Elə canayaxındı ki,
Yadımdadır...
Mən tanıyaram,
Sən yağ təki…
Kədərimi suya çək,
Bir az çiçək ətri qat.
Bir az təzə biçilmiş ot ətri…
Sağsansa, xəbər elə,
Bir ovuc yağış ələ…
Vətən…
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Qəlbindən yara alsa da, sağ idi... Yaşayırdı
Şuşa... İntizarla yol gözləyirdi… İnildəyirdi,
ağrıyırdı, ağlayırdı… Dağlarının başındakı duman
göz yaşı olub ələnirdi… Cıdır düzündə yallı gedən
erməni çəkmələrinin yerində hələ də ot
bitməmişdi. O ayaq yerləri yandırmışdı torpağı,
qarsalamışdı. Bütün gücünü-qüvvəsini çəkib
çıxartmışdı yerin təkindən. Bulaqlarının suyu
çəkilmişdi. Dilində-dodağındakı nəğmə itmişdi.
Zümzümə də edə bilmirdi Şuşa. Adicə ağı da deyə
bilmirdi, bayatı da çağıra bilmirdi… O yallı hələ
də onun sinəsini kötəkləyirdi… O yallını
oynayanların tərli bədənləri, kirli ağızları, kin-
küdurətlə dolu beyinləri, qana susamış vicdanları,
körpə qətlləri törətmiş əlləri doğma Azərbaycan
musiqisinin sədaları altında necə iyrənc
görünürdü… Unuda bilmirdi Şuşa, silə bilmirdi
yaddaşından o iyrənc rəqsi… Yallı onun üçün
matəm rəqsi idi… Şopenin “Matəm marşı”ndan
fərqlənməyən bir ağırlıq yağırdı üstünə yallı ilə.
Gecələri yata bilmirdi… Gözləri yumulmurdu… 

Dağ başında şam Şuşa,
Düşübdür axşam, Şuşa…
Mənə işarət elə,
Yolda qalmışam, Şuşa…

Şuşa işarət elədi... Dumanı ilə... Meşələrində
həsrətdən saralan ağacı, kolu, otu, ələfi ilə. Elə
bir işarət elədi ki... Səmasından enən hüznü ilə
səslədi bizi... Düz 28 ildi canına yığılan əcaib
qəhqəhələr, yanıq yerləri, çapıq, əzik, göynək
yerləri elə ağrıdırdı ki. Səslənirdi Şuşa. “Gəl və
azad et”, – söyləyirdi. Əmanətlərin ən gözəli Şuşa.  

İndi isə… Qala divarlarının o üzündən addım
səsləri gəlirdi. İzdiham getdikcə yaxınlaşırdı. Ruh-
lar nigaran-nigaran səmada süzür, qəhərlə baş-
başa vermiş dağları yarıb keçir, Cıdır düzünə
çatanda yerə enir və nəhayətsiz ənginlikdə, yerlə
göyün birləşən məqamında susmuş, sönmüş,
çökmüş düzün ortasında həsrətlə üzü dağlara ba -
xır, onların sarsılmış qürurunu qaytarmağa
çalışırdılar…

Şuşa uğrunda gedən savaşı incələdikcə bir
daha anladım ki, Şuşa təkcə mənim üçün
Yaradanın iqamətgahı deyilmiş. Şuşa bu yurdun
bətnindən su içənlərin hər biri üçün zirvə imiş.
Elə bir zirvə ki, ora qalxanda şəhadət müqəd -

dəsləşir, Vətən uğrunda candan keçmək şərəf işinə
çevrilir. Orada başqa heç nə yoxdur, yalnız Yaradan
və insan var. O göy üzünə yaxın, Yer üzünə uzaq
məkanda. Orada səndən əvvəl Vətən var, orada
səndən sonra Vətən var, o məqamda dost candan
əzizdir, o savaşda müqəddəs amal uğrunda
gerçəkləşən ölüm dəhşətli deyil… 

Əsrlər keçəcək, bizim ordunun memarı olduğu
Şuşa savaşı yüksək sivilizasiya dövrünün ən
müqəddəs ruh savaşı kimi tarixə düşəcək. O yerdə
ki barıt müşk qoxuyur, o yerdə ki səmalar layla
oxuyur, o yerdə ki bulaqlar nur çeşməsidir, o yerdə
ki dağlar səni qoruyur. O yerdə – Şuşada
Azərbaycan oğlu bütün dünyaya, ağzı doğru dad-
mayana, gözü yalnız qara görənə, dodağı türlü-
türlü yalanlar pıçıldayana sübut etdi ki, o döyüş
meydanında yalın əllə döyüşə girənlərdəndir,
yumruğu daş, məsləyi yurd uğrunda müqəddəs
savaş olanlardandır. 300 əsgərin şah əsəri oldu
Şuşa savaşı. Dağlarda döyüşün unikal meyarı oldu.
“Bundan yaxşı döyüş olmaz, bundan əzmli
döyüşçü olmaz, bundan böyük Vətən eşqi olmaz!”
deməmizə imkan yaratdı. Bizim əsgər ən böyük
əsgər ola bildi. Bizim əsgər Vətən uğrunda zirvəyə
dırmandı, qara, çovğuna davam gətirdi, yaralısını
kürəyində, şəhidini ürəyində daşıdı. Düşmənə
əlbəyaxa döyüşün nə demək olduğunu anlatdı. O
meydan oxudu… O hər yerdən göründü – Şi -
maldan, Cənubdan, Şərqdən, Qərbdən… “Bir
addım geriyə çəkilmə!” Əmr belə idi! Əsgər əmri
yerinə yetirdi. Bir amal uğrunda irəlilədi. Üç
rəngin gözəlliyini Şuşa qalasının üstündə dal -
ğalandırmaq üçün o, qana susayan düşməni əzdi,
vurdu, keçdi. Daldalanmağa səngəri olmadı, barıt
acılı boğazının yanğısını söndürməyə bir qurtum
su tapmadı, aramsız güllə saçan silahının lüləsində
isitdi buz bağlamış əllərini…

Və bizə Şuşanı qaytardı… Bundan böyük
qəhrəmanlıq olarmı?! Saatlarımızı 1992-ci il
mayın 8-də saxlayıb, 2020-ci il noyabrın 8-də
quraydıq gərək. 8-dən 8-ə olan 28-i yaşamayaydıq
gərək. Donduraydıq yaddaşımızı… Yaşadıq. Bu
günləri görmək üçün Yaradan bizə möhlət verdi.
Şuşaya qovuşma ləzzətini anlamamız üçün fürsət
verdi bizə… Şuşalı günümüzə baxıb özü də
sevindi… 
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Vətən müharibəmiz başlamadan Qarabağ
hamımız üçün əlçatmaz, nolstalgiya hissi yaradan
uzaq İtaka adası kimi idi...

Savaş başladı.
Yaşadığımız rahat həyatın, komfortun

unutdurmadığı o dağlar, o kəndlər, o buz bulaqlar,
o şəhərlər üçün göz qırpmadan silahlanıb yola
düşdük.

Bu savaşda nə qədər itkilər versək də, bizi
gözləyən yurd yerləri üçün səfərbər olduğumuzu
unutmadıq.

Xalq olaraq birləşdik, bütövləşdik və yumruq
olmağı bacardıq.

Bu savaş haqq savaşı, xeyirin şərlə savaşı idi
və bizi həsrətində olduğumuz, nostalgiya hissi ilə

xatırladığımız uzaq İtakamıza – Qarabağımıza
aparırdı..

Biz Odissey kimi inadkardıq...

***
Savaş bitdi.
Döyüşdük – qanımızla, canımızla, malımızla

bu savaşdan xalq olaraq böyük üstünlüklə, zəfərlə
çıxdıq.

Vətəninin gələcəyini düşünən hər kəsin
narahat, nigaran olduğu məqamlar var, zamanla bu
narahatlıqlar da bitəcək.

Azərbaycanlılar Qarabağa dönəcək.
İllərdir boğazımızda düyünlənən vətən nisgili,

yurd-yuva həsrəti sona çatacaq.

NOSTALGİYANIN SONU: 
BİZ QAYIDIRIQ

Cəlil CAVANŞİR



№02 (621) Fevral 2021 | 23

İllərdir baş tutmayan dönüşün kədərini
yaşayanların – nostalgiya yaşayanların arzusu
gerçəkləşəcək.

***
Sözlərin gücünə, sözlərin ovsununa inanıram.
Məhz illərdir yaşadığımız bu kədərin ən yaxşı

ifadəsini yunanlar yüz illər öncə tapıblar.
Nostalgiya iki mənada (qədim yunanca nostos

 – vətənə qayıtmaq və “alqos” –  ağrı) – vətən və
doğma ev üçün kədərlənmək mənasında və
"keçmiş üçün kədər" anlamında da işlədilir.

Qarabağa duyduğumuz nostalgiya hər iki
mənanı ehtiva edir.

Biz həm vətənimiz, doğma evimiz, həm də
keçmişimiz üçün kədərlənirdik. Məğlubiyyətin,
şərə qarşı mübarizədə itirdiklərimizin acısı
canımızdan çıxmırdı.

Qarabağın işğaldan azad edilən ərazilərində
çəkilmiş videoları, fotoları görəndə keçirdiyimiz
o qəribə hissin məhz nostalgiya olduğunu
anladım...

***
Nostalgiya semantik olaraq vətənə dönüşün

mümkünsüzlüyünün səbəb olduğu hüznü ifadə
edən bir kəlmədir; doğulub-böyüdüyün yerə
qovuşmaq həsrətini, qürbət acısını bir kəlməylə
açır.

Nostalgiya sözünün yaranışı Homerin “Odis -
seya”sı ilə bağlıdır. On il Troya müha ribəsində
iştirak edən Odissey, döyüşlərdə belə vətənə
qayıtmaq arzusundaydı. Doğulduğu İtaka adasına
qayıtmaq həsrəti ilə yaşasa da, tanrıların intriqası
onu üç il də vətəndən ayırdı. Sonra onu əsir alan,
ona aşiq olan Kalipsonun qadağası ucbatından
yeddi il İtakadan uzaq qaldı...

Nostalgiyadan əziyyət çəkən ilk əzabkeş
Odissey Kalipsonun yanında nə qədər məmnun
olsa da, deyirdi: “...hər gün etdiyim yeganə dua
ora (İtaka) dönmək, günəşin doğuşunu evimdə
görməkdir!” (Homer, “Odisseya”, Beşinci nəğmə)

***
30 ilə yaxındır bizim hamımızın içində

Odissey nisgili vardı.
Homerin qəhrəmanı Odissey öz doğma

adasına qayıdanda öncə dağlara boylandı, sonra
iyirmi il əvvəlki halında qaldığına əmin olmaq
üçün yaşıl zeytun ağacını tumarladı...

Doğulduğu yerlər işğaldan azad olunduqdan
sonra vətəninə, dağılmış, talan olmuş evinə
qayıtmış hərbçilərin sosial şəbəkələrdə yayım -
lanan videolarını yada salın.

Bizim Odisseylərimiz öz İtakasına – Qa -
rabağına eyni həssaslıqla qayıdırdı...

Bizim həsrətin ömrü Odisseyin həsrətindən
daha uzun olduğu üçün, bəlkə də, vüsalımız daha
şirin və unudulmaz olacaq.

Odissey öz doğma İtakasına qayıdaraq nos -
talgiyadan qurtuldu.

Qarabağa dönüşümüz də bizim nostal -
giyamızın sonudur.

Vətənə qayıdışımız mübarək!
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Əzizim balabanı, 
Asta çal balabanı.
Hamının balası gəldi,
Bəs mənim balam hanı?

Günahımızdan keç, necə deyim – özüm səni
bağışlaya bilmirəm. Belə ana-balalıq olar? Gün
göylə bir olan kimi hamı varını-yoxunu yığıb qaçır
anasının üstünə. Biz də dilucu dəvətə gül olub
bitirik onların böyrünə, çatdığımız yerdə də qonaq
kimi qısılırıq künc-bucağa... Heç deyir sənmi,
hamının balası gəldi, bəs mənim balam hanı?

Nə dirimiz diridəndir, nə də ölümüz öləndən.
Ayağı üstə getməyəni çiyinləri üstə aparıb verirlər
olub-qalanının, öz doğ masının qucağına. Bir yol
deyirsənmi, harda öldünüz, harda itib-batdınız?

Adamı torpaq da çağırır, yurd da doğ masız
darıxır axı... Böyütdüyü balasını o da oxşayır, boy-
buxununa, yerişinə-duruşuna baxır, səsinə qulaq
asır... 

Balandan hay gəlmir, bəs çatlamırmı bağrın?
Niyə çağırmırsan bizi!?

Ağ dəvə düzdə qaldı, 
Yükü Təbrizdə qaldı.
Oğlanı dərd apardı, 
Dərmanı qızda qaldı...

Su üzü mübarəkdir, deyirlər. Amma biz
yaxınlıqdan axan Arazı heç sevmirdik. Onca acı,
onca ağı qarışmışdı ki suyuna... Gözümüzü açıb
kədər görmüşdük. Araz bu yerlərdə az qala hər
ailəni yaralamışdı, o üzdə qardaşını, babasını,
əmisini-dayısını itirənlərin gözləri hələ də
yoldaydı. Onların nə çəkdiyini indi başa düşürük... 

Şah babamız neçə yüz il öncə Araza bir bənd
salıb – Xudafərin! Di gəl bu körpünün də taleyi
tərsinə düşüb. Tale deyilsə, onda ayrılıq bu
Xudafərinin bir tərəfindən niyə buz kimi elə hey
asıla qalıb? Bir ucunda buz qırılan kimi o tayı

ALLAHIN ƏSİR MƏLƏYİ
Laura Cəbrayıllı



İndi hamı evdən çıxanda qapısını bir-neçə
yerdən qıfıllayır. Amma bu yerlərin adamları evdə
olmayanda qapının arxasına bir çöp keçirərdilər,
vəssalam. Kimin qapı sında çöp görürdüksə, bilir -
dik ki, evdə yoxdular. Qapılar kilidsiz, pəncərələr
həmişə taybatay açıq olardı, di gəl kiminsə evinə
oğru girdiyini heç eşitmədim. Hər tərəf yaşıllıq idi,
yenə heç kimin ağlına gəlmirdi ki, etdiyi hansısa
günahı bu qol-budaqlı ağaclar gizləyə bilər...

Cəbrayıl – Allahın əsir mələyi, Azər baycanın
işğal ərazisi, Xudafərinin bu tayı... O vaxt
peyğəmbərimizə vəhy gəlib ki, cənnət anaların
ayaqları altındadır. Səndən ayrılalı, iki dünyanın
ikisində də ayağının altını axtarırıq... Hələ tapdım
deyən tapılmır – eşidirsənmi?!

avqust – 2002

P.S. Yolumuz yumulmuşdu, açıldı axır. 
Ocağımız sönmüşdü, alışdı axır... 

Mələyimiz əsir idi, qurtuldu axır!..

oktyabr - 2020
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soyuyur. Üzü Təbrizə gedən yolumuz təzəcə
açılmışdı ki, bizi Qarabağa aparan yolumuz
yumuldu.

Uşaq vaxtı Dirili Qurbaninin məzarının
başına dolanıb üzü Güneyə dönəndə üşüyürdük,
indi gözümüzün Xudafərindən Quzeyə baxması
üçün qapı-qapı düşməli, gəzməliyik...

Gözümüzün görəcəyi onsuz da bir vaxt
gördüyü deyil. Bizim Qorxmaz Bayramovu,
Xurşudu... əcəl aldı, yer gizlədi. Hərəmizin ürəyi
boyda olan Vətəndən amma bir tük də əskilməyib
– orda Xurşud dayı yenə şipşirin nəfəsi ilə qara
zurnanı dindirir, suların ən durusu yenə Çinardan
axır, Qurban Təpə təzə təbiət qurbanlarını başına
yığır. Ziyarətin buz papağı hələ də ərimir, Araz
dəlilyin yerə qoymur, Hacı Qaraman ocağı əl
tutmaqdan yorulmur...

Ürəyin torpağını işğal eləməyə hansı düş -
mənin gücü yetər?

Ziyarət dağı, Ağoğlan, Qurban təpəsi sanki bu
diyarın təbii istehkamları idi. Bu istehkamların
arasında, dağların ətəyində yerləşən balaca, səfalı
şəhərimizə gedən yolu dağlar, yüksəkliklər
göstərirdi və bu qəribə yol nişanlarını uşaqdan-
böyüyə hamı əzbər bilirdi. Gələn qonağa yolu belə
tanıdardıq:  Qartalın ətəyindən dolanıb düşərsən...
Ona görə belə deyərdik ki, yolun üstündəki dağın
başında qanadları açıq, nəhəng qartal abidəsi
vardı. Ha tərəfdən baxsan, o qartal görünərdi... 
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Ən dərin hisslər haqqında danışmaq çətindir.
Bir yazıçının dediyi kimi, bu barədə ya gərək
kilometrlərlə danışasan, ya da susasan.

Amma mən danışmağa (yazmağa) çalı -
şacağam.

Qarabağ – mənim dilimin ucundakı sözdür.
Elə bir söz ki, əslində, həmişə bütün mətləblərin
önündə gəlib, deyilmədiyi anlarda belə özünü
xatırladıb.

Qarabağ – ağrının adıdır, elə bir ağrı ki,
onunla üzləşmək qorxusu çox istəklərimin
üstündən xətt çəkib.

Qarabağ – Vətən qədər uca insanlardır.
Əhməd bəy Ağaoğludur, Səməd bəy Meh -
mandarovdur, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir,
Üzeyir Hacıbəyovdur, Niyazidir, Rəşid Beh -
budovdur, Xudu Məmmədovdur...

Qarabağ – yurd yerlərimizin üstünə illərlə
yağan həsrət qarıdır...

Qarabağ – 18 yaşımdan bəri Azərbaycan
radiosunda müəllifi olduğum “Qərib axşamlar”

verilişinin yaşantılarına hopan ağrıdır, nisgildir.
Bu proqramda vaxtilə hisslərini bölüşən yurd -
daşlardır.

Mərhum iş yoldaşımız, jurnalist Kifayət
Umudqızının gözümüzün önündə yaşayan, yaş -
lanan həsrətinin adıdır Qarabağ. O Kifayət
Umudqızı ki,  Kəlbəcərdən qaçqın düşəndən bəri
ruh kimi gəzib-dolaşırdı. Bir gözü güləndə də o
biri gözü ağlayırdı. Saçlarına rəng qoymurdu. Bir
saçını ağ, birini qara hörmüşdü. Qınayanlar çox
olurdu. Hamı onun, nəhayət, toparlanmasını,
həyatda işıqlı yolu görməsini istəyirdi. O isə
həmin işıqlı yolu ancaq Kəlbəcərə qayıtmaqda
görürdü...  İndi ruhu şaddır Kifayətin, əminəm ki,
şaddır. 

Qarabağ mənim üçün o yurdlardan qopan
yoldaşlardır, qələmdaşlardır – Qulu Ağsəsdir,
Sevinc Qəribdir, Təranə Vahiddir...

Günel NATİQ

QARABAĞ MƏNİM ÜÇÜN...



№02 (621) Fevral 2021 | 27

...Qulu Ağsəs “Qərib axşamlar”da bir vaxtlar
kölgəsində povest yazdığı zoğal ağacından
danışdıqca düşünürəm ki,  bu qərib adam yurd
yerlərinin ağrılarını da sevib və istəməyib o
ağrılara tikan belə batsın. Çünki o ağrılar onun
keçmişini, itirdiklərini və sevdiklərini qoruyub. 

Bu illər ərzində elə hey özünə sual verib:
"Görəsən, evdən çıxanda gizlədiyi kitabxanası
dururmu? Telefon dirəyinə söz yazmışdı, görən,
qalırmı?"

Bir vaxtlar o yadigarlar yurd yerini xatırlamaq
üçün bir təsəlli idi, indi azad etdiyimiz yurd yerləri
bizim bütün itkilərimiz üçün təsəlli olacaq. 

Yurd yerinin həm sevincli, həm qərib an -
larının şahidi – Sevinc Qərib. Şeirlərində nostalji
duyğular o qədər qüvvətlidir ki, keçmişlə rabitənin
itməsinə, bugünkü günlə qaynayıb-qarışmasına
mane olur. Sanki hər şey ötüb-keçən yaddaşda
qalıb və yeni baş verənləri qavramaq üçün bu
şeirlərin müəllifinə hər dəfə yolunu ordan, o
küçələrdən salmaq lazım gəlib. 

İnsan bəzən o ağrılara sahiblik edir ki, on -
larsız yaddaşda olanlara geri dönmək, xatır lamaq
çətin olardı. Həmin qan yaddaşımız idi bizi o
yerlərdən ayrılmağa qoymayan. Və müqəddəs
günlərin birində bizi yurd yerlərinə qaytaran. 

Laçının qayıdışını bayram edəndə qeyri-
ixtiyari bir il əvvəlki günü xatırlayıram. Kitab
təqdimatından qayıdırıq. Təranə Vahid, böyük
bacısı Flora xanım və mən. Flora xanım da bacısı
kimi geniş ürəkli və anlayışlıdır. Sözümüz,
könlümüz yenə yurdları çəkir. Təranə Vahid bu an
deyir ki, Flora Bakıda universiteti bitirən kimi
Laçına bir də ayrılmamaq istəyilə qayıtmışdı. Elə
həmin il Laçın yağmalandı...

Flora xanım bu sözlərin qarşısında susur,
məhzun gözləri onun əvəzinə danışır, ali məktəbi
bitirib doğma kəndə tələsən, ürəyi böyük arzularla
dolub-daşan həmin o gənc qız gözümün önünə
gəlir. Vətəndən uzaqdakı illər Flora xanım üçün
çox ağır keçib, bunu da onun gözləri deyir...

İndi,  Qarabağı qaytardığımız üçün şadlığımı
qoymağa yer tapmayanda Flora xanımın necə

xoşbəxt olduğunu düşünüb sanki sevincim az imiş
kimi onun da yerinə sevinirəm...

Hamının birlikdə xoşbəxt olması necə də
gözəldir! 

Qarabağ həsrətilə dünyadan  köçənlər də gəlir
xatirimə. Hər birini ehtiramla anıram.  

Bu an diktor Bəxtiyar Şərifzadənin hərbi
vətənpərvərlik ruhuna köklənmiş əzəmətli səsini
radiodan eşitməyim də, düşünürəm ki, təsadüfi
deyil. Sanki o da bu coşquya qatılır və mübarizəyə
öz töhfəsini verir. Ötən illərin səs yazısıdır;
Bəxtiyar müəllim illər öncə dünyadan köçüb.  O,
qarabağlı deyildi, amma hər bir azərbaycanlı kimi
həm də qarabağlı idi. Qarabağın azad olunması
xəbərini efirdən söyləmək onun ən böyük
arzusuydu...

Ürəyimdə ona da gözaydınlığı verirəm. Yəqin
ki, o bunu eşidir...

Qarabağ mənim üçün vətən həsrətilə
dünyadan köçən insanlardır, onların müqəddəs
həsrətidir və yurd yerlərinin başı üzərində dolaşan
itkin ruhlardır.

Qarabağ mənim üçün illər boyu yığıb
saxladığımız arzu və diləklərdir, indi o arzuları
həyata keçirməyə min illər yetməz...

Qarabağ – xalqın bir yumruq kim birləşdiyi
və ümidini, ağrısını, dərdini, sevgisini bir ürəkdə
birləşdirdiyi yüksəliş duyğusudur.

Qarabağ – ölçüyəgəlməz sevinc və ruh
yüksəkliyilə cəbhəyə yollanan, rəşadətlə döyüşən
və azad edilmiş yurdlarımızda zəfər tuğlarını
sancan oğullardır.

Qarabağ- şəhid övladının cənazəsini
çiyinlərinə qaldıran məğrur anadır. 

Qarabağ – gözlərini, əlini, ayağını itirən,
ürəyində qəlpə gəzdirən və yenə “Vətənə canım
qurban” deyən döyüşçülərdir.  

Qarabağ – yenilməzliyimizdir, birliyimizdir,
diriliyimizdir. 

Qarabağ – bizimki olduğunu yalnız tarixi
yaddaşla deyil, həm də canımızla, qanımızla
təsdiqlədiyimiz yurd yeridir- artıq onu bizdən
almağa kimsənin gücü və cəsarəti yetməz!.. 
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Əbülfət MƏDƏTOĞLU

TUĞ  KƏNDİNİN
NAĞILI

Bu dünyada Tuğ adlı bir dağ kəndi var.
Şəlaləsi, meşələri, bulaqları və bir də Nilufər
çiçəyilə yazılıb yaddaşıma. Kənd uşaqlarının
payına düşən hər nə varsa, mənim də canıma-
qanıma hopub, payıma düşüb orada. Həmin o dağ
kəndində – Tuğ kəndində mənim də uşaqlıq
ləpirlərim qalıb. O uşaqlıq ləpirlərimdə düşmən
“mina əkir” indi... Uşaqlığımı, xatirələrimi,
dünənimi göyə sovurmaq üçün... O uşaq isə...
Beyləqanda bir uşaq bağçasında... Bakıda bir
yataqxana küncündə günlərini sayır. Hərdən də
özü-özüylə ya “beşdaş” oynayır, ya da nağıl
uydurur  – özünün “Tuğ  nağılları”-nı. Uşaq ki
uşaq...

***

Hərdən öz-özünə deyir: dünya mənim
evimdi!.. Çox yekə sözdü, lap yekə. Özü də bir
uşaq üçün.  Əslində, o deməlidi ki, “açarla
oynayıram çadırların dibində...”. Hə, açarlar...
qaçqınlar... uşaqlar... İşə baxın, çadırlar söykənib
bir-birinə. Bir-birinin də nəfəsinə isinir çadırlar.
Elə uşaqlar da. Bir ömür isə çadırların içində
saralır, qaralır və kül olub səpilir göy üzünə...  yerə
ulduz-ulduz yağmaq üçün... İşıq salmağa  geridə
qalan izinə...

***

Yer üzündə ana qucağından isti guşə, körpə
qığıltısından həzin musiqi varmı, görəsən?
Soruşur o uşaq öz-özündən. Soruşa-soruşa da
böyüyür... böyüyə-böyüyə də öncə ağlına gətirir,
sonra da ürəyinə və dilinə.  Və deyir ki, Ana – Ana
torpaq! Ananın yetirdiyi bala. Ananın, balanın
sığındığı bayraq!.. Bala-övlad –  əsgər. Əsgər
başını qoyur  sevgisini tapdığı ana sinəsinə –

Vətənin köksünə. Ana pıçıldayır: –  Qalx, boyuna
qurban! Qalx, özünü göstər!

Qalxır, boyunu da göstərir, özünü də əsgər.
Və hamının eşidəcəyi səslə deyir: 

– Mən  – Xilaskar!.. Şəhid... Qazi... Anam
üçün –Vətən üçün əsgər!

Qalxdım ki, görəsən, ...sevinəsən...Və biləsən
ki, mənə də fəxarətlə  Oğlum! –  deyir Anam –
Vətən!

***

Tutub üç nəvəsinin – Nigarın, Aysunun və
Atillanın əlindən... Gəldiyi  yolu  geri  dönür
Tuğdan  gələn o uşağın atası nəvələriylə... Dönür...
bükülmüş qəddini dik tutaraq... dönür bir  köklü
qol-budaq... dönür sətir-sətir... varaq-varaq...
Nəvələr də sevinclərini gizlətmirlər... Soruşurlar
birnəfəsə... Baba, kəndimizə gedirik? – deyir
Nigar... Bizim də kəndimiz var! – səslənir Aysu...
Nağıldakı kəndimiz! – mövzunu tamamlayır
Atilla... Nağılla yaşadıb sevdirdiyi  kəndə  üz tutub
oğul qanı çilənmiş bu  yolla   nağılın son sözünü
pıçıldayan baba... Göydən üç alma düşdü...
QAYIDIRIQ!  Bu gerçək  bir  dönüşdü!..
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Ramilə QURBANLI

PAS ATMIŞ
AÇARLAR

Anamgildə dolabda bir topa paslı açar keçdi
əlimə. Bir-birinə qəhvəyi iplə bağlanmışdı hamısı,
böyüklü-kiçikli... Anamla atam bütün qapıları
bağlayıb, açarı da götürüb çıxıblar evdən – hə yət -
dən. “O gün onlara evlərinizi həmişəlik tərk edir si -
niz” – deməmişdilər. Elə desəydilər, tərk et dikləri
evin açarı kimə lazım idi?.. Demişdilər ki, çə kilin
Arazın kənarına, ağır döyüş olacaq, dinc əhali
təhlükəsiz yerdə olsun. Açardan başqa əllə rin də bir
də dəhrə olub. Anam deyir, Arazın kənarı me şə lik -
dir, dedim, gecə orda qalmalı olarıq, qur da-quşa rast
gələrik, soyuq olar, ağac doğrayıb tonqal qalayarıq:

“Evdə iki dəhrə vardı, atana dedim ki, ikisini
də götür, sonradan gördüm ki, birini götürüb, o biri
qalıb”.

Üç gecə qalmalı olublar Araz kənarında,
soyuqda, qaranlıqda. Dəhrə yaxşı işə yarayıb. Orda
olan camaatın hamısı atamın əlindəki dəhrənin
hesabına ağac qırıb ocaq qalaya biliblər. Anam o üç
gecənin hər birində atama irad tutub ki, gərək o biri
dəhrəni də götürəydin.

Elə bil yaddaşına o söz həkk olunub, bütün
olanını qoyub çıxan adam hərdən dodaqaltı həmin
dəhrəyə görə deyinir: “Dedim ki, ikisini də götür,
bu kişi məni heç vaxt eşitmədi”.

Bir dəfə soruşdum ki, ay ana, dəhrənin ikisini də
götürsəydi, nə olacaqdı ki, neyniyirsən dəhrəni, birini
dolabda bərk-bərk saxlayırsan, nəyə lazımdır ki?

“Niyə, dəhrədi də, hər işə yarayır, indi dəhrə
tapılır?” – dedi.

İndi dəhrə tapılır? – Anam o havadadır, elə
bilir, qayıdıb ipəkqurdu saxlayacaq, yarpaq qırmağa
dəhrə tapmayacaq. İndi dəhrənin nə olduğunu az
adam bilər.

Elə bu bir topa paslı açarın da nə olduğunu hər
kəs bilməz. Bu açarların hər gün açıb-bağladığı
qapılar vardı. Hər gün işləyərdilər, par-par
yanardılar bu açarlar. Bir gün bağladıqları qapıları
21 ildir aça bilmir indi bu açarlar. Bəs açar bütün
bağlı qapıları aça bilərdi? Bəs bütün bağlı qa pı la rın
açarı, bütün açarların açacaqları bir qapı vardı?

Niyə pas atıb bunlar?
Bu pas atmış açarlarmı günahkardır, yoxsa

onları əlində tutub dolabın qarşısında hirsindən,
emosiyasından, nə bilim daha nəyindən keçib əsən
mən?

“Ay bala, diqqətli ol ha, qapını bağla, açarı qoy
hə min yerə”, “Qapını bağladınmı, açarı yerinə qoy-
dunmu?”... Anamın bu sözləri qulaqlarımda səs lə nir.

Gedərdi məktəbə, mən ondan sonra gedərdim
dərsə – ikinci növbə! Gedəndə belə tapşırardı, mək -
təbdə də məni qarşılayıb yenə soruşardı açar barədə.

Açarlara bir-bir baxıram, hər biri hansı
qapınındır, dəqiq yadımdadır, dolabın da açarı,
çamadanın da açarı onların arasındadır.

Bir dəfə qardaşımla oynayanda qaçıb qonaq
otağına girmişdik, qapını da arxamızca çırpmışıq.
Bir də duyuq düşdük ki, qapı bağlanıb, “anqliyski
zamok” qapı çırpılanda bağlanır axı, açar isə çöldən
qapının üstündədir. Atamla anam işdən gəlincəyə
qədər pəncərə “reşotka”sından asılı bayıra baxıb
ağlaya-ağlaya qaldıq.

Anam əlimdə açar dolabın qarşısında donub
qaldığımı gördü. Aldı açarları əlimdən: “Ara la rın -
da bircə qonaq otağının açarı yoxdur, hardasa salıb
itir mişəm, yəqin. O da bunların arasında idi, necə itib,
bilmirəm” – dedi. Yenidən mənə qaytardı açarları.

Qardaşımın yoldaşı vəziyyəti yumşaltmaq
üçün zarafatla: “Açarlarımızı niyə götürmüsən,
yoxsa hamıdan əvvəl qaçıb evə sahib çıxmaq fikrin
var?” – deyir.

Kaş elə imkanım olaydı, o evə sahib çıxmaq
imkanım... Açarları pas atmış o evlərin bağlı
qapılarını aça bilmək imkanım... Hamıdan əvvəl
oralara qaçıb getmək imkanım...
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Tural TURAN

ŞUŞANIN
SƏSİ

Döyüşə-döyüşə Şuşaya qədər gedib çıxan
dostlarımdan xahiş etmişdim ki, qalalar qalasının
son halını əks etdirən görüntülər çəkib gön -
dərsinlər. Sağ olsunlar, sözümü yerə salmadılar.
Beş dəqiqəlik videoda nələr yox idi ki, İlahi...

Boyuna qurban olduğum Şuşa bir tərəfini
Kirsə söykəyib dumanların arasında nəfəs dərirdi,
ətrafdakı dağlar isə bizim oğullara. Tanrı həmin
gün Şuşanın boynuna ağ şərf salmışdı, şüşə kimi
şəhərimizə azadlığın ilk qarı yağmışdı.

Vaqifin son evini görüncə gözlərim səyridi.
Murdar vandallar məqbərəni elə günə
qoymuşdular ki, zorlanmış, fəqət dizi yerə
gəlməyən iffətli gəlini xatırladırdı. Əzəmətini
qoruyub saxlayırdı. Vaqif də işğaldan azad
olunmuşdu, şeirləri də...

Mamayı məhəlləsi... Bulaqdan axan su da
Azərbaycan dilində idi. Dilini unutmamışdı. Bir
az da Xanın, Seyidin səsinə oxşayırdı. 

Cıdır düzü... qayalarda güllə izləri... Videoda
bir əsgərin səsi gəlirdi: "Tural qardaşımıza de ki,
biz bu qayalıqlarnan qalxdıq Şuşaya, özü də
çiynimizdə şəhidlərlə..."

...Hamamqabağı məhəlləsi “xaç suyuna”
salınsa da, “mən hələ də müsəlmanam” deyirdi.
Videodakı görüntülərlə Yuxarı Gövhərağa
məscidinə sarı burulduqca gördüm ki, düz deyir. 

Köçərli məhəlləsində dağıdılmış evlərin
yuxarısında payız otu saralmağa başlayır.
Deyəsən, evlərin damları da xarıbülbülə hamilədir.
Deyəsən, bu il Şuşa xarıbülbülü daha tez doğacaq. 

Natəvanın çəkdirdiyi bulaqdan su gəlməsə də,
ağı səsi gəlirdi. Sanki bu bulaq çəkilərkən şair
içindəki bulağı çəkdirdiyi bulağa tapşırıb
gedibmiş...

Video bitəndən sonra istər-istəməz dilimdən
bir söz süzüldü: 

– Biz qayıtdıq! Biz yenidən quracağıq! 
Şuşa isə hələ yenidən qurulmamış gülümsəyir.

Yenidən ev olmasına, ailə olmasına təbəssüm və
şükür edir. Uçuq daşları danışır, çatlamış divarları
dil-dil ötür...

Birdən qulaqlarım cingildəyir. Şuşanın öz
səsidir:

– Siz qayıtmadınız, mən geri döndüm.
Dönməyə də bilərdim, daşım daş üstündə qalmaya
da bilərdi. 28 il yarım təkbaşına döyüşdüm bu-
rada... Heydən düşəndə siz gəldiniz...
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Rəfail TAĞIZADƏ

GÖZÜMÜZDƏ,
BEYNİMİZDƏ

BASDIRDIQLARIMIZ

Bizimkilər, adətən, yasda görüşürlər. O da
dünyasını dəyişənin xəbərini təsadüfən kimdənsə
eşidib özünü üçə, yeddiyə, ya da qırxa güclə
çatdıranda. Səpələnmişlərin xəbərləri də səpələnib
gəldiyindən gec gəlib çatır.

Daha yas məclislərindən əvvəlki ağlaşma səsi
eşidilmir. Hamı özü-özünü ağladığından ağlaş ma -
dan doymuş kimidi.

Çoxdan görüşmədiklərindən yas yerlərində
eldən-obadan, olub-keçənlərdən danışıb o illəri
yada salırlar. Xatirələri bölüşürlər. Adlarını unut -
duq ları köhnə kişilərin, yerlərin adını bir-birindən
soruşandan sonrakı “hə, yadıma düşdü” deyib,
başlarını silkələməsini molla “Allah rəhmət eləsin”
kimi qəbul eləyir. 

İnsan mütəmadi görmədiyi yerləri tez unudur.
Çoxdan görmədiyi adamlar kimi. 

İlk dəfə gördüyün adamı gözündən, hərə -
kətindən hansısa doğmasına oxşadırsan.

Adam uzaqlarda qalan, gedə bilmədiyi yurddan
danışanda olduğu yeri unudur. O günlərə qapanıb
qalır. Uşaqlıq yaddaşını çözələyir. Son rasını
görmədiyimizdən bizim o yerlərlə, o insanlarla
bağlı başqa yaddaşımız olmadı. Nə qaldısa, uşaqlıq
yaddaşında qaldı. 

İnsan daha çox yaşadığı xoş, sevincli anları
xatırlayır. 

Gənclik görməyən, gəncliyi yaşamayan
bizimkilər uşaq ikən yaşlaşdığından yasda hamıdan
seçilirlər. Xoş olmayan illər yaşanmamış illərdir.
Gəncliyindən danışmayan adam uşaq ikən qocalan
adamdı.

Hamı yanındakına tanıdığı adamı təqdim edir:
“Tanıdınmı? Bir əməlli bax”. Bir yerdə oynadığın,
oxuduğun adamı tanımadığından utanırsan. Elə o
da. Dərd, itki insanı dəyişdirir. Özünə oxşadır.
Keçmişiylə yaşayanların üzündə itkilər cığır salır.

Başı söhbətə möhkəm qarışdığından hamı
mollanın “Fatihə!” sözünə ayılıb ölü yiyəsinin

diqqətini çəkməsin deyə, əlini tez üzünə çəkir. Və
başlayır söhbətini davam eləməyə. Dərdləşməyə.
Hal-əhval tutmağa. Ölənlərdən-qalanlardan xəbər
bilməyə. İndi harada yaşadığını sormağa. O da
məskunlaşdığı yeri geniş izah edir ki, tanıyasan.
Bəlkə, gələsi oldun.

Məclis boyu “Yadına düşürmü?” sualı bütün
masalardan eşidilir. Barmaqlar göylərdə toqquşur. 

“O, kimlərdəndi? Filankəsə oxşayır?” yas
yerini sual atəşinə tutur. Ən ağrılısı odur ki,
“Filankəs nətəridi?” sualına “O çoxdan ölüb”
cavabından sonra səpələnmiş, qəbiristanlığa uçan,
dağılan fikirlərin özünə qayıdanda qohumun üzünə
təzədən baxmaq çox ağır olur. 

Burda eşitdiyin bəd xəbərlər solğun xatirələrini
də elə o yas yerində basdırır. Artıq o xatirələrin
iştirakçısı, şahidi yoxdur. “A filankəs, düz
deyirəmmi? Sən də ordaydın” – deyəcəyin adama,
adamlara uzadacağın əl qaranlıq quyuya düşür.

Beləcə, ölənlərlə yaddaşımız da ölür. Neçə
illərdi ölü yaddaş gəzdiririk. Nə o yerlər var, nə o
adamlar. O yerlər də adamlar kimi dünyasını
dəyişib. Adam ölü yaddaşı yeriyən ölü kimi daşıyır. 

Ölünü çox daşımazlar. Ölünü vaxtında
basdırarlar. Bizim isə ölənlərimiz o qədər çox ki,
onları basdırmağa yerimiz yoxdur. Gözümüzdə,
beynimizdə basdırdığımız ölülər düşünməyə imkan
vermir.

Ölənlərimiz “Məni yurdumda basdırın, rahat
olum” – deyirdi. Bu elə gözümüzdəkilərə,
fikrimizdəkilərə, yaddaşımızdakılara da aiddir. 

Basdırmadıqlarımız basdıracaq bizi. 
Başımdakı, içimdəki ölüləri basdırmağa yer

axtarıram nə vaxtdır. Özlərinin basdırılmaq
istədikləri yeri...          
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İlqar FƏHMİ (AYB-nin katibi)

– Məncə, ümumilikdə ədəbiyyatın hər iki
tərəfi müharibədi… Nədənsə Sabirin Xaqanidən
tərcümə etdiyi beyt yadıma düşdü: 

Durmuşam pişü-pəsü-tənədə Sabir, necə kim, 
O əliflər ki pəsü-pişü Əteynadə durar….

Tənə sözünün əvvəlinə və sonuna əlif hərfi
qoyanda əteyna sözü alınır ki, mənası tənələr

deməkdi. Sabir demək istəyir ki, tənənin əvvəlində
və sonunda əlif hərfi kimi durmuşam… O
baxımdan, müharibə də ədəbiyyatın əvvəlində və
sonunda duran məfhumdur, çünki davası olmayan
mətn ədəbiyyat ola bilməz. Bu dava saflıq,
təmizlik, mənəvi yüksəliş davası da ola bilər,
ictimai mübarizə də, xeyir-şər davası da, fərqi
yoxdu... Ədəbiyyatda konflikt dediyimiz məfhum,
əslində, elə həmin müharibə, davadır… Sadəcə,
söz davasıdır. Bu baxımdan, dediyiniz üçbucaq
olmayan yerdə və yaxud onun bucaqları yola
getməyən yerdə ədəbiyyat da yoxdur…

– Böyük Vətən müharibəsinin ədəbiyyatda
inikasında biz çoxşaxəli işıqlandırmanı görürdük.
Orda məğlubiyyət də var, xəyanət də, geri çəkilmə
də, müdafiə də, itkilər də, hücum da, qələbə də…
Amma son aylara qədər bizim Qarabağ
müharibəsiylə bağlı ədəbiyyatda bu dediklərimin
bir hissəsi çatmırdı… birtərəfli idi. Lakin bundan
sonra yaradılacaq sənət nümunələri, ədəbi əsərlər,
məncə, artıq tam olaraq hər tərəfə inkişaf edəcək,
mövzu hərtərəfli işıqlandırılacaq… məncə, məhz
bu qələbədən sonra biz Azərbaycanda sözün
həqiqi mənasında müharibə ədəbiyyatını görə
biləcəyik...

– Sözün bitdiyi yer yoxdur. Bir sözün bitdiyi
yerdə başqa bir söz başlayır. Və bu silsilə
Qiyamətə qədər davam edir. Hərçənd Qiyamət də,
əslində, sözün bitdiyi yer yox, həqiqət sözünün
başlandığı yerdir... Çünki orda yalan
mümkünsüzdür…

1. Müharibə – Ədəbyyat – Müharibə ədəbiyyatı. Bu
üçbucağın “tərəfləri” öz aralarında necə yola getməlidir? 

2. Böyük Vətən müharibəsi və Qarabağ savaşının ədəbi
fikirdə inikası: oxşar və fərqli cəhətlər...

3. Sözün bitdiyi yer haradadır?

“Ulduz” jurnalı ilə 
“525-ci qəzet”in birgə layihəsi

-LUQ
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Elçin MİRZƏBƏYLİ (şair)

– Nə müharibənin, nə  ədəbiyyatın, nə də
müharibə ədəbiyyatının bir üzü, bir siması yoxdur
ki, onların yola gedib-getmədiyi barədə konkret
fikir söyləmək mümkün olsun. Ədəbiyyatın rəng
və çalarlarını görmək, hiss etmək mümkündür.
Müharibəninkini isə yox. Müharibənin rəng və
çalarlarının əhəmiyyətli hissəsi gizli qalır. Onların
sayı iştirakçıların sayı qədərdir. Müharibənin rəng
və çalarları, qoxusu qaliblərin, məğlubların,
qazananların, itirənlərin baxış sayı qədər və bəlkə
də, çoxdur. Bu baxımdan, mənim üçün “müharibə
ədəbiyyatı” deyilən bir anlayış yoxdur. Mən
müharibəyə əsgər, ədəbiyyata isə şair kimi ba -
xıram. Söhbət vətən və torpaqdırsa, bay raq dır -
sa,  millətimin və dövlətimin marağıdırsa, bütün
humanizm hisslərini qatlayıb qoyuram döş cibimə,
qarşımda olanı düşmən, yanımda olanı dost gö -
zündə görürəm. Sentimental baxış bucağının, mər -
hə mət hisslərinin üzərindən çalın-çarpaz xətt
çəkirəm. Əsgərimin, dövlətimin qalib gəlməsi,
millətimin birliyinin qorunması üçün döyüşçü
ruhuy la hərəkət edir, məni ani də olsa, duyğu -
landıra biləcək heç bir hissi yaxına buraxmıram.
Yazdıqlarıma da sonuna qədər savaşmaq və qələbə
qazanmaq üçün emosional təsir vasitəsi kimi
yanaşıram. Şüurlu olaraq, məqsədyönlü şəkildə!
Əlisilahlı düşmənə qarşı dünyanın ən qəddar, ən
amansız adamına çevrilə bilərəm. Ədəbiyyatdan
fərqli olaraq, müharibədə zərif hisslərə yer yoxdur.
Bu baxımdan, müharibə dövrünün ədəbiyyatı
mənim üçün dövlətimin və millətimin qalib
gəlməsinə xidmət edən emosional təsir vasitəsidir.
Ola bilsin, bu yanaşmadan doğan ədəbiyyatı
kimlərsə “böyük ədəbiyyat nümunəsi” hesab
etməsinlər. Amma belə yanaşmanın da iştirakı ilə
əldə olunan qələbə daha böyük ədəbiyyat
nümunəsidir! Vətənin sərhədlərində dalğalanan
Azərbaycan bayrağından yüksəkdə heç bir əsər
yoxdur, ola da bilməz. 

Bu “üçbücaq”da mən dördüncü “bucağam”...
– İkinci dünya müharibəsi ilə Qarabağ savaşı

arasındakı oxşar cəhətlər hər ikisinin ultra millət -
çilik, faşizm ideologiyası üzərində qurulan
qəsbkarlıq siyasətinə qarşı mübarizəsi ilə bağlı
olmasındadır. Fərqli cəhətlər isə çoxdur. Məsələn,
SSRİ bu müharibədə işğala məruz qalan dövlət

olsa da, yaranışı qəsbkarlıq üzərində qurulan bir
imperiya idi. SSRİ-nin ideoloji platformasının
əsas məqsədi xalqları assimilyasiya etməklə
mədəniyyətlərin süni qarışığından “sovet mədə -
niy yəti” və “sovet adamı” formalaşdırmaq idi.
Əslin də, “Sovet adamı” ideyasına Hitler ariizmi -
nin-faşizmin təmiz qanlı ali irq, ali insan, “super
insan” ideyasına qohum bir ideya kimi də yanaş -
maq mümkündür. Amma “sovet adamı” ideyasının
faşizmin “super ali irq-super insan” ideyasından
daha humanist olduğunu qeyd etməyi də vacib
sayıram. Çünki sovet ideologiyası qarşısına
faşizm kimi başqalarını tamamilə məhv etmək,
Yer üzündən silmək kimi bir hədəf qoymamışdı...
Doğrusu, bu barədə uzun-uzadı danışmaq istə -
mirəm. Çox geniş və əhatəli yanaşma tələb edən
bir mövzudur.

– Bu günün baxış bucağından yanaşanda, heç
yerdə. Söz heç vaxt və heç bir şərtlər daxilində
bitmir. Biz konkret halda erməni vəhşiliyinin bu
və digər nümunəsinə “sözün bitdiyi yer” kimi
yanaşırıq. Amma sonra bəlli olur ki, bundan daha
amansızına qadirdirlər. Sevgi də, nifrət də, bütöv -
lük də insana xas olan nə varsa, nəhayətsizdir.
“Bitdi” deyirsən, yenisi yaranır. Bu səbəbdən də
bəşəriyyət mövcud olduqca nə sevgi, nə nifrət, nə
qəddarlıq, nə də mərhəmət bitəcək. Müharibələr də
həmçinin. Forma dəyişəcək, amma mahiyyət yox.
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Cavid ZEYNALLI (nasir)

– Əvvəlcədən qəti bir söz demək çətindir.
Bunu ədəbiyyat tarixi göstərir. Əgər söhbət
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixindən gedərsə,
əlbəttə, sonsuz sicilləmələrin arasında həqiqi ədəbi
mətnlər də yarandı. Əsl ədəbiyyat həmişə az
yaranır və dediyim həmin sonsuz sicilləmə
müəlliflərini hörmətlə xatırlamalıyıq ki, bizə
yaxşını seçmək imkanı verdilər. Məsələn, İsa
Hüseynovun povestləri. İsa İsmayılzadənin
"Güllələr demədi" şeiri. Yaxud Əhməd Cəmilin
"Can nənə, bir nağıl de", Süleyman Rüstəmin
"Ana və poçtalyon" şeirləri. Bunlar Böyük Vətən
müharibəsinin bizə ədəbi "bəxşiş"ləridir. Birinci
Qarabağ savaşı haqqında yazılan yüzlərlə ədəbi
mətnlərdən biz hansıları haqqında danışırıq? Daha
doğrusu, mənim yaddaşımda qalanlar hansılardır?
İlham Qəhrəmanın "Şəhidlər", Qulu Ağsəsin
"Müharibə əlili" şeirləri, Elçin Hüseynbəylinin,
Şərif Ağayarın hekayələri. Əlbəttə, yaddaşımı
qurdalasam, siyahını böyüdə bilərəm.

– Hansı dövrdə, hansı şəraitdə olmasından
asılı olmayaraq, müharibə elə müharibədir. Məhv
olmuş insan talelərinin, yarıda qırılmış insan
ömürlərinin hansı oxşar, fərqli tərəfləri ola bilər?
Müharibənin ədəbi fikirdəki inikası elə insanın
taleyinə işıq tutmasıdır. Faciəni, dərdi sözə
çevirməsidir. Dünyanın hər yerində belədir. Andre
Moruanın "Əsirin qayıtması" adlı bir hekayəsi var.
Məşhur deyil, amma mənim üçün dünyanın ən
gözəl müharibə mövzulu hekayələrindən biridir.
Süjeti danışmıram, amma eyni hadisə hər yerdə
baş verə bilərdi: Fransanın ən ucqar əyalətində də,
bizim Ağdamda, Füzulidə də. Ya da Svetlana
Alekseyeviçin qadın qəhrəmanlarının taleyini
Qarabağın qadın döyüşçüləri yaşamayıbmı, ya -
şayıb. Bəs Alberto Moravianın "Çoçara" roma -
nındakı insan müsibətlərini? Ona görə də ədəbi
müstəvidə oxşar və fərqli cəhətlər axtarmağı
doğru hesab etmirəm.

– Öz başına gələn müsibəti yaza bil məmək... 
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“Mən doğulanda valideynlərimin dünyaya
göz açdıqları, böyüyüb boya-başa çatdıqları
torpaqlar işğal olunmuşdu. Nə Ağdam vardı, nə
Şuşa! Ağdam haqqında təsəvvürüm nənəmgilin
yaşadığı kənddən ibarət idi. Şuşanı isə ailə
albomunda və televizorda görmüşdüm. Anamın,
atamın, qohumlarımın təkcə torpaqları deyil, həm
də uşaqlıqları, gənclikləri işğal edildi. Artıq iyirmi
ildir ki, o yerlərə əlləri çatmır. Keçmişi yalnız
xatirələrində qoruyub saxlayır, əllərində olan üç-
dörd köhnə fotoşəkillə təsəlli tapırlar.

Fikirləşirəm... fikirləşirəm ki, qolsuz kişilərin
siqaretini başqalarının yandırmasını, arvadların
ayaqlarını müharibədə itirmiş ərlərini kürəklərində
daşımağını, uşaqlarını saxlamaq üçün gecəsini
gündüzünə qatıb işləyən qadınların kişi əlləri kimi
kobudlaşmış, qabar bağlamış əllərini hansı sözlə
ifadə edim...

Biz onda hələ çox şeydən xəbərsiz idik.
Ölümün nə demək olduğunu başa düşmürdük.
Ölüm bizim üçün uzaq bir ölkə kimiydi. Ora
gedənlərin bir gün nə vaxtsa qayıdacağına bütün
qəlbimizlə inanırdıq. Hər səhər yol kənarında
oturub uzaqlara getmiş əzizlərimizin bizə şokolad,
velosiped və daha nələr, nələr alıb gətirəcəyini
gözləyirdik. Hər axşam Allah babadan atamızın
tez qayıtmasını diləyir, bütün parabüzənləri ata -
mızın arxasınca göndərirdik: “Uç, uç, qarı nənə,
bizə atamızı gətir...”

Gecələr anamız bizə “Cırtdan”ın, “Məlik -
məmməd”in nağılından çox, atamızın, dayımızın
qəhrəmanlıq dastanlarından danışardı. Özümüzü
kino ulduzlarına, müğənnilərə yox, atamıza
oxşatmağa çalışardıq. Oğlanların arzusu ataları
kimi əsgər olmaq idi. Qızlar da həkim olmaq
istərdilər, hərbi həkim!

QARABAĞA QAYIDIRIQ, 
DÜNYA GÖZƏLLƏŞİR...

Ramil ƏHMƏD
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Müharibə atamızın yoxluğunun evi dol dur -
masıydı bir az da. Onun böyük ölçülü ayaq -
qabılarını geyindik, ancaq biz hələ ayaqqabının
iplərini bağlamağı belə bacarmırdıq. Bağlaya
bilmədiyimiz ayaqqabının ipləri ayaqlarımıza
dolaşdı və üzü üstə yıxıldıq. Yıxılmaq da bizim
uşaq təsəvvürümüzdə bir oyun idi.

Taxtadan tapançalar düzəldərdik, döyüş
təcrübəsi qazanmaq üçün komandalara bölünüb
dava-dava oynayardıq. Elə bilirdik ki, müharibə
də bir oyundur, böyüklərin oynadığı bir oyun.
Düşünürdük ki, onlar da bizim kimi iki-üç saat
oynayacaqlar, sonra yorulanda evimizə qayı -
dacaqlar. Amma onlar yorulmadılar. Bu oyun o
oyundan deyildi, bu tapançalar o tapançalardan
deyildi, bu ölümlər o ölümlərdən deyildi və onlar
nədənsə evə qayıtmaq istəmirdilər...

Məhəllədəki qızların hamısı evcik qurar,
qumdan xörək hazırlayar, gəlinciklərinə analıq
edərdilər. Gəlincikləri də müharibədən qayıdan
kişilər kimi idi – mütləq bir yerinə zərər dəymişdi,
ya başları itkin düşmüşdü, ya da ki ayağının,
qolunun biri yoxuydu... 

...Adı Nazlıydı, ancaq onun yamaqsız, təzə,
rəngli paltarları, gözəl çəkmələri, gəlincikləri
olmadı ki, nazlansın. Ancaq adı Nazlı idi, Naz-lı!
Bizimlə birlikdə oynayan, yol kənarında oturub
atasını gözləyən uşaqlardan biri də o idi. Həmişə
üstündə ağ-qara bir şəkil gəzdirər, tez-tez çıxardıb
şəkildəki kişini öpərdi...

Nazlı Bakıya köçdüyümüzü biləndə üstündə
gəzdirdiyi ağ-qara şəkli çıxardıb öpdü, sonra isə
mənə uzadıb dedi:

–  Bakıda atamı taparsan?
Tapacağıma inanardım. Söz verdim, yaxşı,

dedim. Zaman keçdi. Uşaqlara deyilməyən hər
şeyi anladım. Uşaqlığımı itirdim, böyüdüm.
Nazlını itirdim...

Bilmirəm haradadır indi. Bilmirəm, onun
yadında qalmışam, yoxsa yox. Amma onu
unutmamışam. Bakıda atamı taparsan? – deyəndə
mən Nazlının atasını tapacağıma inanırdım. İndi,
yəqin, Nazlı da atasının başına gələnlərdən
xəbərdardır. Bəlkə də, yenə yol kənarında dayanıb
atasını gözləyir, tez-tez atasının şəklini cibindən
çıxardıb öpür və yenə parabüzənləri atasının
arxasınca göndərir: “Uç, uç, qarı nənə, mənə atamı
gətir...”

Yuxarıdakı yazını on doqquz yaşımda
yazmışdım. Yenidən oxuyanda sevindim ki, bir də
bu qədər hüzn dolu mətnlər yazmayacağıq. Biz
uduzmuş ataların, məğlub ordunun uşaqlarıydıq.
Evimizin bütün əşyalarından oyuncaqlarımıza
qədər kədər çökmüşdü.  Həyatımız alt-üst olmuş,
“qaçqın” olaraq işarələnmişdik. Bugünün uşaqları
isə daha məğrurdular. Onlar hər şeyi anlayırlar.
Bilirlər ki, onların ataları hamımızın qürur yeridir.
Bilirlər ki, bir vaxt itirilmiş cənnətimiz Qarabağda
bütün ağrılarımız dincələcək, biz alnıaçıq, başı dik
dayanacağıq. Biz Qarabağa qayıdırıq, dünya
gözəlləşir...
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İllərdi belə payız yaşamadıq. Yaz havalı
payız görmədik. İllərdi ağrıdan başqa havası
olmadı bu torpağın. Çiçəklərin kədərdən başqa
rəngi olmadı. Yüz illərdi...  İllərin yayı, yazı, qışı,
payızı bir-birinə qarışıb nə vaxtdı. Yüz illərdi
yağış yağır bu yurda. Ürəklərimizə qar yağır,
duyğularımız donur. İllərdi yaralıdı bu torpaq.
Araz yanğılı, Göyçə ağrılıdı bu yurd. 

Sosial şəbəkədə görüntüləri paylaşılan Mə -
budu xatırlayıram. Məbud yaralıdı. Həkim
yaralarını sarıyır. O isə oxuyur: "Anadır arzulara
hər zaman Qarabağ..."

Hiss etdiklərim gözümün yaşına qarışır.
Möhtəşəmlik də kövrəldir.

İllərdi “Bir az bənövşə kimi kol dibində qal -
mışam. Bir az İrəvan kimi boynubükük olmuşam”.
“İtən bir iz kimiyəm, axtarıb tapmaq olmur. Bir az
Təbriz kimiyəm, gedirsən, çatmaq olmur” – nə
vaxtdı.  Bir də Xocalı kimi yanmaq var. 

“Danışan dil-dodağım, tar-kaman Qarabağ”
– Konservatoriyanın məzunu yaralı Məbudsa
oxuyur. Dünyada belə gözəl yaralı yoxdu. Vətən
yaralarını sarıyan Məbudun yaralarını sarıyan
həkim "Oğulsan, halaldı sənə, öpdüm səni" deyib
onu əzizləyir.

Nə vaxtdı ürəyi kimi yolları da çat-çat olan
bu Vətən torpağı üçün oxuyur. Səsindəki inam
qürur yaşadır.

İllər ümidsizlikdən asılmışdı, sadəcə. İnamım
yoxdu. “Niyə”si yüz illərdən gələn cavabsızlıqdı. 

Bu cavab uğrunda nə qədər şəhid verib bu
torpaq. Şəhidlərim bu torpağa canından can verib
– Vətəni yaşadıb. Yaralarına qanını məlhəm edə-
edə yaşadıb.

İllərdi ruhları narahat Şəhidlərim sevindi,
yəqin. Rahatlıq tapdılar. Qürur dolu, ağrılı, göz
yaşları ilə yola saldığımız şəhidlərimizə sarıldılar.
Elə bilirəm, hamısı gülümsəyir. Yenidən doğulur.

BU NECƏ PAYIZDI?

Kəmalə ABİYEVA
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Siz Vətən qarşısında borcunuzdan çıxdınız. Biz isə
nəsil-nəsil sizə borclu qalacağıq.

İgidlərim! Müzəffərlərim! Bu torpağa Vətən
sevinci yaşadanlarım. Tariximə zəfər tarixi
yazanlarım. 

Nə desək, azdı. Nə etsək, azdı. Sözə, gözə,
ürəyə sığmayanlarım. Vətənin azad etmək üçün
canını qurban edənlərim. Vətən görsün deyə,
gözlərini verənlərim. Bu gecə də sizi düşünürdüm
hər kəs kimi.Vətənin ayaqlarını sağaltmaq üçün
ayaqlarını verən polad kimi Poladları, qollarına
qolunu fəda edən Sahilləri , ürəyinin qəlpələrini
ürəyinə yığan Elçinləri, əsir Bayramları, Aminləri,
itkinləri... Bunu yaşamaq ağırdır. Çox ağırdır.
Ürək istər, baş istər. Bütün bunları yaşamaq
mümkünsüz... Bu ağrının içində bir həqiqətə
sığınırsan: “Qarabağ Azərbaycandır!”.

Qəfil yağan yağışın səsi gəldi. Yağış da
oxuyurdu elə bil Məbud kimi: “Qarabağ, can
Qarabağ, Qarabağ... Qarabağ...” 

Bu səslər qarışığında bu gün hamımızın
özlədiyi səsi eşidirdim: “Qarabağ Azərbaycandır
və nida!”

İllərlə həsrət qaldığımız qələbə yazan Ali Baş
Komandan, cənab Prezidentimiz İlham Əliyev! O
qalxan yumruğunuz bizə yumruq olmağın bö -
yüklüyünü yaşatdı və yaşadır. O qədər paralanıb,
o qədər yaralanıb ki bu torpaq – Azərbaycan
dediyimiz bu Vətən. Tarixin  səhifələrində elə
acılar var ki!.. Amma bu gün hər dəfə “Yaşasın
Azərbaycan ordusu!” dediyiniz, igidlərlə yaz -
dığınız səhifələr olmayıb. 

Bizə möcüzə yaşatdınız, qürur yaşatdınız.
Heç belə payız yaşamadıq.  Yaz havalı,

Qələbə ətirli payız.
Hər qarışla, hər kəndlə yenidən doğulur

şəhidlərimiz.
Hər şəhidlə bütövləşir Azərbaycan.
Nə deyim? Bu günləri görəcəyimə inan -

mırdım. O qara siyahı qara günümə dönmüşdü.
Daha şagird gündəliklərində o qara tarixlər
olmayacaq.

Zəfər, necə möhtəşəmsən!
Bayram günlərimiz var indi – həsrət

qaldığımız qələbə günləri! 
Dünyanın ən gözəl şəhidinin nurlu sima -

sından Vətənə nur səpilir. İllər boyu hər daşda, hər
qarışda, güldə, hər ürəkdə səslənəcək Xudayarın
“Şair, sorma nədən Vətən yaxşıdı” səsinə qarışırdı

dünyanın ən gözəl yaralısının səsi: "Ana
yurdum, ana yurdum, ana yurdum..."

Ana yurdum – Azərbaycan!
İlahi, necə gö zəldi belə demək. Necə
gözəldi!.. Xoş bəxt liyin necə oldu -
ğunu bildim. Xoşbəxtliyi gördüm.
Demə, belə olurmuş.  İlahi, nə gö -

zəldi Vətəni bütöv olmaq, ona can
vermək, onu bütöv sevmək. Bayraq

olub Xankəndində dalğalanmaq istəyirəm.
Hayqırmaq, pıçıldamaq istəyirəm: 

Sən uğrunda öləcəyim, 
sən uğrunda yaşadığım varlığımsan,
Ana Vətən!
Səni bütöv sevirəm mən.
İlk sevgilim deyilsən sən, 
SON SEVGİMSƏN!
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Əzizim, balabanı,
Asta çal balabanı.
Hamının balası gəldi,
Bəs mənim balam hanı?..

Cavid sözünün mənası fars dilindən tər -
cümədə baqi, daimi, əbədi deməkdir. Əsgər
Cabarzadə Cavid Qorxmaz oğlu da şəhidlik
zirvəsinə ucalan əbədi qəhrəmanlarımızdan biridir.
Ruhumuzun yaddaşında daima bir yüksək Cavid
dağı, ürəyimizin dərinliyində bir dərin Cavid dağı
olacaq ki, birinci dağ bizə fəxarət, ikincisi isə ağrı
verəcək... 

Cabarzadə Cavid Qorxmaz oğlu Suraxanı
rayonu Bülbülə qəsəbəsində anadan olub. 2004–
2008-ci illərdə Qubadlı rayon Qaralar kənd orta
məktəbində, 2008–2014-cü illərdə isə Bakı şəhəri
316 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 

Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası nəz din -
dəki Atıcılıq mərkəzində idmanın qədim oxatma
növüylə məşğul olub. Bir çox yarışmalarda aktiv
iştirak edib, yüksək nailiyyətlər qazanıb. 2015-ci
ilin oktyabr ayından etibarən hərbi xidmətə
yollanıb. Atıcılıq üzrə fəallığı nəzərə alınaraq
snayper-kəşfiyyatçı kimi hərbi xidmətini davam
etdirib.

Ürəyi daim vətən eşqi ilə yanan Cavid
Cabarzadə 2016-cı ildə Lələtəpə zəfəri ilə tari -

ximizə yazılan şanlı Aprel döyüşlərində də iştirak
edib. Orada Şükür Həmidovun batalyonunda da
xüsusi şücaəti və qəhrəmanlığı ilə seçilib, daim
özünü ön cəhbəyə atmaqdan çəkinməyib.

Şəhidimizin anası Cabarova Almaz deyir ki,
Cavid balacalıqdan dəcəl, şən və eyni zamanda da
narahat uşaq idi. Kiçik yaşlarındakı bu narahatlığı
yaşı böyüdükcə böyüyüb vətəndən ötrü daimi
narahatlığa çevrilib: "Aprel döyüşlərindən sonra
xüsusən bir yerdə dayana bilmirdi. Elə hey deyirdi
ki, nəyin bahasına olursa-olsun, torpaqlarımızı
düşmən tapdağından xilas etməliyik. Vətənimiz
azad nəfəs almalıdır".

27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən
müharbəsi onu da ürəyinin dərin qatlarında
narahat edirdi. Bu daimi narahatlıq və doğma el-
obasını işğalçılardan, separatçı erməni rejimindən
azad etmək, torpağına azadlıq vermək istəyi onu
Milli Orduya könüllü yazılmağa vadar etdi. 

Atası Cabarov Qorxmaz deyir ki, həmin
ərəfədə ehtiyatsızlıq ucbatından ayaq barmaqları
sınmışdı,  gipsdə idi: "Həkimə gedib hələ vaxtı

EVƏ ÖZÜM YOX,
CƏNAZƏM

QAYIDACAQ...
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çatmamış ayağından gipsi açdırıb ki, yaxşıyam.
Amma, əslində, tam sağalmamışdı.  Dedim, oğul,
qoy ayağın sağalsın, sonra get. Razılaşmadı.
Bildim ki, daha ona söz deməyin xeyri yoxdur,
onsuz da gedəcək. O elə uşaq idi ki, ölkəsində
müharibə gedə-gedə evdə otura bilməzdi. Qeyrəti
bunu qəbul etməzdi. Daha heç bir sözə ehtiyac
qalmadığından Cavidi yola saldıq". 

Sentyabrın 29-da Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xətai
İdarəsinin Suraxanı rayon bölməsindən Nasos -
nuda (Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi) yerləşən 888
№-li hissəyə yollanaraq hərbi təlimlərə qatılıb.
Cabarzadə Cavid qəhrəmancasına döyüşüb, bir
sıra kəndlərin və yaşayış məntəqələrinin alın -
masında yaxından iştirak edib. O, peşəkar snayper
olduğundan düşmən mövqelərini dəqiqliklə atəşə
tutub, qarşı tərəf  hərbi texnika, həm də canlı
qüvvə sarıdan böyük itkilərlə üzləşib. Bunun
sayəsində ordumuz döyüşlərdən daha az itkiylə
çıxıb. Onun qorxmadan, çəkinmədən meydana
atılması digər döyüşçülərdə də ruh yüksəkliyi
yaradıb, qələbəyə inamla irəliləməyə sövq edib. 

Döyüş yoldaşları danışır ki, Cavid yaşca
hamımızdan kiçik olmasına baxmayaraq, ata kimi
qayğımıza qalırdı. Kim acdı, kim susuzdu, kimin
harası ağrıyır, kimin nə dərdi var – hamıyla
maraqlanırdı, hamıya nəsə bir köməklik gös -
tərməyə çalışırdı. Uşaqlardan birinin gözü zəif
görürdü, gecə qaranlıqda meşəylə getdikləri
zaman onu ayağının altına işıq tuturdu ki,
yıxılmasın. İmkan düşən kimi orda-burda azıb

qalmış mal-qaradan qovub gətirirdi. Köməkləşib
kəsirdik. Elə bir balaca dincimizi almağa oturanda
bir də baxırdıq ki, Cavid nəsə bişirir bizim üçün. Özü
də bunu o qədər böyük həvəs və zövqlə edirdi ki...

Döyüş yoldaşı Azər: "Cavid haqqında da -
nışmaq çətindir. Həm də xoşdur. İnanmaq olmur
yoxluğuna. O qədər saf, təmiz, mərd oğlan idi.
Heç nədən qorxmurdu, nə olsa, elə özünü qabağa
atırdı, heç kimə imkan vermirdi. Çalışırdı ağır
işlərin altına özü girsin. Ümumiyyətlə, kiminsə
nəyəsə ehtiyacı olanda birinci Cavid köməyə
gəlirdi. Ondan başqa onu orda "Elektrik Cavid"
kimi tanıyırmışlar. Bir dəfə gəlib bizim aramızda
elektrik Cavidi axtardılar. Hamı təəccübləndi ki,
Cavidimiz var, amma elektrik deyil. Sən demə,
maşınları xarab olanda Cavid düzəldibmiş. İndi də
hansısa maşın xarab olub, köməyə çağırırmışlar
onu. O eləydi. Mütləq hamıya əlini uzadırdı".

Anası Almaz xanım Cavidin şəhadətə yük -
səlməsindən də danışdı: "Bir həftə "Nasosnu"da
təlim keçəndən  sonra Cavidgil Füzuliyə getdilər.
Füzuli rayonu alınandan sonra Cəbrayıl, Qubadlı,
Laçın uğrundakı döyüşlərdə aktiv iştirak edib.
Şəhid olmamışdan bir gün əvvəl – oktyabrın 23-
də evə, bütün dost-tanışlarına, qohumlara zəng
vurub halallaşdı. Mənə dedi ki, yuxuda gör -
müşəm, şəhid olmuşam, evə özüm yox, cənazəm
gəlir. Ağladım, çox pis oldum. Amma ona heç nə
bildirmədim. Əksinə, ruhlandımraq üçün dedim
ki, Cavid, yuxular tərsinə yozulur. Demək, çox
yaşayacaqsan, sənə heç nə olmayacaq. Evimizə
sağ-salamat dönəcəksən. Şəhid olduğu gün –
sentyabrın 24-də isə səhər-səhər bircə xalası
Xatirəylə danışıb, sağollaşıb. Onunla da
halallaşanda Xatirə deyib ki, Cavid belə şeylər
danışma, sən qayıdacaqsan. Bu, onun sonuncu
zəngi olub. 

Əsgər yoldaşları danışır ki, həmin gün çox
ağır döyüşə girəcəklərini deyiblər. Və tağımda
olan 80 nəfərdən yaxınlarından kiminsə telefon
nömrəsini istəyiblər. Hamı da ya anasının, ya
atasının nömrəsini verib. Cavid yaxınlaşıb gülə-
gülə deyib ki, mən bu döyüşdə şəhid olacam,
nömrə də vermirəm. Anama heç nə deməyin, ürəyi
dözməz. Komandir nə qədər israr etsə də, bircə
Cavid nömrə verməyib”.

Atası Qorxmaz bəy: "Oktyabrın 24-də
yaralandığını bildik. Noyabrın 4-nə kimi düz 12
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gün gecəmiz, gündüzümüz olmadı, onu bütün
rayonların xəstəxanalarında, hospitallarında
axtardıq. Həmin 12 gündə ümidimiz kəsilmədi.
Bir saman çöpü boyda həmin o ümiddən yapışıb
hər yeri gəzdik. Sonunda elə Füzuli hospitalında
artıq yaralı yox, şəhid kimi tapdıq".

Döyüş yoldaşı: "Oktyabrın 24-də səhər
yeməyimizi yedik, hamı ailəsiylə danışdı. Cavid
xalasıyla danışdı. Snayperlə vurmağa başladılar.
Sonra minaatanla atəşə tutdular. Hərə özünü bir
tərəfə atdı. Orda bir daldalanacaq yer də yox idi.
Uzun illər həmin ərazilərdə olduqlarından
ermənilər bütün koordinatları gözəl bilirdilər. Ona
görə də dəqiq nöqtələrə vururdular. Dalbadal,
dayanmadan, sanki şahmat lövhəsi damaları
boyunca vurur, səngəri dağıtmağa çalışırdılar. Hər
yeri toz-duman almışdı. Dəhşətli bir mənzərə
vardı. Minaatanın səsindən qulaq batırdı. Elə bil
başına qazan qoymusan, üstündən də qaşıqla
vururlar. Həmin vaxt Cavid ayağından ağır
yaralandı. Düşmən mərmisinin qəlpəsi ayağının
ətini dağıtmışdı, bircə sümüyü görünürdü. Bizə
kömək gəldi, yaralıları çıxarmağa başladıq. Amma
atəş qətiyyən səngimirdi, elə dayanmadan
vururdular. Cavid həddindən artıq qan itirmişdi.
Ayağına "jqut", qayış bağladıq. Xərəklər yara -
lılarla dolu idi. Cavidi də xərəyə qoyub birtəhər
ordan çıxartdıq. O, demək olar ki, artıq özündə
deyildi.  45 dəqiqə "Ford" maşınlarına qədər,
ordan da Cəbrayıla apardıq. Yol boyu onu
ayıltmağa çalışdıq. Sərhəd hospitalına çatdıq,
oksigen verdilər, iynə vurdular. Hamımız
ağlayırdıq, narahat idik ki, Cavid bircə ayılsın.
Həkim çıxıb bizə artıq Cavidin ayıldığını, ölüm
təhlükəsi  olmadığını dedi. Və biz döyüşə qayıtdıq.
Sonradan eşidib-bildik ki, Cavid, sən demə, elə
ordaca şəhid olub. Sadəcə, ruhdan düşməmək
üçün bunu bizdən gizlədiblər".  

Cavid maşın arzusunda idi. Atası müharibəyə
gedəndə söz verib ki, gələn kimi maşın da alacaq,
üstəlik, evləndirəcək də onu. Amma təəssüf... heç
biri olmadı...

Döyüş yoldaşı: "Cavid anasını çox istəyirdi,
elə hey anasından danışırdı. Əvvəl-əvvəl elə
bilirdik ki, anası-atası ayrılıb, Cavid anasının
yanında böyüyüb deyə, bu qədər ona bağlıdır.
Sonradan bildik ki, atası da var. Amma o nədənsə

daha çox anasına bağlı idi. Orda nəsə xoşuna gələn
bir şey görsə, deyirdi, bunu anam üçün aparacam,
ona hədiyyə edəcəm. Bir də tez-tez deyirdi ki,
şəhid olsam, anama deməyin. Yaralanmamışdan
öncə səhər yeməyi vaxtı da kefi yaxşı idi, səngərdə
mahnı oxuyurdu..."

Cavid Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, həmçinin
də Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə ön cəbhədə
olub, oktyabrın 24-də Laçın dəhlizi yaxınlığında
qızğın döyüşlərdə düşmən tərəfindən açılan
intensiv atəş nəticəsində ayağından ağır yaralanıb,
yerindəcə böyük qan itkisindən dünyasını
dəyişərək müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Şəhadətə
yüksəldikdən sonra Ali Baş Komandanımız tə -
rəfindən  "Vətən uğrunda"  və "Füzulinin azad
olunmasına görə" medalları ilə təltif olunub.
Allahdan Cabarzadə Cavidə rəhmət, ailəsinə,
yaxınlarına səbir diləyirəm. 

Anasının dilindən Cavidə

Nə vaxtdır ki, yoxsan...
Yoxluğuna "yox” deyirəm,  inanmıram.
Hər səhər xörək asıram,
Hər axşam süfrə salıram,
Adına da pay qoyuram,
Gəlmirsən... 
Bir aydır həyətimizdə
Ağ sülh göyərçinlərinə
Dən qoyuram, su qoyuram –
Ehsan kimi...
Qapımızda dalğalanan üçrəngli bayrağına
Boylanıram...
Küçədən adamlar keçir,
"Şəhid qapısı”dı deyir.
Qəhər, qürur – heç bilmirəm
Hansı daha üstə keçir...
Gözlərimi bərk yumuram,
Elə hey xəyal qururam,
Ümid üstə ümid yığıb
Ümidimdən ev qururam,
Ümidimlə  ovunuram.
Mən də inadkar adamam,
Yoxluğuna "yox” deyirəm,  inanmıram...

Xanım AYDIN



Nilufər ŞIXLI

ADDIM
Minaya düşərək şəhid olan bütün

əsgərlərimizin əziz xatirəsinə ithaf edirəm.

Nə baş verdiyini anladı. Elə bil ürəyini iynə
dəlib keçdi, bir anlıq dayandı. Sağ ayağı sanki yerə
dikildi. Yuxudan ayılmaq istəyən adam kimi başını
silkələdi. Qəlbi durduğu yerdən yenidən dö -
yünməyə başladı. Özünü toxtatmağa çalışdı.
Əlindəki su qablarını ehmalca yerə qoyub belini
dikəltdi. Ətrafı dinlədi. Səs-səmir yox idi.

Müharibənin üçüncü günündən cəbhəyə
getmişdi. Zabit idi. Gözü nələr görmüşdü. Yara -
lananlar, qollarında can verənlər olmuşdu. Hön -
kürərək gözlərini bağladığı, qisasını almağa söz
verdiyi neçə dostunu itirmişdi. Ölümün üstünə
gedərək verdiyi sözü tutmuş, dəfələrlə əcələ dov
gəlmişdi. 

İndi düşməndən daha çox, özünə acıqlı idi.
Yanılmaq, yenilmək olmazdı ona. Yolunu göz -
ləyənlər vardı. O, evin tək kişisi, anasının, iki kiçik
bacısının yeganə ümidi idi. Dünyanın görmədiyi,
gözləmədiyi bu misilsiz savaşda öz gücündən
daha çox, anasının dualarına və onu qoruyan ilahi

bir qüvvənin varlığına inanmış, möcüzələrə şahid
olmuşdu. Dava bitəndə mübarək qələbənin şəninə
və şəhid yoldaşlarının xatirəsinə göyə atılan
güllələrin səsi hələ də qulağından getməmişdi... 

Amma indi... ətrafdakı bu səssizlik topların,
pulemyotların səsindən daha pisdi. Savaşı, şəhid
olmağı gözə alaraq gedən bütün əsgərlər kimi, o
da qorxu hissinin nə olduğunu bilməsə də,
bədənini soyuq tər basmışdı... İyirmi dəqiqə idi
ayağını tərpətmədən dayanmışdı, amma ona elə
gəlirdi ki, saatlar ötüb. 



Haradansa sərt külək əsməyə başlamışdı.
Küləyin ahəngsiz uğultusu səbrini kəsirdi.
Bayaqkı səssizlikdən ötrü darıxdı. Dodaqlarını
donduran, qarı gözlərinə dolduran külək düşmən
kəsilmişdi sanki. Evləri, həyətləri yadına düşdü... 

Yay ayıdır. Ağacların dibini belləyir, gülləri
sulayır, həyət-bacanı sahmana salır. Bacıları süfrə
açıb, onu səsləyirlər. Ən çox sevdiyi yeməklər var
süfrədə: heyva yarpağına bükülmüş dolma,
yanında da sərin dovğa. Əl-üzünü soyuq su ilə
yuyur. Bacılarının başından öpüb süfrə arxasında
oturur. Anaları əlindəki məcməyidə təndir çörəyi,
pilləkənlərdən düşür...

Səntirləyib gözlərini açdı. Ürəyi yenə bayaqkı
kimi çırpındı. Ayaq üstə yuxulamış və az qala
yıxılmışdı. Soyuq külək, şaxta bədənini don -
dururdu. Sağ ayağını hiss etmirdi. Gözlərini bir
neçə dəfə bərk-bərk yumub açdı, başını silkələdi,
əllərini ovuşdurdu. Ətrafda kimsə görünmürdü.
Yoldaşları olan yerdən çox uzaqlaşmışdı, çağırsa
belə, rüzgarın vıyıltısından eşidən olmayacaqdı.
Çarəsizcə gülümsündü. Keçən il bu zaman nə
etdiyini, harada olduğunu yada salmağa çalışdı... 

Bakıya getmişdi. Yeni ili uşaqlıq dostugildə
keçirəcəkdi. Onlar bir neçə il idi ki, ailəlikcə
paytaxta köçmüşdülər. Amma dostu hər yay kəndə
nənəsigilə gələr və gənclər birlikdə zaman
keçirərdilər. Qismətə bax. O vaxt heç ağlına da
gəlməzdi ki, döyüş yoldaşı da olacaqlar, yaralı
halda onu çiynində qərargahadək daşıyacaq, son
arzusunu da yerinə yetirəcək; zabit papağını
başına qoymaq istəyi əvvəllər bir dost şıltaqlığına
bənzəsə də, həmin anda onu hönkür-hönkür
ağlatmışdı. 

Soyuq olsa da, papağı başından çıxardı.
Qoxladı, lakin buz kəsən havadan başqa heç nə
hiss etmədi. Papağı üzünə tutub uşaq kimi
hönkürdü. Qorxmurdu, yox. Qəribsəmişdi. Bir ay
öncə itirdiyi dostunun səsinə, dəstəyinə sanki
illərdi həsrət idi. Onun zarafatını xatırladı: “Kənd
havası səni qocalmağa qoymayacaq, – deyirdi. –
Yanaşı duranda elə biləcəklər oğlumsan”. Qəribə
idi, ikisi də qocalmayacaqdı. Onları hər zaman
gənc olaraq xatırlayacaqdılar.

Anasının və bacılarının onun ölüm xəbərini
necə qarşılayacaqlarını, ürəyi xəstə qadının,
körpəcə qızların halının necə olacağını düşünüb
kövrəldi. Göz yaşlarından utanıb başını göyə
qaldırdı. Ona elə gəldi ki, durna qatarı görür. “Bu
zaman durnamı olar?” –  deyə düşünsə də, gözünü
onlardan çəkə bilmədi. Qibtə etdi. Özündən
ixtiyarsız qollarını qaldırdı. Quşlara qoşulub
uçmaq istədi... lakin qəfil bir səsdən pərən-pərən
oldu durnalar... Tutuldu göy üzü. Boşaldı yer üzü.
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Murad MURADOV

MÜHARİBƏDƏN
SONRA 

“QARĞIDALI ƏKİNİ”

Son günlər çox darıxıram. Özüm də bilmirəm
niyə. Hər axşam azı yarım saat təmiz havada pi-
yada gəzirəm. Qırx dörd gün davam edən savaş
arxada qalıb. Asta-asta həyət-bacanı dolanarkən
müharibədən yüz kilometrlərlə uzaqda onun bütün
ağrı-acısını yaşayır, qələbəmizə sevinirəm. 

Bir tərəfdən də dünyanı cənginə alan korona-
virusa görə qoyulmuş məhdudiyyət məni dözül -
məz dərəcədə bezdirib. Bütün bunların nə vaxta
qədər davam edəcəyini fikirləşəndə qanım yaman
qaralır. Hələ  müxtəlif məsələləri, şəxsi prob -
lemləri xatırlayanda az qalıram dəli olum. Düşün -
cələr üstumə gəlir. Siqaret yandırıb addımlarımı
sürətləndirirəm. 

Gəzintimi bitirib geri qayıdarkən gözüm
məhəlləmizdə yaşayan şəhid Turalın atası Mah-
mud dayıya sataşır. Ömür-gün yoldaşı Tahirə xala
da yanındadır. Ər- arvada salam verirəm. Başları
işə necə qarışıbsa, səsim onları diksindirir. Sala-
mımı alırlar. Bir qədər irəli getdikdən sonra geri
çevrilirəm, onlara tərəf baxıram. Mahmud dayı
əlindəki bellə çala qazır. Tahirə xala da ona bu
işdə yardım edir. Onlar heç nə danışmadan, tələsə-
tələsə  fidanları qazılmış çalalara qoyub  torpaq-
layırlar. Sakitcə yoluma davam edirəm. Öz-özümə:
“Bu adamlara nə olub? Niyə belə edirlər? Nə baş
verir?” – deyib suallara cavab axtarıram.

Gördüyüm bu mənzərə qısa hekayələrlə insan
psixologiyasına dərindən təsir edə bilən Şervud
Andersonun,”Qarğıdalı əkini” adlı hekayəsinə
necə də bənzəyir. “Qarğıdalı əkini” hekayəsini ilk
dəfə oxuduğum zaman içimdə səbəbsiz ağrı hiss
etmişdim. Hekayə insanın vücuduna, ağlına
kəskin şəkildə təsir edir. Şervud Anderson (1876-
1941) iyirminci əsr Amerika nəsrinin ən görkəmli
simalarından sayılır. Ədəbiyyata bir az gec – otuz
beş yaşında qədəm qoyan yazıçının bu heka -
yəsində yeganə oğul övladlarının ölümü barədə

ömürbillah düşünməyən qocalardan bəhs olunur.
Maraqlı hekayə və novella ustası kimi tanınan se-
vimli yazarım Şervud Anderson bu hekayədə azı
bir romanın enerjisini xərcləyib. Şöhrətə heç vaxt
can atmayan yazıçının “dahilik”, “əsl sənətkar”,
“əsl ədəbiyyatçı” kəlmələri tam olaraq haqqıdır.

Bir az da hekayə haqqında yazmaq istəyirəm.
Hekayənin süjet xətti çox sadə və eyni zamanda
çox kədərlidir. Gecənin bir aləmi evdən çıxıb tar-
laya tərəf addımlayan qocanın əlində toxumsəpən
var. Qarı isə çuvalı götürüb.

Yeganə oğullarının ölüm xəbərini alan ata və
ana ağ gecəköynəyində ay işığında qarğıdalı
əkirlər. Hər şey sükut içində baş verir. Bu adamlar
torpağa canla-qanla bağlıdılar. Oxucu bu hekayədə
səssiz bir qışqırıq eşidir – torpağa toxum səpən qo-
caların harayını duyur. O gecə həyat təzədən
göyərsin deyə, qocalar toxum əvəzinə torpağa
ölüm atır, ölüm basdırırlar. Torpaqdan nə isə
umurlar. Onlar tarlanın ömrünü öz ölmüş oğulla-
rının ömrü ilə bağlayırlar.

Bunu sözlə izah etmək çox çətindir.
Mən onu dəqiq bilirəm ki, hekayədə olduğu

kimi, Mahmud dayı da, Tahirə xala da o fidandan
gözlədiklərini alacaqlar. Böyüyub ağac olacaq o
fidanın çiçəklərində, budaqlarında hər yaz gələndə
Turalın vaxtsız üstünü torpaqladığımız bədəni ilə
bərabər, müxtəlif arzuları da yenidən doğulacaq.
Reallıq kimi qəbul etmək çətin olsa da, mən Şer-
vud Anderson kimi, Turalın valideynləri kimi buna
çox inanıram. Başqa cür mümkün də deyil. Əks
halda, adam dəli ola bilər. Nə etməli, həyatda elə
şeylər var ki, yaşamasan, hec cürə başa düşə
bilməzsən...
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Mənsurə QAÇAYQIZI

XOŞ GÖRDÜK,
QARABAĞIM!

Göy üzü... Ma vi sə ma. To pa- to pa göy üzündə
gə zi şən bu lud lar. Gah ya xın la şır, gah uzaq la şır.
Bu lud la rın fə za da can lı rəq si – dal ğa va ri, bə zən
sı ra la nan  dur na qa ta rı ki mi...  Və  göy üzündə bu
sehr li gə ziş mə ni, bu sehr li rəqs lə ri izə yən,  iz lə -
 dik  cə də hal dan- ha la düşən kə dər do lu ba xış lar.
Ya naq la rı ma süzülən göz yaş la rı. Bə zən dur na qa -
ta rı na qo şu lub get mək is tə yi, bə zən bu lud qa na -
dın da sə nə çat ma sı üçün  do da qal tı söylə nən mis -
ra la rın şe hin də üşümək, çır pın maq,  qar ma- qa rı şıq
fi kir lə rin, düşüncə lə rin içə ri sin də ça  ba la maq. .. Ca -
vab sız su al la rın ca va bı nı ax tar maq. ..  Ruh dan do -
ğan  hiss lə rin ahən gin də ya şa maq, kə də rin bir gün
se vin cə dönə cə yi günə dua et mək, inan maq. Bu,
ola caq, mütləq ola caq. Bir gün doğ ma Qa ra ba ğım
düşmən iş ğa lın dan azad ola caq. Hökmən! .. 

Ya naq la rı ma süzülən göz yaş la rı mı bağ rı ma
bas maq, uzaq dan do ğan sə hər günə şi nin ilıq şüa -
la rı na isin mək və bu günə şə doğ ru inam la irə li lə -
mək. .. Bə zən do lub- da şan bu lud lar dan süzülən  ya -
ğış dam la sı nın  sə nə to xu nan göz yaş la rı mın ol ma sı
eh ti ma lı nı  düşünmək. .. Bir az ra hat nə fəs al maq. ..
Bə zən uzun -u za dı uc suz- bu caq sız  çöllə rə ba xıb
sə ni xa tır la maq, is ti yay külə yi nin üzümə to xun -
dur du ğu, sə rin bir me hin ya na ğı ma çək di yi sı ğa lı
sı ğa lın ki mi hiss et mək. ..  Ba şı mı döndə rib çiy ni -
min üstündən ge ri bax maq, sə ni ya nım da ol du ğun
ki mi hiss et mək, gülümsə yən gözlə ri ni  görmək. ..  

Sə nin qoy nun da körpə ba la la rın hay- küylü  qa -
çı şı nı, oyun la rı nı,  sə nin qoy nun da ye ni dən gözəl
bir hə ya tın baş lan ğı cı nı tə səvv ür et mək  və bu nu
gözlə rim önündə can lan dır maq. Xoş gördük, Qa -
ra ba ğım, can ota ğım, de yə do daq la rım dan qo pan
pı çıl tı... Ba xış la rın la bu həs rə tin so nu ola ca ğı nı
söylə mə yi ni hiss et mək.  Sə ni can lı var lıq ki mi
duy maq. .. 

Sən nə imiş sən, Və tən! Sən nə imiş sən, Qa ra -
ba ğım! .. Yad əl lər də, əsa rət də qa la nım! Bağ rı şan-
 şan ola nım! 

Bə zən ge cə lər yu xu dan oya nıb sək sə kə için də
pən cə rə yə ya xın laş maq.  Pər də ni ara la yıb ge cə nin
qoy nu na sə ril miş ayın üzünə bax maq, də rin dən  ah
çə kib,  sə ni gözlə ri min önünə gə ti rib  sən li günlə -
ri fi kir ləş mək, uşaq lı ğı mın qoy nun da ke çən qay -
ğı sız günlə ri ni ya da sal maq və bu şi rin  duy ğu lar
için də  gülümsə mək, pər də ni çə kib ya ta ğı ma qa -
yıt maq. Sə ni düşünmək be lə in sa nın ru hu nu tə zə -
lə yir, Qa ra ba ğım!  Bəl kə də, Sə ni düşündüyüm ki -
mi,  sə nin də o an mə ni  düşündüyünü fi kir ləş mək. ..
Bu də qi qə lər də sə nin də Aya bax dı ğı nı hiss et mək.
Gülümsə mə yi min sə bə bi ni görüşümüzə az qa lıb,
sən əsa rət dən azad ola caq san,  mən bu na ina nı -
ram, sən də inan de yə, sə nə Ay va si tə si lə xə bər
çat dır dım de yə, yoz maq. Ayı göy üzündə güzgü
san maq, bir- bi ri mi zi güzgüdə görə bi lə rik düşüncə -
si ilə ya şa maq. ..  Ay işıq lım. ..  

Bə zən. ..  
Bun la rı sə nə ni yə de yi rəm, gözəl yur dum?!

Ni yə?! Bil mi rəm! .. Bun la rı bir lik də ya şa dıq axı,
bun lar bi zim bir gə hiss lə ri miz di. Bir- bi ri mi zin par -
ça sı yıq. Sən dən do ğul mu şuq, sə nə dönə si yik.
Müqəd dəs tor pa ğım. ..  Ara mız da il lər, mə sa fə lər
ol sa da, hiss lə ri miz, duy ğu la rı mız heç ay rıl ma dı.
Bi zi biz dən kim qo pa ra bi lər ki? Bi zi özümüzdən
baş qa kim ba şa düşə bi lər ki? Bi zi özümüz qə dər
kim se və bi lər ki?   Bu sev gi nin adı, ta mı, bən zə ri
yox, gözəl yur dum. .. Bir az ha va, bir az günəş, bir
az su, bir az tor paq, bir az qan. .. Və Can. .. Ru hu -
mu zu bir ləş di rən Və tən! Qa ra ba ğım, ca nım Azər -
bay ca nım! 

Gözəl yur dum,  Qa ra ba ğım! Sən o qə dər saf -
san, o qə dər du ru san, o qə dər tə miz sən, su ki mi.
Su saf lı ğı var sən də. Su çir kab götürməz. Be lə de -
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yir lər. Su çir ka bı tə miz lə yər, yu yar.  Sən də yad əl -
lər də qal ma ğı nı qə bul edə bil məz din. Düşmən aya -
ğı nın  si nən üzə rin də ad dım la ma sı na  dözməz din.
İgid, qəh rə man oğul la rın sə ni azad et mə yə se və-
 se və gəl di lər. Düşmən üstünə Qa ra bağ hay qır tı sı
ilə  atıl dı lar.  Sən də on la ra doğ ru qa çır dın. Sən də
on la rı gözlə yir din.  Sən çir kab dan tə miz lən mə yi ni
is tə yir din. Xa in, mən fur düşmən dən, er mə ni ter -
ror çu la rın dan xi las ol maq, azad lı ğı na qo vuş maq
is tə yir din.  Sə nin ayaq səs lə ri ni eşi dir dim. İçim də
bir hiss var dı  döyüş günlə rin də...  Sən övlad la rın -
la bir gə düşmə nə qar şı döyüşürsən.  

Sən  oğul la rı nın, igid əs gər lə ri nin  qol la rı na
güc ve rir sən, gözlə ri nə işıq olur san, ruh la rı na ruh
qa tır san. Ana olur san, ata olur san,  ba cı olur san,
qar daş olur san. .. Sev gi ətir li ba ya tı lar söylə yir sən
on la ra.  Şə hid övla dı nın şi rin yu xu su olur san, lay -
la sı nı  söylə yir sən. Ya ra lı əs gə ri nin te li nə sı ğal çə -
kir sən. 

Və... Bu bir li yin qə lə bə si sə nin azad lı ğın  idi,
gözəl yur dum. .. 

Bir az ha va, bir az su, bir az tor paq, bir az
can. .. Ca nım Azər bay can! 

Gözəl yur dum!  Şə hid övlad la rı nın  hər bi ri -
nin üzündə  nur var dı.  Ha mı sı nın  gözlə ri gülürdü.
Ölümə se vinc lə qu caq aç maq, ölümə se və- se və
get mək. .. Bu, böyük bir sev gi nin ya şan tı la rı idi.
Bu, ölməz li yin ni şa nə si idi. Bu, hə qi qə tin sə si idi,
o hə qi qət ki, heç vaxt giz lən məz, heç vaxt yo lun -
dan dönməz.  O hə qi qət ki, gec- tez ye ri ni ta par, nə
qə dər yol la rı na ən gəl ol sa lar da.  Şə hid lə ri mi zin
üzündə ki  o nur da hə qi qə tin işı ğı idi. O nur da  sə -
nin də  pa yın var dı, gözəl yur dum. .. Sə nin lə
görüşün nu ru, sə nin sev gi nin nu ru, sə nə qo vuş ma -
ğın nu ru... Bu görüş ne cə görüş idi, İla hi?! Bu işıq
ne cə işıq idi, İla hi?! Bu sev gi, ne cə sev gi idi, İla -
hi?!  Söz, hiss, hə yat. .. Sən nə lə rə qa dir sən, Qa ra -
ba ğım, can ota ğım! 

Boz qa ya nın si nə si nə yaz dı ğım adım  tez- tez
yu xu ma gi rir di. Mə ni ça ğı rır dı. Har da san? – de -
yir di. Ağ dam bay raq mey da nın da da ya nıb Sə nə tə -
rəf boy la nır dım. Sən tə rəf dən gə lən ha va nı ci yər -
lə ri mə çə kib.Axı ni yə?  Ni yə əlim əli nə çat mır? –
de yə  o qə dər göz ya şı mı içi mə axıt mı şam ki... 

Evi mi zin pən cə rə sin dən ba xan da  uzaq lar dan
Ağ də rə dağ la rı görünür. Hər də fə o dağ la ri sis-
 du man bürüyən də,  ya ğış ya ğan da elə bi lir dim, sə -
nin göz yaş la rın dı, ürə yi mə ya ğır, gözəl yur dum. 

Mə nə elə gə lir di, yaz da Şu şa da la lə lər aç mır.
Tə bi ət rən gin iti rib. Yox, la lə lər o la lə lər ola bil -
məz di. Aça bil məz di. Sə nin azad lı ğın dan son ra er -
mə ni iş gal çı la rı nın sə nin köksünə od vur du ğu nu,
tə bi ə tin rən gi nin it di yi ni gördük. Sə nin köksünə
çə ki lən hər dağ ürə yi mi zə çə ki lən dağ idi, gözəl
yur dum. ..   

Ba kı- Xan kən di qa ta rı  Ağ da mın Çi nar lı sın da
da ya nır dı. Sə nə gə lən yol  sən siz lik də  qı rı lır dı.
Axı rın cı də fə 1988-ci il də get dim o qa tar la. Bax -
ma ya raq ki, Bər də dən ke çir, sə nə çat ma yan qa tar -
la ge də bil mə dim. Mis ra la ra çe vi rib şe i rə döndər -
dim  Ba kı- Xan kən di qa ta rın da ge dil mə yən
yol la rı mı. Söz ver mi şəm, o qa tar la görüşünə bir
baş qa cür gə lə cəm. ..  

Sə nin lə bağ lı o qə dər xa ti rə lər, söhbət lər var
ki... Sən bir na ğıl san. Şi rin na ğıl. Sən mə nim ahum,
ma ra lım san. .. Sən mən dən ay rı, uzun il lər əsa rət -
də qa la nım san. Sə nin lə da nış maq dan doy maq ol -
mur ki... Xa ti rə lər o qə dər ki...   

Bir də fə... Uşaq idim on da. Ya dı ma uşaq lıq
xa ti rə si ki mi gə lir.  Nə nəm Sən dən  da nı şır dı. Nə -
nə min ba şı na yı ğı şıb qu laq asır dıq.  Bu za man
kənd dən xəs tə lə nən bi ri nin Ba kı ya hə ki mə apa rıl -
dı ğı nı və evi nə döndüyünü de di lər. Ya dım da be lə
bir cümlə qa lıb: “Pro fes sor de yib ki, apa rın Şu şa -
ya. Bir ay Şu şa ha va sın da ol sa, o dağ la rın ha va sı
onu sa gal da caq”.  Nə nəm, "Pro fes sor düz de yir, de -
di. – Şu şa nın ha va sı dər man dı.. ." 

Sə nin şi rin li yin də, sə nin na ğıl lı ğın da, sə nin
doğ ma lı ğın da kim sa ğal maz ki... Dərd lə rə dər man
ola nım, sev gi ünva nım, gözəl yur dum. ...   

Sə nin lə söhbə tim, sözüm bir ömür bit məz ki...
Yaz san, yaz dıq ca bit məz, söylə sən, sa at lar yet məz. ..
Sə nin qoy nun da sı ra la nan ot bas mış cı ğır la rım,
gözü yu mu lu ta pa bi lə cə yim iz lə rim var.  Və sən
Var san.  Əl -ə lə tu tub gə zə cə yik o cı ğır la rı, ürə yi -
mi zin  ya ra la rı nı bir lik də sa ğal da ca ğıq. Möhkəm
ola ca ğıq. Düşmə nə bir də bi zə ya xın düşmə yə im -
kan ver mə yə cə yik. Sev da mız dan, alın ya zı mız dan
ya pı şa ca ğıq. Mən sə nə, Sən mə nə Tan rı nın pa yı -
san, Qa ra ba ğım!   Bu gün ye nə ya ğış ya ğır. Am ma
bu,  haqq ya ğı şı dı...  Hə lə o qə dər söhbət lə ri miz
ola caq ki, şi rin- şə kər, sözlü, na ğıl lı... 

Qa ra ba ğım, can ota ğım! Sən siz lik də ya şa dı -
ğım ömür ömür de yil di ki. Bu ömür bir yad ömrü
idi, mə nim ömrüm de yil di ki!.. 
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Müharibə hələ başlamamışdı, onda mən uşaq
idim. Üzbəüz qonşumuz kənddə başqalarından
fərqlənirdi. Şahmalı əminin gözəl səsi vardı.
Hərdən onun şirin avazı gələrdi. Uşaq olsam da,
bu  səsi qəlbimdə hiss edərdim... Sonra başa
düşdüm ki, o, tanınmış, sevilən bir xa nəndədi.
Şahmalı Kürdoğlunun evi günbəzlərlə bəzədilmiş
daş hasarı və limon bağı ilə də fərqlənirdi. Axı kim
həyətində onun kimi gözəl  bağ sala bilərdi? Bu
bağda öz əli ilə becərdiyi nar, armud, feyxoa,
zəfəran və daha nə naz-nemətlər vardı... Həyətinin
bizimlə üzbəüz olan darva zasından başqa  evinə
yaxın başqa  bir qapısı da vardı. Şahmalı Kürdoğlu
yaşı əllini çoxdan keçmiş, saçları ağappaq olsa da,
uca boyu, işıqlı siması ilə yaraşıqlı bir kişiydi.
Yadımdadı, anama həmişə “Xurma bacı” deyərdi,
adı Durna olsa da. Atam onun xətrini çox
istəyərdi. Qardaşımın toyuna gələndə becərdiyi

limondan da gətirmişdi. Onun limonları da səsi
kimi başqa  dad verirdi. Gənc, gözəl xanımı və
Şahiməli adında balaca oğlu da yaxşı yadımdadı.
Amma onun əvvəlki ailəsində iki oğlu və bir qızı
olduğunu da eşitmişdik. 

İllər ötdü, hələ dərk edə bilmədiyim müharibə
başladı. Deyirdilər, ermənilər illərlə üzərində
çalışdıqları çirkin planlarını həyata keçirməyə
başlayıb. Nankor qonşumuz dinc əhaliyə hücum
çəkir, günahsız qanlar axıdır, qırğınlar edirdi.
Bilməzdim ki, bu soysuzlar bir gün ata-anamı
əlimdən alıb, yurdumuzu talayacaq və mən
ömrüm boyu qanımı mürəkkəbə çevirib belə
nisgilli xatirələrin sözlə şəklini çəkəcəyəm... 

Artıq Ağdam şəhəri, onun yaxın kəndlərindən
olan bizim Qiyaslı da müharibənin gerçəklərini
yaşayırdı. 1992-ci ilin yazında Ağdam şəhərinə
atılan mərmilərdən atam şəhid oldu... Həmin ilin

SƏSİ LİMONLU XANƏNDƏ
Şəhid xanəndə Şahmalı Kürdoğlunun əziz xatirəsinə

Mina RƏŞİD
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payızında isə qonşumuz, o səsi limonlu xanəndə
Şahmalı Kürdoğlu da balaca oğlu ilə öz bağında
şəhid oldu...

Həmin gün bugünkü kimi yadımdadı. Onda
mərmi səsinə, ölüm-itim xəbərinə çoxdan
öyrəşmişdik. Amma ogünkü mərminin uğultusu
hələ də yaddaşımı silkələyir. İndi bu sətirləri
yazarkən həmin uğultudan yenə həyəcan keçirir,
olanları ürək ağrısı ilə xatırlayıram. O gün dəhşətli
bir səs eşitdik, səs o qədər yaxın və o qədər
vahiməliydi ki, tez qaçıb evimizin zirzəmisinə
doluşduq. Aradan bir az keçdi, uşaq sadəlövhlüyü
ilə darvazanı açıb küçəyə çıxdım. Elə sol tərəfə
baxınca Şahmalının həyat yoldaşının qucağında al
qanına bulaşmış balası qışqıra-qışqıra özünü
küçəyə atdığını gördüm... Onda mən dünyanın
bütün rənglərini unutdum. Dünya qan rənginə
dönmüşdü. Elə sarsılmışdım ki, donub qal mış -
dım... Sonra nələr oldu, bir də baxmağa cəsarətim
çatmadı. Axı nə yaşım vardı ki... 

O gün başqa kənddə gecələdik. Səhər açılan
kimi evimizə qayıtdıq. Kənd camaatı xanəndənin
faciəli ölümündən sarsılmış, ağacları, gülləri,
limonları güllələnmiş o dillər əzbəri olan  həyətə
toplanmışdı. Beləcə, xanəndə böyük el məhəbbəti
ilə son mənzilə yola salındı və Qiyaslı kənd
qəbiristanlığında dəfn edildi...

1993-cü il iyulun 23-də Ağdam şəhərı ilə
birgə bizim kəndimiz də işğal edildi. Elə o işğal
günündə, lap düşmən kəndimizə yaxınlaşanda
anam, balaca bacımla mən evimizdən ayrıldıq.
Anama görə az qala düşmənə əsir düşəcəkdik.
Onu evindən, yurdundan qoparmaq olmurdu.
Sonra da Bərdənin Kətəlparaq deyilən kəndində
neçə ev dəyişəndən sonra minnət götürməkdən
bezib dəmir vaqonlardan birinə yerləşdik. Ney lə -
sək də, anamı Bakıya – yataqxanaya apara bil -
mədik. Deyirdi ki, mən buradan kəndin havasını
alıram. Üstəlik, iki oğlu da müharibədə idi. Bir
neçə ildən sonra anam o dözülməz dəmir vaqonda
ağır xəstəliyə düçar olub dünyasını dəyişdi...

Sonra taleyin hökmü ilə Bakıya gəlib çıxdım.
Yaddaşım isə bəzən səssiz, bəzən də tufan
qopararaq öz yerində qalırdı... Odur ki, gözlərimlə

görüb uşaq yaddaşımda saxladıqlarımdan əlavə,
qonşumuz, o istedadlı xanəndə Şahmalı Kürd oğ -
lunun ömürlüyü ilə daha geniş tanış olmağa
başladım. Öyrəndim ki, şirin avazını qonşudan
dinlədiyim Ş.Kürdoğlu bir vaxtlar səsi ilə  Filar -
moniyanı lərzəyə gətirirmiş. Opera və Balet
teatrında xüsusi tamaşaçıları olan müğənni ürəyə
yatan səsiylə yanaşı, savadı, dünyagörüşü ilə də
olduğu məclislərin yaraşığı imiş. O, böyük Füzu -
linin aşiqi kimi şairin qəzəllərini ürəkdən, ayrı bir
şövqlə oxuyarmış. Xanəndə, musiqişünas alim
Vəli Məmmədovla görüşüb Ş.Kürdoğlu ilə bağlı
mətbuatda yazılar da yazdım. Vəli müəllim
deyirdi ki, onun səsində Xan əminin səsinin çalar -
ları vardı. Səsindən Qarabağ nəfəsi duyulurdu.
Ş.Kürdoğlu musiqi ilə yanaşı, ədəbiyyatı,
rəssamlığı gözəl bilirdi, hüquq təhsili almışdı.
Həmişə dostlarına deyirdi ki, gəlib bizdə dincəlin.
Əvəzsiz müəllim, “Ağa” kimi hörmət
bəslədiyimiz muğam bilicisi və xanəndə Seyid
Şuşinski onun müəllimi olub. Bir dəfə onu da
Ağdama, Qiyaslı kəndinə qonaq aparmışdı...

Yazılarını maraqla izlədiyim hörmətli tənqid -
çimiz Vaqif Yusifli də Ş.Kürdoğlunun səsinin,
sənə tinin vurğunudur. Tənqidçi ilə elə bir görü -
şümüz olmayıb ki, bu gözəl xanəndəni  xatır -
lamayaq. Vaqif müəllim təkcə söz yox, həm də səs
sərrafıdır. V.Yusifli onunla dost imiş, hətta Qiyaslı
kəndində xanəndənin qonağı da olubmuş...

Vəli müəllim deyirdi ki, əgər istəsəydi, o,
doğma Bakıda yaşayar və sənəti ilə daha uca
zirvələri fəth edərdi. Ona dəfələrlə demişdilər ki,
evini, Qiyaslını bu müharibə şəraitində tərk eləsin.
Amma doğulduğu ocaq, Qarabağ mühiti onu elə
ağuşuna almışdı ki, özünü unutmuşdu... 

O gün də nar ağacının yanında sanki ölümünü
gözləyirmiş. Deyirlər, xanəndə qan qırmızı, cənnət
meyvəsi narın rənginə bürünüb o dünyaya köç
edərkən qonşudan onun gözəl avazı gəlirmiş:

Fəsillər ötüşüb keçdikcə zaman
Vaxt olur, həyatda dəyişir insan.
Mən səni unudan deyiləm, inan,
Sən də, ey gözəl yar,  xatırla məni. 
Sən də, ey gözəl yurd, xatırla məni...
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İndi bildim ki, hər yer Qarabağdır!
Bombalanan Gəncə, Bərdə, Tərtər...
Hədəf seçilən Mingəçevir...
Mülki şəhid verən Naftalandır Qarabağ!
Hər səhərini Qarabağ adıyla qarşılayıb,

gecələrini dirigözlü açan Bakıdır Qarabağ!
İndi bildim ki, hər kəs qarabağlıdır...
Yaralı əsgərini gülləbarandan çıxaranda şəhid

olan Turqut həkimdir Qarabağ!
Bayraqlarımız sancıldıqca Azan verən

Namiqdir Qarabağ!
Döyüş yoldaşlarını qorumaq üçün erməni

zabitlərini əliyalın boğan Cəbrayıldır Qarabağ!
İndi bildim ki, şəhidlərlə tükənmir,  bütövləşir

bu millət!
Çün Qarabağ candır!
Hər qarışı uğrunda şəhid gedən igidlərin

canı...
İndi bildim ki, tək ön cəbhə deyil, arxa

cəbhədir Qarabağ!

Növbələrə düzülüb əsgərinə qan göndərən
minlərdir Qarabağ!

Son qəpiyini əsgərinə pay yollayan Hikmət
babadır Qarabağ!

Bayraq tikən Laçın nənədir Qarabağ!
Bombalanan evindən bayrağını çıxaran gən -

cəli Xəyyamdır Qarabağ!
Qarabağ – tək torpaq deyil, meşə deyil, dağ

deyil!
Qarabağ – namusdur, qeyrətdir, üz ağıdır!
Qarabağ – narahat ruhların doğma məkanı,
Üzeyirdir, Natəvandır, Bülbüldür – Qarabağ!
Poladdır, Raqufdur, Mübarizdir – Qarabağ! 
İndi üzümü Məğribə və Məşriqə tutub rahat

ürəklə deyirəm:
– Ehey! Eşidirsən, dünya?
Qarabağ – Azərbaycandır!
Başını dik tut, Vətən, eşidirsən?
Qarabağ – Azərbaycandır!
Azərbaycandır – Qarabağ!

QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!

Günel MEHRİ 
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Müharibənin ağır günləri idi. Avtobusda
gedərkən qarşımda dayanmış orta yaşlı  qadın
diqqətimi cəlb etdi. Üzünün ifadəsi daşa dön müş -
dü, gözləri donmuşdu, hərəkətsiz halda bir nöq -
təyə baxırdı. Avtobusun pəncərəsindən görü nən
mənzərə sürətlə dəyişsə də, qadının baxışları tər -
pənmirdi. O, hardasa uzaqlarda, çox uzaqlarda idi.

İnsanları müşahidə etməyi xoşlayıram.
Hərəkətləri, üzlərinin cizgiləri, danışıq tərzləri
onların hər birinin xarakterini, yaşadıqları həyatı
qısa zaman kəsiyində olsa da, təxmin etməyə
imkan verir. İnsan mənzərələri çox maraqlı bir
sosial tablodur. Rənglər eyni olsa da, onlar bir-
birlərinə heç oxşamırlar və bu müxtəlifliyin sonu
yoxdur. Sən bu tablonun hansı bucağındasan? O
bucaq iki yanaşı yola bənzəyir. İrəliyə baxanda
uzaq üfüqdə yolların birləşməsini görürsən. Lakin
təbiətin cazibə qüvvəsi insanı ilkin başlanğıcına
nə qədər bağlayırsa, paralel olaraq bir o qədər özəl
gözəlliyi geniş göstərir. Paralel yollar heç zaman
birləşmir. Fərdilik özəl gözəllik olsa da, insanları
bir-birindən uzaqlaşdırır, uzaqlaşdıqca dünya da
genişlənir və yadlaşır. Bu bizim aşkar sezmə -
diyimiz uzun və təzadlı bir prosesdir. 

Qarşımda durmuş qadın həmin paralel yolların
sərnişininə bənzəyirdi. O, özünün mənə yad olan
dünyasında idi. Onu daş heykələ dön dərən,
ətrafından tamamilə təcrid etmiş dünyasının
obyekti nə idisə, çox ciddi və qeyri-adi bir səbəb
olmalıydı. 

Elə bu dəm mobil telefonu zəng çaldı. Qadın
sanki yuxudan ayıldı, əlində tutduğu telefonu açıb
tələsik qulağına çatdırdı. Həyəcanlı “hay can”a
xəttin o başından cavab verdi kimsə. O kimsənin
səsini eşitcək daş heykəl canlandı, gözlərinin buzu
əridi, doldu, dodaqları kövrəldi, titrək səslə yalnız
bir neçə dəfə eyni cümləni ürəkdolusu təkrar etdi:
“Səsinə qurban olum!..” Danışıq çox tez bitdi,

amma “səsinə qurban olum”u vücudunda qaldı.
O kimsənin səsini eşitmək çox vacib idi qadın
üçün, o səs qadının həyatının bir parçası idi, yox,
daha dəqiq desəm, həyatının özü idi. 

İnsan ən kiçik gözləntisinə belə çatdıqda
xoşbəxt olmağı bacarır, onu bölüşməyə can atır.
Qadın ətrafına göz gəzdirdi, istəyirdi ki, hamı onun
sevincini görsün, şərik olsun. Ən yaxınlığında
durmuş sərnişin mən idim. Üzünü sözlü adam kimi
mənə çevirdi, nəsə soruşmağımı gözlədi. Məsələni
anladım, o qadın ana, səsinə qurban olduğu o kəs
isə oğlu olmalıydı, yəqin ki, cəbhədən zəng
etmişdi. Onu daşa döndərmiş, baxışlarını uzaq bir
nöqtədə dondurmuş dünyası, sən demə, cəbhədəki
oğluna bağlıymış. Hətta ictimai nəqliyyatın
qayğıları belə, oğlunda yaşayan dünyasına bir
anlığa da olsa, soxula bilmirdi. Əgər belə anda
deyilmiş xoş bir söz qarşındakının narahatlığını,
təşvişini bir misqal da olsa, azalda biləcəksə və
ya yaşadığı xoşbəxt anı uzadacaqsa, onda gərək
nə qədər biganə, duyğusuz, qəddar adam olasan
ki, bunu etməyəsən. Təxmin etdiyimi bir daha
soruşmadan, sadəcə, təsdiqlədim: “Oğlunuz
ordadır, sağ-salamat, qələbə ilə qayıtsın!” Qadın
cavabında hamıının eşidə biləcəyi səslə ucadan:
“Sağ ol, başına dönüm, amin! Cəmi gedənlərimiz
qayıtsın!” söylədi. O anda özüm də yüngülləşdim,
elə bildim ki, qadına da, əsgər oğluna da qüvvət
verdim, qoruyucu mələklər oğlanı qanadlarının
altına aldılar, müqəddəs missiyasında ona zaval
olmayacaq. 

Deyirlər ki, övlad heç zaman valideyninin
borcundan çıxa bilməz. Həmişə düşünmüşəm ki,

Şəhidlərə
Arzu QAZIYEVA
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axı o hansı borcdur ki, onu ödəmək mümkün
deyil? Nəhayətdə gəldiyim qənaət budur ki,
övladın valideyninə qaytara bilməyəcəyi borc ana
südü, ata iliyidir. Siz anasının verdiyi südü anasına,
atasının sümüyündən ötürdüyü iliyi atasına qay-
tarmaqla borcundan çıxmış övlad görmüsünüzmü?
Mümkünsüz! Lakin Uca Yaradan mərhəmətlidir,
heç zaman insanı naümid qoymur. O, yaratdığına
bir şans verib: övlad vaxtı çatanda özünə yuva
qursun, ocaq tiksin, dünyaya öz övladını gətirsin,
valideyninin ona verdiyni övladına ötür sün.
Valideynin borcundan yalnız bu yolla çıxmaq olur.
Ağlımıza da gətirmədiyiniz bir fəlsəfə, Yaradanın
mümkün olmayana eyni zamanda bir işıq ucu
verməsi. Nə qədər qəribə olsa da, zənnimcə, bu
belədir. Bu, Yaradanın yazdığı həyatın hökmüdür.
Gerisi bizlikdir. 

Bəs bu borcu ödəyə BİLMƏYƏNLƏRİN
Yaradan qarşısında hesabatı nə olacaq, necə ola-
caq? Bu hökmü yerinə yetirə bilməyən
şəhidlərimiz var axı. Həyatı boyu heç nədən qorx-
mayan atanı hər dəfə telefon zəngi ilə diksindirmiş,
“Bir-iki gün də qal, gedərsən” deyən anaya “qala
bilmərəm, məni gözləyirlər” demiş, “Rəfail dayı,
Ülvini Beyləqan xəstəxanasına apardılar, yaralanıb
(çox qan itirdiyindən xilas etmək mümkün
olmadı). İmkanınız varsa, təcili ora gəlin. Ona aid
nə varsa, məndədir. Əgər sağ qalsam, gətirib
verəcəm, şəhid olsam, sağ qalan dostlar gətirib
verəcəklər, haqqınızı halal edin”, “A bala,
əsgərliyini bitirməyinə day bir ay qaldı” deyən
ataya, “yox hələ, qarşıda görüləsi işlərimiz var”
söyləmiş, ana çiynində son mənzilə gedən şəhidlər
necə, borclu qaldılarmı? 

Xoşbəxt o valideyndir ki, son mənzilə
övladının çiynində gedir. Bəs övladını son mənzilə
çiynində yola salan valideyn? Bircəsinin əzabını,
sarsıntısını qalan ömürdə daşımaq hansı hökmün
ayağına yazılır? Yaradanın buna da çarəsi vardı,
valideynlərə çəkisi heç nəylə ödənməyəcək
yoxluğu daşıya bilmək gücü verdi, “Təki Vətən
sağ olsun!” dedirtməklə. VƏTƏN Yaradanın
verdiyi hökmün güzəştinə çevrildi, VƏTƏN şəhidə
borcundan çıxmalı olduğu valideyni əvəz etdi.
VƏTƏN övlad borcu gözləyən valideynə öv la dı -
nın şəhidliyinin təsəllisi, təskinliyi oldu həm də. 

2855 övlad... 2855 şəhid... 2855 yarımçıq
kəsilmiş insan taleyi... 2855 portret... Onların

arasında çiçəyi hələ çırtlamamış çoxlu gənc oğlan
da vardı. O uşaqların hər birinə baxanda
fikirləşdirdim ki, aman Allah, onlar nə vaxt
böyüdülər? Bu necə oldu ki, biz hiss etmədik?
Onlar şəhid olanda birdən-birə ayıldıq, birqəfil
gördük ki, “çəlimsiz uşaq” dediyimiz o uşaqlar
necə də ərən, cüssəli, yaraşıqlı, nur simalı, hərəsi
yüz igidə dəyən İGİDlərmiş. 

2855 igid... Bu rəqəmə onların əzizlərinin,
doğmalarının göz yaşlarını, sarsıntılarını da əlavə
edin. O zaman hər bir saniyənin hökm oxuduğu
dəhşətli müharibənin məzmunu tam aydın və real
təsəvvür olunar. Filosof Uilyam Tekerrey haqlı
demişdi: “Müharibə qadınlara və kişilərə eyni
dərəcədə təsir göstərir. Bəzilərinin qanını,
bəzilərinin isə göz yaşlarını alır...” 

2855 şəhid  2855 dastan, 2855 əfsanə,  2855
qəhrəmanlıq tablosu deməkdir. Lakin o qorxunc,
vahiməli müharibə tablolarında həmişə bir işıq da
təsvir olunacaq. Bu işıq 2855 şəhidin sonsuz
VƏTƏN SEVGİSİDİR. 

VƏTƏN anadır, VƏTƏN atadır, nəhayətdə,
VƏTƏN valideyndir. Valideyn borcundan çıx mağa
imkan tapmayanlar VƏTƏNin övladları oldular.
Şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla, yazdıqları dastanları
özlərindən sonrakı nəslə ötürməklə, VƏTƏNin
borcundan çıxmaqla həm də vali deyinlərinin bor-
cundan çıxmış oldular. VƏTƏN uğrunda bir
nəğməyə döndülər, VƏTƏNin özü oldular. 

Onların arasında bir ovlad da vardı, səngərdə
“Vətən yaxşıdır” deyib Vətəninə-valideyninə
mahnı da oxumuşdu: 

Dumanlı dağların başında durdum,
Dumandan özümə bir xeymə qurdum,
Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum,
Dumanlar içində duman görünür...

…Deyirlər, bülbülə çəmən yaxşıdır,
İnsançün laləzar Vətən yaxşıdır,
Şair, sorma Vətən nədən yaxşıdır?
Adı gəlcək könlüm xəndan görünür.

O şirin səsin əks-sədası Qarabağa yayıldı,
cingiltisi çaylara qarışdı, dağlarda dolandı, göylərə
qalxdı… 

“Səsinə qurban olum” – deyən ananınsa səsi
hələ də qulağımdadır…
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Şahanə MÜŞFİQ

SALAM, ŞUŞA...
YUXULARIMIZ

ÇİN OLDU!
Anamın xatirələrindən tanıyıram Şuşanı.

Ailəmizdə bu qala şəhəri görən tək adamdır o.
Hələ körpə vaxtımızdan layla əvəzi, nağıl əvəzi
Şuşanı danışardı bizə. Məktəbli ikən bir neçə dəfə
səfər etdiyi Şuşada nə görmüşdüsə, heç unuda
bilmir, hər fürsətdə eyni xatirələri təkrar-təkrar,
bezmədən, usanmadan danışırdı.

– Bax, "Şuşa" yazılan o böyük qala divarında
dayınızın adı var...

– Topxana meşəsində çantalarımızı qoyub
muzeyə, Vaqifin məqbərəsinə getdik...

– Şuşa çox yuxarıdadır. Ordan baxanda
adamlar çox xırda görünürlər...

– Cıdır düzü, İsa bulağı... Cənnət idi Şuşa,
cənnət...

Və sair... Və ilaxır... Anam hər dəfə yaddaş
dəftərini vərəqlədikcə onun Şuşaya aid hissəsində
mütləq "əl saxlar", dərindən köks ötürər, dəfələrlə
dinlədiyimiz, amma heç doymadığımız xatirələrini
yenidən tozlu səhifələr arasından "çıxarıb", tozunu
silirmişcəsinə təzədən anladardı. Özü də fikir
vermişdim, anam Şuşadan danışanda təmiz
dəyişərdi. Gözləri parıldayar, sanki canına yeni bir
can gələr, şövqlə, ucadan danışardı. Getdikcə də
özü hiss eləmədən səsini qaldırardı. Elə hündürdən
danışardı ki, sanki səsini uzaqlardan boynubükük,
həsrətli Şuşaya yetirməyə, "bax, səndən danışıram,
səni unutmuram, unutdurmuram" deməyə
çalışardı.

Anamdan sonra daha bir neçə nəfərdən
dinləmişəm Şuşanı. Hamısının ortaq xüsusiyyəti
Şuşanı cənnətə bənzətmələri və ondan danışarkən
gözlərində yanan işıq idi. Sanki o, Şuşaya məxsus

sehrli bir işıqdı, adı çəkilən kimi qonardı gözlərə.
Etiraf edim ki, Şuşadan danışan, onu görən

hər kəsə içimdə qəribə bir həsəd hissi vardı.
Onlara o qədər qibtə edərdim ki, nə bəxtəvərdilər
e, Şuşanı görüblər. Gərək mən elə 1992-ci ilin
noyabrında, Şuşanın işğalından 6 ay sonramı
doğulaydım? Bəs birdən mən heç vaxt görə
bilməsəm oraları? Bəs birdən Qarabağı, işğal
altındakı torpaqları azad görməyə ömür vəfa
eləməsə?

Çox suallar, çox təlaşlar vardı qəlbimdə.
Yəqin, buna görədir heç vaxt getmədiyim,
görmədiyim Şuşanı dəfələrlə yuxumda ziyarət
elədim. Həyatda gedə bilməməyimə üzülən
ruhum, deyəsən, gecələr bir anlıq da olsa, Şuşaya
aparırdı məni. Özü də hər dəfəsində Şuşanı yenicə
azad olunmuş görürdüm. Amma buna bax -
mayaraq, yenə də cənnətməkan idi, yuxularımda
belə...

Müxtəlif zamanlarda üç dəfə təkrar gördüyüm
bir yuxumda Şuşa yaşıl rəngdə idi. Özü də bizim
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gördüyümüz, tanıdığımız yaşıl deyil. Dumduru,
saf, insanın içini aydınladan yaşıl. Bir şair
dostumla o gözəl yerlərə ilk ayaq basanlardan
biriymişik. Qəlbimdə o qədər böyük sevinc, fərəh
vardı ki... Bir o qədər də təəccüblü idim: İlahi,
buralar necə gözəldir?!

27 sentyabrda Azərbaycan Qarabağ uğrunda
qərarlı və böyük müharibəsinə başlayandan bir
neçə gün sonra, yavaş-yavaş torpaqlarımız azad
olunmağa başladıqca bir gün həmin dostum mənə
yazdı ki, deyəsən, yuxun çin olur axı, Şuşaya az
qalıb. Dedim, elədir, inanıram ki, biz oraya
gedəcəyik, elə bu müharibədə Şuşa azad olunacaq.
Dedim, amma içimdə yenə də təlaş vardı: birdən
fələk biz deyəni deməsə?!

Amma bu dəfə uca Allah da biz tərəfdəydi,
görünür.

Vətən müharibəmizin 42-ci günündə –
noyabrın 8-də hamımızın əlimiz ürəyimizin
üstündə gözlədiyi o möhtəşəm xəbər gəldi. Cənab
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev
vətənimiz, müstəqilliyimiz, bayrağımız uğrunda
canından keçmiş şəhidlərimizin ruhuna və
xatirəsinə sonsuz sayğının təcəssümü kimi bütün
Azərbaycan xalqının həyəcanla gözlədiyi o xəbəri
məhz Şəhidlər Xiyabanından elan elədi: "Şuşa
şəhəri 28 il 6 aylıq zamandan sonra düşmən
işğalından azad olunub!"

Yaşım elə çox olmasa da, əminliklə deyirəm
ki, Azərbaycan heç bir bayramı, heç bir özəl günü
bu coşquyla, bu sevinclə, bu birliklə
qutlamamışdı. Şuşanın azadlığı təkcə ölkə
daxilində deyil, ölkə xaricində yaşayan, o taylı-bu
taylı soydaşlarımızın ortaq sevincinə, fəxarətinə
çevrildi. Şəhid anaları "balamızın qanı yerdə
qalmır" deyə şükür etdi, qazilərimiz qürurla başını
dik tutdu, şuşalılar illərdir sandıqda saxladıqları
evlərinin paslı açarlarını çıxarıb, öpüb alınlarına
qoydular, xalqımız küçələrdəcə qol götürüb
oynadı...

Bütün dünya mediası Şuşanın əsrarəngiz
azadlığından, Azərbaycan əsgərinin misli
görünməmiş rəşadətindən yazdı. Düşmənə qarşı
texnikasız, üzbəüz döyüşlə qalib gələn, uca

qayaları başına yağan gülləni, mərmini vecinə
almadan dırmaşan, yarasını yoldaca bağlayıb
düşmən üstünə bıçaqla, tapançayla, əliyalın
hücuma keçən, yaralısını, şəhidini yolda
qoymayıb, özüylə birgə Şuşaya çatdıran
Azərbaycan oğullarından indi təkcə biz deyil,
bütün dünya danışır. Və Azərbaycan sevdalısı hər
kəsin dilində bir şüar səslənir:

Qədəmlərinə qurban, Azərbaycan əsgəri!
Mətanətin, cəsarətin var olsun, Ali Baş
Komandan! Müzəffərliyin pozulmasın, ordumuz!

Qafqazın konservatoriyası, Azərbaycanın və
Şərqin mədəniyyət beşiyi Şuşanın dağlarından
duman çəkildi artıq. Övladları yaralarını sarımağa
qayıdır.

Xəbəri alan kimi boynuna sarılıb təbrik
elədiyim anamın minlərlə azərbaycanlı kimi
sevinc göz yaşları yanaqlarından axıb gülümsəyən
dodaqlarını islatdı. İki gündür o yenə də Şuşadan,
orda gördüklərindən danışır. Bu dəfə gördüklərini
bizə də göstərə biləcəyi inamı və sevinciylə.

Hər kəs deyirdi ki, Qarabağın ürəyi Şuşadır.
O azad olunarsa, zəfərimiz yaxındır. Elə də oldu!
Şuşanın azadlığından cəmi bir gün sonra- 10
noyabrda Azərbaycanın Qarabağdakı tam qələbəsi
elan olundu!

Yuxularımız çin, xəyallarımız gerçək oldu,
Şuşa!

Gəlirik, Qarabağım!
Yuxularımızı çin edənlərə min alqış!
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Uzaqdan sevmək deyəndə ağlıma ilk sən
gəlirsən, Laçınım. Səni heç vaxt görmədən ta -
nıdım, sevdim. Babamın xatirələrindən, nənəmin
hər Laçın adı gələndə səsinin titrəməsindən
tanıdım səni. Anamın, atamın uşaqlıq he kayə -
lərindən eşitdim səni, hər xatirədən bir ovuc
qoparıb xəyalımda Laçın yaratdım. Heç gör -
mədiyim bir Laçınım oldu mənim, armud
agaclarından tutmuş, adını eşitdiyim poçtun
yanına qədər hamısının şəklini özüm çəkdim
təxəyyülümdə. Amma rəngsiz qaldı hamısı. Nə
qədər çalışdımsa, rəng verə bilmədim, ağ-qara
qaldın xəyalımda. Sonradan öyrəndim, insan
görmədiyi bir şeyi rəngli təsəvvür edə bilməzmiş.
Onda qorxmuşdum, mənim də rəngim qaçmışdı.

Sənin hər zaman ağla qara arasında qalmağından
qorxmuşdum... Qorxumla birgə ümidim vardı
həmişə. Günəşini sarıya, göy üzünu maviyə
boyayıb səni rəngli görmək ümidim vardı... Canlı
görmək...

...Bu gün nə oldu, bilirsən? O qorxu çıxdı
getdi ürəyimdən. Bizimsən artıq, bizimsən.
Gözlərimlə görəcəm səni, hər daşını, gülünü,
çiçəyini rəngiylə görəcəm. Sənin də rəngin
qayıdacaq, sənlə bağlı xatirələrimin də. Hər şey
daha gözəl olacaq səninlə...

Danışacaq, paylaşacaq o qədər sözüm var ki...
Onlar da qalsın görüş günümüzə.

Tez zamanda görüşmək diləyilə. Qayıdışın
mübarək, Vətən!

RƏNGLƏRİN
ƏN GÖZƏLİ

Leyla NAZLI
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Selcan KƏRİMLİ, 
“Gənc istedadlar” liseyinin 7-ci sinif şagirdi

QARABAĞSIZ 
28 İL...

Qarabağsız 28 il... 28 saat yox, 28 gün yox,
28 ay yox, tam 28 il Qarabağsız qaldı Azərbaycan
xalqı. O xalq ki, öz doğma evlərindən zorla, insaf-
sızca çıxarılarkən sona qədər düşmənlə savaşdı,
bir an belə doğulub böyüdüyü torpaqları buraxıb
getmək istəmədi. O xalq ki, ölümü saya salmadı,
canını önəmsəmədi, "Təki öz yurdumuzda qalaq,
Vətənimiz düşmən əlinə keçməsin" deyərək ayaq-
larını yerə bərk dirədi. Lakin zalım, namərd
düşmən buna imkan vermədi. Qadın, uşaq
demədən minlərcə azərbaycanlını qətlə yetirdilər,
yüzlərlə insanı əsir götürdülər. Vətənini öz canın-
dan çox sevən insanlar doğma torpaqlarından köç-
kün düşmək məcburiyyətində qaldılar. 28 il
boyunca öz dədə-baba yurdlarından ayrı qalsalar
da, bir an belə əziz Vətənlərini unutmadılar. Hər
vaxt ümidlə gözlədilər. Əmin idilər ki, bir gün
mütləq öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar, xarı
bülbülün gözəl ətrini duyacaqlar, bumbuz bulaq-
lardan su içəcəklər, başı qarlı dağları, səfalı
meşələri gəzəcəklər. Təəssüflər olsun ki, nənə-ba-
balarımız, el ağsaqqalları, el ağbirçəkləri yurd
həsrəti ilə, öz torpaqlarına qovuşmadan bu dünya-
dan köçüb getdilər. Amma qəlbdən gələn bayatı-

ları, şeirləri, nəğmələri dillər əzbəri oldu, dildən-
dilə keçərək onları yaşatdı. Belə qəlbdən gələn ba-
yatılardan biri də babamın rəhmətlik anasının
yazdığı bu bayatıdır:

Gedərəm gedən olsa,
Yolu öyrədən olsa,
Mən də qoşulub gedərəm, 
Qarabağa gedən olsa.

Ən böyük həsrət Vətən həsrəti, ən təsirli
nəğmə isə həsrət nəğməsidir. Qarabağdan köçkün
düşmüş həmvətənlərimiz nəğmələrini böyük
Vətən həsrəti ilə oxuyurdular. Ona görə onların
səsi bu qədər şirin, bayatıları, şeirləri bu qədər
təsirlidir.

Vətən həsrəti ən böyük dərd imiş. Mən bir qa-
rabağlı olaraq bunun şahidiyəm. Bizim ailədə
valideynlərim, babam, nənəm həmişə Qarabağdan
danışdıqları üçün mən özümü orada olmuş, o tor-
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paqları görmüş kimi hiss edirəm. Və onlarla
birlikdə hər zaman Qarabağın həsrətini çəkirdim,
ona qovuşacağımız günü səbirsizliklə göz -
ləyirdim. 

Başqa valideynlər də mənim valideynlərim
kimi öz övladlarına daim Vətən sevgisi aşılayırdı.
Onlara haradan gəldiklərini deyirdi, gəldikləri
yerin necə gözəl olduğundan danışırdı. Doğma
yurdlarının hara olduğunu nə özləri unudurdu, nə
də övladlarına unutdururdular. Uşaqlar böyük
Vətən sevgisi ilə böyüyürdülər. Valideynlərinin
danışdığı o cənnətməkan Qarabağı öz gözləri ilə
görməyə can atırdılar. 

Elə həmin uşaqlar idi 2020-ci il 27 sentyabr
Vətən müharibəsinin başladığı dövrdə Vətən sev-
gisi ilə tərəddüd etmədən irəli atılıb namərd
düşməni məhv edən. Onlar hər dəfə atəş açarkən
28 il bundan əvvəl ata-anasının qovulduğu o yurdu
düşünürdülər. Bu doğma torpaqlarımıza qovuş-
maq üçün "Öldü var, döndü yoxdur!" – deyirdilər.
Bütün əsgərlərimizin tək bir amalı var idi: Doğma

Vətənin bütün torpaqlarını işğaldan azad etmək.
Onlar igidliklə, qəhrəmancasına vuruşurdular. Bu
qəhrəmanlarımızın bir çoxu torpaq uğrunda sava-
şıb qazi oldu, 2855 cəngavərimiz isə həyatını itirib
şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 

Şəhidlərimiz... Onlar hər kəsə nəsib olmayan
yerdədirlər, haqqın dərgahında, cənnətdə. "Vətən
sağ olsun!" – deyərək öz canlarını qurban verdilər.
Biz onların borclarını heç cür ödəyə bilmərik,
şəhidlərimizin borcu ödənilməzdir. Onların igid-
liyini Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq və
onları daim qəlbində yaşadacaq. Bayrağımız
şəhidlərimizin məzarları başında həmişə qürurla
dalğalanacaq. Gələcəkdə şəhidlərimizin övladları
atalarının necə şərəfli, müqəddəs bir iş uğrunda öz
canını fəda etdiyini öyrənəndə böyük fəxr hissi
keçirəcəklər. Artıq şəhidlərimiz məzarlarında rahat
yata bilərlər. Çünki uğrunda canlarından keç -
dikləri Qarabağ tamamilə azaddır. İşğal edilən tor-
paqlarımız şanlı əsgərlərimiz sayəsində artıq
bizimdir. Bundan sonra qarabağlılar öz nəğ mə -
lərini həsrət ilə yox, sevinclə oxuyacaqlar. Bu illər
ərzində  torpaqlarına qovuşmaq üçün göz yaşı
tökənlər bundan sonra sevinc göz yaşları axıda-
caqlar. 28 illik həsrət sona yetdi. Artıq öz torpaq-
larımıza qovuşduq. O cənnət məkanlar yenidən
bizim oldu. Bütün dünya Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan  ordusunun gücünün və dəmir yum-
ruq kimi birləşib birlik olmasının şahidi oldu. An-
ladılar ki, Azərbaycan xalqı bir olduqca heç kim
onu sarsıda, məğlub edə bilməz. 

Bizə bu sevincli günləri yaşatdığı üçün Ali
Baş Komandanımızla, sarsılmaz, şanlı ordumuzla
fəxr edirəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, türkəm,
azərbaycanlıyam, azad Qarabağın övladıyam! 

Böyük hiss və həyəcanla, kövrələrək yazdı-
ğım essemi Ali Baş Komandanın söylədiyi bu
şanlı sözlər ilə bitirmək istəyirəm:

"Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki,
Füzuli bizimdir! Cəbrayıl bizimdir! Zəngilan bi-
zimdir! Qubadlı bizimdir! Ağdam bizimdir! Laçın
bizimdir! Kəlbəcər bizimdir! Şuşa bizimdir! Qa-
rabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq
olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan!”
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Pərviz AXUND 

BİR
ƏLÇİM

XATİRƏ
Hərdən adama elə gəlir ki, uzun illər öncə baş

vermiş hadisələrin üzərindən o qədər də çox vaxt
keçməyib. 30 il az vaxt deyil, amma uzun bir
müddət də sayılmaz. Zaman bizi həmişə yanıldır.
Gələcək uzaq mənzil kimi görünür. Həmin
gələcəyə çatıb, onu keçmişə yolladıqda sanki
dünən yaşanmış kimi xatırlayırıq. Nəzərimizdə
gələcək uzaqda, keçmiş isə yaxındadır. Çünkü biz
keçmişi artıq yaşamışıq, yaxşı-yaman üzərindən
aşıb keçə bilmişik. Amma gələcəyə dair heç bir
fikrimiz yoxdur. Varsa da, əmin ola bilmirik,
yalnız təxmin etmək olar. Gələcək bizə yaddır və
bizə yad olan nə varsa, həmişə uzaq görünür. 

Qarabağ Azərbaycan insanı üçün bütün
zamanların şah damarıdır. Qarabağ nə keçmişdi,
nə gələcək. O, bir sonsuzluqdur bizim üçün.
Qarabağ zamanın və məkanın ötəsində bir
qavrama çevrilib artıq. Torpaqlarımızın haçansa
geri alınacağına ümid etsək də, çoxumuz
düzünürdük ki, o xoş gün bizdən sonrakı nəsillərə
qaldı. Bu səbəbdən, yuxarıdakı fikrimə qüvvət
olaraq deyim ki, bəzən məkan baxımından çox
uzaq göründü o torpaqlar. 

Zaman elə gətirdi ki, laçınlı da, kəlbəcərli də,
zəngilanlı da özünü qarabağlı hesab etməyə
başladı. Düşmən qarabağətrafı rayonları
Qarabağın təhlükəsizlik zonası adı altında işğal
edəndə o ərazilərin insanlarının dərdi, həsrəti
ümumiləşdi və Qarabağ yarasına çevrildi. Tək o
insanlar deyil, bütün Azərbaycanın və dünya
azərbaycanlılarının tək dərdi oldu Qarabağ. 

Biz laçından köçəndə mənim beş yaşım vardı.
Sovet hökumətinin son, müstəqilliyin isə ilk

illərinə təsadüf etmişdi uşaqlığım. Oynamaqdan,
dəcəllik etməkdən başqa heç bir dərdi olmayan
uşağa ata yurdunu tərk etmək, o qapıdan o biri
qapıya pənah aparmaq elə də təsir edə bilmzədi.
Əksinə, o yaşda uşaq üçün köç maşınlarının
üstündə səfərə çıxmaq əyləncəli görünə bilərdi.
Biz sonralar anlayacaqdıq ki, yuvasını dimdiyində
daşıyan quş misalı atamız və anamız köçümüzü
neçə-neçə ünvana necə təlaşla daşıyıb. Durduğun
yerdə, günün günorta çağı minbir əziyyətlə
qurduğun, hər daşına alın təri tökdüyün təmtəraqlı
evindən məcburən qaçıb, uçuq-sökük daxmalara
sığınmaq, üç gün orda, beş gün burda köçəri həyat
yaşamaq – bunları indiki yaşımda təsəvvürümə
gətirəndə dəhşətə gəlirəm. Yurdumuzun hər yanı
doğmadır, amma ocaq bambaşqa bir nəsnədir.
Qaçqınçılığın ən ağr mənəvi-psixoloji təsiri daha
çox qaçqın uşaqlarının üzərində hiss olunurdu.
Onlar böyüdükcə yaşadıqları qarğı-qamış
daxmalarda min türlü qayğının, ehtiyacın onları
necə çulğadığını öz gözləriylə gördülər. Bütün
bunların fonunda böyüməkdə olan qaçqın
uşaqlarına havayı verilən bir “sovqat” vardı:
"Travma!" O hadisələrin başımıza gəlməsindən
xeyli vaxt keçib. Hətta bir çox yaralarımız qaysaq
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bağlayıb, daha bizi incitmir. Torpaqlarımıza
qədəm basdığımız ilk gün, inanıram ki, olan-qalan
dərdimiz də yox olub gedəcək. Şübhəsiz ki, gözəl
günlər görəcəyik. O "travma" isə heç vaxt yad -
daşı mızdan silinməyəcək. Çünki məhz odur
uşaqlığımızı əlimizdən zorla dartıb alan...

44 günlük müharibədə qalib gəldik. Bu
qalibiyyət hər üç cəbhədə – hərbi, siyasi və in for -
masiya cəbhələrində əzmlə mübarizə aparma ğımı -
zın sayəsində baş tutdu. İqtidarından tutmuş,
müxalifətinə qədər hər kəs birləşdi və dəmir
yumruğa çevrildi. Bu müharibənin, əslində, 44
gün yox, 33 ildir davam etdiyi hər kəsə bəllidir.
İstər buna soyuq müharibə deyin, istər atəşkəsin
pozulması deyin. Nəticədə bu və ya başqa şəkildə
düşmən yaxamızdan düşmədi ki düşmədi. Məhz
1987-ci ildən ermənilər təxribat törətmiş, etnik
təmizləmə prosesinə başlamışlar. Dünyaya göz
açar-açmaz mənim və yaşıdlarımın taleyinə
didərginlik yazılıbmış. 

2020-ci ilin 27 sentyabrından başlayan Vətən
müharibəsində mənfur qonşuya başa saldıq ki,
gözəl ölkəmizin ərazisinə soxulub "ikinci ha yas -
tan" qondara bilməzsiniz. Gec oldu, amma güc
oldu. Biz elə bir coğrafiyadayıq ki, burda son də -
rəcə siyasi iradə nümayiş etdirməsən – bura iq ti -
sadi və mədəni əlaqələr də daxildir – göz görə-gö rə
haqqını çeynəyərlər, üstəlik, üstündən su da içərlər. 

İndi dağlar bizimdir, göy yaylaqlar, buz
bulaqlar bizimdir. İndi bizik o yerlərin ağası.
Hərdən bütün olanlar mənə möcüzə kimi gəlir.
Yəni doğrudanmı bu günə-sabaha doğma Laçına,
Qarakeçdi kəndinə gedə biləcəm?.. Doğrudanmı
ulu babam Molla Mikayılın yurdunda ev-eşik
qurub yaşaya biləcəm, uşaqlarıma göstərib:  "Bax,
bu pilləkən Mikayıl babamızın evinin pilləkənidir,
atam o vaxt evi sökdürüb kənardan yenisini
tikdirmişdi. Bax, burda darvazamız vardı. O
tərəfdə kəndin idarəsi vardı, atam orda işləyirdi,
Kənd sovetinin katibi idi. Burda – evimizin lap
yaxınlığında təzə məktəb binası tikilmişdi. Bir
dəfə qardaşımla bacım məktəbə gedəndə mən də
onlara qoşulub getdim. Müəllimlər başımı
sığalladılar, mənə gözəl sözlər dedilər..."

Çox sonralar uşaqlarıma deyəcəm ki, bala,
çox şeyi də xatırlamıram, yadımda deyil. Bu
kənddə nə ömür sürdüm ki... Xəstəxananın
yanındakı transformatoru hələ də xatırlayıram.

Evdə “Laçın” sözünü eşidəndə elə bilirdim ki,
söhbət  transformatordan gedir. Elə bilirdim ki,
Laçın odur. O dərəcədə uşaq idim...

Bir qohumun sünnət toyu yadımdadır. Kən -
dimizdə bir seyid vardı, Ağcəbədidən idi. Hər yay
babamgilin qonşuluğunda çadır qurub ailə lik cə
ora köçürdü. Uşaqlarla zarafat eləməyi xoş layırdı.
Sünnət toyunun ortasında əlinə qayçı alıb bizə
tərəf çığırırdı: "Ə, sizi də kəsəcəm, qaçmayın. Biz
bir neçə uşaq qaçıb babamgilin itinin damına
girdik. İt də damda idi. Ondan çox qorxurdum.
Amma o anda seyid daha qorxulu görünürdü. 

Toylarda ən çox yadımda qalan adamların
ayaqlarıydı. Öz boyumun tuşunda gördüklərim
yadımdadır. Hə, bir də Ədalət əmim vardı; bülbül
cəh-cəhli, Koroğlu nəfəsli aşıq Ədalət. Toylarda
əmim aşıq Umbayla gərdiş edərdi, zəngu lə -
lərindən qulaq batardı. 

Bir toyda mağarın ortasında durub heyranlıqla
Ədalət əmimə baxırdım. Yanımdan ley kimi o
yana-bu yana şığıyır, çaldığı havaya uyğun rəqs
hərəkətləri edirdi. Birdən mənə yavaşca bir təpik
ilişdirib gülə-gülə dedi: 

– Ə, köpəkoğlu, ayaq altında dolaşma. 
O, əslində, əmim oğlu idi. Atamla yaşdaş

olduğu üçüb əmi deyirdik. 92-nin yanvarında 33
yaşında şəkər xəstəliyindən vəfat etdi. Onun
ölümü nəslimiz, kəndimiz üçün ağır itki oldu...

Bilmirəm, kəndə qayıdanda əvvəlki kimi
yaşaya biləcəyikmi, yoxsa yox. Kimlər getdi,
kimlər qaldı. Torpaq insanlarına görə doğmadır.
Hətta ata ocağın olsa belə... O insanlar yoxdursa,
oranın bir anlamı qalmır, qalmır... Hələ bilmirəm.
Çünki yalnız bircə dəfə qaçqınlıq görmüşəm və
yalnız birinci dəfədir ki, yurdum geri alınıb. Tərk
edilmiş yurda yenidən qayıtmağın necə bir duyğu
olduğunu həmin gün gələndə biləcəm. Bütün
hallarda insana öz yurd-yuvasından daha əziz heç
yer ola bilməz. Xüsusən də o yerlərlə bağlı
xatirələrin varsa...

Hələ nələri xatırlayıram: anamın hanası,
Qədəm mamagilin evi, Rəşid əmimin avtobusu,
Umbay əmimin həyətindəki iri daş, babamgilin
aynəbəndi, Balay dayımın sənəyi başına çəkib su
içməsi... 

Qayıdış gününü səbirsizliklə gözlə məyimin
səbəbi həm də odur ki, xatirələrimlə şəxsən
yerində görüşəcəyəm...
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Sərdar AMİN

QƏDİR ƏMİ,
AĞDAM ALINDI!

Şükürlər olsun, tənimizin ən böyük yara la -
rından birinə bu gün məlhəm qoyuldu: 20 noyabr,
2020-ci il – Ağdam işğaldan azad olundu...

Bu səhər “20 noyabr” deyəndə ağlımda bir
isim şimşək kimi çaxdı: Qədir Rüstəmov...

Bu gün həm də Qədir əminin doğum günüdür.
Həm də yubileyi.
Onun düz 85 yaşı tamam olur.
Qədir Rüstəmov dünyadan Ağdam işğal olu-

nan gün köçmüşdü, bəli, ondan sonrakı ömrü bu
dünyadan sayılmaz.

O 18 ili Qədir burda deyildi. Əldən çıxmış
çərpələngtək məramını itirmişdi.

Ağdam çərpələng kimi pərdə-pərdə İlahiyə
qalxan Qədir Rüstəmovu tutan qol idi. Qədir Ağ -
dama köklənib pərvazlanırdı. O gün ki Ağdam
getmişdi, Qədir də elədən-belə əsən küləklərdə
kim səsizliyi ilə baş-başa qalmışdı. Onsuz da hava -
lı idi, Ağdamdan sonra yerlə irtibatı tamam kəsildi.

Qədir Rüstəmova ev, maşın, “Şöhrət” ordeni
verilmişdi, ancaq onun xurcununun Ağdam gözü
boşaldığına görə o biri gözə nə qoysalar, yüngül
gəlirdi.

Qədir Rüstəmov ipə-sapa yata bilmirdi.
Ağdamdan sonra Yer üzündə onun çərpə -

lənginin sapını saxlayacaq bir qüvvə tapılmadı.
Heç bir harmoniyaya qoşulub taraz hərəkət eləyə
bilmirdi. Duranda əllərini qoymağa yer tapmırdı,
danışanda fikri ağzından çıxan sözləri sevmirdi...
Çarəsizlikdən bağrı yarılmasın deyə, bütün cüm -
lələrinin sonunda əlini xəzəl kimi yelləyib “əşşi”
deyirdi...

Qədir Rüstəmov haqqında bir filmin kadr -
arxasına baxırdım, çox çalışdı oxusun, alınmadı.
Nəsə səsi sözünə baxmırdı. Bir neçə saniyə susub
dedi, mənimki oxumaq deyil, canımla əlləşirəm.

Bunu eşidib yarım saat ağlamışdım.
Doğrudan da, Qədirinki oxumaq deyildi.

Buna başqa ad tapılmalıdır. “Sona bülbüllər”də

Seyid Əzimin misralarını nərdivan edib qalxdığı
mərtəbələrdən “oxumaq müstəvisi”ndə söz açmaq
insafsızlıq olar...

Eyləməz aşiqi bir lütf ilə xürrəm, ya Rəbb,
Bu nə rəftardır ol sərvi-xuramanımda?

Qədir Rüstəmov bu beyti oxuyarkən “ya
Rəbb”i gözlərini dəqiq bir ünvana zilləmiş adam
kimi deyir. İnsan bəndəsi onun üçün bəlli olmayan
bir varlığa bu qədər dəhşətli səslə müraciət
edərmi? O “ya Rəbb”dən sonrakı zənguləsi oxu-
maq deyil, nəuzi-billah, meracdır.

Qədir Rüstəmovun gəzişi, danışığı, bütün
həyatı elə o zənguləyə oxşayır. O zənguləni
gözümüzdə şəkilləndirsək, burdan ərşəcən uzanan
bir Qədir Rüstəmov görərik.

Qədirin ayağını yerdən üzən Ağdamın onu
doğum günündə bizə qayıtmasında isə mütləq bir
ilahi bağ var.

Qədir Rüstəmov xəstəxanada komada olarkən
yazıçı Aqil Abbas ona baş çəkməyə gedir. Heç bir
səsə, görüntüyə reaksiya vermədiyini biləndə
deyir:

“Qədir, Ağdam alındı!”
Bu vaxt Qədir Rüstəmovun barmağı tərpənir.
Həyat yoldaşı da təsdiq edir ki, Qədir o səsi

eşitdi!
Yəqin ki, bu dünyadan min əzab, naləylə

ayrılan Qədiri yerdən necə səsləsək də, eşitməz.
Bircə Ağdamdan başqa!
Qədir əmi, Ağdam alındı!
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O, bu məmləkəti yoxdan var edən, qırmızı
qaranlıqdan donmuş ruhla, pozulmuş yaddaşla
çıxan bir topluma hürriyyət şərbətini içirən,
Azadlıq duyğusunu yaşadan adamdı. O, Şərqdə ilk
cümhur, azad, bağımsız dövləti quran, yaradan
adamdı… O, ürəklərdə heykəlləşən Məhəmməd
Əmin bəydi…

Ürəklərdə əbədi yaşayan insanların yaşam
sürəsinin yerinə sonsuzluq işarəsi qoyulur.
Məhəmməd Əmin miqyasda insanlar ədə biy -
yatdakı ən böyük sözün, riyaziyyatdakı ən böyük

işarənin və tarixdəki ən böyük hadisənin fövqündə
dayanır… Nə desək, nə yazmağa çalışsaq da, o
ucalığı ifadə etməyə yetməyəcək qutsal bir uca -
lıqda dayanır Məhəmməd Əmin bəy. Ucaltdığı bir
daha enməyəcək üçrəngli bayraq ucalığında.

O, yoxdan bir bayraq yaratdı, cəmi 34 yaşında
ikən dağıntılar üzərində müəzzəm bir cümhuriyyət
qurdu, Azərbaycan adlı yavrusunu bizə ev-eşik
edib əbədiyyətə qovuşdu… Fəqət 23 bahar ömür
yaşayan cümhuriyyət yavrusunu “qırmızı qa -
ranlıqlar” beşikdəcə boğdu… Həmin gün  1920-ci

BAYRAQLAŞAN ÖMÜRLƏR…
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ilin 28 nisanında axşam İsmailiyyə binasının
üstündə (indiki AMEA-nın Rəyasət Heyətinin
binası) dalğalanan üçrəngli bayrağımızı özü
endirib öpərək göz yaşları içində döş cibinə qoydu
Məhəmməd Əmin bəy… “Bizi bağışla! Buna
məcbur idik. Bu gün səni dikildiyin o zirvədən
endirdim ki, ayaqlar altına atılmayasan. Bir gün
şərəfli bir türk gənci yetişəcək, səni yenidən ucal-
dacaq, səni yenidən zirvələrə dikəcək. Və o zaman
sən qalxdığın ucalıqdan heç zaman en mə -
yəcəksən!” – dedi. 

“Əsrimizin Səyavuşu” əsərində yazırdı: “Ey
Gənclik! Ey Əsrimizin Səyavuşunun böyümüş
oğlu! Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən
əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir
ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq
dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!
Bunu deyərkən o, bugünkü öksüzanə mənzərəni
hesaba almamış deyildi. Bu, onun tərəfindən
təsəvvür olunmuşdu. O, sənin o zaman bu bayrağı
gənc çiyinlərinə alıb məsumanı bir tərzdə küçə-
küçə dolaşaraq: “İrəli, Azərbaycan əsgəri, irəli!”
– deyə əsgər kimi addım atmağını görmüşdü və bu
sözü cəsarətlə söyləmişdi. Əlbəttə ki, sən onun bu
ümidini qırmayacaq, bu gün parlament binası
üzərindən Azərbaycan türklərinin ürəyinə enmiş,
yanıqlı türkülərinə mövzu olmuş bu bayrağı o bina
üzərinə dikəcək, bu yolda ya qazi, ya şəhid
olacaqsan...”

***
2020-ci ilin son baharı...
Qarabağda şərəfli bir türk zabiti son nəfəsinə

qədər mücadilə edib şəhidlik zirvəsinə ucalır...
Silahdaşları onun hərbi kamuflyajının döş cibin -
dən səliqə ilə qatlanmış əmanətini – Rəsulzadə
əmanəti – üçrəngli Azərbaycan bayrağını tapırlar...

Bu həmin bayraq idi ki, 100 il bundan öncə
1920-ci ilin 28 nisanında Məhəmməd Əmin bəy
ayaqlar altına atılmasın deyə, göz yaşları içində
döş cibinə qoymuşdu. Və o zaman ürəkdən
inanmışdı ki, bir gün şərəfli bir türk gənci həmin
bayrağı ən yüksək zirvəyə dikəcək. Gənc ömrünün
baharında ürəyindəki ülvi sevgiylə vidalaşıb ən
böyük amalı olan Qarabağı azad etmək arzusunu
gerçəyə dönüşdürən, Rəsulzadə əmanəti şanlı
bayrağı ürəyinin üstündə, döş cibində özüylə

əbədiyyətə ucaldan o şərəfli şəhid zabit Azər
Nazim oğlu Yusifli idi...

Cəmi 26 yaşı vardı, azad etdiyi Qarabağda
yaşının sanı qədər – 26 bayraq ucaltdı, təq -
vimlərdəki qara haşiyələri söküb atdı, qanıyla
təqvimləri qırmızıya boyadı, adıyla ucaldı, adını
tarixə yazdı, böyük Məhəmməd Əmin bəyin
ruhunu şad etdi, üzüağ, alnıaçıq öndərin uyuduğu
əbədiyyətə vardı...

Bayraq onun üçün torpağın özü qədər
müqəddəs idi... Bütöv Azərbaycanın Xudafərin
yarasını bayraqla sarıdı, yaralı-yaralı döyüş
meydanından bir addım da olsun, geri çəkilmədi,
köksünün başında əzizlədiyi üçrəngli bayraq
yaralarına məlhəm oldu, son nəfəsinə qədər ən
yaxın təmas döyüşündə rəşadətlə vuruşdu,
sevdalandığı bir hilal uğrunda canından keçdi... 

Bu işıqlı dünyada 26 baharlıq ömür yaşadı.
Azad etdiyi Qarabağda 26 yerdə öz nişanəsini
ucaltdı... 27 yaşına varmamış Tanrı Dərgahına
vardı – şəhadətə ucaldı... Silahdaşları o şəhid
olanda hərbi kamuflyajının döş cibindəki bayrağı
– ən qutsal əmanətini göz yaşları içində
götürdülər... Yastığı vətən daşı olan o şərəfli igidin
son mənzildə yorğanı oldu ucaltdığı üçrəngli
bayraq...

***
O hələ 1920-ci ilin nisanında “Bir gün şərəfli

bir türk gənci yetişəcək və səni öylə bir zirvəyə
dikəcək ki, heç zaman qalxdığın ucalıqdan
enməyəcəksən!” demişdi və dediyinə ürəkdən
inanmışdı. O, öndər idi...

Və bu gün şərəfli bir türk gənci dahi öndərin
“Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!” –
cümləsinin nidasına çevrildi. Nida kimi ucaldı! O,
Azər idi...

***
Silahdaşları – Azərbaycan Dövlət Sərhəd

Xidmətinin “xüsusi təyinatlı” hərbi qulluqçuları
qaldıqları hərbi hissədə şəhidlik zirvəsinə ucalan
Azərin əziz xatirəsinə – bayraq sevdalı mücahidin
yatağına üçrəngli şanlı Azərbaycan bayrağını
örpək ediblər...  

Sözün bitdiyi yerdi... 
Sözün bitdiyi – ömürlərin bayraqlaşdığı

yerdi...
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***
Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azər Nazim

oğlu Yusiflinin
bayraqla örpənmiş yatağına elegiya...

Boşaldı dünyanın Sən olan yeri…
Boş qaldı dünyanın Sən olan yeri…
Yatdığın o yerə bayraq bürünüb,
İndi məzarın da bayrağa dönüb,
Sevdalı yarın da bayrağa dönüb…
Bayraqdan alırıq qoxunu indi…
Sən vida etmədən getdin, şəhidim.
Dünya zülmət qara məkana döndü…
Yerinə bir bayraq dikdin, şəhidim…
Adın könüllərdə dastana döndü…
Sənə bəylik taxtı qururdu yarın…
Taleyi yarımçıq, arzusu yarım…
Anan fəğan edir, ey tarimarım,
Ömrü pərən olub zindana döndü…
Sağalmır zamanla dərin yaralar,
Qaysaq tutmaz, hər an göynəyər yeri.
Məzarın başında bayraq ucalır-
Hardan baxırıqsa, görünür yerin…
Yenə də açılar səhər qəfildən,
Yenə də sökülər qızıl dan yeri.
Bütün yer üzünün hər tərəfindən
Görünər dünyanın Sən olan yeri…

***
27 il bundan əqdəm 27 yanvarda Tanrıdan bir

Nur parçası qopmuşdu.
Bu sənə 27 yaşını tamamlayacaqdı...
Doğulduğu gün İlahidən müqəddəs bir görəv

almışdı, son nəfəsinəcən təmizliyini qoruduğu o
uca alnında yazılanları birbəbir gerçəyə dö -
nüşdürürdü... Hamımız kimi sıradan bir ömür
yaşamırdı, Tanrı tərəfindən görəvləndirilmişdi və
o alın yazısını yaşayırdı... 

Üzü Haqqa sarı yola çıxmışdı. Baş qoyduğu
müqəddəs yolda ucaldığı şəhadəti ilə 30 il əsarət
yükünü çiynində,  qeyrət ləkəsini damğa kimi
alnında daşıyan bir millətin dirilişinə, ayağa
qalxmağına, yumruq kimi birləşməyinə, bir
bayraq altında cəm olmağına səbəbkar olmuşdu...
Bu, Allahın Azər Nazim oğlu Yusifli adına yazdığı
ömrün ssenarisi idi...

Tanrı Elçisi idi... Tanrının qorxu nədir bil -
məyən Bozqurdlarından idi... 

İlahi ədaləti bərqərar etmək üçün Yer üzünə
göndərilmişdi...

Tanrının alnına yazdığı qutsal görəvini
tamamladı...

26 yaşında tarix yazdı, adıyla ucaldı, adını
tarixə yazdı...

27 yaşına varmamış gəldiyi paklığında-
üzüağ, alnıaçıq Tanrıya vardı...

Tanrıdan qopan o Nur parçası Ona qayıtdı...
Həyatın qızıl qaydası belədir. Ondan gələn, əlbət,
bir gün Ona dönəcək... Ömür dediyimiz iki nəfəs
arasında fasilədi – Tanrıdan qopub gəldiyimiz anla
– ilk nəfəslə, doğuluşla Ona döndüyümüz an – son
nəfəs arasında zaman məsafəsidi ömür...

Zatən bir gün hamımız gedəcəyik O
müqəddəs ünvana. Məsələ getməkdə yox, necə
get məkdə, Haqqın dərgahına hansı üzlə gedə -
cəyimizdədi...

Azər bu cavan ömründə şəxsiyyət olmağı
bacardı ki, 26 yaşında şəxsiyyət olmaq hər ya -
radılana nəsib olmur... 26 yaşında qəhrəmanlıq
zirvəsinə ucalmaq da hər oğulun işi deyil... 26
yaşında Haqqın Dərgahına mələk kimi qanad -
lanmaq, Uçmağa varmaq Tanrının ən gözəl alın
yazısı, bəndənin ən gözəl nəsibidir. Azər bu
yaşında Tanrının ən gözəl ərməğanıyla nəsibini
aldı...

Tanrıdan qopan Nur parçası Tanrıya döndü...
Ondan gələn Ona qayıtdı!...

Atam oğlu, nə gözəl üzlə döndün Tanrının
qapısına!

Tanrı Dərgahında ilk doğum günün –
Əbədiyyətdəki Doğuluşun, Mövludun, Ucalığın
mübarək, Azərim!

Xəyalə ZƏRRABQIZI,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

27 yanvar 2021-ci il
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Buludxan XƏLİLOV,
filologiya elmləri doktoru, professor

ERMƏNİ XİSLƏTİ:
TARİXİ

HƏQİQƏTLƏR

Başımıza gələn bütün acı həqiqətlərin kö -
kündə o durur ki, taleyimizi, taleyimizlə bağlı bir
sıra məsələləri başqa millətlərin səla hiyyətlərinə
vermişik. Bir fakt: 1917-ci il, mart ayının 7-nə
keçən gecədə Bakı Fəhlə-Əsgər Deputatları Soveti
quruldu. Şəhərdə bütün partiyalar fəaliyyətə
başladı. 1917-ci ilin oktyabr ayında Petroqradda
açılacaq II Ümumrusiya Sovetlər Qurultayına
S.G.Şaumyanı, M.S.Semyonovu, A.M.Raşkeviçi
və sol eser İ.A.Suxatsevi Bakı Soveti nümayəndə
seçir. Bunlar Sovetlər qurultayında Azərbaycanı
təmsil edə cəkdilər. Azərbaycanı təmsil edəcək in-
sanlar arasında bir nəfər də olsun azərbaycanlı
olma mışdır. Hələ 1917-ci il, noyabrın 2-də Bakıda
Sovet Hakimiyyəti elan edildikdən sonra İcraiyyə
Komitəsinə seçilənlər arasında da bir nəfər
azərbaycanlı olmamış: bolşeviklərdən S.Şau myan,
İ.Fioletov, menşeviklərdən Q.Ayolla, M.Man -
delştam, eser M. Basen və daşnak Arakelyan təyin
olunmuşlar. Yenə də başqa millətin nümayəndələri
səlahiyyət sahibi kimi müxtəlif təşkilatlara
seçilmişlər. Bax bu acı həqiqətlər həmişə işimizə
əngəl yaratmış, başımıza gələn problemlərin
kökündə dayanmışdır.

Ermənilərin başımıza gətirdiyi bəlalarla bağlı
bir fakt: 1905-ci ildə iğtişaşla əlaqədar olaraq
Şuşadakı müsəlmanlar heç yerdən ərzaq ala bilmir
və buna görə də əhali aclıqdan əziyyət çəkirdi.
Şeyxülislam, müfti və qazilər kömək üçün Tiflisə,
canişinin yanına gedirlər. Vorontsov-Daşkov

onları qəbul etmir. Xəbər göndərir ki, müsəl -
manlara o da azdır. Axı Vorontsov-Daşkovun
arvadı erməni qızı Liza Kinikor idi. Onun tədbiri
ilə Tiflisdəki bütün sənaye, ticarət və maliyyə
işləri ermənilərin əlində toplanmışdı. Ona görə də
ermənilərin təsəvvürü belə idi ki, Bakıda da bütün
sənaye, ticarət, maliyyə işləri ermənilərin əlində
olmalıdır.

1918-1920-ci illərlə bağlı bir fakt: Erməni
daşnakları Qafqazı, Bakını özlərinin hesab edir,
dənizdən-dənizə olan xülyalarını, Şimalda
Voronejlə sərhəddə olduqlarını, paytaxtlarının Tif -
lis olduğunu dillərinə gətirir, şərqilər söyləyir, An-
dronikin ünvanına xoş sözlər deyirdilər. Andronik
isə Azərbaycan xalqının düşməni, qatili və
qaniçəni olub. Onun Azərbaycan xalqına və türk -
lərə qarşı törətdiyi əməllər heç vaxt unudula
bilməz. Manaf Süleymanov belə hesab edir ki, An-
dronik barədə ən düzgün xarakteristikanı SSRİ
Xarici İşlər komissarı Q.V.Çiçerin vermişdir.
Q.V.Çiçerin 1924-cü ildə, aprel ayının 28-də
Moskvada Zaqafqaziya tələbələrinin Azərbaycan
KP Bakı təşkilatının 25 illiyi və Azərbaycanda
Sovet hakimiyyəti qurulmasının 4-cü ildönümünə
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həsr edilmiş yığıncağındakı məruzəsində An-
droniki Antantanın agenti adlandırmışdır. Antanta
agenti Andronik cəhd edirdi ki, Qafqazdan keçib
özünü Urmiyaya çatdırsın, ingilislərin Denstervil
ekspedisiyasının dəstələri ilə birləşsin. Lakin türk
əsgərləri Urmiya və Təbrizi Denstervildən tez tut-
dular və onu geri çəkilməyə vadar etdilər.

Ermənilərin bir bədbəxtliyi də ondadır ki,
hay-küyə tez gedir, təsir altına düşür, boş xəyal -
larla yaşayırlar. Həmişə erməni-müsəlman
ziddiyyəti ermənilərin ərköyünlüyü, sədaqət -
sizliyi, xəyanəti nəticəsində başlayıb. Erməni
xislətindəki xəyanət heç zaman imkan verməyib
ki, onlar qonşuluq münasibətini qoruyub saxlaya
bilsinlər. Onların bu xislətini bilənlər də bundan
məharətlə istifadə ediblər və indi də istifadə
edirlər. Ermənilər isə bu acı həqiqətlərdən dərs ala
bilmirlər. Odur ki, hər dəfə erməni-müsəlman
arasındakı ziddiyyətin mərkəzində erməni xəya -
nətini görməmək olmur. 

Erməni ilə nə qədər yaxın olsan da, silahı
əldən qoymaq olmaz. Onunla olan münasibətdə
ehtiyatı əldən vermək olmaz. Onların xisləti heç
zaman imkan vermir ki, axıra qədər səmimi və
sadiq olsunlar. Ermənilərin səmimiyyət göstər -
dikləri məqamlar da qorxular və xəyanətlərlə
doludur.

1918-ci ilin mart qırğınında iş o yerə çatır ki,
ermənilər Bakı şəhərində at oynadır, hətta onlara
yaxın olan müsəlman ailələrini belə bu bəladan
qorumaq istəyirlər. Gör bunların iddiaları, gücü,
özlərinə arxayınlıqları gəlib hansı səviyyəyə çatır
ki, öz evimizin içində firavan, zəngin, azad və
arxayın yaşayışları ilə qane olmayıb erməni-
müsəlman qarşıdurmasında müsəlmanı (özlərinə
yaxın müsəlmanları ) "qorumaq" fikrinə düşürlər.
Bu mənada, Manaf Süleymanov 1918-ci ilin mart
qırğını ilə bağlı yazdıqlarında belə qeyd edir:
"Mart hadisələri vaxtı Bakıda qalmış müsəlman
dövlətliləri Abşeron bağlarında, bəziləri şəhərdəki
dostları, qudaları erməni dövlətlilərinin evində
daldalanıb firavan yaşayırdılar. Mən Hacı Zeyna -
labdin Tağıyevin qızlarının birindən mart
hadisələri barədə soruşanda o, əhvalatı belə nəql
etdi: "Şəhərdə atışma başlayanda erməni mil -
yonçusu Melikov öz oğlunu – Jorj Melikovu
avtomobildə bizə göndərmişdi. Jorj içəri girən
kimi dedi: "Hacı, evimizdə hamı sizdən

nigarandır. Qorxurlar ki, sizə xətər yetirərlər. Atam
deyir ki, gəlib qalsın bizim evdə. Bu atışmada
məni dalınızca yollayıb. Maşın aşağıdadır... Durun
gedək. Evimizdə başqa müsəlman dövlətliləri də
var". 

Hacı cavab verdi ki, çox sağ ol, oğlum, çox
razıyam. Mən evimdən heç yana gedən deyiləm!

"Hacı, – deyə Jorj Melikov həyəcanla, səsi
titrəyə-titrəyə əlavə etdi, – sizi öldürə bilərlər...
Durun gedək... "

Hacı dedi: "Ölümdən qaçmaq olmaz... Vaxt
çatanda hər yerdə adamı yaxalayacaq... Atana
mənim dilimdən çox sağ ol de. Küçələrdə ehtiyatlı
ol! Get! Yolda yubanma". 

İstər-istəməz sual olunur: Bakı şəhərində
erməni milyonçusu nə gəzir? Bakı şəhərində er -
məni milyonçusu müsəlman milyonçusunu erməni
daşnaklarından qoruyursa, yaxud qorumaq istə -
yirsə, onları belə ürəkli edən nədir? Onları
cəsarətli edən kimlərdir? Bakı şəhərində müsəl -
manları ermənilərin, daşnakların ixtiyarına verən
kimlərdir? və s. və ilaxır. Bu sualların ümumi -
ləşdirici cavablarından biri odur ki, erməniləri
arxayın edən, yolundan azdıran, qudurdan
qüvvələr, ölkələr olub və indi də onlar öz çirkin
əməllərindən əl çəkmirlər. Həmin qüvvələr,
ölkələr ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edir,
onları bir əl buyruqçusu kimi öz məqsədlərinə nail
olmaq üçün əllərində saxlayırlar. Öz ölkələrində
bəzi ermənilərə hər cür şərait yaradaraq onları mil -
yonçu etməkdə də məqsədləri odur ki, bu
millətdən bir vasitə kimi istifadə etsinlər. Xaricdə
yaşayan ermənilər, erməni diasporları, erməni
milyonçuları bir vasitə kimi azərbaycanlılara,
türklərə, müsəlmanlara qarşı istifadə olunur və bu
hal böyük bir siyasətin tərkib hissəsi kimi davam
etdirilir.

Manaf Süleymanov Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin qızının dediklərini belə qələmə alır:
"Şəhərlə gediş-gəliş kəsilmişdi. Bir aya yaxın idi
ki, bağda intizar içində üzülürdük. Arada min cür
qorxulu şayiə gəzirdi. Yollar qorxulu idi – nə
Bakıdan bağa gəlmək olurdu, nə də oradan
şəhərə... Tez-tez atışma səsləri eşidilirdi...
Soyğunçuluq, adam öldürmək, ev soymaq adi
hadisə idi. Böyük bacım bir gün səhər tezdən
yuxu dan duran kimi mehtər Səmədə tapşırdı ki,
faytonu qoş, şəhərə gedəcəyik. Anam əl-ayağa
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düşüb onu qorxutdu, yolların xatalı olduğunu
deyib buraxmaq istəməsə də, bacım qulaq asmadı:
"Nə olursa-olsun, gedəcəyəm", – deyib şəhərə
yola düşdü. Sağ-salamat şəhərə gəlib çatdı, gördü
ki, atam, qardaşım İlyas və yeznəm Zeynalbəy
evdədir. Bacım danışırdı ki, mən evə gələndən 3-
4 gün keçmişdi, aşağıdakı erməni gözətçilərdən
bir nəfəri gəlib bizi xəbərdar etdi ki, Hacı
kabinetindən çıxmasın, o biri otaqlara keçməsin. 

Hacı kürəkəni Zeynalbəyi Nəriman Nəri -
manovun arxasınca göndərib evə çağırtdırır. Çox
çəkmir ki, Nəriman gəlir. Hacı ilə kabinetdə bir
saata qədər söhbət edirlər. Gedəndə deyir ki, Hacı
xəstədir, dincəlməlidir. Müalicə lazımdır". 

Deməli, 1918-ci ilin mart qırğınlarında
ermənilər bütün şəhəri ələ almış və nəzarətə
götürmüşdülər. Hətta iş o yerə çatıbmış ki, Hacı
kimi bir adamın otaqdan digər otağa keçməsinə
qadağa qoymuş və bu barədə onu xəbərdar
etmişlər. Hacı bu çətin vəziyyətdən qurtarmaq
üçün Nəriman Nərimanovu yanına çağırır və Allah
bilir ki, ermənilərin hansı oyunlarını təhlil edirlər.
Təbii ki, bu gizli söhbət onların öz aralarında qalır.
Ancaq Nəriman Nərimanov bir siyasət işlədərək
erməni gözətçilərinə deyir ki, Hacı xəstədir, o
dincəlməlidir, ona müalicə lazımdır. Bu yolla
erməni gözətçilərini oradan uzaqlaşdırır. Erməni
gözətçiləri yığışıb gedirlər.

Ermənilərin məqsədi nədir? Ermənilərin
mətləbi nədir? Ermənilər niyə mərdiməzarlıq
edirlər? Mir Möhsün Nəvvab bu sualları belə
ünvanlayır: "Əvvəla, bu tayfadan (erməni) sual
edirəm ki, bu qədər mərdiməzarlıq və nahaq qan-
lar tökməkdə, mülklərin və malların talan və tarac
edilməsində, yanıb xarabazarlığa çevrilməsində
səbəb və mətləbiniz nədən ibarətdir?" Mir Möhsün
Nəvvab davam edərək yazır: "Əgər məqsədiniz
padşahlıq və kral olmaqdırsa, sizin bu təbiətinizlə
və insafsızlığınızla, heyhat, ağıla sığan şey deyil.
Ağıllı və kamallı insanın sizin haqqınızdakı
düşüncəsi belədir ki, belə səfeh hərəkətlərlə sizin
tayfaya nəinki padşahlıq, heç koxalıq və
kəndxudalıq da yaraşmır. Bu, dəfələrlə mötəbər
dəlillərlə sübut olunmuşdur". Bundan başqa, Mir
Möhsün Nəvvab ermənilərə layiq olduqlarını an-
latmaq üçün bəzi mətləbləri də söyləmişdir. O,
ermənilərə iki məqamı da bir nəsihət kimi
demişdir: "Birincisi budur ki, Allah-Təala zalıma

ixtiyar və iqtidar verməz. Əgər pişiyə qanad
versəydi, quşların toxumunu yer üzündən kəsərdi.
Hərgah dəvəyə və filə qanad versəydi, tamam
damlar dağılardı. 

İkincisi, özünüzə məlumdur ki, bundan əvvəl
erməni tayfası çox idi, ilan kimi çölü yumşaq, içi
zəhri-həlahil olduğundan, basdığını kəsdiyindən,
mürüvvətsizlikdə həddini keçdiyindən və başqa
xalqlara rəhm etmədiyindən, o qədər belə
insafsızlıq və zülmkarlıqla məşğul olduqlarından
hansı millətin əlinə düşürdülərsə, əməllərinə görə
onlara layiqli cəza verirdilər". 

Deməli, erməni zalımdır. Allah heç zaman
zalıma ixtiyar vermir. Pişiyə, dəvəyə qanaq
verilmədiyi kimi, erməniyə də iqtidar və ixtiyar
verilməz. Bundan başqa, ermənilər həddini aşır,
digər xalqlara rəhm etmir, insafsız və zülmkardır.
Bunlar insafsız, rəhmsiz, fitnə-fəsad sahibidirlər.
Elə bu pis əməllərinə görə ermənilər Yer üzündən
yox olacaqlar. Mir Möhsün Nəvvab yazırdı: "Bir
mötəbər ziyalı – Almaniyanın dövlət xadimi və
alimi mənə dedi ki, ermənilər ki bu cür yol tutub,
çox tezliklə Yer üzündən yox olacaq, onlardan bir
əsər-əlamət qalmayacaqdır". 

Bir sözlə, erməninin işi Allaha qalıb. Onlar da
elə bir murdar xislətli millətdirlər ki, pisliklərini
görə bilmədikləri üçün Allaha dua edib belə
əməllərdən çəkinmələrini istəməzlər. Onlar bil -
məlidirlər ki, banklara pul toplamaqla, nahaq qan-
lar tökməklə, qəddarlıq və vəhşilik göstərməklə
dövlət qurmaq mümkün olmaz.

Ermənilər bir sıra Avropa ölkələrinin, o
cümlədən ingilislərin xəfiyyələri rolunda çıxış
etmişlər. Onların bu xisləti hər zaman belə olub,
indi də belədir, heç şübhəsiz ki, gələcəkdə də belə
olacaq. Axı xisləti dəyişmək mümkün deyil. Odur
ki, ermənilərdən, daşnaklardan 1918-ci ilin
ortalarında xarici silahlı müdaxiləçilərin Azərbay -
cana soxulması üçün bir alət, vasitə kimi istifadə
ediblər. Erməni daşnakları ingilis qoşunlarının
Bakıya daxil olması istiqamətində qızğın təbliğat
işi aparmışlar. Onların pozuculuq fəaliyyəti 1918-ci
ilin 24 iyulunda nəticə vermişdir. Hətta bolşeviklər
sıxışdırılır, müxtəlif tədbirlərdə biabırçı bir
vəziyyətə salınır, sözləri kəsilir, tribunalardan
sürülüb yerə salınırdılar. Başqa bir tərəfdən, Bakı
əhalisi əziyyət çəkirdi. Ona görə ki, Şimali Qaf -
qazdan göndəriləcək taxıl gəlib çıxmır, fəhlələrin
çörək payı azaldılırdı. 
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Manaf Süleymanov yazır: "Mürtəce men -
şevik, daşnak, eser və xırda burjuaziya partiyaları
əhalinin maddi vəziyyətini guya yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tezliklə İrandakı ingilis qoşunlarını
Bakıya çağırmağı tələb edirdilər". 

Maraqlıdır ki, Şaumyanla Arakelyan Bakının
tale yini həll edir, menşeviklər, eserlər və
daşnaklarla danışıqlarda bulunurlar. Daşnaklar və
erməni milli şurası Bakıda aparıcı sima kimi
iştirak edir. Azərbaycanın, Bakının taleyi ilə
ermənilərin, daşnakların məşğul olması xoşa
gəlməyən tarixi bir faktdır. 

"Doktor Araratyan ingilisləri Bakıya dəvət
etmək üçün iki dəfə İrana – əvvəl Həmədana,
sonra Ənzəliyə getmişdi. Hər dəfə ingilislər vəd
verib onu əmin etmişdilər ki, tezliklə gələcəklər,
lakin vədləri boş çıxmışdı. Üzvü olduğu erməni
milli şurasında, daşnak silahlı qüvvələri baş
qərargahında, erməni burjuaziyası, xüsusən, neft
maqnatları dairələrində mənşələri əksərən zəngin,
kübar ailələrdən olan, firavan həyat tərzini
itirməmək üçün fəhlə sinfinin ətəyindən yapışıb
onların gücü hesabına hakimiyyətdə qalmaq
istəyən və eyni zamanda proletariata xəyanət edən
menşevik və eserlər ingilisləri Bakıya gətirmədiyi
üçün doktor Araratyanı burunlayır, istehza edir,
açıqdan-açığa məsxərəyə qoyur və hətta təhqir də
edirdilər. Odur ki, Araratyan üçüncü dəfə ingilis -
lərin ayağına İrana gedirdi, qəşəng qızını da özü
ilə aparırdı..." 

1918-ci ilin 4 avqust tarixində ingilis
qoşunları Ənzəlidən "Abo" gəmisi ilə "Qafqaz-
Merkuri" körpüsünə yaxınlaşdı. Körpüyə onları
qarşılamaq üçün adamlar toplanmışdı. Daşnaklar
xüsusi fəallıq göstərirdi. 

Manaf Süleymanov yazır: "Bu münasibət
üçün körpü xüsusi bəzədilmiş, xalılar döşənib hər
tərəfdə bayraqlar sancılmışdı. Daşnaklar çox yerdə
ingilis və erməni dillərində iri hərflərlə yazılmış
şüarlar asmışdılar. "Erməni millətinin böyük
hamisi Böyük Britaniya var olsun". "Erməni
xalqının xilaskarları ingilislərə eşq olsun..."
Erməni milli şurasını və daşnakları məyus edən o
idi ki, onlar ingilislərdən ən azı bir ordu, müvafiq
hərbi sursat və ərzaq gözləyirdilər. Ancaq
polkovnik Keyvortun rəhbərliyi ilə Bakıya gələn
ingilislər daşnakları və erməniləri qəzəb lən -
dirmişdilər. Ona görə ki, ingilislərin türklərlə
vuruşa biləcək silahı, sursatı və ordusu yox idi. 

İngilislərin türklərlə vuruşa biləcək silahı,
sursatı və ordusu yox idi. Bu mənada, Manaf Sü-
leymanovun yazdıqları çox maraqlıdır: "...Təkcə
bizə, ingilislərə ümid bağlayırsınızsa, böyük səhv
edirsiniz (erməni daşnaklarına, erməni milli
şurasına deyirlər – B.X.). Doktor Araratyan
üçüncü dəfə İrana gələndə Qazyanda mən ona
açıq-aydın demişdim ki, təkcə bizə arxayın
olmayın! (Bunu ingilis generalı Denstervil
gəmidən düşüb Bakı şəhərinə gəldikdə deyib –
B.X.) Bakıya sizin istədiyiniz qədər hərbi qüvvə
gətirə bilməyəcəyik, siz özünüz vuruşmalısınız. O
da (yəni erməni Araratyan – B.X.) and-aman edib
məni əmin etmişdi ki, ermənilərin güclü müsəlləh
qoşunu var". Göründüyü kimi, ermənilər
ingilislərin əli ilə Bakını zəbt etmək istəyində
olmuş, daşnak partiyasının siyasətini həyata
keçirmək istəmişlər. Ancaq ingilislər də, ermənilər
də uduzurlar. 1918-ci ilin avqust ayının 31-də
türklər hücuma keçib ingilis qoşunlarını
darmadağın edirlər. 

Manaf Süleymanov yazır: "Sentyabrın 15-də
səhər saat 9-da Nuru paşanın Qafqaz İslam ordusu
şəhərə daxil oldu. Məscidlərin minarələrindən
azan səsləri ucalırdı". 

Günahkar ermənilər, separatçılar, daşnaklar
türk ordusunun Bakıya gəlişindən sonra şəhəri
tərk etmək üçün müxtəlif yollar axtarırdı. 

Manaf Süleymanov 1918-ci ilin sentyabr
ayındakı hadisələri Şaumyanın şəxsi katibi Olqa
Şatumovskayanın dilindən belə təsvir edir:
"Türklər sentyabrın 15-də şəhərə girdilər. Dəhşətli
günlər idi: qaça bilməyib Bakıda qalanlar
zirzəmilərdə, bacaların içində, uca evlərin
damında gizlənmişdilər. 

Xəbər çıxanda ki Bakı-Tiflis dəmir yolu qay-
daya salınır, işə düşəcək, Levon dedi ki, birinci
qatarla Tiflisə yola düşməliyik, yoxsa burda qal-
maq xatadır. 

Getmək məgər asan idi?! Vağzalda jandar-
malar və polis qarışqa kimi qaynaşırdı. Qo-
qoberidze sənəd düzəldib gürcü zabiti
Debasigeyevi, Rumyantsovu da özünə denşik edib
aradan çıxdı. Suren Ağamirov, mən və Baranov
bilet alıb saxta sənəd düzəltdik ki, tələbəyik,
gəldik vağzala, iki nəfər xain bizi çuğullayıb
türklərə ələ verdi. Jandarmalar bir anda araya alıb
bizi tutdular və sabiq Qubernator bağında olan
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mülkdəki jandarma idarəsinə gətirib zirzəmiyə
saldılar". 

Ermənilər, daşnaklar ingilisləri Bakıya dəvət
edir, lakin onların istəyi baş tutmadığına görə
Bakıda ingilis qüvvələrinin, ingilis ordusunun
onların xeyrinə nəsə yaratmağını görmədikdə
Bakını tərk etməli olurlar. Müxtəlif nəqliyyat
vasitələri ilə ermənilər, daşnaklar Bakı şəhərini
tərk etmək istəyində olurlar. Bu barədə Manaf Sü-
leymanov qeyd edir ki, jandarmalar onlardan (yəni
ermənilərdən, daşnaklardan) Şaumyanın yerini
öyrənmək istəyirdilər. Onlar isə deyir ki, Şaumyan
gəmiyə oturub gedib, ancaq jandarmalar
inanmırlar. Onları neft maqnatı Rotşildin əzəmətli
mülkünə gətirirlər. Burada salona girəndə onlar
Beybut Cavanşiri görürlər. Beybut Cavanşir
Stepan Şaumyanın uşaqlıq və gənclik dostu
olmuşdur. Bir yerdə böyüyüb təlim-tərbiyə
almışdılar. Ali təhsil almaq üçün birlikdə Al-
maniyaya getmiş, Şaumyan fəlsəfə fakültəsini,
Beybut Cavanşir mühəndisliyi qurtarmışdır.
Cavanşir dəfələrlə Stepanı həbsdən buraxdırmış,
ehtiyacı olanda maddi yardım etmişdir. 

Türklər Azərbaycan hökumətini təşkil edəndə
Beybut Cavanşiri Daxili İşlər Naziri təyin
etmişlər. Manaf Süleymanov yazırdı: “Cavanşir
deyir ki, Olya (milliyyətcə ermənidir), mənə
deyirlər ki, Şaumyan şəhərdədir, siz isə onun
yerini demək istəmirsiniz. Mən Şaumyanın dos-
tuyam, onu harada tapsalar, öldürəcəklər. Onun
adresini ver mənə, mən onun dostuyam. O, məni
ölümdən xilas edib, əvəzini çıxmaq istəyirəm.
Olya deyir ki, Şaumyan Bakıda deyil, ancaq
Cavanşir ona inanmır. Əsəbiləşir və deyir ki, onu
aparın həbsxanaya. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
Nuru paşa Olyanı da, Suren Ağamirovu da
Parapetdə dar ağacından asıb edam edəcəkləri
barədə hökm imzalayıb təsdiq etmişdi. Odur ki,
Olya inanmırdı ki, onu azad edəcəklər. Ancaq
gözlənilmədən onun kamerası qarşısında səs-küy
qopur. Mühafizlər kameraya girib deyirlər ki,
Daxili İşlər Naziri Cavanşirin sərəncamı ilə siz
azad edilirsiniz, ölüm cəzası Azərbaycandan
sürgün edilməklə  əvəz olunur”. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Cavanşir
ermənini dost hesab edir (yəni Şaumyanı). Onu
ölümdən xilas etmək üçün harada olduğunu
dəfələrlə soruşur, elə bilir ki, Olya onu aldadır.

Ona görə də qəzəblənərək Olyaya qışqırır: "Siz
Allahın lənətinə gəlmiş fanatiksiniz. Stepanı məhv
edəcəksiniz..." Cavanşirin dosta sədaqətidir ki, o,
Stepan Şaumyanın öldürülməsini istəmir. Əslində
isə Olya düz deyirmiş, Şaumyan şəhərdə deyilmiş.
O, Bakı şəhərini tərk etmişdi. 1918-ci ilin
sentyabrında 26 Bakı komissarının Qızılqum
səhrasında güllələnməsində, heç şübhəsiz ki,
Stepan Şaumyan olmamışdır. Axı o, Bakını –
Olyanın dediyi kimi – tərk etmişdi, başqa sözlə
desək, qaçmışdı. Belə olan təqdirdə Stepan
Şaumyan 26 Bakı komissarları arasında necə ola
bilərdi? Təsadüfi deyil ki, 26 Bakı komissarlarına
aid məzar açıldıqdan sonra orada Stepan
Şaumyanın qəbri olmamış, onun cəsədinin
qalıqları tapılmamışdır. Deməli, o, Bakını təklikdə
tərk etmiş, şəhərdən qaçmışdır. Hətta qaçdıqdan
sonra ömrünün sonuna qədər Hindistanda yaşadığı
da faktdır. 

Bir sözlə, ermənilər, daşnaklar Bakının əldən-
ələ keçməsi üçün ingilislərə müraciət etmiş,
əllərindən gələn xəyanəti və satqınlığı əsir -
gəməmişlər.
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Əsəd CAHANGİR

SƏS
Qarabağ haqqında esse

“Qəlbimdən gələn səslər 
mənə çox şeylər öyrədir”

Sokrat

1. Söz göydən enir, səs şəklini alır və rəngə
bürünür. Onun başlıca işi yerlə göyü birləşdirmək,
birlik yaratmaqdır. Təbiətə məxsus ikilik – işıq və
qaranlıq, isti və soyuq, xeyir və şər söz üçün
səciyyəvi deyil. Sözün son məqsədi öz nizamını-
xeyirin əbədi hökm sürdüyü nizamı yaratmaqdır.
O bu məqsədə kosmik nizamı pozmaq, möhtəşəm
nizam yaratmaq hesabına nail olur. Buna görə
dünyanın ən böyük şairlərindən biri özünə Nizami
təxəllüsü götürüb.Varlığın ilkin şərti bu üstün
formadadır. Söz məhz onun peşindədir.

2. Allah da, şair də sözlə işləyir. Allah dünyanı
sözdən yaradır, şair isə sözlə. Amma Allah
dünyanın materialını da özü yaradır, şair isə hazır
materialdan (dildən!) istifadə edir. Bu fərq təkcə
Allahla şairin yox, ümumən Allahla insanın
fərqidir. Allah yaradan, insan  düzüb- qoşandır.

3. İlkin formaya (Aristotel) qayıtmaq üçün
təbiətin əsas şərtləri – zaman və məkan yox
olmalıdır. “Yox olmaq” ifadəsi göstərir ki, əgər
yoxluq olursa, deməli, yox özü də var. Odur ki,
varlığın bünövrəsi yoxluqdur. Daha doğrusu, elə
bir şeydir ki, orda nə var vardır, nə yox yoxdur.
Orda var da, yox da eyni bir şeydir. İki əks qütb
orda bir nöqtədə birləşir və birləşən andaca dərhal
özlərini itirib eyni bir şeyə çevrilirlər. 

4. Ağacın toxumunda onun kökü, gövdəsi,
budağı, çiçəyi və meyvəsinə məxsus ilkin şərtlər
var, amma toxum nə kök, nə gövdə, nə budaq, nə
çiçək, nə də meyvə deməkdir. Onlar kökə qayıdan
kimi özəl formalarını itirib, hamısı üçün ümumi
olan ilkin formaya - toxuma çevrilirlər.  Orda kök
də, gövdə də, budaq da, çiçək də, meyvə də hamısı
bir şey – toxumdur. Sözün ali vəzifəsi insanı hər
şeyin bir şey olduğu toxuma qaytarmaqdır.

5. Allahın hüzurunda şairlərin söz, pey -
ğəmbərlərin göz məqamları olur. Şairin sözünün,
peyğəmbərin gözünün gizli layları açıldıqca
zaman, məkan buxovlarından azad olur və Allaha
doğru üz tuturlar. Amma bəlli fərqlə: şair Allaha
doğru enir, peyğəmbər isə yüksəlir. Çünki şair
daha çox keçmişə, peyğəmbər isə gələcəyə baxır.
Allah isə eyni vaxtda hər yerdədir və ona hər
yerdən getmək, onu hər yerdə görmək olar.
Sufiyanə dillə desək, “Sənsən hər yer” (Qulu
Ağsəs).

DƏRGİDƏ KİTAB
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6. Şair insan oğlunun min illər ərzində keçib
gəldiyi qaranlıq yollarla geri qayıdır. O həmişə
keçmiş zamanda – insanlığın uşaqlıq dönəmində
yaşayır. Onun uşaqlar kimi “ağılsız” olması,
görünür, bununla bağlıdır. Ağacdakı qumru belə
zamanı bildiyi halda, şair bilmir: “ Qumru, saat
neçədir sən qonduğun budaqda?” (Vaqif Sə -
mədoğlu)

7. Şairdən fərqli olaraq, peyğəmbər insanlığın
keçib gedəcəyi yolla irəliləyir, bu yolda Allahın
nuru onun bələdçisi olur. Şair zamandan yaxasını
qurtarmaq üçün onun hərəkətini dayandırmaq
istəyir: “Saxlayın Yer kürəsini, düşmək istəyirəm
” (Vaqif Səmədoğlu) Lakin onun zamanı
dayandırmaq çabası yel dəyirmanları ilə döyüşən
Don Kixotun gülünc durumunu yada salır. Şair də
ağlını itirmiş qoca İdalqo kimi bu döyüşdə məğlub
olur və keçmişə üz tutur.  Onun bir qayda olaraq,
axına qarşı üzməsi bununla bağlıdır. Don Kixot öz
zamanının ən böyük şairidir, şair isə öz zamanının
ən böyük Don Kixotu.

8.Şairlə şüuraltının dağıdıcı, peyğəmbərlə
şüurüstünün  yaradıcı qüvvəsi işləyir. Şüuraltı
şeytanın, şüurüstü isə Allahın əlindədir. Adi insan
nə şüuraltı, nə şüurüstü yox, şüurla hərəkət edir.
O, şeytanla Allah, şairlə peyğəmbər arasında qərar
tutub. Nə şair, nə də peyğəmbər insandır, nəsə
fərqli bir məxluqdur. Çünki insanı insan edən
şüurdur. Şair şüuraltına, peyğəmbər şüurüstünə
istinad etməklə şüurdan üz çevirir və deməli, insan
olmaqdan da çıxırlar.

9. Şeytan insanın irəliyə hərəkətini istəmir,
çünki bunu Allah istəyir, şeitan isə hər işdə onun
əksinədir. İrəliyə hərəkət dünyanın axırı və şeytanı
qiyamətdə  gözləyən əzablar, onun taxtının
devrilməsi  deməkdir. Bu prosesi ləngirmək üçün
şeytan - “İncil”in də təsdiq etdiyi kimi-  hətta
dünyanın şahlığını insana verməyə hazırdır.

10. Şeytan hər kəsi öz tərəfinə çəkməyə qa -
bildir, çünki keçilmiş yolun kodları hər kəsin
şüuraltı yaddaşında var. Hətta Həzrət Məhəm -
mədin özü belə qəlbində şeytan olduğunu, amma

onun əl-qoluna zəncir vurduğunu etiraf edirdi.
Çünki bütün möhtəşəm ruhi özəllikləri ilə birlikdə
cismən o da hamı kimi insan idi.

11. Şüuraltı kodların açılması yetər ki, insan
öz içindəki qaranlığa düşsün və yolundan azsın -
keçmişə üz tutsun. İsgəndər Zülqərneynin dirilik
suyu tapmaq üçün üz tutduğu qaranlıq dünya
şüuraltının oyanması hesabına insanın içində
açılan zülmət idi. Lakin keçmişə qayıtmaqla
ölməzliyə çatmaq mümkünsüzdür. İsgəndərin
dirilik suyu axtarışları bu  üzdən heç bir sonuca
varmır. Geriyə yol yoxdur, tərəqqinin yolu ancaq
və ancaq  irəliyədir. 

12. Amma insanı ilahi vəhy hesabına verilən
hazır bilgi qane etmir. Hazır bilgini o öz daxili
gücü hesabına yenidən qazanmaq istəyir.  Buna
görə    Cırtdan ithürən əvəzinə işıqgələnə gedir,
Məlikməmməd ağ yox, qara qoçun belinə minir.
Bu, gələcəyi qoyub, keçmişə qayıtmaq idi. O
keçmişdə  Cırtdanı div, Məlikməmmədi əjdəha
gözləyir. Hər iki qəhrəman yuxuya dalmaq
təhlükəsi ilə üz-üzə qalır. Cırtdan div yuxusuna
iradəsi hesabına qalib gəlir – hamı yatsa da,
yatmır. Məlikməmməd bunu ağrı hesabına eləyir
– barmağını kəsib yarasına duz basır.  Hər iki
halda problem insanın dilemma (işıqgələn-
ithürən, ağ qoç-qara qoç) qarşısında qalmasından
başlayır, onun seçimi (işıqgələn, qara qoç) ilə
davam edir və ağlı, iradəsi, hünəri hesabına öz
çözümün tapır. Hər iki halda insanın irəliyə
gedişinə əngəl olan şər qüvvənin kökü kəsilir.

13. İstər şüuraltından, istərsə də şüurüstündən
keçən yol Allaha doğru gedir. Hər şeyin əvvəli
olduğu kimi, sonu da Allahdır. Əvvəl də, axır da,
əzəl də, əbəd də Allaha məxsusdur. Gediləsi başqa
yer yoxdur. Örkən nə qədər uzun olsa da, hərlənib-
fırlanıb axırı doğanaqdan keçir. Amma hər şair
nəfsin tələlərindən keçib Allaha – metafizik, ilahi
aləmə çata bilmir.

14. Metafizik aləmlə maddi dünyanın bağ -
lanma nöqtəsi olur. Bu nöqtə şairin qəlbidir. Hər
şair kimi, hər qövmün, hər xalqın da öz qəlbi var.
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Və bu qəlb o qövmü, o xalqı metafizik, ilahi aləmə
bağlayır. İllah da ki xalq şair xalq ola! İlahidən
gələn söz də, səs də, rəng də həmin ümummilli
qəlbin burulğanlarından keçərək yerə köçürülür.

15. Antik yunanlar üçün göyü yerə bağlayan
belə bir transformator Olimp dağı, əski türklər
üçün isə Ötükən meşəli dağı idi. Homer öz
dastanlarında tanrılar məskəni olan Olimpin uca
zirvəsini xüsusi ilhamla təsvir edirdi. Orxon-
Yenisey daş bitiklərinin müəllfi isə yazırdı: “Türk
budun Ötükən yış olursar, ilte bun yok” – “Türk
xalqı Ötükən meşəli dağında olarsa, elin heç bir
dərdi-qəmi olmayacaq”.

16. Əski türk allahlar panteonunun başında
duran Tanrı öz xalqı ilə bu müqəddəs yer vasitəsilə
əlaqə saxlayırdı. Ona görə “gündoğandan ta
günbatan mənimdir” (“Koroğlu”) deyə dünyanın
dörd bir yanına qoşun çəkən türklərin qəlbində
ədəbi bir Ötükən həsrəti var.

17. Ezoteriklərin fikrincə, planetar miqyasda
da yeri göyə bağlayan belə bir bağ var – Himalay
dağları. Görünür, Hindistanın müdriklər ölkəsi və
qədim fəlsəfi biliklərin beşiyi olması təsadüfi
deyil. Yenə də təsadüfi deyil ki, ilk qadın Həvva
Yer üzünə Ərəbistanda, ilk kişi Adəm isə
Hindistanda enib. 

18. Buddizm Hindistanla bağlıdır və insan
hünərindən yaranıb. Bir gün şahzadə Qautama
sarayını, ailəsini ataraq çıxıb gedir, illərlə dünyanı
dolaşır, axırı əldən düşüb bir ağacın dibində oturur
və daxili nurlanma baş verir... 

19. İslam Ərəbistanla bağlıdır və Allahın
verdiyidir.

20. Buddizmin torpağın simvolik işarəsi olan
qonur, islamın isə əbədi həyatın rəmzi olan  yaşıl
rənglə bağlanması da, görünür, təsadüfi deyil.
Quranda adı keçən iyirmi beş peyğəmbər arasında
Budda yoxdur. Çünki Budda özü özünü seçmişdi,
Allah isə yalnız özünün seçdiklərini kitablardan
(“Tövrat”, “Zəbur”, “İncil”) kitaba (“Qurani-
Kərim”) salırdı.

21. Buddizm qadın dinidir – qarışqaya belə
toxunma, şərə müqavimət göstərmə... Şərə, zülmə,
küfrə qarşı cihada çağıran islam isə kişi dinidir.
Buddizmin bu özəlliyi türklərin döyüş ruhu ilə düz
gəlmədyindən bu din onlar arasında geniş yayıla
bilməmişdi. İslamın türklər arasında çox böyük
sürətlə və əksərən könüllü olaraq qəbul edilməsi
də eyni məntiqlə bağlıdır. Buddizmin mahiyyətini
dahiyanəliklə açmaq şərəfinin qadına (Yelena
Blavatskaya) məxsusluğu da, görünür, təsadüfi
deyil.

22.  Buddizmdə insan Allahın diliylə danışır,
islamda isə Allah insanın. Ona görə bütün tərki-
dünyalığına baxmayaraq, buddizm insani, bütün
dünyəviliyinə baxmayaraq, islam ilahidir.
Budduzmin çağdaş Batıda dəbdə olması da, yəqin
ki, bu amillə bağlıdır. Praqmatik Batı düşüncəsi
ilahilikdənsə insaniliyə daha yaxındır.

23. Delfa adasındakı Apollon məbədinin
qapısı üstündə yazılmışdı: “Özünü dərk et!”.
Çünki Allaha yol insandan keçir. İnsan özünü dərk
edə-edə Allahı dərk edir. Quranın “xatırlama”
poetikası da, (Əflatun) yəqin ki, bununla bağlıdır.
Allah insan dilində danışır, amma insanı ilahi
ucalığa çağırır. Biz uşağı nəyəsə inandırmaq
istəyəndə özümüzü uşaq yerinə qoyub, onun
şivəsində danışdığımız kimi. 

24. Məkkənin Allahla əlaqə üçün özəl vasitəyə
(məsələn, Himalay dağlarına) ehtiyacı yoxdur.
Allah istəsə, öz bəndələriylə səhrada da əlaqə
saxlaya bilər. “Həqiqətən də, Allah hər şeyə
qadirdir” (“Qurani-Kərim”) Amma Allah insana
ağıl, bununla da seçim haqqı və fəaliyyət
muxtariyyəti verib. Çünki Allah diktator yox, ən
böyük demokratdır və dünyanı insanla birlikdə
fırladır, özü yuxarıdan, insan isə aşağıdan . Bu
paradiqma təkcə yeri deyil, göyün özünü də
formalaşdırır. Göy və yerin təsiri  birtərəfli yox,
qarşılıqlıdır. Göy yerə təsir etdiyi kimi, insan da
özünün yerdəki əməlləriylə səma səltənəti yaradır
və onun səciyyəsini müəyyən edir (Daniil
Andreyev, “Dünyanın qızılgülü”). Mən hər dəfə
gecələr Bakının işıqlarına baxanda səma Bakısının
möhtəşəmliyini təxmini olsa da, təsəvvür edirəm. 
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25. Yer və göyün qarşılıqlı təsiri yalnız mə -
kana deyil, zamana aiddir. Tarix ateistlərin dediyi
kimi, allahsız dünyanın siniflər mübarizəsindən
ibarət deyil. Amma dindarların dediyi kimi, səma
diktatorunun  qamçısı ilə də idarə olunmur. Tarix
Allah və insanın dialoqudur. Ünlü yapon tarixçisi,
“Tarixin dərki” əsərinin müəllifi Arnold Toynbinin
dediyi kimi, Allah mesaj göndərir, insan ona cavab
verir və bu, dialoqdan tarix yaranır.

26. Allahın hər bir xalqa  mesaj göndərdiyi
vaxtlar olur. Bu vaxt həmin xalq mənəvi oyanış
prosesi keçirir. Yəhudilərlə Allah İsanın möv -
luduna qədər, yunanlarla İsgəndərin zamanında
danışırdı. Belə səmavi mesajlar monqollara
Çingizin, ruslara Pyotrun, fransızlara Napoleonun
zamanında göndərilmişdi.

27. Bizə səmavi mesaj bir xalq olaraq Şah
İsmayıl dönəmində gəlmişdi. Millət kimi for -
malaşma ərəfəsində isə biz Qarabağı seçdik və
Allah bu seçimə səs verdi. Qarabağdan çıxan
onlarla böyük səs incəsənəti nümayəndəsi yu -
xarının bu seçimə müsbət münasibətinin ifadəsi
idi.

28. Qarabağ Azərbayсan türklərini göyə
bağlayan bir bağdır. Onun neçə əsrdən bəri
Azərbaycan mədəniyyətinin Ötükəni olması
bununla bağlıdır. Neçə yüzillərdir ki, ən böyük
sənət xadimləri məhz bu torpaqdan çıxaraq milli
mədəniyyətimizi inkişaf etdirir.

29. Yox, biz bu sözləri deməklə o dövrdə digər
bölgələrdən çıxan istedadlı sənət adamlarının
xidmətlərini danmırıq. Nəinki Azərbayсanın bu və
ya digər bölgəsində, hətta müasir anlamda
Azərbayсan hüdudlarından kənarda da (məsələn,
Gürсüstanda) milli mədəniyyətimizin təmsilçiləri
(Molla Vəli Vidadi) fəaliyyət göstərirdi. Lakin bizi
hər hansı olay deyil, milli mədəniyyətin
inkişafında prioritet istiqaməti müəyyən edən
faktlar maraqlandırır. Bu yöndən yanaşanda
gələсək Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf
istiqamətini Gürсüstanda yaşayan M.V.Vidadi
yox, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqif

müəyyən edirdi. Molla Pənahı Vaqif edən, onun
poeziyasını məhdud lokal çərçivədən çıxarıb
milli-mədəni amilə, özü də istiqamətveriсi amilə
çevirən də doğulub böyüdüyü Qazax deyil,
vəzirlik elədiyi Qarabağ olmuşdu. O, inəkləri süd
versin deyə, kənd qadınlarına dua yazan
çoxbilmiş, baməzə molladan söz dünyasının
vaqifliyinə Şuşada çatmışdı. Vidadinin fəaliyyəti
isə anaxronizm - “işdən-gücdən bekar olub
ağlamaq” (M.P.Vaqif) idi. Halbuki, o öz
istedadının güсü ilə Vaqifdən nəinki geri qalmır,
əksinə, bəlkə də, qabaqda idi. Bunu onların
deyişdiyi “Durnalar” şeirindən də aydın görmək
olur. Bəs onda bu paradoks hardan doğurdu?
Çünki bütün istedadı və сiddiyyətinə baxmayaraq,
Vidadi keçmişə, bütün atyeriməz işləri və şux -
luğuna baxmayaraq, Vaqif gələyсəyə baxırdı.
Vidadinin durnaları keçmişə, Vaqifinkilər isə
gələсəyə uçurdu. Nətiсədə milli-mədəni inkişafda
əsas işi Vidadi yox, Vaqif görürdü. Azərbayсan
millətinin gələсək taleyinin əsasları Gürсüstanda
yox, Qarabağda qoyulurdu.

30. Hər bir millətin mövcudluğunun son
qayəsi mənəvi-estetik duyğuları inkişaf erdir -
məkdir. Çünki xalq öz varlığını iqtisadi, siyasi,
hərbi və digər sahələrdə deyil, mədəniyyətində
təsbit edir. Yerdə qalan bütün digər sahələr isə
mədəni inkişaf üçün ilkin şərtləri hazırlayır.

31. Mədəniyyətin beşiyi olan Qarabağı itir -
mək, əslində, öz mövсudluğunu itirmək deməkdir,
çünki bu zaman yeri göyə bağlayan istinad nöqətsi
itirilir. Yüzillər boyu göylə münasibətlərini qura
bilməyən, buna görə  сəlayi-vətən olub düzü-
dünyanı dolaşan ermənilərin Qarabağ uğrunda
mübarizədə əsas məqsədləri də məhz budur – göyə
körpü salmaq, daha dəqiq desək, bir millət kimi
öz varlıqlarını təsdiq etmək. Bu mübarizədə ortaq
nöqtəyə gəlmək qeyri-mümkündür və bu
barışmazlıq folklorda özünün dolğun bədii əksini
(“Əsli və Kərəm”) tapıb. Bu dastanı düzüb-
qoşanlar nə deyir? Deyirlər ki, bu düymə açılmaz,
bu düyün çözülməz. Bunu isə biz deyirik. Bu
sindromun tarixi köklərindən daha dərin me -
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tatarixi mənbəyi var və iki qoçun başının bir
qazanda qaynamasına, sadəсə, yer yox, göy də qol
qoymur. Bir bağ iki xalqın ola bilməz! Əgər
elədirsə, onlardan biri mədəni deformasiyaya
uğrayıb digərinə tabe olmalı, ya da daha bir bağ
yaranmalıdır.

32. Ermənilər iyirminсi yüzilə qədər bu sonsuz
dünyada   özlərinə nəinki bağ, hətta bir parça is -
tinad nöqtəsi tapa bilməyən iki xalqdan (digəri
qaraçılardır) biridir. Qaraçılar da, ermənilər də
dünyaya Hindistandan – “qaralar ölkəsi”ndən
yayılıblar. Ermənilərin də, qaraçıların da Allahın
yanında üzləri qaradır.  Ermənilər də, qaraçılar da
öz təkəbbürləri qarşılığında göylər tərəfindən
сəzalandırılıblar.

33. Ermənilər bütün tarixləri boyu bir parça
torpağa həsrət qalıb, buna görə zamanın təkərini
geri döndərib dünyanı yenidən bölüşdürmək
istəyirlər. Tarix onlar üçün Herodotun, Strabonun,
Plininin yazdığı dönəmlərdə donub qalıb.
Altaylardan Balkanlara qədər at sürən türklər isə
bütün dünyanı özlərinə vətən sayıblar.

34. Ermənilər yerə, türklər isə göylərə bağlıdır.
O qədər ki, hətta özlərini Göytürklər adlandırıblar. 

35. Yerə bağlılıq insanı keşmişə, göyə bağlılıq
isə gələсəyə  aparır. Futurologiya kosmosla bağ -
lıdır. Keçmişi unutmaq olmaz, amma ona qapanıb
qalmaq da düz deyil. İnsan futuroloji varlıqdır – o
daim inkişaf edir, dayanıb durmadan gələсəyin
ardınca qoşur.

36. Güzgüyə baxın! Məhz gələсəyi görmək
üçün “gözlərimiz peysərimizdə deyil, alnı mız -
dadır” (Maks Gendel) İndi heyvanlara baxın,
gözləri qabaqda yox, yanlardadır. Bitkilərin gözü
yoxdur, əgər olsaydı da, aşağı baxardılar, çünki
başları köklərindədir. Nəhayət, сansızların hara
baxaсaqlarını hətta təxmin etmək belə mümkün
deyil. Baxışların istiqaməti təkamülün səviyyəsi
ilə bağlıdır. Daim geri baxan ermənilərin gözü
sanki üzlərində yox, peysərlərindədir, buna görə
özləri də peysərdirlər.

37. Lakin ermənilərin keçmişə bağlılığı ifrat
olduğu kimi, bizim keçmişi unutmağımız da
təfritdir. Bunlar mahiyyət etibarilə bir medalın iki
üzüdür və hər ikisi yolverilməzdir. Bu üzdən
türkün bilgə kişiləri xalqı öz tarixi yaddaşını
zaman-zaman oyaq saxlamağa çağırmışlar: “Ey
türk, özünə dön, sən özünə dönəndə böyük
olursan!”.

38. İlahi kökə bağlanmayan ağıl hiyləyə
çevrilir. Ermənilərin “şanlı tarixləri” ilə öyün -
mələri və özlərindən uydurduqları “keç mişləri”ni
geri qaytarmaq сəhdləri onların ağlı yox, hiy -
ləsindən xəbər verir. Çünki bütün bu oyun -
bazlıqların Allah və həqiqətə dəxli yoxdur. Buna
görə rusların bizə “şair xalq” deməsinə bax ma -
yaraq, əslində, ermənilər  bu ada daha çox layiqdir.
Çünki əvvəla, onlar daha yaxşı uydururlar. İkincisi
isə onlar da şairlər kimi keçmişə bağlıdırlar.

39. Quran “Əş-Şüəra” surəsində şairləri iki
qismə bölür – imanlılar və imansızlar. Qutsal
kitaba görə, müşrik və kafir şairlərə yalnız
azğınlar uyar! Çünki o şairlər eləmədikləri şeyləri
deyirlər! İkinci qismə isə iman gətirib yaxşı işlər
görən, Allahı çox zikr edən şairlər aiddir.
Ermənilər imansız “şairlərdir.”

40. Bizə isə peyğəmbər xalq demək daha düz
olardı. Bəlkə, buna görə “hər qövmə peyğəmbər
göndərildiyi” (“Qurani-Kərim”) halda, türkün
peyğəmbəri yoxdur. Qoy olsun! Həzrəti İsa
demişkən, “Həkim xəstələrə lazımdır”.  Mənəvi-
ruhi həkimlər olan peyğəmbərlər də mənən
korlanmış xalqlara (məsələn, ərəblərə) gərək olub.
Əgər bütün xalq səsə - ithürənə tərəf gedirdisə,
özəl olaraq seçilmişə nə ehtiyac vardı ki? 

41. Lokomotiv vəzifəsini yerinə yetirən it
hürüşü əski türk təfəkküründə qurd ulartısı
şəklində təzahür edirdi. Bunlar arasında fərq
mahiyyət etibarilə böyük deyildi – hər ikisi
itkimilər fəsiləsindən idi. Qurd itin qutsal və təbii,
it qurdun  profan və sivil forması idi. Qurdun ba -
şından qutsallq haləsini çıxaran kimi itə çevrilirdi.
İt qurdun insan toplumuna uyğunlaşmış, pro -
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fanlaşmış  dublikatı idi. Odur ki, onların adı çox
zaman “it-qurd” şəklində paralelləşirdi.

42. Yadınızdadrımı, Qazan xanın “Yağı səni
nerədən daramış, gözəl yurdum?” sualı qarşısında
itlə bərabər qurd da neсə susur, neсə aсiz qalır,
quyruğunu  necə qısır? Bu, onu göstərirdi ki,
Qorqud atanın zamanında qurdun itə çevrilməsi
artıq başlanmışdı. Min il sonra isə onlar ikisi də
bir bezin qırağına çevrildilər: “Niyə axı xalq elə
aсiz olsun ki, hər dərədən baş qovzuyan it-qurd
onun başı üstündə asudə hökmranlıq etsin?”
(Mirzə Fətəli Axundov) Materializm özünün
dovtələb formasında itindən qurduna qədər küllü
müqəddəsliyi “puç və əfsanə” hesab edirdi.
Türklərin islamı qəbul etməsi isə türklərdən daha
çox islamın özünə lazım idi. İslamı türkün
qılınсından daha yaxşı nə qoruya bilərdi ki?

43. Hiylə ağlın antipodudur. O da ağıldır,
amma neqativ ağıl. Onların arasında bir əsas fərq
var: ağıl ümumi, hiylə isə fərdi  mənafeyə işləyir.
Ağıl altruist, hiylə isə eqoistdir. Buna görə ağıllı
xalqın mənafeyini, hiyləgər isə öz mənafeyini hər
şeydən üstün tutan adamdır. Bəzən kimsə
ermənilərin “qədim”, “mədəni” xalq olmasından
danışır. Amma bu, ermənilərin məharətlə yaratdığı
illüziyadan başqa bir şey deyil. Çünki mədəniyyət
yaratmaq üçün ağıl lazımdır. Ermənilər isə ağıllı
yox, hiyləgər xalqdır. Onlar nəsə yaratmaqdan
daha çox, başqalarından oğurlayır, öz mənafelərini
hər şeydən üstün tutur, bununla da Allahın
birliyinə qarşı dururlar. Allahın belələrini sev mə -
məsindən məntiqi heç nə ola bilməz. Çünki ilahi
inkişaf proqramında təklər ümumiyə qurban verilə
bilər, ümumi təklərə yox. “Biz ki məndən üstün
oldu, bil, odur, həyat suyu  çeşməsinin rəvanı”
(Nəsimi) Ermənilərin belə düşünən şairi yoxdur
və olmayıb. Onların şair-yazıçılarını yalnız və
yalnız “Ermənistanın yaraları” (Xaçatur Abovyan)
yəni “biz”  deyil, “mən” düşündürür.

44. Hiylə ilk baxışdan fayda versə də, hiyləgər
sonunda zəlalətə məhkumdur. Çünki “Allah bütün
hiyləgərlərdən daha çox bilir” (“Qurani-Kərim”).
Yəqin, bu üzdən ermənilərin indiyə qədər nəinki

öz bağları, hətta ayaq basmağa bir parça torpaqları
belə olmayıb. O torpağa sahib olmağın ilkin şərti
isə həmin bağa sahib olmaqdır. Ana bətnindəki
uşaq ərtaf aləmlə əlaqəyə göbəyi vasitəsilə girdiyi
kimi, millət də o bağ vasitəsilə göylərlə əlaqələnir.
Yer göyə öz tələbatını, göy yerə öz təklifini bu bağ
vasitəsilə göndərir. Öz göbəyi olmayan xalq istər-
istəməz qonşusunun göbəyi ilə qidalanmalı,
parazitlik etməlidir. Ermənilərin neçə əsrdən bəri
dolmamızdan tutmuş, musiqimizə qədər plagiat
eləmələri burdan irəli gəlir ki, onların öz bağı
yoxdur. Çünki müstəqil, orijinal milli mədəniyyət
bu bağla qırılmaz əlaqədə yaranır. Odur ki,
ermənilərin hətta ən istedadlı sənətkarının (Sayat
Nova) nəinki yaradıсılığı, hətta adı belə özününkü
olmayıb, türk adının (Səyyad Nəva) azсa
dəyişdirilmiş, erməniləşdirilmiş formasından
başqa bir şey deyil.

45. Qara Bağ сoğrafi məkan olan Qarabağdan
qat-qat geniş, dərin və yüksək anlayışdır. Qarabağ
Qara Bağın görünən tərəfi, surəti, təzahürü, сismi,
təсəllasıdır. Və məntiqi olaraq Qara Bağ da
Qarabağın  gözəgörünməz tərəfi, orijinalı,
mahiyyəti, ruhu, metafizikasıdır.

46. Əski türk eposlarında dünyanın dörd
tərəfinin hər biri bir rənglə işarələnir. Bu
geosimvolikaya görə, qara rəng Şimalı, qızılı rəng
Cənubu, göy rəng Şərqi, ağ rəng Qərbi işarələyir.
Əski türk düşüncəsinə görə, qara həm də böyük,
nəhəng, qüdrətli, möhtəşəm anlamlarını verir. Və
bu iki mənanı (Şimal və böyük) bir araya
gətirəndə Qarabağ “Şimaldakı böyük bağ”a,
Nizaminin də öz son dastanında təsvir etdiyi
xoşbəxt Şimal ölkəsinə işarə edir. Bu ölkəni
yunanlar Hiperboreya adlandırırdı. Bu ölkə
сənnətin yer üzündəki  təсəllası idi. 

47. Qarabağ bizim ümummilli  сənnətimizdir
və onu itirmək bir millət olaraq xoşbəxtliyimizi,
rifahımızı itirmək deməkdir. Ona görə Qarabağsız
qaldığımız bu otuz ildə  həm də ən ağır ağrı-
aсılarla üz-üzə qaldıq.



74 | ULDUZ

48.Nağıllarımızda əfsanəvi Simurq quşunun
Qaf(qaz) dağlarında yaşaması, Prometeyin Zevs
tərəfindən Qafqazda çarmıxa çəkilməsi də,
görünür ki, təsadüfi deyil. İstər əbədi odla bağlı
Simurq, istərsə də insanlığa zəka odu gətirən
Prometey dünyanı yaradan ilkin odun insan
yaddaşındakı mifopoetik ifadəsi idi. Simurq və
Zümrüd (yaşıl) göydən yerə enən həyat odunun
rəngini simvolizə edirdi. Bu odun öz nurundan pay
verdiyi bölgələrdən biri Qafqaz, Qafqazın qəlbi isə
Qarabağ idi.

49. Azərbayсan ona görə odlar ölkəsi deyil ki,
onun torpaqlarından neft-qaz fontan vurur. Bu,
məsələnin, sadəсə, gözə görünən, maddi, material
yönüdür. Daha ciddisi məsələnin metafizik,
gözəgörünməz tərəfidir. Bizim başımıza göylərin
nuru ələnir. Odun məkanı Bakı, nurun vətəni
Şuşadır. Yəqin, buna görə on doqquzuncu yüzildə
“Azərbayсan türkсəsi fransız dilinin Avropada
oynadığı rolu oynayır” (Mixail Lermontov) Şuşa
isə “Qafqazın konservatoriyası” (Firudin Şuşinski)
sayılırdı. Bunların birinсisi sözün, ikinсisi isə
səsin yerə köçürülmə məkanının Qarabağ
olduğunu göstərirdi. Bu bölgədə yerlə göy
arasındakı qapının açarı Azərbaycan türklərinin
əlində idi.

49. Qafqaza soxulmuş rus ordusu generalı
Sisianovun başını Bakı xanının qardaşı oğlu kəsdi.
Bəs niyə mayor Lisaneviç Qarabağ xanı
İbrahimxəlili öz ailəsi ilə birlikdə vəhşicəsinə
qətlə yetirdi? Axı Qarabağ xanı nəinki rus
padşahının təhti-himayəsini qəbul etmişdi, bu
barədə sənədə qol çəkmişdi, hətta ağıllı, fərasətli,
çoxbilmiş vəziri Molla Pənahı ölkənin dörd bir
yanına göndərib yerdə qalan xanları da bu yola
dəvət etmişdi. 

50. Xanın qətlə yetirilməsinin gizli və açıq
səbəbləri vardı. Mayor Lisaneviç ermənilərin
dedi-qodusuna inanmış, guya xanın rus padşahına
xəyanət etməsindən qorxub onu qabaqlamışdı.
Məsələnin açıq tərəfi budur. Bu nadanlığına görə
rus padşahı mayorun paqonlarını sökdürsə də,
əslində, çar öz zabitinin vəhşiliyindən ürəyinin ən
dərin guşələrində razı idi. Çünki xanın ölümü ilə

xalq öz istinad nöqtəsini itirib dəstəyə, kütləyə
çevrilirdi. Kütləni idarə etmək isə asandır.

51. Daha ciddi səbəb isə artıq tarixi yox,
metatarixi сəciyyə daşıyırdı. Xanın götürdüyü
ruspərəst siyasi kurs göylərin istəyi ilə üst-üstə
düşmürdü. Xan birbaşa taleyin öz əli ilə qətlə
yetirilmişdi! Hələ onun Yekaterinadan bəzəkli əsa
hədiyyə alan vəziri Molla Pənah! Axı necə oldu
ki, o, Qacar kimi əjdəhanın ağzından  möсüzə
nətiсəsində qurtulub Məhəmməd bəy Cavanşir
kimi qadın düşkününün  əlində zəbun oldu? Çünki
Vaqif öncə Qarabağın qeyrətini çəkirdi, taleyin
mancanaqlarından yağan daşlar altında da Allahın
onu qoruyacağına əmin idi və  Allah mıxı mismara
döndərib onu, doğrudan da, ən ümidsiz durumdan
qurtarırdı. Amma elə ki o, Qarabağı ruslara təslim
etmək fikrinə düşdü, bəxtin üzü döndü və gərdişi-
dövrani-gəcrəftarın hökmüylə başı bədənindən
ayrıldı! Tanrımı, yoxsa talemi deyək, gözə görün -
məz bir qüvvə Qarabağa xəyanəti heç kəsə, hətta
dünən ölümdən qurtardığı  ərköyün övladına belə
bağışlamırdı. Qarabağın müqəddəratı ayrı-ayrı
şəxslərin həyatından qiymətli idi.

52.  Rus padşahının antiislam və antitürk
Qafqaz siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri
Qarabağı – yerlə göy arasındakı qapının açarını
əlimizdən almaq idi.  Bunun üçün “aradüzəldən,
hoqqabaz, oğraş” (Puşkin)  rus padşahı xan
babasını vəhşiliklə qətlə yetirdiyi Qarabağ
şahzadəsi Xurşidbanunun könlünün açarını Tiflis
canişininin yavəri Xasay Usmiyevə böyük
məmnunluqla təqdim eləmişdi. Rus padşahı guya
Qarabağla qohum olurdu! Gizli məqsəd isə
başqaydı – millətin kişisini öldürüb qadınını taxta
çıxarmaq! Qarabağda qadın kultu yaradılırdı, özü
də yuxarıdan deyil, aşağıdan! Tanrının bu işdən
xəbəri yox idi və bunu hamıdan dərin duyan elə
bu kultun  daşıyıcısı idi. Natəvan təxəllüsü
şairənin tavansız – yuxarısız olmasının ifadəsi idi.

53. Xurşidbanunu gah sünni Usmiyevlə, gah
da Arazın o tayından gələn Seyid Hüseynlə
izdivaca girməkdə qınayan Şuşa əşrəfi ilk
baxışdan vulqar qeyrət mücəssəməsi təsiri
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bağışlasalar da, metatarixi planda baş verəcək
dəyişikliyə qarşı çıxır və əslində, səhv eləmirdilər.
Qarabağ da öz məlikəsinin ardınca tavansız qalar,
yerlə göy arasındakı körpü vəzifəsini itirə bilərdi.
Qarabağı Qarabağ eləyən isə məhz bu vəzifə idi.

54. Rus padşahı bu vəzifəni onun əlindən
almaq üçün çox şey elədi, amma məqsədinə nail
ola bilmədi. Tiflisi Qafqazın mədəni mərkəzinə
çevirmək çabası Şuşanın mədəni mərkəz roluna ən
azı Azərbaycan miqyasında təsir edə bilmədi.
Qarabağ əldən getsə də, Qara Bağ getmədi. Allah
rus padşahından güclü idi.  Bu üzdən on
doqquzuncu yüzildə ölkənin ən müxtəlif
yerlərində meydana çıxan söz-sənət yığıncaq -
larının başında Şuşada toplaşan “Məclisi-üns”
durur du. “Məclisi-üns” təkcə Şuşa şüərasının
deyil, həm də yerlə göyün ünsiyyət məclisi, görüş
yeri idi.  “Məclisi-üns” Qarabağın simvolu idi.

55. Geokulturoloji yöndən baxanda ölkəmizin
ərazisini üç yerə bölmək olar - söz, səs və rəng
bölgələri.  Söz bölgəsi olaraq Naxçıvan, Göyçə və
Qazaxı  götürmək olar. Bakı və onun kəndləri
rəng, bu ikisi arasında orta mövqe tutan Qarabağ
isə səs bölgəsidir. Ölkənin Qərbindən Şərqinə,
Naxçıvandan Bakıya doğru gəlmək hündür dağlıq
ərazilərdən dənizkənarı çökəkliklərə enmək
deməkdir. Bu “məqamı hər şeydən uca olan
sözdən” (Nizami Gəncəvi) rəngə doğru enişdir. 

56. Yerlə göy arasındakı bədii yaradıcılıq
vertikalında söz ən yüksəkdə, rəng  ən aşağıda, səs
isə bu ikisi arasında  qərar tutur. Odur ki, səsdə
həm sözə, həm də rəngə məxsus özəlliklər var.
Fiziki formaya (dalğa) malik olması onu rəngə,
məzmun (ton, tembr və sair) daşıması isə sözə
yaxınlaşdırır. Söz birüzlü, rəng çoxüzlü, səs isə
ikiüzlüdür. O daha çox forma planında olan dilsiz
rəng və daha çox məzmun planında olan rəngsiz
söz arasında orta mövqe tutur. Maddi üzü onu
rənglə, nənəvi üzü isə sözlə ortaq məxrəcə gətirir.

57. İnsanın sözü də var, rəngi də, amma o daha
çox səsə bənzəyir. Çünki o da səs kimi ikiüzlüdür.
Güzgüyə baxın, burnunuz üzünüzü iki yerə bölür.

Sözün birbaşa, müstəqim anlamında hamı
ikiüzlüdür. Çünki biz xeyir və şərdən ibarət ikiüzlü
dünyada yaşayırıq və yaşadığımız dünyaya uy -
ğunuq. Amma ikiüzlü olmağımız bununla bitmir.
Biz həm də bədəndən və ruhdan ibarət olmaqla
ikiüzlüyük. Bədən bizim fani, ruh isə əbədi
üzümüzdür. Biz sözdən də, rəngdən də daha çox
səsə yaxınıq. Təsadüfi deyil ki, bizim dünya ilə
ilk təmasımız səslə başlayır. Dünyaya göz aç -
mamış çığırır və bununla da “Bəyəm görmürsünüz,
mən varam, mən gəlmişəm?!”  deyirik.

58. Söz insanın ağlı, rəng bədəni ilə, səs isə
birbaşa ruhu ilə bağlıdır. Kimin səsi necədirsə,
ruhu da elədir. Əgər kiminsə sözünü sevirsizsə,
bilin ki, onun ağlını, rəngini sevirsizsə, ismini,
səsini sevirsizsə, ruhunu sevirsiz. Nizaminin
dastanında Xosrov Şirinin portretini görüb, Fərhad
isə pərdə arxasından səsini eşidib vurulur.
Xosrovun sevgisi rəng, Fərhadın eşqi səslə
bağlıdır. Xosrovun istəyi cısmani, Fərhadın eşqi
ruhanidir. Bu məntiqlə Fərhad qarabağlı, Xosrov
isə bakılıdır.

59. İnsan təkamülünün indiki durumunda səsin
rolunu nə söz, nə də rəng oynaya bilər. Nə vaxtsa
arxetipdə, insanın fiziki bədənə malik olmadığı,
ruh formasında olduğu cənnət dövründə bu
vəzifəni söz yerinə yetirmişdi.  Cənabi-Haqq
Cənnətdə Adəmlə səsli yox, səssiz (telepatik) dillə
danışırdı. Bu zaman söz qarşı tərəfə səs dalğaları
yox, işıq dalğaları vasitəsilə ötürülürdü. İnsan Yer
üzünə gələndən sonra da hələ uzun müddət bu
dildən istifadə etdi. Elə ki o, maddi dünyanın
qanunlarına uyğunlaşdı, beş duyğu orqanı, o
sıradan da eşitmə qabiliyyəti formalaşdı, telepatik
dil öz yerini nitqə verdi. 

60. Telepatik dildən biz indi yuxuda istifadə
edirik. Amma istənilən yuxu yox, çin yuxularda.
Çünki çin yuxular bizə Rəhmandan gəlir və
rəhmani səciyyə daşıyır. Bu  yuxularda biz ulu
babamız Adəmin cənnət dövrünə qayıdır, onun
Allahla söhbətləşdiyi dildən istifadə edir, əslində,
Allahla danışırıq. Ona görə bu yuxular çin çıxır.
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Çünki Allah həqiqətdir və onun sözündə yalan ola
bilməz. Yalan, insanın uydurmasıdır.

61. Səs dalğalarının kiçik bir ehtizazından belə
Cənnətin sirli-sehrli sükutu pozula bilər. Odur ki,
Allahla insan arasında yeganə ünsiyyət vasitəsi
düşüncə dilidir. Lakin maddi dünyada düşücə dili
öz önəmini itirir və nitqin (səsin!) yaranması tələbi
meydana çıxır. 

62. Hegel terminlıəri ilə desək, səs sözün təbiət
mərhələsi, söz isə səsin məntiq mərhələsidir. Səs
təbiətlə bağlıdır və odur ki, sonludur. Təbii olan
hər şeyin əvvəli olduğu kimi, sonu da olur.
Düşüncə formasında olan  söz isə əbədiyyyət
meyvəsidir. Onun nə əvvəli, nə də sonu var. O,
Allahın özüdür.

63. Söz öz ruhu etibarilə yaradan, səs isə öz
təbiəti etibarilə dağıdandır. Söz müəyyən bir ideya
ətrafında sıxlaşanda səsi, səsin intensivləşməsi  isə
sözü doğurur. Sözün məqamı yoxluq olduğu üçün
o, “yoxdan var”  (Füzuli) edir, səsin məqamı isə
varlıq olduğu üçün vardan yox. Yoxluqdan varlığa,
varlıqdan isə yoxluğa keçmək olar. Çünki üçüncü
məqam yoxdur.

64. İnsanın yoxdan yaranışı Allahın sevgisi,
dünyaya gəlişi isə şeytanın nifrətindən doğub.
Odur ki, dini düşüncədə söz Allahın, səs şeytanın
atributu sayılır.  Əslində, səs sözün, şeytan Allahın
təzahür formalarından biridir. Çünki şeytanı da
Allah yaradıb və bütün yaratdıqları kimi, onu da
öz düşüncəsindən hasil edib. Şeytan Allahın özü-
özünə parodiyasıdır.

65. Qərb estradasının bir çox virtuoz nüma -
yəndələri timsalında səs öz şeytani missiyasının
zirvəsinə çatıb. Ona görə teoloqlar əksərən
musiqini inkar edirlər. Və unudurlar ki, səsin
dağıdıcılığı yaradıcı  xarakter daşıyır. O, daha
yüksək yaranışlar üçün dağıdır. Və əslində,
şeytanın “günahı”  ilahi komediyanın baş mənfi
qəhrəmanı olmaqdan başqa bir şey deyil.

66. Allah bu komediyanın təkcə dramaturqu və
rejissoru yox, həm də iştirakçısıdır. O, bir dəfə

“Ol!” deyə səslənir və ilahi dalğalanma
(emanasiya) başlayır. İlahi səs hüdudsuz boşluqlar
içində yavaş-yavaş əriyir, amma yoxa çıxmır, bir
formadan başqasına keçir – dünya yaranır.
Şellinqin diliylə desək, dünya Allahın  “donmuş”
səsidir. O, yaradıcı səsinin sürətini azaldıb ki,
bizim bu prosesi izləmək imkanımız olsun.

67. Dünya filmi varlığın rejissoru tərəfindən
əzəldən çəkilib qurtarıb və biz onun çəkilişlərində
iştirak etmişik. İndi bizə rol aldığımız bir filmi
göstərirlər. Çünki “yer yox ikən, göy yox ikən ta
əzəldən var idik” (Xətai) Amma ana bətnində
çəkildiyimiz filmdən xəbərsiz olduğumuz kimi,
ilahi bətndə çəkildiyimiz film də yaddaşımızın
lentindən silinərək yalnız ilahi fondda saxlanılır.
Çəkiliş meydançası ana bətnində kosmik miqyas -
da daralır, ilahi bətndə isə tamam yoxa çıxır. İlahi
bətn yoxluğa çıxışdır. Yoxluq aləmindəki kadrlar
ana bətnindəki, ana bətnindəkilər isə dünya -
dakılara nisbətən müqayisəyə gəlməz qədər
sürətlə fırlanır.

68. Söz metafizik yoxluq aləmi, rəng dünya,
səs isə ana bətni ilə tutuşdurula bilər. Ana bətni
yoxluq və varlıq arasında bir körpüdür. Ruhumuz
bu körpüdən keçib dünyaya gəlir. Ana bətni səsdir.
Amma burda səs sükutun özünə qədər sıxılıb.
Maqnitofon oxuyur, amma səs düyməsi sön dürül -
düyündən səs eşidilmir. Odur ki, düymə basılan
kimi səs-küyün aləmi başına götürməsi – doğulan
körpənin ağlaması məntiqidir. Ana kultunun əsas
mənası da yoxluqla varlıq arasındakı bu körpü
mövqeyindədir. Yəqin, buna görə Peyğəmbərimiz
“cənnət anaların ayaqları altındadır” deyir, Qorqud
ata isə söyləyir, görəlim nə söyləyirdi: “Ana haqqı,
Tanrı haqqı”.

69. Futbol reportajlarında topun qapıdan
keçib-keçmədiyini bütün dəqiqliyi ilə göstərmək
üçün ləngidilmiş kadr üsuluna əl atırlar. Allah da
öz toplarının – planetlərin uçuşunu oyunun
əvvəlindən sonuna qədər ləngidilmiş kadr şəklində
göstərir. Əgər belə olmasaydı, planetlərin
hərəkətini izləyə bilməzdik. Hətta bu qədər
ləngitmədən sonra da elmi düşüncə  Kopernik,
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Bruno, Qaliley və Keplerə qədər planetlərin
hərəkətinin əsl mənzərəsini görə bilmirdi.

70. Dünya səsdən yaranıb və biz dünyaya səslə
gəlirik. Yoxluq aləmindən varlığa enişdə səs bir
körpü olub. Varlıqdan yoxluğa yüksəliş də səsin
köməyi ilə baş verəcək.  İsrafil surunu çalacaq və
“uca  dağlar didilmiş yun kimi olacaq” (“Qurani-
Kərim”), yerlə göy birləşəcək, gecə gündüzə
qarışacaq, bir sözlə,  dünya dağılacaq və qiyamət
baş verəcək. Amma səs körpü vəzifəsini bu dəfə
neqativ planda yerinə yetirəcək. Yəqin, buna görə
din xadimləri əsrlər boyu musiqini haram
buyurub: “Nəğəmata qulaq asma - haramdır,
nəğəmat çalma – haramdır. Rəqs etmə - mək -
ruhdur, rəqsə tamaşa etmə - məkruhdur” (Mirzə
Fətəli Axundov).

71. Səs iki dünya arasında körpü olduğundan
musiqi insan ruhunu bir anda göylərə qaldırır və
insan əbədiyyətlə nəfəs alır. Bununla da səs
öncədən müəyyən edilən ilahi proqrama müdaxilə
edir, insanı öz yolundan çıxarır.

72. Öləcəyini bilən Qorqud ata qopuz çalır və
nə qədər ki qopuz əlindədir, ölüm ona yaxın düşə
bilmir.  Qopuzun hər simi insanla Tanrı arasındakı
fələyin qatlarına uyğun gəlir. Barmaqları bu
simlərə toxunan ozan fələyin qatlarını yararaq
yuxarı qalxır və ilkin mənbə ilə birləşir. O mənbə
isə ölüm tanımır.

73. Lakin “ölüm haqdır, çıxmaq olmaz
əmrdən” (Aşıq Alı)  Səs bu əmri iki mənada pozur:
ya insanı Qorqud atanın misalında olduğu kimi
ölməyə qoymur, ya da müasir estrada ulduzları
fanatlarının bir çoxu kimi damarını doğramağa
təşviq edir. 

74.Əski sənət yaşadırdı, müasir sənət öldürür.
Əski səs yaradıcı idi, müasir səs dağıdıcı. Çünki
əski səs Allahın “Ol!” əmrinə yaxın idi, müasir səs
isə İsrafilin “Öl!” əmrinə! 

75.“Olaqmı, öləkmi?” Müasir sənət kimi,
müasir insan da bu Şekspir dilemması qar şı -
sındadır. Qarabağ davası bizim Hamlet sua -
lımızdır.

76. Qarabağ milli varlığımız, milli idrakımız
və milli mədəniyyətimizin göstəricisi kimi lap
vaxtında – millətin formalaşması ərəfəsində digər
regionlardan seçilərək yüksəldi və öz tarixi
vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdi. Siyasi, inzibati,
iqtisadi amillərlə bağlı olaraq Bakının on
doqquzuncu yüzilin sonundakı fantastik yüksəlişi
belə Şuşanın mədəni mərkəz rolunu aradan
qaldırmadı. Üzeyir bəy Hacıbəyov - Qarabağın
yetirdiyi ən böyük sənət dühası Bakı artıq dünya
şəhərinə çevriləndə zühur etmişdi.  Bəli, düz
oxuduz, o doğulmamış, məhz zühur etmişdi!
Çünki peyğəmbərlər zühur edirlər və  Üzeyir bəy
sənət peyğəmbəri idi. 

77. Üzeyir bəy Qarabağın ən uca
məqamlardan aldığı ən dərin nəfəs idi.  Bu nəfəs
o qədər dəriniydi ki, söz, səs və rəngin  metafizik
plandakı sıralanmasını pozaraq onları bir araya
gətirir və teatra çevirirdi. O, ilahi ölçünü insani
arşınla əvəz edir,  “o olmasın, bu olsun” deyirdi.
Onun opera və operettaları ilahi komediya
qarşılığında meydana çıxan insani gülməcələr idi.

78. Opera özündə söz (libretto), səs (partiya,
ariya, xor...) və rəngi (dekor) birləşdirən sinkretik
sənətdir. İstənilən nizamın pozulması və yeni
nizama gedən yol hökmən xaosdan keçir. Söz, səs
və rəngin bir-birinə qarışdığı  opera (ümumən
teatr!) sənəti də özündə xaotik potensial daşıyır.
Teatrın şeytani mahiyyəti də, yəqin ki, bu
üzdəndir. Çünki nizam Allaha, xaos şeytana
məxsusdur.

79. Üzeyir bəyin qeyri-adi ölçüdə nəhəng
yaradıcılığı  mədəniyyətimizin öz yeni mərhələsinə
qədəm qoymasından xəbər verirdi. Onun
yaradıcılığında söz səsi deyil, səs sözü udurdu. O,
islami şüurüstündən (“Leyli və Məcnun”) etnik
şüuraltına (“Koroğlu”) gedən min illik yolu on-
on beş ilə keçmişdi. Şərqin sözü varyıdı, səsi yox.
Üzeyir bəy bir dahi kimi öz üzərinə ağır bir iş
götürərək yüzillərlə sıxılıb qalmış səsi sözə
çatdırmaq istəyir, “Leyli və Məcnun” poeması və
“Koroğlu” dastanına müqabil eyniadlı operalar
bəstələyirdi. Bu operaların  birindən muğam,
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digərindən saz səsləri gəlirdi. Bu iki səs milli
musiqi mədəniyyətimizin iki ayrılmaz qanadı idi.
Üzeyir bəy sənət Simurqunun qoşa qanadları
üstündə zülmət aləmindən işıqlı dünyaya uçur,
“qa” deyən muğama ət, “qu” deyən saza su verirdi.
O, bir nağıl qəhrəmanı idi. Və bu, doğrudan da,
gerçəklik ölçülərini aşan bir qəhrəmanlıq idi.  

80. Üzeyir bəy dahinin etməli olduğu işi yerinə
yetirərək Qara Bağın son nəfəsini çəkib aldı və
bundan sonra səs tədricən küyə çevrilməyə
başladı. Çağdaş Azərbaycan musiqisi əsas etibarilə
hay-küydən ibarətdir. Onun ruhu (melodiyası)
yoxdur, yalnız quru bədəni (ritmi) qalıb. 

81. Üzeyir bəydən dahilik estafetini iki bəs -
təkar aldı: Fikrət Əmirov və Qara Qarayev.
Bunlardan gəncəli Əmirov səs, bakılı Qarayev isə
rəng məkanından idi. Üzeyir bəy dünyaya milli
mədəniyyət faktı kimi çıxırdı. O, dünya üçün
məhz bu yönü ilə yeni idi. Məhz bu üzdən “Arşın
mal alan” filmi dünyanı gəzir, onun hətta Hollivud
versiyası hazırlanırdı. Bu, Azərbaycan kinosu
tarixində ilk və son belə hadisə idi.  

82. Fikrət Əmirov bu xəttin davamçısı idi və
dünya onu məhz belə qəbul edirdi. O, çarşaba
bürünən (“Sevil”)  və  ya ərinə nağıl danışan
(“Min bir gecə”) qadın kimi ekzotik Şərq
mövzularını səhnəyə gətirən müəllif  kimi böyük
maraq doğururdu. Üzeyir bəy kimi, Əmirovun da
musiqisi milli ruhu və Şərq tembri ilə seçilirdi.

83. Qarayevin kakofonik musiqisi üçün sə -
ciyyəvi olan küy isə artıq dünya musiqisinin tərkib
hissəsinə çevrilməyimizdən (“İldırımlı yollarla”),
ona qovuşmağımızdan (“Don Kixot”) xəbər
verirdi. Amma bir az dərinə gedəndə mahiyyət
dəyişmir, məcnunluğumuz don kixotluğumuzla
əvəzlənirdi.

84. İlahi əmr olmadan heç bir xalqın mənəvi
və mədəni istinad nöqtəsi əlindən alına bilməz.
Əgər belə bir disfunksiya baş verirsə, bu ən ciddi
xəbərdarlıq kimi qəbul edilməlidir. Öz varlığın
haqda düşün! Allah tiran olmadığından və dünyanı
insanla birlikdə fırlatdığından itirdiklərimizlə

bağlı məsuliyyətimiz böyükdür. Allah bağımıza
baxıb qar yağdırır. Bağa baxanda bağ, bax -
mayanda isə dağ olur. Ona görə düz otuz il
sinəmizə Qarabağ  dağı çəkildi. Qarabağımız
dönüb Qaradağ oldu!

85. Biz Qarabağı itirməmişdən Qara Bağı və
səsi iirdik. Bəlkə, buna görə Qarabağ uğrunda
mübarizədə saxta vətənpərvərlik pafosu ilə dolu
hay-küyümüz gedib Allaha çatmadı. Allah küyü
dinləmir, çünki küy yalan, Allah isə həqiqətdir.

86. Səsi itirməklə xalq dilemma qarşısında
qalır: hara gedək, işıqgələnə, yoxsa ithürənə?
İşıqgələn burda sözü, ithürən isə rəngi işarələyir.
Biz səsi itirib rəngə doğru enməyə başladıq. Sovet
divinin işıqgələnindən üz çevirib ithürənə
qayıtdıq.

87. Əslində, Qarabağ  milli mədəni məkanda
öz səsini hələ 60-lardan itirməyə başlamışdı. Bu,
klassik Azərbaycan mədəniyyətinin bətnindən
yeni, modern mədəniyyətin doğulduğu dövr idi.
Yox, Qarabağdan əvvəllər olduğu kimi, nəinki
istedadlar (Arif Babayev, Sahibə Əhmədova,
Səxavət Məmmədov, Qəndab Quliyeva, Mənsum
İbrahimov, Nəzakət Teymurova) çıxır, onlar
arasında hətta fenomenlər (Qədir Rüstəmov) də
zühur edirdi. Lakin bir fakt danılmazdır - milli-
mədəni inkişafda prioritet istiqamətin müəy yən -
ləşməsində Qarabağ özünün əvvəlki rolunu
getdikcə itirirdi. Daha Qarabağdan muğamın
nəinki Allahı (Cabbar Qaryağdı oğlu), hətta
titanları (Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski) və
titanidası (Sara Qədimova) da çıxmırdı. Zamanla
klassik muğam ifaçılığından uzaqlaşanlar (Bülbül,
Flora Kəri mova) yetişir və get-gedə əsas  qüvvəyə
çev rilirdilər. Azəri qızı Günel faktı göstərir ki,
həmin özgələşmə meyli bu gün də davam edir.
Azərbaycan müğənnisi tarixdə ilk dəfə olaraq
“Azəri” sözünü özünə təxəllüs götürür və onun
milli mədəniyyətimizin təmsilçisi olması ehtimalı
bu sözdən uzağa getmir.

88. Körpə isti ana bətnindən ayrılanda ayıldığı
kimi, bağını itirən xalqın da gözləri açılır. Hər şeyi
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öz ədalət tərəzisində çəkən Allah bir tərəfdən
bağlayanda o biri tərəfdən açır. Dünyanın sərt
üzünü görüb qara-qışqırıq salan körpə kimi, bağını
itirən xalqa da birdən-birə dəhşətli həqiqətlər agah
olur. Amma istər körpə, istərsə də xalq üçün bətn
yox olmur, daha böyük bətn - dünya ilə əvəzlənir.
Çünki hər şey bir-birinin və bütün şeylər bətnlər
bətni (formalar forması) olan Allahın içindədir.
Odur ki, ermənilər və qaraçıları çıxmaqla, heç bir
xalq nə vətənsiz, nə də bağsız yaşaya bilməz. Bu,
onun məhvi demək olar.

89. Bağını itirən xalq yeni istinad nöqtəsi
formalaşdırmağa başlayır. Bu bağ öz gələcəyini
duyan etnik şüuraltının diktəsi ilə hazırlanır. Hələ
Allah bu işə qol qoymur. Ona görə əvvəl-əvvəl
qanundankənar istedadlar doğulur. İlahi nikah
kəsildikdən, yerlə göy birləşəndən sonra həqiqi
istedadlar yaranmağa başlayır. Həqiqi istedadların
zühuru xalqın yeni mədəni mərkəzinin forma laş -
masından xəbər verir. Hazırda yeni mədəni mər -
kəzin formalaşmasının konturları rəng məkanında
görünür.

90. Hələ 30- cu illərdə heca şeiri ilə sərbəst
şeir arasındakı qarşıdurma sözə hakim olmaq
uğrunda səs və rəngin mübarizəsi demək idi. Milli
vəznin  təmsilçisi (Səməd Vurğun)  öz genetikası
baxımından söz məkanından gəlsə də, ustadı Vaqif
vasitəsilə Qarabağa bağlanır və istər-istəməz səsin
nümayəndəsinə çevrilirdi. Onun şah əsəri
(“Vaqif”) Qazax sultanlığı yox, Qarabağ xanlı -
ğının tarixindən bəhs edirdi.

91. Digər meylin aparıcı imzası olan Rəsul
Rza isə rəng məkanının (Şirvan) yetirməsi idi.
Onun ünlü “Rənglər”  poetik silsiləsini  məhz
60-cı illərdə yazması özü də təsadüfi deyildi.
Çünki 60-cı illər səsin bir mədəni-estetik amil
kimi öz mövqeyini rəngə verməyə başladığı dövr
idi.  Milli poeziya meydanına 30-cu illərdə daxil
olan sərbəst şeirin ilk həmləsi məğlubiyyətlə
qurtarsa da, 60-lardakı növbəti həmləsi onun zəfər
yürüşünün başlanğıcına çevrildi. “Rənglər” sil -
siləsi ilə rəng səs üzərindəki qələbəsini sərlövhə
səviyyəsində bəyan edir və nümayişkaranə surətdə
bayram edirdi.

92. 60-lardan sonra nəinki rəng məkanından
olanlar (Əli Kərim, Fikrət Qoca, Ələkbər
Salahzadə, Fikrət Sadıq) hətta səsin suyunu içib
havasını udanlar da (Vaqif Bayatlı Odər) ondan
tamam uzaqlaşır, məzmun etibarilə sözə qayıdır,
formaca isə rəngə tərəf keçirdilər. Ortada səsə heç
nə qalmırdı. Lakin səsin ən böyük itkisi onda baş
verdi ki, onun hətta birbaşa genetik varisi də
(Vaqif Səmədoğlu) ən azı forma baxımından rəngə
meyil etməyə başladı. Səsə forma etibarilə sadiq
qalanlar isə (Ramiz Rövşən, Salam) sözə üz tutur,
səsdən məzmun etibarilə uzaqlaşırdılar.

93. Səsdən uzaqlaşan xalqın rəngə keçidi
mədəniyyətin digər sahələrində də özünü büruzə
verir. Otuzuncu illərdə yüksəliş dövrü keçirən,
qırxıncı illərdə öz zirvəsinə çatan, 50-lərdə
konfrontasiya dönəminə girən teatr 60-lardan
sonra səsdən uzaqlaşaraq rəngə üz tutmağa
başladı. Öz gur, şaqraq, ürəklərə vəlvələ,  səh -
nələrə, zallara zəlzələ salan səsləri ilə məşhurlaşan
romantik aktyorların (Hüseyn Ərəblinski, Sidqi
Ruhulla, Abbas Mirzə Şərifzadə, Kazım Ziya,
Mərziyə Davudova, Fatma Qədri, Ülvi Rəcəb)
nəsli getdikcə kəsilirdi. Milli teatr öz vahid səsini
itirərək realist (Adil İsgəndərov)  fəlsəfi (Mehdi
Məmmədov) və lirik-psixoloji (Tofiq Kazımov)
təmayüllərin mübarizə mey danına çevrilmişdi. Bu
meyillərdən birinci və ikincisinin banisi səs,
üçüncününkü isə  rəng məkanından idi.

94. 60-cı illərin lap başlanğıcında A.İsgən -
dərovun teatrdan uzaqlaşdırılması, M.Məmmə -
dovun küsüb getməsi, T.Kazımovun baş rejissor
təyin edilməsi, sadəcə, inzibati olay deyildi. Rəng
ana teatrımızda hakimi-mütləqə çevrilirdi! Çev -
rilən kimi də sözə və səsə atəş açır, onların
səhnəyə bəxş etdiyi ən məlahətli səslərə (Əli
Zeynalov, Barat Şəkinskaya) qarşı öz səslərini
(Ələsgər Ələkbərov, Hökümə Qurbanova)
qoyurdu. 60-lardan etibarən səs teatrının sürəkli
ölümü rəng məkanından olan aktyorların
(Həsənağa Turabov, Şəfiqə Məmmədova, Səfurə
İbrahimova, Fuad Poladov, Vəfa Fətullayeva,
Nurəddin Mehdixanlı, Bəsti Cəfərova) ön plana
keçməsi ilə müşayiət olunurdu. Get-gedə öz



80 | ULDUZ

hakimlik statusunu itirən səs üzünə rəngin lirik-
psixoloji boyasını vurur, özünü zamanın tələbinə
uyğun şəklə salırdı. Səsdən rəngə keçidi istər
məkan (Gəncə-Bakı), istərsə də zaman etibarilə
özündə ən qabarıq əks etdirən aktrisa (Amaliya
Pənahova) da məzh bu fəlsəfi-estetik əsasda
meydana çıxırdı. Aktrisanın istedadının ən parlaq
tərəfi – səsi tamaşaçıları get-gedə daha az çəkirdi
və bu, məntiqi idi. Əhli-rəng səsə deyil, rəngə
üstünlük verir, yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə
görmək istəyirdi.

95. Səsdən rəngə keçid illərlə çəkən ağrılı bir
proses idi və mədəniyyətin bütün sahələrini əhatə
edirdi. Ehtişamlı səslər teatrı olan  Cavid və
Cabbarlı dramaturgiyasından sonra İlyas
Əfəndiyev dramaturgiyası səsdən rəngə keçid
kimi meydana çıxmışdı. Buna baxmayaraq, onun
əsərlərində səs hələ öz bünövrə rolunu saxlayırdı.
Dramaturq “Sən həmişə mənimləsən” pyesini
“Qaragilə” mahnısı,  “Mahnı  dağlarda qaldı”
pyesini isə “Aman, ovçu, vurma məni”
mahnılarının  sehrinin orbitində yazmışdı. Dra -
maturqun  60-lardakı əsərlərinə quruluşu əksərən
rəng rejissoru (T.Kazımov) versə də, bu əsərlər səs
üstündə yazılır və səs üstündə də qurulurdu.

96. 70-lərin lap başlanğıcında səs öz mah -
nılarının dağlarda  qaldığını etiraf etdi. Eyni bir
əsərin otuzuncu illərdə böyük uğurla keçən
tamaşasına rəğmən, 80-lərdəki uğursuzluğu səs
teatrının getdikcə aradan qalxmasıyla bağlıydı.
Doxsanlarda antik (“Çar Edip”) və klassik (“Kral
Lir”) tragediyalarının səhnədəki yeni həyatı onlara
rəngin poetikasına uyğun quruluş verilməsində idi.
Rejissor Bəhram Osmanov birinci tamaşanı iki
rəngli taxt, ikincini isə iki rəngli geyim üstündə
qurmuşdu.

97. Rəngin getdikə yüksələn mövqeyinə
baxmayaraq, səs teatrda yaşamaqda davam edir,
səs məkanından olan bir dramaturqu (İ.Əfəndiyev)
digəri (Əli Əmirli) əvəz edirdi. Öz əsərlərini səs
üstündə quran İ.Əfəndiyevdən fərqli olaraq
Ə.Əmirli pəngin poetikasını yaradır, müəllif
vurğusunu ya onun iki əks qütbü (“Ağqoyunlular
və Qaraqoyunlular”),  ya da çoxsaylı çalarları

(qara, sarı, əlvan...) üstünə salırdı (“Varlı qadın”).
Zahirən səsə olan bu “xəyanətinə” baxmayaraq,
Ə.Əmirli alt qatda ona sədaqətini saxlayırdı.
Rəngə neqativ münasibət dramaturqun əsərlərinin
janrındanca (faicə, ekssentrik qara komediya)
aydın görünürdü. Birinci halda rəng ağlamalı,
ikincidə gülməli, hər iki halda yolverilməz
görünürdü.

98. Səsdən rəngə keçid estrada sahəsində də
öz əksini tapırdı. 60-lardan etibarən mahnı
ifaçılığına ən parlaq ulduzları bəxş edən rəng
(Zeynəb Xanlarova, Nisə Qasımova, Səkinə
İsmayılova) həm də muğamın ən parlaq
ulduzlarından birini (Alim Qasımov) bəxş etdi.
90-lardan sonra kliplərin geniş yayılması mahnı
təqdimatında rəngin səsi üstələməsinin ekran
ifadəsi oldu.Və bir məsələni də göstərdi – rəngin
aparıcı mövqeyə keçməsi bütün dünya incənətində
gedən prosesdir.

99. Müvafiq keçid meylini bədii nəsr (Anar,
Elçin, Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahim -
bəyov, Çingiz Abdullayev) ədəbi tənqid (Vaqif
Yusifli, Tehran Əlişanoğlu, Azər Turan) sənət -
şünaslıq (Aydın Talıbzadə) jurnalistika  (Mirşahin)
və digər sahələrdə də görmək mümkündür.

100. Rəng - mədəniyyətimizin dibidir. Amma
bu onun gələcək mədəni inkişafımız üçün şərt
olmasını inkar etmir. Çünki “top aşağıya nə qədər
bərk dəyərsə, bir o qədər də yüksəyə qalxar” (Əli
bəy Hüseynzadə).

101. Sözdən səsə, səsdən rəngə, rəngdən
yenidən sözə! Çünki inkişaf düz xətt yox, çevrə
boyu gedir. Elə bu çevrə üzrə də mədəni ağırlıq
mərkəzi fasiləsiz olaraq bu məqamların birindən
digərinə keçir. Bu keçidləri, dumanlı şəkildə olsa
da, sezməyi və qələmə almağı Allah bizə həvalə
etdi. Nə qədər sezdik və nə qədər qələmə ala
bildik? Bunu O özü bilir. Çünki hər şeyin
doğrusunu bilən yalnız və yalnız Odur...






