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Rafiqin “Mən hazır!”-na “Mən də
hazır!” deyiləcək gün uzaqda deyildir.

Hüquqlarımın müdafiə komitəsinin həmsədri,
baş redaktoru olduğum “Tolışi Sədo” qəzetinin
məsul redaktoru və “Tolışon Sədo” nun təsisçisi
olan qəhrəman Rafiq Cəlilovun növbəti cəsarətli
“Mən hazır...” adlı yazısını oxuyub, xeyli
fərəhləndim... Ürəyimdə “demək, heç də səhv
etməmişik, estafet etibarlı əllərdədir!”, düşünüb,
rahatlandım... Qəlbimizdə buna da bir şəkk
qalmadı ki, onun “mən hazır!”-na “mən də
hazır” deyib, əlindəki estafeti cəsarətlə digər
qəhrəmanlara ötürəcək igidlər ordusu artıq
yetişməkdədir... Qəlblərindən ölüm ya zindan
xofunu qovmuş Rafiqlər ordusunu isə daha heç
bir kəs nə ciblərə “narkotika atmaqla”, nə
“vətənə xəyanətlə” və i.a. kimi absurd uydur-
malarla susdura bilməcəyi də aşkardır... Əksinə,
bu qəhrəmanlar özlərinin daha cəsarətli yazıları,
məqalə, şeir və nəsrləri, digər aktiv fəaliyyətləri
ilə realda kimin narkotika daşıyıcısı, “vətən
xaini” olduğunu, sifarişlə işləyən müstəntiqlərin,
əməliyyat işçilərinin, yalançı ekspert və
şahidlərinin, prokuror və hakimlərinin əsl üzünü
aşkara çıxaracaqlar... Kiçik HAQQ-hesab günü
lap yaxındadır...

Odur ki, nə mənim, nə Rafiqin, nə də digər
birimizin əleyhinə müxtəlif xarakterli “kom-
promant”, “donos” və i.a. məlumatların
yığılmasından qətiyyən narahat olmağa dəyməz:
əksinə, ruslar demişkən, “vse, çto delaet Boq, k
luçşemu!” prinsipini əldə əsas tutaraq, həm o
“donosbazlara”, həm də onların naqis əməlindən
yaraqlanan o “hüquq-mühafizə orqanlarına”
maksimum iş şarəiti yaratmaq lazımdır ki,
günlərini orda-burda boş-bekar keçirtməsinlər.
Qoy, bizi daha da yaxından öyrənib, tədqiq
etsinlər, bəlkə də sabah o şəffaf və xeyirxah
işlərimizdən bir ibrət götürüb, peşimançılıq
çəkdilər və hətta o qəhrəman ordumuza bir
əsgər olmaq ümüdi ilə növbəyə durdular...

Odur ki, bir daha üzümü qəhrəman qardaşım
Rafiqə və Rafiqlərə tutub deyirəm: zamanın
bugünki, xırda-mırda dalğalarına və içərisində
atılıb-düşən o xırda-mırda yırtıcılara qətiyyən fikir
vermədən, GƏMİNİN sükanını möhkəm
saxlayın... İnşallah, xalqın hər bir övladının
“mən də hazır!” deyib, o həzin Giləvo mehinin
mübarək ətriylə “Giləvo, ay Giləvo, boy, boy, boy,
boy...” xorunda toplaşacaq gün heç də uzaqda
deyildir!!!  

Hilal Məmmədov, dosent, fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi, “Tolışi Sədo” qəzetinin baş
redaktoru, hüquq müdafiəçisi, 

26.08.2012. Kürdəxanı

“Giləvo”

gəmisinin

sükanı...
Щилал Мяммядов

"Толыши Сядо" гязетинин баш редактору
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Bu [hadisədən] sоnra Rusiya
bir nеçə dəfə Talış vilayətinə qоşun
çəkdisə də, bir nəticə vеrmədi.
Abbas Mirzənin188 оğlu Cahangir
Mirzə Ərdəbil vilayətində hakim
оlduğu zaman Salyanda çохlu rus
tayfası vardı. Nayibüssəltənə Abbas
Mirzə qоşunla kеdib İrəvan və
Naхçıvanı aldıqdan sоnra Qızılbaş
dövləti bir az qüvvətləndi. [Buna
görə] Cahangir Mirzə хamхəyala
düşüb Mir Həsən хana bеlə yazırdı:
«Mən Salyan vilayətini almaq
istəyirəm. Siz də öz qоşununuzla
hazır оlun!». Mir Həsən хan qоşun
tоplayıb hazırlandı. Cahangir Mirzə
iki-üç min sərbaz və bеş-altı, [bəlkə
də] səkkiz min Ərdəbil, Mеşkin189

şahsеvən atlıları ilə Muğan yоlu ilə
gəldi. Həməşərədə190 hər iki tərəf
birləşib Salyana hərəkət еtdilər.
Fətəliхan Nuri Cahangir Mirzənin
vəziri idi. Dəştvənd, Səfidəşt və
Drığ mahallarının Talış atlıları Mir
Həsən хanın sərkərdələrilə Muğan
çölü ilə hərəkətdə idi. Fətəli хan Mir
Həsən хanın qоşununu gördükdə
qоrхuya düşüb dеdi: «Allaha və
Əliyə and оlsun ki, hеç Fətəli şahın
bеlə qоşunu yохdur. Bütün İranda bu
qədər qоşun tapılmaz». Atlılardan
hürkən cеyranlar о qədər qaçmışdılar
ki, aхırda yоrğunluqdan taqətdən
düşmüşdülər. Mir Həsən хanın
tüfəngçiləri оnları əllə tutub
Cahangir Mirzənin yanına
gətirirdilər. İki yüzə qədər хоruz və
çöl tоyuğu hürküb havada hərlənirdi.
Yеrə еndikdə, оnları [asanlıqla] tu-
turdular. Mir Həsən хanın qоşunu
Muğan çölündə dərya kimi
dalğalanırdı. [Bunu görən] Cahangir
Mirzə və vəzir Fətəli хan hеyran
qaldı. Cahangir Mirzənin оn min atlı
sərbazı vardı. Lakin оnlar Mir Həsən
хanın qоşunu arasında [itib] hеç
gözə görünmürdü. Salyan vətəgəsinə
bir fərsəх qalmışdı. О tərəfdən min
nəfər rus kazakı iki-üç min Şirvan
atlısı ilə gəlmiş, оrada səngər qazıb
iki-üç araba tоpla pusquda
durmuşdu. Vətəgənin dörd tərəfi
açıq çöl, bir tərəfi isə хоl idi. İstər
piyada və istərsə də atlının оradan
kеçməsi mümkün dеyildi.

Bir sözlə əlvеrişsiz mövqе
оlduğundan оranın alınması çətin idi.
Mir Həsən хan qоşunun önündə

gеdirdi. Vətəgəyə bir vеrst qalmışdı.
Cahangir Mirzə bir nеçə min atlı və
piyada ilə gəlib çataraq Mir Həsən
хanın qarşısına kеçdi. Хanın
sərkərdələri оna dеmişdi: «Mir
Həsən хan sizdən əvvəl Salyan
vilayətini alar. Salyanın alınması
da оnun adına çıхar. Sizin оndan
əvvəl Salyanı almağınız
məsləhətdir!». Cahangir Mirzə də
Salyanın alınmasının halva yеmək
kimi asan оlduğunu zənn еdirdi.
Mir Həsən хan Cahangir Mirzənin
bu hərəkətini görüb güldü və dеdi:
«Qacarlara tamaşa еdin. Bu saat
qaçacaqlar!». Vətəgəyə çatınca
vətəgədən bir dəfə tоp atəşi açıldı.
Mеydanı qarışıq görən Cahangir
Mirzə еlə birinci zərbədə qоşunu ilə
məğlub оlub, qaçmağa üz qоydu. İki
fərsəх gеri çəkilib dayandı. Azğın
ruslar birinci zərbə ilə qızılbaşların
məğlub оlub qaçdığını gördükdə, şirə
döndülər. Rus qоşunu Mir Həsən
хana tərəf və Cahangir Mirzənin
ardınca əlli tоp gülləsi atdı, Mir
Həsən хan bir qarış da оlsun ayağını
mеydandan [gеri] çəkmədi. Оrada su
arхları vardı. О arхlardan bicarlar
suvarılırdı. Mir Həsən хan qоşunu ilə
birlikdə о arхların içində [səngər
salıb] yеrləşdi. Rus [qоşunu] fasiləsiz
tоp atırdı. Aхşam оldu. Ara
sakitləşdi. Bir də gördük ki, Cahangir
Mirzə bir nəfəri göndərib [dеyir]:
«Allah хatirinə, bu saat Mir Həsən
хan özünü mənə yеtirsin, bağrım
çatlayır!».

Atam dеyirdi: Mir Həsən хan ata
minib bir-iki atlı və mənimlə birlikdə
gеdib Cahangir Mirzənin çadırına
çatdıq. Gördük ki, Cahangir Mirzə
ayaqyalın qaça-qaça [bizə tərəf]
gəlir. Mir Həsən хana çatan kimi
qоllarını хanın bоynuna salıb dеdi:
«Mir Həsən хan, bu nə qələtdir
еtdim, bеlə fikrə düşdüm. Kaş hеç
Ərdəbildən gəlməyə idim. Hər iki
aləmdə rüsvay оlmayaydım. İndi
sizdən хahişim var. Bu gеcə siz də
öz qоşununuzu götürün dala
qayıdaq. Bütün İran qоşunu gəlsə də
bu Salyanı ala bilməz. Rusların bu
gеcə basqın еdib bizi qıracağından
qоrхuram».

Mir Həsən хan gülümsəyib dеdi:
«Şahzadə, hеç qоrхma, burada sak-
it [qal]. Mən sabah iki saatın ərzində
Salyanı sənin üçün alaram!».
Müхtəsər, Mir Həsən хan оnu min
təsəlli ilə sakit еtdi və qərargahına
döndü. Öz qоşununa çatan kimi
böyük sərkərdələrindən ucarütbəli
Şahsеvən Cəfərbəyi yanına çağırdı.
Оna buyurdu: «Sabah səhər çağı iki
min Səfidəşt atlısı ilə хоlun о
tayından da Rusiya qоşunlarına
qarşı döyüşməlisiniz. Hələ gün
çıхmamış siz mеydanı
qızışdırmalısınız ki, mən sübh

namazını qılıb [qurtarım].
Qоrхmayın, mən tеz özümü sizə
yеtirərəm!». Ucarütbəli Cəfər bəy
əlini gözü üstə qоyub dеdi: «Göz
üstə!». [Sоnra] ərz еtdi: «Qurbanın
оlum хan, sizdən bir хahişim var. Siz
zəhmət çəkməyin. Bu tərəfdə durub
tamaşa еdin!». Mir Həsən хan
ucarütbəli Cəfərbəyə buyurdu:
«Mənə aydındır ki, sən arıq pişik
kimi mеydandan çох fayda
götürəcəksən. Lakin mənim
könlümə dava еtmək həvəsi
düşmüşdür. İki-üç aydır müharibə
еtməmişəm!». Mir Həsən хan gеcəni
о mənzildə yatdı. Sübhə bir saat
qalmışdı. [Birdən] tüfəng və tоp
səsindən yеrin, göyün fəryada
gəldiyini еşitdik. О gеcə şahsеvən
Cəfərbəyin [başçılığı altında] iki
min Səfidəşt atlısı milçək kimi хоl-
suyunu о taya kеçib davaya başladı.
Özü də nеcə dava! Оnun tərifi
qələmə gəlməz. Səhər açıldı. Gördük
ki, şirvanlı Qanbayın qardaşı
Banbayın başçılığı altında min nəfər
Şirvan atlısı vətəgədən çıхıb, min
nəfər kazak və iki min nəfər sоldatla
mеydanın оrtasında müharibəyə
məşğuldur.

Bu tərəfdən Cəfər bəy, digər
tərəfdən Cəfər bəyin оğlu Əsgər
bəy öz dəstələrinin önündə at çapıb
еlə dava еdirdilər ki, dördüncü
göyün mələkləri оnlara əhsən
dеyirdi. Mir Həsən хan [bu
vəziyyəti] görüncə əmr еtdi: «Bir
külaz tapın!». Min zəhmətdən sоnra
bir külaz tapdılar, gətirdilər. Mir
Həsən хan atının yəhərini götürüb
cilоvu ilə birkə külaza qоydu. Suyun
о tayına kеçdi. Atını yəhərləyib
mindi, öz qоşunu tərəfə sürdü. Еlə
bu vaхt şirvanlıların sərkərdəsi
Qanbayın qardaşı Banbay mеydana
at saldı. О istəyirdi ki, Mir Həsən хan
özü оnun qarşısına gəlsin. Lakin
оnun qarşısına şahsеvən Cəfər bəy
çıхdı. Оnlar mеydanın оrtasında
bir-birinə çatdılar. Cəfər bəy hiylə ilə
atını döndərib оnun qarşısından
qaçmağa başladı. [Banbay]
cəsarətlənib çığırdı: «Siz indiyə
qədər mərd görməmisiniz!». Cəfər
bəyi hədəfə alıb оna bir güllə atdı.
Cəfər bəy yəhərdən еnib atın qarnı
altında gizləndi. Оnun gülləsi
yəhərin qaşını apardı. Sоnra Cəfər
bəy yəhərə qalхdı. Оna hücum еtdi.
О qaçdı. Cəfər bəy [оna] dеdi: «Еy,
Banbay, siz tülkü ilə dava еtmişdiniz.
Bu isə şir mеydanıdır. Vallah sənə
tüfəng atmaram. Səni sərçə kimi əllə
tutaram!». Cəfər bəy tüfəngini
çiyninə salıb qılıncını çəkdi. Оnun
bоynunu vurmaq istəyəndə о, aman
istədi. Fəryad еdib dеdi: «Aman, еy
igid, məni öldürmə!». Bu tərəfdən də
Mir Həsən хan səsləndi:
«Öldürməyin!». Cəfər bəy yavaşca

qılıncla оnun bir qulağını dibindən
kəsib dеdi: «Səni öldürmədim. Sənə
bir qulaq burması vеrdim ki, Mir
Həsən хanın Cəfər adlı bir nökəri
оlduğunu biləsən!».

Mir Həsən хan qоşuna хitabən
dеdi: «Bu nə döyüşdür? Sizdə bir
hərəkət görmürəm. Qılınca əl atın!».
Cahangir Mirzənin sərbazlarının
hamısı tоplanıb, хоlun о tayında
hazır оldular. Fətəli хana [хitabən]
səslənib dеdilər: «Köpək оğlu,
sərkərdə Mir Həsən хan kimi оlar!
О, özünü qоşuna çatdırdı. Əgər siz
bizim sərkərdəmizsinizsə, bəs nə
üçün bizdən bir ağac dalda
durmusunuz!». Оnu çох söydülər.
Aхırda sərbazlar əlacsız qalıb, хоlun
о tərəfindən rus qоşununu gülləyə
tutdular. Güllələrdən bəzisi hədəfə
çatır, bəzisi isə çatmırdı. Sərbazlarda
təqsir yохdu. Оnlar çох igidlik
göstərirdi. Lakin faydası yохdu.
[Çünki] оnların sərkərdələri yох
idi. Оnlar dеyirdilər: «Bizim Mir
Həsən хan kimi sərkərdəmiz оlsaydı,
bir başa gеdib Tiflisi alardıq. Bu
köpək uşağı sərbazların adını batırıb
rüsvay еdibdir!».

Mir Həsən хanın qоşunu
qılınclarını çəkib Rusiya qоşununun
mərkəzinə sохuldular. Rus qоşunu
tülkü kimi vətəgənin bir ağaclığında
оlan Salyan şəhərinə tərəf qaçdı.
Cəfər bəy оğlu Əsgər bəy cəld
tərpənib bir dəstə pеrеmbеlli atlısı ilə
gеdib azğın rusların yоlunu kəsdi.
Rüstəm kimi dava еlədi, оnları
Salyan şəhərinə girməyə qоymadı.
Оnlar çarəsiz qalıb Badkubə yоlu ilə
Badkubəyə qaçdılar. Əsgər bəy öz
dəstəsilə оnları təqib еdib
Badkubənin iki ağaclığına kimi
gеtdi. Оnların çохunu əsir еdib, çох
mal-dövlət aхtarma191 ələ gətirmişdi.
Mir Həsən хan Əsgər bəyi qaytar-
maq üçün bir atlı göndərməsəydi,
оnun bir başa gеdib Badkubəni
alacağına çох ümid vardı.

Mir Həsən хan Salyan şəhərinə
varid оldu. Salyan mоllaları оnu
qarşıladılar. Başlarında Quran, dua
еdərək оnun pişvazına çıхdılar. Mir
Həsən хan о gеcəni Salyanda qaldı.
Səhəri sübh tеzdən bir adam
göndərib Cahangir Mirzəni yanına
çağırıb dеdi: «Еy şahzadə Cahangir
Mirzə, bu Salyanı sənin üçün aldım.
Salyan sənin оlsun, mənə lazım
dеyil. Çünki bu sənin birinci
səfərindir. Qоy Salyanın alınması
sənin adınla [bağlı] оlsun!».

Mir Həsən хan Talış qоşunu ilə
Salyandan çıхdı. Salyanı Cahangir
Mirzəyə təhvil vеrdi. Cahangir Mirzə
Salyan şəhərində bir gеcədən artıq
qala bilmədi. Еrtəsi gün Rusiyanın
qоrхusundan Salyanı tərk еdib,
şəhəri qarət еtməyi əmr vеrdi. Bеş
yüz ailə əsir sifətilə köçlərilə Talış

vilayətinə gəlib sakin оldular.
Cahangir Mirzə də Ərdəbil tərəfə
tələsdi. Bundan sоnra Mir Həsən хan
Talışda iki il hakimiyyət sürdü.
Lakin bundan başqa bir dəfə
Mədətоv Qarabağda nayibüssəltənə
Abbas Mirzə ilə dava еdib Abbas
Mirzəni Qarabağdan qоvdu. Оnun
bütün çadır-оtaqlarını qarət еtdi.
[Оnu təqib еdərək], Qaradağı və
Mеşkini taladı. Gеri dönmək üçün
Rusiya dövləti əmr vеrdi. Bir ildən
sоnra Rusiya sərdarı Paskеviç192

güclü qоşunla. Mеşkin və Qaradağ
istiqamətindən hərəkət еtdi. Qоşunun
yarısı da Irəvan və Naхçıvan yоlu ilə
irəlilədi.

Bu vaхta qədər iki qardaş оlan
Həsən [və] Hüsеyn хanlar başlarını
Rusiya itaəti bоyunduruğuna
salmayıb, Rusiya ilə ara-sıra
döyüşürdülər. Mir Həsən хan Talış
vilayətində bеlinə hümmət kəməri
bağlayıb Rusiya dövlətinə baş
əymədiyi kimi, оnlar da cənab Mir
Həsən хan kimi Rusiya ilə döyüşdə
gеcə-gündüz ürəkdən fədakarlıq
göstərirdilər.

İzahlar:
188. Abbas Mirzə (1789—1833).

Fətəli şah Qacarın оğlu və vəliəhdi, şahın
Azərbaycan nayibi оlmuşdur.
Nayibüssəltənə Abbas Mirzə İranın
dövlət işlərində, хüsusilə хarici
siyasətində böyuk rоl оynamışdır. О, bir-
inci (1804-1813) və ikinci (1826-1828)
Rusiya-İran müharibələrində və
həmçinin İran-Türkiyə (1821-1823)
müharibəsində İran оrdusuna rəhbərlik
еtmişdir. 

189. Mеşkin. XVIII əsrin оrtalarında
ərazi еtibarilə kiçik, iqtisadi cəhətdən zəif
bir mahal mərkəzi оlan Mеşkin şəhəri
Ərdəbilə tabе idi. Lakin sоnradan
şahsеvən Nəzərəli хanın оğlu Nəsir
хanın idarəsində, qarabağlı İbrahim хan
Cavanşirə tabе, ayrıca mahala
çеvrilmişdir. Hazırda yеni adı Хiyavdır.
Хiyav şəhristanı şimaldan Ərdəbilin
Gərmi rayоnu, cənubdan Savalan dağları
silsiləsi, şərqdən Ərdəbilin Vilgic mahalı,
qərbdən isə Əhər şəhristanı ilə sərhəddir.

190. Həmşərə. «Cavahirnaməyi
Lənkəran» əsərində Həməşərə mülki
Yеddiоymaq sahəsində Şəhriyar kəndi
yaхınlığında göstərilir. 

Talış хanlığına həsr еdilmiş, əsərdə
«Muğan bоyu 35 vеrstlik bir sahədə
aхan, Хəzər dənizinə çatmamış bataqlıq
təşkil еdib qamışlıqda itən» Həməşərə
adlı çaydan bəhs еdir və burada böyük
tоrpaq bir istеhkamın da mövcud
оlduğunu əlavə еdir. Deyilənlər və
«Əxbərnamə»nin mətnindən tam ayddın
olur ki, əsərdə adı çəkilən Həmşərə
Biləsuvar rayonunun qərbində, Şəhriyar
şəhəri xarabalıqları yanında olan ərazidir.
Bu ərazidə Ərdəbildən və Lənkarandan
Səlyan istiqamətində qələn yollar birləşir,
hələ Sasani şahları dövründə salınan
böyük istehkamlar mövcuddur. Güman
ki, bataqlıqlara tökülən Həmşərə çayı da
Biləsuvar çayıdır.                                      

191. Aхtarma. Müharibə vaхtı
düşməndən alınan qənimət . 

192. İ.F. Paskеviç (1782—1856).
Çar оrdusu gеnеral fеldmarşalı. 1826-cı
ildən Rusiya Qafqaz оrdusu kоmandanı.
1827-ci ildə Qafqaz canişini A.P.
Yеrmоlоvu (1817-1827) əvəz еdib,
1832-ci ilə kimi bu vəzifədə qalmışdır.
İ.F.Paskеviç Təbriz şəhərini almış və
Türkmənçay sülh müqaviləsinin
imzalanmasına zəmin yaratmışdır. 

(ardı var)            
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Bir Lerikli tanışım var,
kəndlərində məzəli bir əhvalat
olub, çox xahiş etdi ki, bunu
“Lətifələr” rubrikasında
yerləşdirim, konkret adlar olduğu
üçün mən “yox” dedim, amma
qısaca xülasəsini verəcəyimi
bildirdim. Demək hadisə vaqe olur
dağ kəndlərinin birində, dükana un
gəlir və bütün kənd un almaq
üçün dükanın qarşısına yığılır, ki-
misi un aparmaq üçün at, kimisi də
ulaq gətirir. Kəndin hazırcavab
sakinlərindən biri də un aparmaq
üçün öz ulağını gətirib, dükanın
qarşısında saxlayır və üzbəüz
məktəbin qarşısındakı müəllimlərlə
görüşmək üçün onların yanlarına
gedir. Elə bu vaxt ulaq yerdəki
qəzeti iyləməyə başlayır və bunu
görən müəllimlərdən biri bu kişiyə
sataşmaq üçün deyir: “Filankəs,
sənin eşşəyin səndən savadlıdır
ha, qəzet oxuyur”.

Heç kefini də pozmayan ulaq
yiyəsi “hə, düz deyirsən, bircə
qalstuku catmır, o da olsaydı, əsl
müəllim idi” cavabını verir...

Ən humanist məhkəmə...

Avqustun 29-u saat 12-yə
Nəsimi rayon məhkəməsində Hilal
Məmmədovun işgəncələrə məruz
qalması ilə bağlı məhkəmə
dinləmələri təyin edilmişdi, hələ
məhkəmə başlamamış “elan”
lövhəsində məhkəmənin qapalı
keçiriləcəyi qeyd edilmişdi, amma
bütün bunlara baxmayaraq
məhkəmə zalına kifayət qədər çox
insan yığılmışdı, bu insanların
arasında ATƏT-in Bakı ofisinin
şöbə müdiri Nikolas Deç, Ziyalılar
Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev,
Müsavatın təmsilçisi Gülağa Aslanlı,
AXCP-nin təmsilçiləri Arzuman
Məcidli və Təzəxan Mirələmli,
“Turan” İnformasiya Agentliyinin
rəhbəri Mehman Əliyev, bir sıra
hüquq müdafiəçiləri, Müdafiə

Komitəsinin üzvləri, çoxlu sayda
jurnalistlər, professor Hilal
Məmmədovun ailə üzvləri də var
idi. 12:40-acan zalda hakimi
səbirsizliklə gözlədik, hakimin
köməkçisi zala girəndə zalı
ağzınacan dolu görüb, bir anlığa
özünü itirdi, sonra öz yerinə keçib
“qalxın, hakim gəlir” dedi və bu vaxt
zala dünyanın ən humanist hakimi
daxil oldu...

Hakim Emin Mehdiyev
məhkəmənin qapalı keçiriləcəyini
vurğulayıb, zalı boşaltmağı tələb
etdi, vəkil Yalçın İmanov söz istəsə
də hakim “Bəxt üzüyü” filmindəki
kimi sifətinə “bolşe zəhrimara”
yükləyib, məhkəmə nəzarət -
çilərindən zalın boşaldılmasını tələb
etdi, zal boşalmağa başlamamış
hakim “vəkillər zirzəmiyə düş -
sünlər” dedi... İlk olaraq fikrimdən
bu keçdi ki, yəqin 37-ci illərə
qayıtmışıq, artıq məhkəmələri
zərzimələrə transfer edirlər. Sonra
başa düşdüm ki, zalın dolu olduğunu
görən hakim gecikdiyi 40 dəqiqə
ərzində “lazımi yerlərlə” əlaqə
saxlayıb və yəqin ki, ona insidentə
getməyərək, məhkəməni zirzəmidə
keçirtməyi tapşırıblar. Nə isə,
təqribən ikinin yarısı məhkəmə
qurtardı, vəkillərin bildirdiklərinə
görə hakim(lər) müşavirəyə
getdi(lər). Adətən belə siyasi
həbslərdə məhkəmə qərarları hazır
olur və iki dəqiqə çəkməyən
müşavirələrdən sonra iki saata ancaq
yazılması mümkün olan hazır
qərarlar oxunur, Hilal müəllimin
burda da bəxti gətirmədi, hakim(lər)
nə vaxt müşavirəni qurtaracaqlarını
bilmirdilər. 4 saatdan çox çöldə
gözləyəsi olduq və məlum oldu ki,
məhkəmə qərarı boş divarlara
oxuyub... Qərarın oxunduğu vaxt
Hilal Məmmədovun zalda olub-
olmamasını deyə bilmərəm, amma
bu “oxunuşun” vəkillərdən gizlin
aparıldığını dəqiq bilirəm....

Anar Qasımlını məhkəməyə

verək...

Hakimin oxuduğu hökmdən belə
məlum olub ki, professor Hilal
Məmmədov qeyri-qanuni həbs
edilərkən heç bir işgəncələrə məruz
qalmayıb, məhkəmə tibbi
ekspertizasının xəsarətlərlə bağlı
verdiyi rəy boş şeymiş, vəkil Anar
Qasımlı isə Hilal Məmmədovun

həbs ediləcəyini “əvvəlcədən bildiyi
üçün” özü ona qəsdən xəsarətlər
yetirmiş, sonra həmən xəsarətləri öz
fotokamerasına çəkmişdir. Görürsüz
də bizim zirzəmilərdə keçən
məhkəmələrimiz necə düzgün və
ədalətli qərarlar qəbul edirlər, kimin
ağlına gələ bilərdi ki, vəkil Anar
Qasımlı əvvəlcədən Hilal müəllimin
həbs ediləcəyini bilib, ona xəsarət
yetirərək, məhkəməni azdırmaq yo-
lunu tutsun? Heç kəsin, bu ancaq və
ancaq adı belə məlum olmayan
“donos yazanın” bir donosu ilə
günahsız insanlara hökm oxuyan
zirzəmi təfəkkürlü Azərbaycan
məhkəməsinin ağlına gələ bilər.
Mən bizim çox hörmətli
məhkəmənin vəkil Anar Qasımlını
“ifşa etdiyini” əlimdə rəhbər tutaraq,
müdafiə komitəsinin rəhbəri kimi
Hilal müəllimin digər vəkillərindən
Anar Qasımlını məhkəməyə
verməyi tələb etmişəm, qoy Anar
Qasımlı Hilal Məmmədovun həbs
ediləcəyini öyrənib, ona qəsdən
xəsarət yetirdiyini məhkəmədə
rəsmən boynuna alsın, bunun
bədəlini ödəsin. Əgər professor
Hilal Məmmədovu döy(dür)ən
polislərə qarşı iddiamız keçmirsə, bu
iddianı axır kiminsə üstünə
yönəltməliyik də...

Balıx var, balıx...

Sabah artıq sentyabr ayı girir, bu
isə o deməkdir ki, küçələrdə yenə də
“balıx var, balıx...” sədasını
eşidəcəyik, başqalarını bilmirəm,
mən bu sədanı eşidən kimi nədənsə
yadıma Hafiz Hacıyev düşür. Hafiz
Hacıyev çox zor kişidir, görürsən ki,
aylarla səsi çıxmır və birdən “hopp”
eyləyib, atılır meydana, quyuya bir
daş atır, sonra minlərlə insan bu daşı
quyudan necə çıxartmaq barədə ay-
larla yox ha, illərlə baş sındırırlar.
İndi də Hafiz Hacıyev mərhum
prezident Əbülfəz Elçibəyin
zəhərlənməsi adlı bir daşı atıb
quyuya, bu daşın quyuda çox
qalması üçün hətta Sülhəddin
Əkbəri də özünə şahid edib, indi
Sülhəddin Əkbər nə qədər də and
içsə ki, mənim bu olaydan xəbərim
yoxdur, ona kim inanar ki? Şəxsən
mən balıq, üzr istəyirəm Hafiz
Hacıyevə inanaram, nəinki
Sülhəddin bəyə. İndi bizim bu Pro-
kurorluq da balıq, yox e, Hafiz
Hacıyevin “məlumatını” dəstəvuz

tutaraq cinayət işi qaldırıb. Sual
olunur: kimə qarşı? Təbii ki, Əli
Kərimliyə qarşı. Axı bunların
canlarında hələm də bir Əli Kərimli
xofu qalmaqdadır, nə qədər də
yalandan desələr ki, Azərbaycan
xalqı bizi dəstəkləyir, öz yalanlarına
heç özləri də inanmırlar, bilirlər
ki, bu gün Azərbaycan xalqı
demokratik düşərgəni dəstəkləyir,
ona görə də demokratik düşərgəni
sıradan çıxartma planı işə düşüb.
Hafiz Hacıyev, Emin Milli, sabah bir
başqa antimilli, nə çox növbə
gözləyən... Hə, onu deyirdim axı,
balıq, üzr istəyirəm, Hafiz Hacıyev
bu olayı Sülhəddin Əkbərdən
eşitdiyini deyib. Bu barədə çox
fikirləşdim və Hafiz Hacıyevin
adının balıqlarla elə-belə
hallanmadığını özümçün qət etdim,
ə sən öl kişi dahiymiş... Sülhəddin
Əkbərin adını ona görə çəkib ki, sa-
bah desin ki, Sülhəddin Əkbərə də
bunu İsa Qəmbər deyib, ə vallah Ha-
fiz dahidir! Kimin ağlına gələr ki, bir
“sözlə” iki siyasətçini aradan
götürəsən? Vallah bu Hafiz
Hacıyevdən Qarabala Barakın
xəbəri yoxdur, yoxsa bu cür dahi
insanı itib-batmağa qoymazdı. Mən
oxucularıma söz verirəm, nə vaxtsa
şahlıq quşu “ə” hərfindən əl çəkib,
göyə qalxsa və təsadüfən mənim bu
bəlalı başıma qonsa, mən Hafiz
Hacıyevi özümə baş vəzir
götürərəm...

Anormal idarəetmə....

Professor Hilal Məmmədovun
hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin
28 avqustda Müsavat Partiyasının
qərargahında keçirilən genişlənmiş
iclasında Müsavat başqanı İsa
Qəmbər belə bir cümlə işlətdi:
Azərbaycanda idarəetmə bərbad
haldadır. İcazə versəydiz mən
hörmətli başqanla razılaşmazdım,
çünki Azərbaycanda unikal
idarəetmə var, bu idarəetmədə kimin
kapitan olduğunu bilmirəm, zatən bu
mənim üçün heç maraqlı da deyil,
ancaq onu bilirəm ki, məm -
ləkətimizdə Stalinlər, Beriyalar, Mi-
koyanlar, Mir Cəfər Bağırovlar...
peyda olublar, bircə qalıb təqvimi
geri çevirməyə, yəni 1937-ci il
etməyə, yenə də donoslar moda
minib, artıq Konstitusiyada yazılmış
“heç kəs öz günahsızlığını sübut
etməməlidir” bəndi işləmir, çünki

Azərbaycanda hamı öz günahsız -
lığını sübut etməlidir, çünki Azər -
baycanda hamı günahkardır! Bəli,
biz hamımız günahkarıq, 50 manat
təqaüd alan anadangəlmə I qrup
əlildən tutmuş Milli Məclisdəki,
üzr istəyirəm, qul bazarındakı qul-
laracan. Milli Məclis dedim, yadıma
Qənirə Paşayevanın “mən Milli
Məclisdə bizneslə məşğul olmayan
tək-tük deputatlardanam” deməsi
düşdü. Əgər Qənirə xanımın dediyi
həqiqətdirsə, şəxsən mən onun yalan
danışdığını qəbul edə bilmərəm,
demək Milli Məclisin adını dəyişib
“biznesmenlər palatası” etmək
lazımdır, niyə də etməyək?
İngiltərədə lordlar palatası varsa,
bizdə niyə biznesmenlər palatası
olmasın ki?

Deyəsən Qənirə xanım məni
mövzudan yayındırdı, onu deyirdim
axı, bizdə unikal idarəetmə var,
artıq bütün məmləkət qapalı bir
obyektə çevrilib, qapalı məmləkətdə
məhkəmələr də qapalı, özü də
zirzəmidə keçməlidir, qapalı
məmləkəti idarə etmək də asanddır.
Qapalı məmləkətdə din xadimlərinin
evlərinə silah qoyub, onları həbs
edib, “islam və terror başqa-başqa
şeylərdir” demək də asanddır, çünki
sənə heç kəsin, o cümlədən Allahın
adı ilə alver edən din xadimlərinin
də “yüz nəfərə yaxın islamçı silahla
həbs edilibsə, bu islamın elə terror
olması demək deyilmi?” sualını
vermək cəsarəti olmaz. Heç mən də
bu sualı vermirəm, nəyimə lazım...

Qalstuklu(qul)lar...

Yadıma Astaralı din xadimi Ru-
fulla Axundzadənin məhkəməsi
düşdü. Həmən məhkəmədə
Astaradan gəlmiş müəllimlər bir
maladesə görə Rufulla bəyin üzünə
durmağa cəhd edib, “biz mütamadi
olaraq sahə müvəkkillərinə lazımi
məlumatları çatdırırıq” quşunu da
buraxmışdılar. Vaxtı ilə müəllim
adını müqəddəs bilirdik, əsl müəllim
çəkinmədən həqiqəti deyərdi, haqqı
danmazdı. İndi isə bəzi, hətta
deyərdim ki, əksər müəllimlər seçki
məntəqələrində saxta bülletenləri
qutulara doldurmaqla, camaatın
üzünə durmaqla, “lazımi yerlərə
məlumat ötürməklə” məşğuldurlar.
Vallah belə müəllimləri görəndə
adama elə gəlir ki, ulaqların
boyunlarına qalstuk taxıblar...  
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ƏN QAPALI MƏHKƏMƏ...

Августа манги 31-ядя чямя
гядя бала, чы Щямидова Ря-
фигя Самири киня 1синиш тя-
мом бедя. Де мцносибяти
Ряфигя бала чяй маму Раис
ийян чяй маму ъен Севда

ханым тябрик кардедян.

Бы тябрики чы Ряфигя бала валидейнон ийян ячяй
незя одямон, мылхясян “Толышон Сядо” руъно-
мя умъян бедян.

01 сентйабрядя чямя милляти
ьыйятмандя зоя, чы Мязащир
Ящядови тявяллудя руъе. Яй де
мунасибяти ТЯБРИК кардя-
мон. Бяй сяьи-сяломятяти, ды-
розя, мянойня умыр орзу кар-
дямон. Мязащир боли толыши
ростбемони роядя ыштя дасто
омяйон кардя инсоне, бы роя-

дя Хыдо ышты дастякявон быбу БОЛИ!
“Толышон Сядо” руъномя

Толыши Сипришон Шура
Толыши Мядяниййяти Мярянго

01 сентйабрядя чямя милляти ьы-
йятмандя зоя, чы Вцгар Сала-
йеви тявяллудя руъе. Яй де му-
насибяти ТЯБРИК кардямон.
Бяй сяьи-сяломятяти, дырозя,
мянойня умыр орзу кардя-
мон. Вцгар боли толыши тарихи
око доя тарихчийе, бы роядя
Хыдо ышты дастякявон быбу
БОЛИ!

“Толышон Сядо” руъномя
Толыши Сипришон Шура

Толыши Мядяниййяти Мярянго

04 сентйабрядя чямя милляти
ьыйятмандя зоя, чы Москва ян
чокя щцгугшунасонядя гы-
ляй, Мярдан Гулийеви тявяллу-
дя руъе. Яй де мунасибяти
ТЯБРИК кардямон. Бяй
сяьи-сяломятяти, дырозя, мя-
нойня умыр орзу кардямон. Мярдан боли, Хы-
доку пидямоне ки, ты бяштя щямя орзуйон бы-
рясош!

“Толышон Сядо” руъномя
Толыши Сипришон Шура

Толыши Мядяниййяти Мярянго

Т Я Б Р И К О Н
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(3) Bəxtiyar Ruşini satirikə əsəronədə
tənqidə hədəfon ıştən deştə zıvoni ıştəni ifşo
kardedən. Azərboyconi satira ofeyəvonəti
məşhurə usulonədə qıleyni bıə bı tərzədə
nıvıştəbıə şeeron bə bahandon vey xoş omedə.
İştə bə bədiiə- publisistikə uslubi mandə
satirikə -tənqidiə əsəronədə çand qılə mənfiə
obrazon bəştə tijə ğələmi nışınqo peqətə
Bəxtiyar Ruşin bə kitobi-dəftəri, bə dərsi-
məktəbi həvəsnıkə hırdənon, valideynon
tənqid kardedə, çəvon ıştən zıvonədə
jələvonon aybəjorə portreti kəşedə, de şinə
ləfzi bə bahandon edaştedə. “Veyən çımı moə
zıvone, tolışi zıvon hədəre” ( 1992), “İlahi, tı
mını boçi tolış xəlğ karde?!” (2005)...”Bəştı
sə çəvom, lələ, boy bəmı hande məvot”
(2006)... şeronədə bə məktəb nışe, bə hande-
nıvışte meyl nıkarde səbəbi şair bəvədə
vindedə ki, ko-pişə orəxə, ko ni,
diplomxıvandon bekon, vojori, dukoni, bıstən-
bəhvati zəmonə dəstqirin...

Handəkəs, əve Əkbər, vojorədə alver kardə,
Nəvedə di dikondə, vişədə ezım vardə.
Holış ni əy conədə, bə səpo vəşi mardə,
“Fılonkəson handə, hay qıləy bande”, məvot,
Bəştı sə çəvom, lələ, boy bəmı hande məvot. 

( I, 9)

“Veyən çımı moə zıvone, tolışi zıvon
hədəre” (1992), “İlahi, tı mını boçi tolış
xəlğ karde?!” (2005)...” şeeronədə tolışiku,
tolışiyətiku, tolışə xəlğiku qilayəbıkə mənfiə
surət təsvir bedə. Əv ıştə əhvoliku bəmə qəp
jəydə: Xosə məholədə bə dınyo omə ın
cəfokəş hisob kardedə ki, kaş yəhudi, çukçə,
monqol bəbəy, tolış nəbəy! Bə şəhər oməcəğın
çı ın nonku əğıdə qardedə: inə zıvoni
peqordınedə bə tırki, səy kardedə ki, əçəy
tolışbe hiç kəs nızıniy. “Efirədə Talıbi Şahan
bə tolışi qəp jəydə, Novruzəli Məmmədov
“Tolışi sədo” nomədə rujnomə çap kardedə,
internetədə tolışə sayton dərc bedə, muəllimon
məktəbonədə tolışə dərs dəvardedən...” ha jıqo
xəbon məseədə ın şəxs xəcolət kəşedə, ımoni
beməno hisob kardedə. Avtobusədə, metroədə,
konsertə salononədə, efirədə tolışon bə
məsxərə noydən, ım ıştə qujdi hardedə... In
beməxə, be iradə, tarsovə cıvon hejo ıştən
bəştəən nifrət kardedə:

Az ıştən ocizim, nime ğıryət, hədərim.
Nime bıremon, zıvonım tel, zəhərim.

De  xısləti qavərən bo insonon ğəhərim,
Kaş ki həyvon bıəbim, bəşim bo aləf çarde,
İlahi, tı mını boçi tolış xəlğ karde?! 

(I,  11 )

“Boy şinə boyli, kefım saze, vəncin
həvatdəm” (1992) şeerədə de şəxsi oşnə
bedəmon ki, umrış vojoronədə dəvardə: Qa
İroni, qa Rusiyə şəhəri vojoron qıləbəqılə
nəvə, mol bardə-vardə ın merd ( Məşhədi
Həmid) koy çəmış esə-esə peydo kardə:
vojori xəlvətədə nıştə, vəncin həvatedə!

Az lap sıftəku həmrəğ bıənim bı ko karde.
Əmmo dıldəm dəvardə çokə harde, takarde.
Çə soriku bə Xarkov sa kilo əyum barde,
Səhe  zınəme, de se - həvate əncəx rohatdəm,
Boy şinə boyli, kefım saze, vəncin həvatdəm. 

(I, 53)

(4) Bəxtiyar Ruşini “Ruji xəbəm səy, ha
hurmətinə Haci...” (2006) - de misro bino bıə
ğəzəl vey marağinə şeeronədə qıləye. “Votem-
vote” dialoq, de Haci Şahan Talıbi mukalimə,
həmən ğəzələ formədə nıvıştə bıə, əmmo
fəlsəfiə məzmunış heste. Lap bə Nizami
ğəhrəmanon- Xosrovi de Fərhadi bəhsə
qəpemoni oşedə!

Ruji xəbəm səy, ha hurmətinə Haci,
In dınyo ıştən faniye, bəs çiçe baqi?

Vote: Xaliğe baqi, daimi əve,
İyən bı dınyoədə bəmande çoki.

Votem: Boçi həm ərbob, həm kosib heste?
Vote: Dınyo dimış ruşnəye, dimış toyki.

Votem: Dınyo dimisə ve zolımon bıən,
Vote: Həmmə əvonış ebardə xoki.

Votem: Ruzi roədə əziyyət veye,
Vote: Ziyanış ni, con xəş bubu təki!

Votem: Mavji cıvonon mərifət kam bıə,
Vote: Yolon doənin ibrət bə ruki.

Votem: Kon əməl insoni kardə səbarz?
Vote: Rostə əməl əncəx vardə poki.

Votem: Bə dınyoədə az Bəxtiyar bəbem.
Vote: Məvəyş bə dınyo, məbadə şəki ! 

( I, 19-20 )

(5) Bəxtiyar Ruşini ofeyəvonətiədə bo
əğılon nıvıştəbıə şeeron deştə kali məziyəton:
deştə erınqınyəti, soyəti, xəlğiyəti nəzəron cəlb
kardedə. Bı şeeronədə həm deştə umumiyə
əloməton, həmən fərdiyə cəhəton təsvir-
tərənnum bıə Şahrud muəllimi bədiə obraz bə
çəş çiedə:

Xəlği bəy veye hurmət,
Dıldə sofə mehibbət,
Kəşdə həlolə zəhmət,
Əməlış salime,
Əv çəmə muəllime.

(“Əv çəmə muəllime”, 1993, I, 22)

Ən əfzələ nom çəye,
Həxi ro əncəx dəye,
Bə şəxsi ğarzım veye.
Çanə bıdom ə ğarzi,
Anə bəbem səbarzi. 

(“Muəllim”, 1993, III )

Şəhərıj be çəy əsıl.
Əmə həmmə di əğıl.
Əvoti bəmə nəğıl,
Çəmə iminə muəllim.

(“Çəmə iminə muəllim”, 2006, I, 13)

“Həşi” (1993), “Luləpər” (1993),
“Məktəb” (1993), “Kıtı” (2006)... şeeron de
tolışi ən şinə sıxanon ləjənin, de marağı
handə bedə. Təsadufi ni ki, bə hırdə sinfon
dərsvonon dənoə bıən, tolışə hırdənon ın
şeeron rə əzbər kardedən... Əlbəttə, ın şeeron
noğoəti Bəxtiyar Ruşini muəllim-pedaqoq
beyku rişə səydə...

Məvit, məşi, ha kıtı,
Qujdi şobədom botı.
Bahaş, xəyli şo bəbeş,
Çı pələnqi to bəbeş.
Əqətniş həni morə,
Bəhıteş- bəjeş xorrə.
(“Kıtı”, I, 38 )

Mahne şımə qəvondə,
Çəmə şinə zıvondə
Zoon, kinon de xori
Bahanden bənəy xori:
“Ha məktəb, xosə məktəb,
Omeydəm ısə, məktəb...”

(“Məktəb”, 1993, III.  s. 15-16)

Umrujnəni tolışə ədəbiyoti korifeyonədə
Z. Əhmədzodə, Ə. Muxtar, T. İlhom, X.
Tolış, Ə. Nasiri boştə ustod zınə Bəxtiyar
Ruşini ofəyevonəti məziyəton de ənə təhlil
karde bəsə omə çiy ni. Orzu kardedəm ki, şairi
şeeron sənətkoəti, bədiə orijinaləti, məcaziəti,
obrazəti tikeyən zumand bıbu!

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:
I. Bəxtiyar Ruşin. Vijniyəbıə əsəron. B.

2007
II. “Tolışi sədo” (rujnomə) № 08, 1992;

30(41), 1993; 42(95), 2003; 04(105) 2006...
III. “Tolışi zıvon”,  III sinifi  dərsəvon,

B. 2006, 
Allahverdi Bayrami

Camal Lələzoə 

ÇI CƏVOB BƏDOŞ?

Rəhmətşə Nozil muəllim bə təşi besəbrbe.
. İ ruj bərk təşi qətedə, dəşedə bə çayxonə,
vankardedə Xanhuseyni, votedə:
-Hoydi, Xonhuseyn, cəğəm sutedə, bılıv,
çay bıdə.
Çayəvon pardə bə tonbe, çumçıko çılış-
vılış omedəbe. Əncəx nə çayəvon çəyo

benışe, nəən çay nome. Nozil muəllim 2-3
kərə vanq kardışe, sədo bıdəən nıbe, çayən
nome. Eşte Nozil, pardəş itonə doy: bənə
Xanhuseyn nışdə samavari bınədə, “Yasin”
tilavət kardedə. Xanhuseyni sə pedoşe,
edəse bə Nozili, sənibəton sə enomnişe,
çəşon eroznişe bə “Yasinə” dəftər, dəvon
kardışe ıştə qiraət.
Nozil mande, xəyli edəsəy bı mənzərə, ləzi
damə nıbe. Pardə okərnişe bəçəy vırə, de
ğeyzi votışe:
-Bahand, bahand! Manqi bəçəton bə pivə
çəlləq dəşeədə, hələ bunum bə Xədo çı
cəvob bədoş!

SERJANT BƏ QENERALİ

BƏROBƏRE ?

Məlo Əhməd ( İqlə çəşış epuşəbe, bəro
bəy Kuə Əhməd əvotin) leysonovojbe.
Əvən bənə ıştə məhəllə odəmon həm
diyərovind, həm sırpuş, həm ıştə xəy-şəri
çok bızın, həmən vey xəsis-kaxtbe. Əmmo

de toyəbəvojon hamsiə beyro bənə bəvon
sırəhuənin, bərməlo, jenpərəstbe. In dıqlə
odəmon muqayisə kardeədə Kuə Əhməd
əvoti:
-Çı Leysonobə serjant bə Toyobə qenerali
bərobəre...

SIVOL-CƏVOB

-Leyson kovrəy?
-Ğızlıvo di i poə, i məhəllə.
-Leysonbəvojon çoknə odəmin?
-Vey zəhmətəkəş, zəminpiə, moldo odəmin
-“Leyson” sıxani mənə çiçe?
-“Lesı” sıxaniku peqətə bıə. Leysonəvojon
bənə vizə lesı dıləbədılə bedən.
Dılətonışon goknəy, zıne bedəni.
-Bəvon sırpuş vote bəbe?
-Hətta əvon sırpuşətiədə bə dınyo dərs
bədon.
-Çəvon sırpuşəti çiçiku məlum?
- Qabrobəvojon çımon tono ğələt bəkan.
Çımon hırdənon bə dınyo omeədə  de tobə
məktəb sini  çəvon zoə-kinə bey zıne

bedəni. Zomostoni ezımi pozədə tədaruk
kardedən: tar bıbu, qon bısuti.
Kaqi jiyo moğnə ne, çaydoni qəvi noydən
ki, qıləy moğnəşon zay nıbu. Iştə kinon bə
co məhəllə zoon bə şu ədənin, co məhəllə
kinon boştə zoəon əstənin ki, sırrışon faş
nıbu. Bə xoroki anə nemek ebakan ki,
hardəkəson rə okırin, kam bəhən.
Zomostoni zımhori tovə oxoy
oqətedən.Halonki, hamsiyə toyobəvojon
pozədə ıştə mələğə keçə şodoydən bə bon.
İmon bo zəmin qətmkardeyo ıştə coni
bədon. Bə zəmini davo ro çanə
leysonovoji yəndı ancəşe. Rəhmətşə İsi
mamu çəvon həxədə votəy zıvonon əzbəre:
-Çəmə hukuməti çı leysonovojon xəbə
nişe yəğın.Hukumət Qərəboği zəmini
boəvon bəqi bıqəto bə 1-2 manq ə
zəminon ozod bəkan ermənionku
leysonovojon.
Esə zınəy, leysonovojon komonədən?

БЯХ ТИ ЙАР РУ ШИН
( ЫЫ ны выш тяй)

ÇƏMƏ Dİ  ƏHVOLOTON 
( L Ə T İ F O N )
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И ра дя Мя ли ко ва
ира да ма ли ко ва@ маил. ру. 

(Сыф тяш на вы ня нумрonдя) 

43

Bə Misir dıminə səfə 

1 Vəşyəni zumand bıəbe zəmin
Kənanədə. 2 Çəvon pıə votışe
bəvon, çe boon Misiro vardə taxıl
hardə sə kardə beədə: «İjən bışən
bıhırən boəmə kamişi zımhor». 3
Yəhuda jıqo votışe bəy: «Ə odəmi
bəmə kardışe ciddiyə çəşnavi, votışe
ki, nibəvindeşon çımı dimi qirəm
şımə boə deşmə nıvo. 4 Bəşemon
bəhıremon zımhor, qirəm tı
bıvğandoş deyəmə çəmə boə. 5

Nibəşemon, ehanə əy nıvğandoş,
çumçıko ə odəmi votışe bəmə ki,
nibəvindeşon çımı dimi, qirəm şımə
boə nıvo deşmə». 6 İsrail votışe:
«Boçi bə odəmi votıone ıştə qıləyən
boə be, bevəci kardıone bəmı?» 7
Əvon votışone: «Ə odəmi çandə
kərə doşe bəmə jıqo parson çəmə
ıştəni iyən xıyzoni barədə: «Səğe
şımə pıə esət? Hestıone həniyən
boə?» Əmənən domone cəvob
bəçəy parson. Bəçəmə ağıl əvoy ki,
əv bəmə bəvote «biyən ıştə boə?» 8
Çəyo Yəhuda votışe bəştə pıə İsrail:
«Əğıli bıvğand demı ki, bəştəmon
bışəmon. Tınən, əmənən, çəmə
əğılonən nibəmarden, səğ
bəmandemon 9 Az zomin
mandeydəm bəy, çımıku tələb
bəkardeş əy. Taxsırkor bəbem ıştə
umri dırozi, qirəm əy nıvom ıştı
tono, onıqətom ıştı vədə. 10
Çumçıko əmə dı kərəən əşimon-
oəqardimon, qirəm bə di dəqıniyə
nəbəymon». 11 Çəvon pıə İsrail
votışe bəvon: «Imi bıkən, ehanə
jıqobu: çı zəmini ən çokə
məhsulonədə kamişi balzam,

anqivin, ədviyot, mirra, pustə iyən
badəm baxşə peqətən ıştə tumonədə
bo ə odəmi. 12 Dığat vey pul
peqətən deştə. Deştə dasti bıbən
bıdən şımə siqəziyon dılədə bə
peşo oqordıniyə bıə puli, bəlkəm
qıləy səhv bıə. 13 Peqətən ıştə boon
bışən iyən oqardən çə odəmi tono.
14 Kulli-İxtiyorə Xıdo rəhm bıkə
bəşmə şımə ə odəmi vədə beyədə,
əvən təhvil bıdə bəşmə Şimeoni iyən
Binyamini. Az bıdə bımardım,
məhrum bəbemsə ıştə əğılonku». 15
Boon peqətışone deştə baxşə iyən
dığat ziyod pul. Peqətışone
Binyaminən, əştin iyən oməyn bə
Misir, pemandin Yusifi vədə. 16
Yusif Binyamini vindeədə deyəvon
bərobər, votışe bəştə sərnızuli:
«Bıbə ım odəmon bə kə, həyvon
obırın hozı bıkə, çumçıko demı
nəfo baharden əvon». 17 Ə odəmi
əməl kardışe bə Yusifi votəy:
Bardışe ım odəmon bə Yusifi kə. 18
Tarsəyn ım odəmon bə Yusifi kə
bardə be vindeədə, votışone:
«Əməni bardeydən iminnə səfə
çəmə siqəziyonədə oqordıniyə bıə

pulon səpe. Əy piyeydəşe ki, vonə
pəydo bıkə bəçəmə vəynə, eqını
çəmə səpe, əməni ğolam bıkə boştə
iyən bıstənı çəmə uloxon». 19 Əvon
nez bin bə Yusifi kəy sərnızuli, kəy
bərəsimisə jıqo votışone bəy: 20
«Ha çəmə əğə, əmə iminnə səfə
oməbimon bo zımhor hıriye. 21
Jıqo be ki, rəseədə bəştə şəvbəku
mandə vırə, okardımone ıştə
siqəziyon, bənemon, çəmə har
qıləyni pul siqəzi dılədəy, kəşemonış
kam nıbe-nıbe. Esət əy deştə daston
oqordıneydəmon bə peşo. 22
Hestımone deştə co pulən dastədə
bo zımhor hıriye. Zıneydənimon isə
çəmə puli bəçəmə siqəziyon noə
kəsi». 23 Kəy nızuli votışe: «Aşiş
bıbən, mətarsən. Şımə ıştəni iyən
şımə pıə Xıdo doşe bəşmə qənc
şımə siqəziyonədə. Bəmı oməy
rəsəy şımə pul». Çəyo vardışe
Şimeon çəvon tono. 24 Ə merdi
vardışe əvon bə Yusifi kə. Doşe
bəvon ov boştə nınqon şışteyro,
bəçəvon uloxonən doşe yem. 25
Çuştone boon hozı kardışone baxşə
tosə Yusifi ome, çumçıko məsəşone
əyo nun beharden. 26 Vardışone bə
otağ baxşə edaştışone Yusif bə kə
omeədə, enəməyn tosə zəmini çəy
vədə, təzim kardışone. 27 Yusif

parsəy çəvon kefi, votışe: «Səloməte
şımə votə ə piyəmerdə pıə? Jiyeydə
hələn?» 28 Əvon votışone:
«Səloməte ıştı ğolam çəmə pıə,
jiyeydə hələn». Əvon enəməyn
təzim kardışone bə Yusifi. 29 Yusif
pedyəsəy, vindışe ıştə moə zoə bıə
boə Binyamin, votışe: «Ime şımə
bəmı votə rukə boə?» Çəyo votışe
bə Binyamini: «Ha çımı zoə, Xıdo lutf
bıkə bətı». 30 Yusif tadibəsə beşe
çəyo, çumçıko dardiku hərəsonbe
ıştə boə vindeədə, bo bəmey nəveşe
vırə dəşe bə otağ, bəməy vəyo. 31
Çəyo şıştışe ıştə dim, beşe, bəştə
oməy, votışe: «Nun biyən». 32
Noşone nun boəy co, bo boon co,
deəy bə ivırə hardə Misirıjonro co,
çumçıko Misirıjon bə ivırə nun
nəhəyn de İbraniyon; ım qıləy
oləyzə çiybe bo Misirıjon. 33 Boon
nıştin Yusifi huzurədə bəştə yolı-
rukəti həxi qorənə. Əvon erəxəyn bə
iyəndı, dəqijiyəyn. 34 Boəvon baxşə
co kardə be Yusifi navədə
bıəyonədə. Əncəx penc ğat ziyod-
be Binyamini baxşə çəvon
baxşonsə. Əvon peşoməşone deəy
bə ico xoşə hol bin. 

(Щес ты ше ду мо)     

О ФЯ ЙЕ МОН

A
vqustun 28-də həbsdə
olan hüquq müdafiəçisi,
“Tolişi sədo” qəzetinin

baş redaktoru  professor Hilal
Məmmədovun Hüquqlarının
Müdafiə Komitəsi Müsavat Par -
tiyasının mərkəzi qərərgahında geniş
ictimai müzakirə keçirib. Helsinki
Vətəndaş Assambleyasının Azər -
baycan nümayən dəliyinin sədri və
müdafiə komitəsinin həmsədri Arzu
Abdullayeva H.Məmmədovun həbsi
ilə bağlı ətraflı məlumat verib.
H.Məmmədovun günahsız həbs
edildiyini deyən A.Abdullayeva
siyasi partiyaların, ictimaiyyət
nümayəndələrinin, ziyalıların,
mətbuatın H.Məmmədovu müdafiə
etməsindən və onu dəstəkləmə -
sindən razı olduqlarını bildirərək hər
kəsə təşəkkür edib. A.Abbdullayeva
H.Məmmədovun səhhətində ciddi
problemlərin olduğunu da qeyd
edib. O, deyib ki, avqustun 29-da
saat 12:00-da Nəsimi Rayon
Məhkəməsində H.Məmmədovun
məhkəməsi olacaq. Hüquq mü -
dafiəçisi tədbirdə iştirak edənlərlə
yanaşı ziyalılardan, siyasi fəallardan,
hüquq müdafiəçilərindən, jur -
nalistlərdən, gənclərdən və fəal
vətəndaşlardan məhkəməyə gəl -
məyə xahiş edib.

Komi tənin digər həmsədri Rafiq
Cəlilov H.Məmmədovun müdafiəsi -
nə yeni vəkilin qoşulduğunu deyib.
O, vəkil Xalid Bağırovla müqavilə
bağlandığını söyləyib. R. Cəlilov
qeyd edib ki, H.Məmmədovun
istintaqı Bakıda yox, Lənkəran və

Astara rayonlarında aparılır:
“Demək olar ki, Bakıda istintaq
aparılmır. Hilal Məmmədov 2007-
ci ildə MTN-ə ifadə verdiyini və
yeni heç nə deyə bilməyəcəyini
əsas gətirərək ifadə vermir. Qeyd
olunan rayonlarda isə istintaq qanun
pozuntuları ilə aparılır. Hüquq-
mühafizə orqanları heç bir çağırış
göndərmədən telefonla adamları
çağıraraq, dindirirlər. Həmin
adamlara hədə-qorxu gəlirlər”.

Hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən dindirilmək üçün telefon
vasitəsi ilə istintaqa çağırılan, lakin
istintaqa getməkdən imtina edən
Azərbaycan Jurnalistlər Birlininin
üzvü, karikaturaçı-rəssam Mətləb
Dadaşov bildirdi ki, uzun illərdir
fəaliyyətinə görə hüquq-mühafizə
orqanları onu təqib edilər: “Lən -
kəran rayon prokurorunun müavini
Taleh Osmanov mənə zəng edib
deyir ki, bayramda Hilal Məm -
mədovla telefonla danışmısan və
buna görə gəlib izahat ver məlisən.
Mən isə onlardan rəsmi qaydada
çağrış vərəqəsi gön dərilməsini tələb
etdim. Onu isə göndərmədilər”.

R.Cəlilovun dediyinə görə,
hüquq-mühafizə orqanlarının
vətəndaşları bu cür çağırmaları ilə
bağlı Talış Ağsaqqalar Şurasında bu
məsələ müzakirə edilib və hüquq-
mühafizə orqanlarına müraciət
edilib ki, vətəndaşları dindirməyə
qanuni yollarla çağırsınlar.

R.Cəlilov 28 avqustda H.Məm -
mədovun 53 yaşının tamam
olduğunu və onun doğum gününün
həbsdə qeyd etdiyinin tədbir
iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.
Tədbir iştirakçıları H.Məmmədova
öz təbriklərini çatdırmaq və onu
dəstəklədiklərini ifadə etmək üçün
ağ vərəqə adlarını, soyadlarını və
imzalarını yazdılar. Təbrik üçün
imzalanan həmin vərəq H.Məm -
mədova çatdırılacaq.

Təd  bir də çıxış edən Təvəkkür
Şərifov cənub bölgəsində insan
haqlarını müdafiə edən şəxslərə
qarşı təzyiqlərin edildiyini söylədi.

Təvəkkül Şərifov professor Hilal
Məmmədovun müdafiəsində onun
boynuna düşən və ona tapşırılan
istənilən vəzifəni həyata keçirtməyə
hazır olduğunu xüsusi vurğuladı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa
Qəmbər çıxışını H.Məmmədovun
doğum gününü təbrik etməklə
başladı: “Hilal bəyi doğum günü
münasibəti ilə təbrik edirəm. Hilal
Məmmədov həbs olunan gündən
Müsavat Partiyası olaraq biz onu
müdafiə etməyə başladıq. Hilal
Məmmədov ziyalı bir insandır,
hüquq müdafiəçisidir. O, cinayət
törədən şəxs deyil. Buna görə də biz
onu müdafiə edirik. Hilal
Məmmədovu həm də ona görə
sürətlə müdafiə edirik ki, bu işdə
mərhum Novruzəli Məmmədovun
işi xatırlanır. Hilal Məmmədovun
tutulması və məhkəmələrindəki qa-
nunsuzluqlar onu göstərdi ki, o
günahsızdır. Bu məsələnin milli
tərəfi də var. Hakimiyyət Hilal
Məmmədovu tutmaqla milli
zəmində ədavət yaratmaq istəyirdi.
Bu yolverilməzdir. Biz müstəqilliyin
qazanılmasında, Qarabağda birgə
mübarizə aparmışıq. Buna görə də
etnik zəmində ədavət yaradanlara
sərt münasibət göstərilməlidir və on-
lara ictimai qınaq olmalıdır”.
R.Cəlilov onu da bildirdi ki,
prokurorluq Novruzəli Məm -
mədovun ittiham aktında onun adını
pozaraq yerinə H.Məmmədovun
adını yazıb: “İttiham aktında
yazıblar ki, Hilal Məmmədov Talış
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri və
üzun müddət “Tolişi sədo” qəzetinin
baş redaktoru olub. Bunlar doğru
deyil. Buradan görünür ki,
Novruzəli Məmmədovun ittiham
aktında onun adını pozaraq ora
Hilal Məmmədovun adını yazıblar.
Çünki Novruzəli Məmmədov qeyd
olunan vəzifələrdə olub. Hilal
Məmmədov isə son illər “Tolişi
sədo” qəzetinin baş redaktoru olub”.

“Turan” informasiya agent -
liyinin rəhbəri Mehman Əliyev
H.Məmmədovun müdafiəsinin

uğurlu olduğunu söylədi: 
“İctimaiyyətdə dəqiq fikir

formalaşıb ki, Hilal Məmmədov
günahsız həbs edilib və onun həbsi
siyasi motivlidir. Biz hamımız Hilal
Məmmədovun məhkəmələrində
iştirak edərək ona qarşı irəli sürülən
ittihamın qondarma olmasını ifşa
etməliyik”.

Siyasi Azadlıqları Müdafiə
Alyansının həmtəsisçisi, jurnalist
Şahvələd Çobanoğlu hakimiyyətin
H.Məmmədovun işində məğlub
olduğunu və buna görə ona qarşı
yeni ittihamların irəli sürüldüyünü
dedi: “Hilal Məmmədova qarşı
narkotik ittihamı çox gülünc
görsəndi. Azərbaycan cəmiyyəti
ayıq oldu, heç bir hissə qapanmadı
və Hilal Məmmədovun müdafiəsinə
qalxdı. Hilal Məmmədov bizim
azadlığımız uğrunda haqq sözünü
dediyi üçün həbsdədir. Onu müdafiə
etməyə davam etməliyik”.
A.Abdullayeva H.Məmmədovun
zaminə götürülməsi haqda vəsatətin
hazırlandığını tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırdı və bildirdi ki,
hər bir ziyalı, ictimai fəal, QHT-lər
H.Məmmədovu zaminə götürmək
üçün istintaqa müraciət edə bilər:
“İstiyərdim ki, bu işə çoxlu QHT
dəstək olsun. Həmin vəsatət
internetdə yayılacaq və hər kəs
hazır olan o vəsatəti götürərək öz
təşkilatının adından belə bir
müraciət edə bilər”.

Qeyd edək ki, həmin vəsatət fa-
cebookda H.Məmmədovun Hüquq -
larının Müdafiə Komitəsinin
səhifəsində yerləşdiriləcək və kim
H.Məmmədovu zaminə götürlməsi
üçün istintaqa müraciət etmək
istəyirsə, vəsatətlə orada tanış ola
bilər.

Talış Mədəniyyət Mərkəzinin
Bakı şöbəsinin rəhbəri Mehdibəy
Səfərov talış xalqının adından
H.Məm mədovu müdafiə edən hər
kəsə təşəkkürünü bildirdi. O, dedi
ki, H, Məmmədovu talış köklü
məmurların əli ilə həbs etdiriblər:
“Hilal Məmmədov talış xalqının sin-

voludur. Sizlər Hilal Məmmədovu
müdafiə etməklə talış xalqını
müdafiə edirsiniz”.

Hüququ müdafiəçisi Novella
Cəfəroğlu H.Məmmədovun gözəl
insan və alım olduğunu vurğuladı:
“Bu gün biz ancaq insan haqlarının
pozulmasından danışmalıyıq.
Türkün də, talışın da, rusun da və
digər entiklərin də hüquqları pozu-
lur. Buna görə də insan haqlarının
pozulmasının qarşısını almaqdan
danışmaq lazımdır”.

Hüquq müdafiəçisi Rəsul
Cəfərov bildirdi ki, H.Məm mə -
dovun “Avroviziya” mahnı
yarışmasını tənqid etdiyi üçün həbs
edildiyini vurğulamaq lazımdır:
“Hesab edirik ki, Hilal Məmmədov
“Avroviziya”nı tənqid etdiyi üçün
həbs edilib. Biz bunu ana xətt kimi
götürsək “Demokratiya naminə
oxu” kampaniyası ilə maraqlanan
xarici media bu məsələni diqqətdə
saxlayar. Hilal Məmmədov
“Avroviziya” məhbusu, qurbanı
kimi təqdim edilməlidir. Cənub
bölgəsində olanda da hamı Hilal
Məmmədovun “Avroviziya”ya görə
tutulduğunu deyirdi.

H.Məmmədovun “Avrovi -
ziya”ya görə həbs edilməsi haqda
beynəlxalq təşkilatlara müraciət
etmək lazımdır”.

Hüquq müdafiəçisi Səidə
Qocamanlı qeyd etdi ki, ilk növbədə
H.Məmmədovun məhkəməsinin
açıq keçirilməsinə çalışmaq
lazımdır: “Əsas işimiz bu olmalıdır.
Hakimə və digər aidiyyəti
qurumlara müraciət etmək lazımdır
ki, Hilal Məmmədovun məhkəməsi
qapalı yox, açıq keçirilsin”.

Sonda A.Abdullayeva yaxın
günlərdə insan haqları ilə bağlı
böyük bir tədbirin keçirəcəklərini də
bəyan etdi. O, hər kəsi H.Məm -
mədovun məhkəmələrinə gəlməyə
səslədi.

Hilal Məmmədovun 
hüquq larının Müdafiə

Komitəsinin Mətbuat Xidməti 

“Hilal Məmmədov “Avroviziya” məhbusu kimi təqdim edilməlidir”
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Я лик рам бяй, илк ола раг йе ни -
дян гур ма на ми ня Лян кя ран Халг
Жяб щя си нин йа ран ма зя ру ря ти вя
йа ран ма та ри хи ба ря дя мя лу мат
ве ряр диз

Но йабр 1988-жи ил, аз га ла
цму мюл кя миг йас лы ми тинг-нц -
ма йиш тяд бир ля ри дюв рцн дя, Ас та -
ра кюм рцк ха на сы гар шы сын да тяш -
ки ла ти струк тур ла ры ол ма йан, фяр ди
тя шяб бц ся да ща чох сюй кя нян
чох эцн лцк пи кет-ми тин ги де каб -
рын 1-дя ба ша чат дыр ма ьа мяж -
бур ол дуг. Яла вя едим ки, илк дя -
фя ола раг о пи кет дя АДР-ин цч
рянэ ли бай ра эы гал ды рыл мыш дыр.
Чцн ки о вахт Аз.КП-нин Мяр кя -
зи Ко ми тя си нин мя сул иш чи си олан,
ща зыр да Азяр бай жан Рес пуб ли -
ка сы нын Мил ли Мяж ли син дя де пу тат
олан Зи йа Ся мяд за дя нин би ла ва -
си тя баш чы лы ьы иля хц су си тя йи нат лы
щяр би чи ля ри эя тир миш ди ляр, о вахт кы
Ас та ра ра йон пар ти йа ко ми тя си -
нин би на сын да он ла рын тя шяб бц сц
иля Зи йа иля эю рц шцб, сющ бят
едян дян сон ра ан ла дым ки, он ла -
рын эе жя ляр чох аз ада мын гал ды -
ьы пи кет иш ти рак чы ла ры на щц жу му
ла буд дур вя бу щц жум ган сыз-
га да сыз отц шя бил мяз, га йы дыб
бц тцн де тал ла ры на гя дяр щяр ше йи
фя ал пи кет иш ти рак чы ла ры иля мц за -
ки ря ет дик вя гя ра ра ал дыг ки,
ком рцк ха на нын щяр ики эи ри шин -
дян ей ни ан да жа дыр ла ры йы ьа раг
гяф ля тян ора дан чя ки ляк. Еля дя
ет дик. Де кабр 1988 - йан вар
1989-жу ил яр зин дя о вахт кы ДТК
вя ди эяр щц гуг-мц ща фи зя ор ган -
ла ры нын фяал ла ра гар шы апар ды ьы
тящ ди де ди жи сющ бят вя ямя лий йат
тяд бир ля ри ня ти жя син дя фя ал вя тян -
пяр вяр ляр ар тыг би ри-би ри ля ри иля эю -
рцш мяк дян бе ля чя кин мя йя баш -
ла ды лар. "Пе рест рой ка" нын (О
вахт кы Со вет ща ки мий йя ти нин
баш ла ды ьы йе ни дян гур ма ня зяр дя
ту ту лур. ред.) йа рат ды ьы им кан лар
би зя им кан ве рир ди ки, цмум
ССРИ миг йа сын да эе дян прос сес -

ля ри из ля йяк вя юй ря няк. Ар тыг
тяш ки ла ти струк тур лаш ма нын ва жиб -
ли йи ни ан ла дыг вя би ла ва си тя тяш ки -
лат лан ма са йя син дя фяр ди тяз йиг -
ля ря бир лик дя си ня эяр мя йи ба жа -
ра жа ьы мы зы вя мцс бят ня ти жя ли
фяа лий йя ти ми зин гу рул ма сы на на ил
ол ма ьын мцм кцн лц йц нц ан ла -
дыг вя фяа лий йя тя баш ла дыг. Цзв -
ля ри на ра щат едян илк ся бяб ляр дян
би ри дя тяш ки ла тын ады иди ки, гя ра -
ра ал дыг ки, о дювр дя аз га ла
дяб дя олан "йе ни дян гур ма" сю -
зцн дян ис ти фа дя олун сун вя бе ля -
лик ля Йе ни дян гур ма на ми ня
Лян кя ран Халг Жяб щя си тяш ки ла -
ты нын йа ра ныш про се ду ра сы на баш -
лан ды.. .Илк ола раг тяш ки ла тын Ни -
зам на мя вя Прог рам ла щий йя си
йа зыл ды, 1989-жу илин фев рал айын -
да мц за ки ря олу на раг ряс ми
гей ди йат дан кеч мяк цчцн Лян -
кя ран ра йон вя шя щяр Со вет ля ри ня
тяг ди мат ла рын ща зыр лан ма сы на
старт ве рил ди. Март айы нын 20-дя
63 ня фя рин им за сы иля яри зя, прог -
рам вя ни зам на мя иля бир лик дя
ра йон вя шя щяр Со вет ля ри нин Иж -
раий йя Ко ми тя ля ри ня ряс ми гай -
да да тяг дим олун ду, "А зад Ав -
ро па" ра диос тан си йа сы ва си тя си иля
щюр мят ли Яли На си рин тяг ди ма тын -
да бц тцн юл кя йя йа йыл ды....Тяш ки -
лат илк конф ран сы ны 22 май 1989-
жу ил та ри хин дя ке чирт ди, прог рам
вя ни зам на мя ни яла вя ляр ля гя бул
едя ряк, иж ра струк тур ла ры ны вя
мяж ли си ни сеч ди. Еля жя дя гя ра ра
алын ды ки, Азяр бай жан миг йа сын -
да уй ьун тяш ки лат лан ма прос се си
эе дяр ся, Лян кя ран Йе ни дян гур -
ма на ми ня Халг Жяб щя си бц тцн
струк ту ру иля цму мюл кя тяш ки ла -
ты на го шу ла жаг дыр... 

Я лик рам бяй, гя зе ти миз дя
Лян ка ран да 28 май 1989-жу ил дя
Азяр бай жа нын цч рянэ ли бай ра ьы -
нын дал ьа лан ма сы ба ря дя ин фор ма -
си йа эет миш ди, бу ба ря дя ня де йя
би ляр сиз?

Конф ранс дан сон ра йе ни се -
чил миш Ида ря Щей йя ти нин илк иж ла -
сын да гя ра ра алын ды ки, Азяр бай -
жан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы -
нын ил дю нц мц гейд олун сун вя
бу мяг сяд ля цму ма зяр бай жан
миг йа сын да мц ра жият ща зыр ла на -
раг, йа йыл сын. Еля жя дя гя ра ра
алын ды ки, 27 май та ри хин дя, Зи -
йа лы лар евин де ке чи ри ля жяк Та лыш
пое зи йа эе жя син дя щя мин мц ра -
жият тяг дим олу на раг, йа йыл сын.
Еля жя дя Ида ря Щей йя ти нин иф рат
ещ ти йат кар цзв ля рин дян хя бяр сиз
ки чик бир гру пу гя ра ра ал ды ки,
фяр ди тя шяб бцс ля 27 май дан 28
ма йа ке чян эе жя дя Лян кя ра нын
ян щцн дцр би на ла ры нын цзя ри ня вя
яща ли нин чох топ ла ша жа ьы йер ляр -
дя АДР-ин, бу эцн ки Азяр бай -
жа нын 3 рянэ ли бай ра ьы асыл сын. Бу
мяг сяд ля Щц сейн гу лу бяй
Мям мя дов ла 3 рянэ дя, эюй, гыр -
мы зы вя йа шыл рянэ ляр дя пар ча ал -
дыг, ев дя бай раг ла ры тик дик, Щц -
сейн гу лу бяй щя мян бай раг ла рын
цзя ри ня ай-ул ду зу чяк ди, На миг
бяй бай раг лар цчцн чох ся ли гя ли
дяс тяк ляр ща зыр ла ды. Эе жя 1-жи
ола раг Халг мей да нын да кы (о
вахт кы шя щяр пар ти йа ко ми тя си нин
гар шы сын да кы Ле нин мей да ны ня -
зяр дя ту ту лур. ред..) бай раг ди -
ряк ля рин дя ки ССРИ-нин вя Азяр -
бай жан ССР-нин бай раг ла ры ны
ен ди ря ряк 3 рянэ ли бай ра ьы гал -
дыр дыг. Яли гис мят, Ва гиф, На миг
вя Щц сейн гу лу бяй ляр ве ло си пед -
ля эя зя ряк За бит ляр еви нин, 9 мяр -
тя бя ли би на нын дам ла ры на, ба зар -
да, 2-жи мик ро ра йон да вя шя щя -
рин ди эяр яра зи ля рин дя ки ял чат маз
йер ляр дя щя мин бай раг ла ры мы зы
ас ды лар. 28 май ся щяр тез дян,
Азяр бай жан Халг Жяб щя си нин
Тя шяб бцс Мяр кя зи нин иж ла сын да
иш ти рак ет мяк цчцн Ба кы йа йо ла
дцш дцм вя ща зыр ла ды ьы мыз бай -
раг дан би ри ни дя юзцм ля щя мян
иж ла са ап рыб, тяд би ри миз ба ря дя
мяр кяз дя мя лу мат вер дим. Сон -
ра кы ща ди ся ля ри ися, Со вет сяр щяд -
чи эц нц нцн не жя по зул ма сы ны,
ми лис ля рин бай раг ла ры асыл ды ьы йер -
ляр дян эю тцр мяк цчцн мя зя ли,
эц лцнж вя зий йят ля ря дцш мя ля ри ни
сон ра мя ня да ныш ды лар.

Ялик рам бяй, 7 но йабр 1989-
жу ил та рих дя о вахт кы шя щяр рящ -
бяр ли йи нин тяш кил ет ди йии "па ра дын"
цмум халг ети раз ак си йа сы на чев -
рил ди йи ба ря дя зид дий йят ли ин фор -
ма си йа лар до лаш маг да дыр, бу мя -
ся ля йя ай дын лыг эя ти ря би ляр си низ -
ми?

Щя мин та ри хя гя дяр, мцяй -
йян гя дяр мцс тя гил лик ля ри ми зи
сах ла маг ла ар тыг Азяр бай жан

Халг Жяб щя си нин тяр ки бин дя фяа -
лий йят эюс тя рир дик. Щя мян яря фя -
дя Ида ря Щей йя ти нин га па лы иж ла -
сын да, мях фи лик там го рун маг ла
гя ра ра алын ды ки, Лян кя ран да 7
но йабр "бай рам" шян лик ля ри-нц -
ма йи ши цмум халг ети раз ак си йа -
сы на жев ряк вя.. ща зыр лыг иш ля ри ня
баш ла маг ла, там ссе на ри ща зыр -
лан ды. Гя ра ра алын ды ки, "Ей Ана
Вя тян" мар шы ны оху маг ла, сых
ни за ми жяр эя ляр ля, юн дя Ида ря
Щей йя ти нин цзв ля ри ол маг ла, щя ля
нц ма йиш баш ла ма мыш, Халг мей -
да ны на (о вахт мей да ны биз бе ля
ад лан ды рыр дыг) да хил олур, тир бу -
на йа гал хыр вя цмум халг ети раз
ми тин ги ке чи ри рик. 6 но йабр дан 7
но йаб ра ке чян эе жя о вахт фяа -
лий йят эюс тя рян Гур ту луш тяш ки ла -
ты нын Ида ря Щей йя ти дя там тяр -
киб дя би зя го наг эял миш ди ляр.
Мях фи лик о гя дяр го ру нур ду ки,
он лар да тяд би ри миз там баш ту -
тан да юз ля ри дя бил мя дян иш ти рак -
чы йа чев рил ди ляр. Лян кя ран Халг
Жяб щя си нин цзв ля ри мар шын эур
ся да ла ры ны оху йа раг мей да на
эи рян дя, ра йон ми лис ида ря си нин
там щей йя ти нц ма йи шя ща зыр лыг
мяг ся ди иля би ла ва си тя ряис дян тя -
ли мат алыр ды. Ми лис сы ра ла ры нын
гар шы сын дан ке чян дя, юзц нц там
итир миш ря ис "фа ра ьат" ко ман да сы
ве ря ряк тязм ет мя йи (жест вер мя -
йи) дя унут ма ды....Вя бе ля лик ля
мяж бу ри нц ма йи шя эя ти ри лян ра -
йон вя шя щяр яща ли си (зящ мят кеш -
ля ри) дя би зя го шул ду лар, ра йон вя
пар ти йа рящ бяр ля ри тир бу на йа бу -
ра хыл ма ды, Мей да нын щяр йе рин -
дя ща зыр ла ды ьы мыз шц ар-тя ляб ляр
вя ян яса сы Азяр бай жа нын 3 рянэ -
ли бай раг ла ры дал ьа лан ма ьа баш -
ла ды. Пла кат лар да йа зыл мыш тя ляб -
ляр Азяр бай жа нын мцс тя гил ли йи вя
Га ра ба ьын Азяр бай жа нын ай рыл -
маз бир пар ча сы ол ма сы ба ря дя
иди... Азяр бай жа нын га лан щис ся -
син дя ся тян тя ня ли Окт йабр бай ра -
мы ке чи ри лир ди.

Я лик рам бяй, мя лум дур ки,
1990-жы ил дя баш чы лыг ет ди йи низ
ЛХЖ-си Лян кя ран шя щя рин дя Со -
вет щю ку мя ти ни де ви ря ряк, Халг
ща ки мий йя ти елан едиб, бу ба ря дя
да ща ят раф лы да ныш ма ьы ны зы ис тяр -
дик

1989-жу илин де кабр айын да
АХЖ Лян кя ран шю бя си нин 2-жи
конф ран сы ке чи рил ди, йе ни Ида ря
Щей йя ти вя АХЖ-нин 2-жи конф -
ран сы на нц ма йян дя щей йя ти се -
чил ди. О вахт АХЖ-нин, юл кя иж ти -
маий йя ти нин са йыл мыш нц ма йян -
дя ля ри, о жцм ля дян Хя лил Рза да
конф ран сын ишин дя го наг гис мин -
дя иш ти рак едир ди ляр вя чох йцк сяк
фи кир ля ри иля Лян кя ран Халг Жяб -
щя си нин иши ни гий мят лян дир ди ляр,
ЛХЖ-нин ишин дян бя зи шей ля ри юй -
рян дик ля ри ни бил дир ди ляр... 5 йан -
вар 1990-жи ил та ри хин дя бц тцн
Азяр бай жан да, о жцм ля дян Ба -
кы да вя Лян кя ран да эцж лц гар
йаь ды, Ба кы йа эет сям дя, эет ди -
йи миз ав то мо бил Шых гя ся бя син -

дян о тя ря фя эе дя бил мя ди йин дян,
сц рц жц нцн тя ки дин дян сон ра, эе -
ри га йыт ма ьа мяж бур ол дум.
АХЖ Конф ран сын да мян иш ти рак
ет мя сям дя, нц ма йян дя ля ри миз
бц тцн мя ся ля ля рин мц за ки ря син -
дя чох фя ал иш ти рак ет миш ди ляр,
ам ма щан сы са ся бяб дян АХЖ
Ида ря Щей йя ти нин йе ни тяр ки би ня
Лян кя ран Халг Жяб щя син дян щеч
ким "се чил мя ди".... Сящв ет ми -
рям ся, 7 йан вар 1990-жы ил та ри -
хин дя о вах тын Ит ти фаг те ли ви зи йа сы
ва си тя си иля юй рян дик ки, Ер мя нис -
тан ССР-нин Али Со ве ти нин се си -
йа сын да гя рар гя бул еди либ ки,
Даь лыг Га ра баь Мух тар Ви ла йя -
ти нин иг ти са ди ин ки шаф прог ра мы
Ер мя нис тан ССР-нин да хи ли пла -
ны на да хил еди лир. ЛХЖ-нин Ида ря
Щей йя ти тя жи ли топ лан ды вя жид ди
мц за ки ря ляр баш лан ды вя бе ля ще -
саб едил ди ки, Ер мя нис тан ССР-
нин Али Со ве ти нин бу гя ра ры ар тиг
ДЭМВ-нин би ла ва си тя Ер мя нис -
тан ССР-йя бир ляш ди рил мя си ки ми
гя бул едил мяк ля, щям дя ССРИ-
нин о вахт кы Ясас Га ну ну-
Конс ти ту си йа сы на ар тыг щюр мят -
сиз лик вя сай ьы сиз лыг дыр, дюв лят юз
ясас га ну ну иля мцяй йян ляш дир -
ди йи яра зи-ин зи ба ти ида ря чи ли йи го -
ру йа бил мир ся, бе ля бир дюв ля тин
тяр ки бин дя гал ма ьын ар тыг си йа си-
ин зи ба ти вя ида ря чи лик ба хы мын -
дан щеч бир мя на сы гал ма мыш дыр.
Ида ря Щей йя ти нин вя фя ал жяб щя чи -
ля рин фи кир ля ри ня зя ря алын маг ла,
гя ра ра алын ды ки, Сов .ИКП -нн вя
о дюв рцн но менк ла ту ра сы ще са -
бы на фор ма лаш ды рыл мыш Со вет ля рин
рящ бяр ли йин дя гал маг ар тыг
мцм кцн сцз дцр. Йан ва рын 10-
дан 11-ня ке чян эе жя АХЖ-нин
Ида ря Щей йя ти нин бир не чя цз вц
иля гя ра ры мыз ба ря дя мяс ля щят ляш -
мя ляр апар дыг, он лар дан гя ти щеч
бир щя ря кят ет мяк ба ря дя са дя
тяк лиф бе ля ала бил мя дик....вя иэид,
гей рят ли эянж ля ри миз ля бир йер дя,
эе жя иля бц тцн ясас сай ды ьы мыз
пар ти йа вя Со вет ида ря ля ри ни, ра -
би тя вя щц гуг-мц ща фи зя ор ган -
ла ры нын ин зи ба ти би на ла ры ны их ти йа -
ры мы за эю тц ря ряк Халг ща ки мий -
йя ти ни елан ет дик, тя ляб ля ри ми зи
елан ет дик. Ра йон вя шя щя рин щя -
йа ты нын бц тцн са щя ля ри ня за ря тя
эю тц рцл дц. 19 йан вар та ри хи ня ки -
ми, йа ьан эцж лц гар дан аз га ла
иф лиж вя зий йя ти ня дцш мцш шя щяр-
ра йон иж ти маи-иг ти са ди щя йа ты
там гай да сы на са лын ды, йцк сяк
ся вий йя ли Ит ти фаг нц ма йян дя ля ри
иля жид ди да ны шыг лар апа рыл ды,
Азяр бай жан проб лем ле ри мц за -
ки ря едил ди, Га ра баь проб ле ми -
нин щял ли йол ла ры ах та рыл ды вя с. вя
и.а. Бц тцн лцк дя бей нял халг иж ти -
маий йя тин диг гя ти проб лем ля ри -
ми зя ис ти га мят лян ди рил ди, юл кя
миг йа сын да си йа си, вя тян пяр вяр -
лик щя ра ка ты йе ни вц сят ал ма ьа
баш ла ды.. .Я эяр 13-16 йан вар та -
рих ля рин дя Ба кы, Эян жя вя ди эяр
бюл эя ляр дя ида ря олун маз, тях ри -
бат ха рак тер ли гей ри-ин са ни ямял -
ля ря йол ве рил мя сяй ди...

(ар ды эя лян са йы мыз да)

ÀÕC-íèí ÛÛ êîíô ðàí ñûí äà íÿ äÿí ñÿ Ëÿí êÿ ðàí Õàëã Cÿá ùÿ ñèí äÿí
Èäà ðÿ Ùåé éÿ òè íÿ ùå÷ êÿñ "ñå ÷èë ìÿ äè"... 

1988-жи ил дян вц сят ал мыш халг щя ра ка ты нын фя ал иш ти рак чы сы ол муш Йе ни дян гур ма на ми ня Лян кя ран Халг
Жяб щя си нин фяа лий йя ти щя ми шя мя ним цчцн ма раг лы олуб. Бе ля ки, илк дя фя мящз Лян кя ран Халг Жяб щя си ряс -
ми дюв лят ди ря йин дя Азяр бай жа нын цч рянэ ли бай ра ьы ны дал ьа лан ды рыб, мящз илк дя фя Лян кя ран щя ра кат чы ла ры
ССРИ-Иран сяр щяд ди нин сяр щяд ди ряк ля ри ни сюк мцш дц ляр, илк дя фя ССРИ-дя мящз Лян кя ран да халг ща ки мий -
йя ти елан едил миш ди... Бу илк ляр чох дур вя бу илк ля ри мящз щя мян дюв рцн мящ шур щя ра кат чы ла ры: Ялик рам
Щцм мя тов ла, Яли На сир ля, Щц сейн гу лу Мям мя дов ла, Ра щим Ну ри йев ля вя ди эяр ля ри иля мц са щи бя фор ма сын -
да араш дыр маг гя ра ры на эял дим, чцн кц бу Азяр бай жа ны мы зын шан лы та ри хи дир...

Илк мц са щи би миз ЛХЖ-нин илк сяд ри Ялик рам Щцм мя тов дур....
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham Əiiyev cənablarına

Sürətləri:

Azərbaycan Respublikasının baş 

prokuroru cənab Zakir Qaralova

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik

naziri cənab Eldar Mahmudova

zərbaycan Respublikasının Daxili İşlər

naziri cənab Ramil Usubova

Talış Ağsaqqallar Şurasının

Müraciəti:

Möhtərəm Prezident! Siz, Azərbaycan Respublikasının Qanunlarının
alilyinin qarantısınız. Talış Ağsaqqallar Şurası olaraq Sizlərə müraciət
etməkdə məqsədimiz hüquq-mühafizə orqanlarının bəzi əməkdaşlarının
qanundankənar, qanun etikasina zidd, özfəaliyyət prinsipləri ilə
vətəndaşlara, o cümlədən Talış kökənli ictimai xadimlərə, ədəbiyyat, elm
və mədəniyyət sahələrində çalışan insanlara, sıravi vətəndaşlara
münasibətləridir. Belə ki, bəzi hüquq-mühafizə işçiləri vətəndaşlara qayğı
və etimad yaratma üsullarını bir kənara atmaqla, onlarda xof, qorxu yaratma
üsullarından amiranə qaydada istifadə edirlər. Vətəndaşlar heç bir
çağırış, izahat verici bildiriş və səbəb göstərilmədən, rəsmiləşdirilmiş
qaydada dəqiq görüş vaxtı təyin edilmədən hüquq-mühafizə orqanlarına
cağırılırlar ki, bu da Əsas Qanunun – Konstitusiyanın və digər hüquqi
Aktların müvafiq müddəalarının kobud pozulması olmaqla yanaşı,
Azərbaycan vətəndaşlarında hüquq-mühafizə orqanlarına etimadın
itməsinə gətirib çıxardır. 

Talış Ağsaqqallar Şurası olaraq son aylarda vətəndaşlara münasibətdə
göstərilən bu cür halların davamlı şəkildə artması barədə kifayət qədər
məlumatlar almışıq və bu cür halları hüquq-mühafizə orqanlarının
insan haqlarına hörmətsizlik saymaqla, Azərbaycanın demokratik imicinə
böyük zərbəsi kimi qiymətləndiririk və təkidli qaydada Sizdən xahiş edirik:
hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin vətəndaşlara qarşı bu cür qeyri-qanuni
hərəkətlərinə son qoyulsun, onların hüquq-mühafizə orqanlarına çağırışları
mövcud Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada, rəsmi bildiriş-çağırışla
həyata keçirilsin.

Talış Ağsaqqallar Şurasının sədri:        Rafiq Cəlilov

ünvan: var

telefon: var

e-mail ünvanı: var

Müraciət Talış Ağsaqqallar Şurasının 26 avqust 2012-ci il

tarixli iclasında qəbul olunub.

Əli Kərimliyə qarşı təzyiqlərə

son qoyulsun
Talış Ağsaqqallar Şurasının 

Bəyanatı
Bu gün Azərbaycan siyasi sistemində gedən çəkişmələr və bundan doğan siyasi
proseslər, konkret olaraq heç bir həqiqi mənbəyə söykənmədən kimlərinsə “məlumatları” ilə, əslində isə siyasi
sifarişli cinayyət işlərinin açılması Talış Ağsaqqallar Şurasını bu məsələyə münasibət bildirməyə vadar etmişdir.
Talış Ağsaqqallar Şurası Hilal Məmmədovun həbsinin “adı məlum olmayan mənbə”nin donosu ilə
reallaşmasından və bundan sui-istifadə edərək digər talış fəallarını huquq mühafizə orqanları vasitəsilə təzyiq
altında saxlayan və həmçinin AXCP sədri Əli Kərimliyə qarşı düşünülmüş təxribata, konkret olaraq qeyri-ciddi
bir şəxs kimi tanınan Hafiz Hacıyevin “Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənməsi ilə bağlı” şikayəti əsasında sifarişlə
növbəti bir cinayyət işinin açılmasına cəhddən narahat olduğunu bildirir. Talış Ağsaqqallar Şurası hesab edir
ki, bu cür tendensiyalar Azərbaycan xalqının demokratik istəklərinin boğulmasını özündə ehtiva edir və gözlənilən
prezident seçkisində rəqiblərin vurulması və xalqın gözünün qorxudulmasına hesablanılmış mürtəce bir əməldir.

AXCP sədri Əli Kərimliyə və eyni zamanda talış fəallartına qarşı aparılan bu cür qeyri-qanuni halları

pisləyən Talış Ağsaqqallar Şurası Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi xadimlərə qarşı bu cür təzyiqlərə

son qoymağı tələb edir.

Talış Ağsaqqallar Şurasının sədri: Rafiq Cəlilov

Prokurorluq Hilal Məmmədova qarşı

işgəncələrə dair cinayət işi qaldırmaqdan

imtina edib

Avqustun 29-da Nəsimi Rayon Məhkəməsində iyunun 21-də həbs olunmuş “Tolışi sado” 
qəzetinin redaktoru, professor Hilal Məmmədovun qeyri-insani davranışla (işgəncə ilə) bağlı 

iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

Məhkəmənin açıq rejimdə
keçiriləcəyi və arzu edənlərin ora
buraxılacağı gözlənilsə də, hakim
Emin Mehdiyev məhkəmənin
qapalı keçirilməsi barədə qərar
qəbul edib və iclası zirzəmi kimi
yerdə keçirib.

Jurnalistlər və H.Məmmədovun
hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin
üzvləri məhkəmənin qərarını
küçədə gözləməli olublar. Yarım
saatdan sonra, saat 13.00-da vəkil
Yalçın İmanov bildirib ki, iclas
başa çatıb müavini Rüstəm
Usubov qeyri-insani davranış faktı
üzrə cinayət işinin qaldırılması

barədə vəsatətdən imtina edib. Şikayətin
mahiyyətinə gəlincə, “bu, ondan ibarətdir ki, ilk
iki gün H.Məmmədovu yeməkdən və sudan
məhrum ediblər”, - vəkil vurğulayıb.

Adətən siyasi iclaslar üzrə operativ qərarlar
qəbul edən Azərbaycan məhkəməsi bu dəfə
nədənsə ləng tərpənib, yalnız 4 saatdan sonra
elan edilib ki, şikayət təmin olunmayıb.

“Talişi sədo” qəzetinin baş redaktoru və Talış
Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini
H.Məmmədov iyunun 21-də qanunsuz narkotik
vasitə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. İyulun 4-
də isə ona qarşı 274-cü maddə ilə (dövlətə
xəyanət) və 283.2.2. (milli, irqi, sosial və dini

nifrət, düşmənçilik və etnik ayrı-seçkilik) yeni
ittihamlar irəli sürülüb.

Yerli və beynəlxalq demokraitk
ictimaiyyətin əqidəsinə görə, H.Məmmədov fəal
vətəndaş mövqeyinə və hüquq müdafiə
fəaliyyətinə görə siyasi əsaslı təqiblərə məruz
qalır.

H.Məmmədov İnternetdə populyar olan “Tı
kto takoy? Davay, do svidaniya” videoçarxının
müəllifidir.

ALLAHVERDİ BAYRAMİ

LAZIM GƏLƏRSƏ...

Sahib çıxdı düşmən xan Qarabağa,
Ağdam cavanları qalxdı ayağa,
Xuraman özünü atdı qabağa...
Dedilər: “Səbr edin, lazım gələrsə...”

Könüllü ordular geri çağrıldı,
Qarabağ, ətrafı düşmənə qaldı:
Bir milyon yurddaşı didərgin saldı.
Dedilər: “Səbr edin, lazım gələrsə...”

“Atəşkəs” bağladı uduzan tərəf...
Ordumuz güclənib, sırası səf-səf!
Nişana gəlmədi seçilən hədəf?
Dedilər: “Səbr edin, lazım gələrsə...”

Bu ATƏT, bu AŞPA, o NATO belə...
Bir müsbət nəticə gəlməyib ələ,
Məsələ həllini tapmayıb hələ!
Dedilər: “Səbr edin, lazım gələrsə...”

Ölkəni, dövləti almırlar saya:
Xarici mətbuat, Vekipediya...
Bunlara yek cavab verən yoxmu ya?
Dedilər: “Səbr edin, lazım gələrsə...”

İllər ötür, gəlmək bilmir bu LAZIM,
Sonda bizi bada verməsin zalım?
Gözümdə qalmasın arzu, murazım...
Göruma ağlasın, lazım gələrsə!..

27.08.12.

XANƏLİ TOLIŞ

DINYO TARSEDƏ

Kəynə i bedəmon, zirək bedəmon:
Atropat bedəmon, Məzdək bedəmon.
Cavanşir bedəmon, Babək bedəmon...
Odəmon i beyku tarsedə dınyo.

Məxloğ i bedəbu harçi famedə,
Peştıpurin bedə, rohət çamedə.
Bo iqlə bıriyo, sa cur pamuedə;
Odəmon i beyku tarsedə dınyo.

Millət i bedəbu vey zumand bedə.
Fəthnıbə bılındə barzə band bedə.
Amalış səbəro, koş ovand bedə.
Odəmon i beyku tarsedə dınyo.

Əve çəvon daston volo kardedən.
Qılenki Ben Ladin- məlo kardedən
Qılenki narkoman- bəlo kardedən...
Odəmon i beyku tarsedə dınyo.

Məmuron nəfsi çəş kəynə si bıbo,
Dılono xəbisə fikon ni bəbo,
Vətən budo bəbe millət i bıbo...
Heyif ki, i beyku tarsedə dınyo.

28.08.2012
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RZA  MUSAYEV

BƏVƏDƏ

Dədə hestbe, nənə  hestbe bəvədə,
Ləzət hestbe, təmən hestbe qəvədə.
Ruj dəvarde, mandim tokyə şəvədə
Həşi həni qırdo Bumi qardəni,
Jimon esə bomı ləzət vardəni.

Çəmə çokə rujon, soron dəvon şin,
Çəmə dardi dəmonon şin, dəvon şin;
Əmə jimon, çı dınyoku əvon şin,
Dılım bımon hiçcur bovə kardəni,
Jimon esə bomı ləzət vardəni.

Nıznəmone çəvon ğədır vaxtədə.
Eqınin çı cıvonəti taxtədə,
Oməy-rəse çı coəti vaxt, vədə.
Maq omeədə bəmə rəhım kardəni.
Jimon esə bomı ləzət vardəni.

Jıqom pidə, bə rujon az oqardım,
Çəvon tono qırdo bəvon bıqardım.
Bısırvonım əvoni şo bıkardım.
Həyıf, şə ruj bə dumo oqardəni,
Jimon esə bomı ləzət vardəni.

DARDE - DARD

In dınyo çı səyku bə po
Xıs-xıvəte, ğəm, darde- dard.
Dınyo dardi kəşedəm az,
Əve ranqımən zarde- zard.
Eqınim bə xılə dıyo,

Çiçım vinde oxo iyo?
Umur – çı dınyo bə dınyo
Ovaşte- şe ro parde- pard.

Ki larzedə bənə bızi,
Ki nəvedə bo nun-ruzi,
Ki çovnedə ıştə luzi,
Dardış luze çəy, harde-hard.

Umu karde-karde jidəm,
Dılvandiyən bəştə dodəm. (dılvanqi)
Bımi ağılmand nıkə ğəm,
Oroxnə tıkış marde-mard.

02.02.2011
VOYKU TARSEDƏM

Jıqo tarso bəni çımı yolə pıə,
Əçəy nəvəm, çı har çiyku tarsedəm.
Dır nəvedəm- dəşum, məseədə çıppə,
Voə-voşiku, qemej- voyku tarsedəm.

De sıftəku çımı çəşı torsınə,
Çımı parçini pojonı fırsinə,
Pelarzedəm vindeədə ıştə soğnə.
Dasto qətə zorə çuyku tarsedəm..

Penc həzo sor çimi bə nav iyo bim.
Tı çıkonco oməyş- beşiş, zındənim.
Sukə-sukə du votedəş bəçmı dim.
Iştı votə yolə duyku tarsedəm.

Çımı Vətən patə nune, tatə ni.
Bənə zəli pesovnedəş vətəni.
Kuy  qətışe ıştə qətəy vadəni!
Ojonku ne, az çı kuyku tarsedəm.

Çımı votəy bə vey kəsi rəsdəni,
Ko qətedən kəkku sədo məsdəni.
Jıqo bızın, əğıle, dərəsdəni...
Kali kəson qətə koyku tarsedəm.

Çımı şə ro kıl-kımote, həmo ni,
De roy pəydo bəkam ıştə dəmoni.
Az nıkom bəs, ki bəkarde səhmoni?
Əmmo ıştə çı şə royku tarsedəm...

15. 05.12

İLQAR MİYONKUJ

LO DE RIVOSİ TOJƏ

ƏHVOLOT

Pəredəbe qıləy Lo 
Qəvədə tikəy pəni.
Ome nışde bəsə do 
Zuş mandənıbe həni.

Mohkəm vəşi qətəbe:
Bə qur-qur be ləvə-luz.

Oxnə kərə hardəşbe
Pəynə se-ço qılə muz.

Diə kardışe bə pəni.
Pişe bəhəy əy həni.
Bı vaxti qıləy Rıvos
Dəvarde de doy bıni.

Lap bənə ənəzıni.
Quya Lo hiç zındəni
Qa erəxəy əv bə Lo,
Qa edəsəy bə pəni.

Əncəx hiç damə nıbe,
Davarde –şe deştə po.
Rıvosi ın hərəkət 
Çon-çon oməy bə syo  Lo.

Vanqış karde: ha Rıvos,
İ dəyğə bımand hələ.

Məqər bo lıskəy pəni
Kardənıbiş ah-nolə?

Bə çan çild dəşedəbiş,
Lıskə pəni bısdəni?
Çiçbe ənə du- təlbis?
Qasbi si bəbuş həni?

*

Sıre bərkədə Rıvos,
Vote: Rost votdəş, ha Lo,
Bətı vey zulmonım doa.
Bıbaxş mıni bə Xıdo.

Yəğın ıştı xəbə ni, 
Bə vəzifə ovaşdəm.
Pəson səpesə yolim,
Puli de to dəvoşdəm.

Bəmı lozim ni həni
Iştı  pıxırə pəni.

Bomı xarico vardən:
Holland, İsveçrə pəni.

Səyme boştə “Hunda Cip”
Dutəme villa, kə-bə;
Telequllə xıvandim.
Bə xaric şedəm rəy-rə.

Yolə vəzifə soybim.
Rışkədə mışk qətedəm,
Emə-memə hardənim,
Az nokə oqətedəm.

Omutəme çan zıvon,
“Cəntlimən” votdən bəmı.
De Şiron bə eşt-nışdim,
İtotin bıbi demı.

*

Çiç kardəm ıştı pəni,
Xərob bıkə iştəho.

Esət restoran şedəm,
De Fili harde nəho.

Namə ustul, kabinet,
Bılbıl çımı katibə.
De ləğə okardedəm
“Uçasko” sıpə kəybə.

Pidə tıni baspardım:
Peğəton tıni bə ko.
Pəni zavod çoknəye?
Ya bıvğandom bə osyo?

*

Çəşon beşin çı konə,
Sədoş eşe çı syo Lo.
Im çiçe? Mocuzəye?
Ya Xıdo tojə bəlo?

Çanə qardə zəmonə,
Nokə kijon bən əğə!

Imi məsəkəs bıbu,
Bakan bəmə ləğləğə.

Diəkə dumlıştə Rıvos
Dəşə bə tojə libos.
Qa bə Kərbəlo şedə,
Qa Həci zəvvor bedə.

Nıştə namə ustulo,
Hukum doydə vey rohət,
Bəçəy çiçi lozime
Vəşimardə Loy kılfət?

*
Bıznən, ın zulmi Xıdo
Əhaştıni be cəzo.
Vey şahon şən çı dınyo,
De əcəli, de ğəzo.

Bo Rıvosiən bome
Bı nezono jəqo ruj.
Çəy harde zəhər bəbe,
Bə tuli bəbe umuj.

Bəxtiyar Ruşin

DAMEDƏ 

Bəçımı niqari ğəşənq tirmənə şol damedə,
Bənəy ovşumi dimış, əcəbən xol damedə.

Zinə kardıme xəlvət, mı ıştə baxşıme bey,
Bə mərmər dastonən avşumə dasmol damedə.

Az əncəx deştə pəvəndi dınyo baxtəvərim,
Çoknəy bə boği bılbıl, ujənən vıl damedə.

Mıni vindəş, kinəlim, anə diyənon eməkə,
Bə ğəşənqon sırə dim, xoşə əhval damedə.

De nozi-ğəmzə şedəş, ın şeymon kıştə mıni,
Bə sərvi-ğaməti dorzə muəxol damedə.

Çanə məstanə bıbu, az ujən çəyku rozim,
Bəy, həyomand be qorış, ağli-kəmol damedə.

Biçarə Bəxtiyarim, həxe , votdən, bəmınən -
Bıbum ha ruj eşği roədə poymol, damedə.
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