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Bu Kitab Üzərinə 
 
 

Bir neçə ay bundan qabaq, ölkəmizdən bir məktub aldım. 

Bu məktubu Bahar xanım yazmışdı. Bahar xanım yazırdı: 
 
 

»Sayğılı! ... 
 

Mənim adım Bahar’dır, mən Özgür’ün dostuyam. Mənim öz 
adım Bahar deyil, bu adı Özgür verdi mənə. Özgür’ün də 
başqa adı vardı, bu adı da o götürdü özünə: mən sənin 
Özgür’ünəm (azadınam) dedi. 
Biz ikimiz birlikdə Sizin yazılarınızı çox oxuyardıq, həm də 
sevə-sevə, dönə-dönə. Özgür Sizin düşüncələrinizi çox 
sevərdi, onlar üzərinə mənimlə çox danışardı. O, Sizi görməsə 
də, yazılarınız yolu ilə Sizə güvənərdi, arxalanardı. Mən də 
onun kimi Sizə güvənir, arxalanıram. Bu məktubu da buna 
görə Sizə yazıram.  
Mənim ən sevdiyim insan, mənim Özgür’üm, vətənimizdə 
gündən-günə şişən, gündən-günə özünə yer açan fars dilinə, 
fars istilasına dözə bilmədi. O, təkbaşına buna qarşı üsyan 
etdi. Siz onun necə üsyan etməsini, Sizə göndərdiyim 
məktublardan öyrənə biləcəksiniz. O, öz şəhərimizdən 
başladı bu işə, onu izləyib tutmaq istərkən, şəhərimizdən 
qaçdı. Vətənimizin bir çox şəhərlərində bunu etməyi 
sürdürdü. Üç ay bir-birimizi görə bilmədik. O, mənə sürəkli 
məktublar yazdı. Mən də hər məktubuna cavab yazdım. 
Görüşümüzə imkan yaranarkən, birdən ondan heç bir xəbər 
gəlmədi. İlköncə çox da sarsılmadım, bəlkə kampüteri 
pozulmuş, bir neçə günə gələr məktubu dedim. Üç ay gəlib 
keçdi! Bilərsiniz mənim bu sadəcə dediyim üç ayda nə günlər, 
nə gecələr keçirdiyimi! Üç aydan sonra artıq dözə bilmədim, 
Özgür mənə deməsə də, harada olduğunu duymuşdum, 
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oraya getdim. İşi ilə bağlı olan bir çox şirkətlərə baş vurdum, 
sonda çətinliklə, işlədiyi şirkəti tapa bildim. Həm iş sahibi, 
həm dostu olan adam məni evlərinə apardı. Özgür’ü, öz adı 
ilə tanıyırdı. O, mənə olub bitəndən söz açdı. Xanımı da 
yanımızda idi. Özgür bir axşam getdiyi şəhərdən geri 
dönmüş, evə baş vurduqdan sonra eşiyə çıxmış. Xanımın 
dediyinə görə, bir saat sonra qapı döyülür. Xanım qapını 
açarkən dörd silahlı adamı görür. Adamlar Özgür’ün qaldığı 
otağı alt-üst edib bütün kitabları, bir çox şeyləri özləri ilə 
aparırlar, qalan bir az paltar və onun yatağı olur. 
Hər ikisi də onu çox sevdiklərini dedilər. Xanım Özgür’ün 
gözəl ney çalmasından söz edərkən hıçqırıb ağladı. Onlardan 
Özgür’ün mənə yazdığı, sevdiyi dostunun harada olduğunu 
öyrənmək istədim, tanımadılar. 
Sonra şəhərimizə döndüm. Üç ay da gözlədim, altı ay doqquz 
ay oldu,  aylar bir ili  aşıb keçdi! İndi də gözləyirəm, hər 
zaman gözləyəcəyəm. 
Bu sonsuz, hər günü bir il olan sürədə, Özgür’ün mənə 
yazdığı məktubları oxumaq oldu işim. Oxuduqca məndə bu 
düşüncə yarandı ki, Özgür’ün mənə yazdığı məktublar, tək 
mənə yox, xalqına da yazılmışdır. Öncə bu düşüncəmin doğru 
ola bilməyəcəyinə özümü bir təhər inandırmağa çalışdım. 
Ancaq məktubları oxuduqca bu düşüncəm güclənməyə 
başladı. Onları yaymaq qərarına gəlincə, Sizə üz tutmaq 
istədim, Özgür’ün və mənim çox sevdiyimiz bir vətəndaş 
olaraq. Bilirsiniz ki, burada bu mümkün olan deyil.  
Özgür’ün sözlərini yaymaq, xalqımıza çatdırmaq Sizə 
mümkünmüdür? Lütfən fikrinizi mənə bildirin. 
 
 
Əlinizi ürəkdən sıxıram 
 
Bahar« 
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Mənim Bahar xanıma yazdığım cavab: 
 
 
“Bahar xanım! 
 

Sizin mənə göndərdiyiniz məktubları oxudum. Hər nədən 
öncə, mənə arxalandığınıza, güvəndiyinizə görə çox-çox sağ 
olun. Məktubların məndə doğurduğu duyğuları heç bir sözlə 
ifadə edə bilməyəcəyimi etiraf edirəm.  
Bahar xanım! Özgür’ün səsi, xalqımızın milli qürurunun, milli 
şərəfinin və milli haqlarının boğulmuş səsidir. Xalqımız bir 
gün, onun boğulmuş səsini, öz canı və qanı ilə çığıran, Özgür 
kimi qəhrəman  balalarını eşidəcəkdir, mən buna inanıram.  
 
Bahar xanım! Bu gündən məni Özgür’ün milli qardaşı və 
döyüşdaşı bilin! 
Mən onun sözlərini yaymağı milli borcum bilirəm. Onun Sizə 
yazdığı bu məktubları ən yaxın bir zamanda xalqımıza 
çatıracağam.  
Heç bir an belə şübhəniz olmasın, Özgür kimi oğlu olan bir 
xalq, heç bir haqsızlığa, heç bir cəlladlığa baş əyməyəcək. 
Hər bir meyvənin yetişmə çağı olduğu kimi, hər bir insanın, 
hər bir xalqın da haqlarının alınma çağı yetişəcəkdir. Bu, nə 
qədər uzun sürsə də, o haqları oğurlayanlar, nə qədər qan 
içən, nə qədər cəllad olsalar da. 
 
Məktubunuzda: 
“Üç ay gəlib keçdi! Bilərsiniz mənim bu sadəcə dediyim üç 
ayda, nə günlər, nə gecələr keçirdiyimi!” Yazırsınız. Bilirəm 
Bahar xanım, Sizin yaşadığınız o hər günü, hər gecəni   
xəncər kimi bağrımda duyuram. İnanıram ki, Sizin sözləri 
oxuyan vətəndaşlarımız da mənim kimi duyacaqlar. İnanıram 
ki, xalqımızın şərəfli insanları Sizi ən sevimli bacıları kimi 
bağrılarına basacaqlar. Mən də onlar kimi, Bahar xanım! 
 
 
Mən də sizin əlinizi ürəkdən sıxıram 
 
Sizi unutmayan yurddaşınız, dostunuz.” 
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Bahar’ım mənim! 
 
 

Bilirəm, mənə görə çox həyəcandasan, çox rahatsızsan. 
İnan ki, mən də sənin kimiyəm, sənə görə, mənim sevimli 
Bahar’ım! 
 
Üç gündür şəhərimizdən çıxmışam, bu üç gündə bir anım 
belə səni xatırlamadan, səni düşünmədən keçməmişdir. 
Bilirsənmi, səni düşünmək mənim üçün nə qədər şirindir, nə 
qədər gözəldir? 
 
Şəhərimizdən çıxmışam dedim, qaçmışam desəydim daha 
doğru olardı! 
Ardıma düşmüşdülər, güdürdülər məni, artıq şəhərimizdən 
uzaqlaşmağım gərəkdi, odur ki, qaçdım.  
 
Sevimli Bahar’ım! Ən birinci sənin bilmək istədiyini söyləyim:  
heç qorxma, mən təhlükədən uzağam. Harada olduğumu 
yazmaq istəmirəm, özün bilirsən nə üçün, bir də ki, harada 
olduğumu özün duya  bilərsən. 
Bir daha demək istəyirəm ki, mənə görə heç rahatsız olma! 
Burada mənə heç bir təhlükə toxuna bilməz. Uyğun bir 
zamanda sənə özümdən yazacağam. Mənə yazmaq istəsən, 
çox-çox sevinərəm. 
 
Hər anım səninlə doludur, səni düşünürəm, təsəlli alıram, 
ürəyim qızınır. 
 
 
 
Sənin Özgür’ün 
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Sevimli Bahar’ım mənim! 
 
 

Bilirdim, durmadan mənə yazacaqsan, nə gözəl ki, bu 
imkan vardır, elektron yazışma yolu olmasaydı, nə kədərli 
olardı! Postamızın kimlərin əlində olmasını bilirsən! İnsanın 
öz içində pıçıltısını bilmək istəyirlər! 
 
Mənim Bahar’ım! Doğrudur, sən deyən kimidir. Onların məni 
güdmələrini o axşam duydum. Yazmaq istəməzdim, ancaq 
görünür çox maraqlanırsan, haqlısan, mən də sənin yerinə 
olsaydım maraqlanardım şübhəsiz. 
 
Bax, belə oldu: 
son günlərdə nə etdiyimi sənə bildirmişəm, sən dilə 
gətirməsən də, sənin mənə görə dərin qayğını da aydınca 
duymuşam!  
Axşamüstü aşağı məhəllədən evə dönürdüm. Bütün 
kağızlarımı yaymışdım. O məhəlləni də qurtardığıma görə 
özümdən çox məmnundum! Dar bir yolun sonlarına çatar-
çatmaz arxamda, məndən bir az aralı addım səsləri eşitdim. 
Sadəcə addım səslərində qorxmağa nə var ki! Di gəl ki, 
mənim gizli işimlə bağlı o addım səslərində bir səksəkə, bir 
hürkü duydum! Dönüb arxama baxdıqda, iki saqqallı adamı 
gördüm. Onlar mənim dönüb baxdığımı görüncə, bir anlığa 
yavaşıdılar, bir- birlərinə baxdılar. Onların məni güdmələrində 
artıq şübhəm yoxdu. Bilirsən ki, son günlərdə şəhərimizin 
məhəllələrində yayılan kağızlardan hər kəs danışırdı. 
Beləliklə, işimin nə yerdə olduğunu anlamışdım. Qaçmaq 
istəmirdim, belə etsəydim onlar da qaçardılar; başqaları da 
bunu görüb bəlkə də məni tanıyan birisi olardı. Amma 
yeyincə yeriməyə başladım. Bəxtimdən ana yola çıxınca 
göydən düşmüş kimi bir taksi tapıldı. Əl etdim, durdu. Dərhal 
oralardan uzaqlaşdım və evimə getdim. Artıq məsələ aydındı, 
ardımca idilər. Şəhərdən uzaqlaşmağım gərəkdi. Mənə gərək 
olan şeyləri götürüb avtobus vağzalına getdim. Yenə də taksi 
ilə. Yenə də bəxtim gətirdi, iyirmi dəqiqədən sonra yola 
çıxdıq. Avtobusun pəncərəsindən uzaqlaşan şəhəri görüncə 
həm dərin bir nəfəs aldım, həm də ürəyimdə  bir acı duydum, 
səndən uzaqlaşmanın acısını! 
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Bahar’ım! Bəlkə bu qədər bilməyin sənə yetər, yoxmu?    
Dedim ki: 
“Şəhərimizdən uzaqlaşarkən dərin bir nəfəs aldım, həm də 
ürəyimdə bir acı duydum, səndən uzaqlaşmanın acısını!” 
Bahar’ım! Bilirmisən bu az günlərin içində bu acı nə qədər 
böyümüşdür? Bilirmisən, sənin yerin yanımda nə qədər 
boşdur?  
 
 
Səni hər an arayan, hər an sənsizliyini duyan 
 
Özgür’ün 
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Sevimli Bahar’ım! 
 
 

Hər nədən öncə deyim ki, həyəcandan ən gərəkli ola 
biləcək sözü unudub sənə yazmamışam, o, budur:  
amandır, mənim sənə yazdığım məktubları oxuduqdan sonra 
durmadan sil getsin. Doğrudur, mənim səninlə bağlılığımı çox 
azları bilir. Amma yenə də diqqətli olmaq gərəkdir. Birdən 
silmək istəməsən, kağız üzərinə çıxarıb sonra sil və kağızı da 
diqqətlə gizlə. Bunu mütləq unutma! Bilirsən ki, bu yolla sənə 
əl tapsalar, səni incitsələr, mən dərhal orada olmalıyam; 
mənim orada olmağımın nə ilə sonuclana biləcəyini də yaxşı 
bilirsən!  
Bilmiş ol ki, sözlərimi şəhərimizin bütün məhəllələrinə 
çatdırdım. Bir tək öz məhəlləmiz qaldı. Onlar da başqlarından 
eşidəcəklər, bəlkə də artıq eşidiblər. 
 
Son günlərdə bu haqda səninlə açıq danışdım. Dedim ki, 
mən bu duruma dözə bilməyəcəyəm. Gözümüzün önündə, 
fars şovonizminin bayrağını, top-tankını daşıyan bir dövlət 
tərəfindən bizim ayaqlar altında əzilən vətənimiz  ta içindən, 
ta dərinlərindən fəth olunmaqdadır!  Biz buna qarşı 
durmasaq, çox çəkməz ki, vətənimizdə deyil, vətənimizin, 
dilimizin, milli varlığımızın məzarı üstündə yaşayacağıq! 
 
Bilirəm, səni çox pərişan etdim, mənim Bahar’ım! Artıq 
gecdir, hələ oyaq olduğuna inana bilərəm! Nə yaxşı olardı ki, 
yatağa gedəsən, yuxun gəlmirsə, bəlkə gözəl bir şey 
oxuyasan, ya da şirin  mahnılarımızdan birini dinləyəsən, 
bəlkə sonra yata bildin. Üzülmə, Bahar’ım! Mənim başladığım 
işi minlərlə Azərbaycan balaları görməliydilər, görməmişlərsə, 
onlardan biri başlamalıdır, o da mənəm! 
 
İndi isə qollarımı o gözəl boynuna dolayıb köksünə söykənən 
ürəyimi qızındırıram, ondan ürəyimə ümid, və xalqımıza 
edilən bu qabalıq, bu zora qarşı çarpışmamda güc alıram.  

 
Şirin yuxular Bahar’ım! 
 

Sənin Özgür’ün 
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Sevgili Bahar’ım! 
 
 

Arzumu yerinə yetirdiyin üçün çox sağ ol. İndi ki, 
məktublarımı kağız üzərində saxlamaq istəyirsən, et bunu, 
ancaq çox diqqətlə gizlə. Bu haqda mənə çox təsəlli verən 
budur ki, dediyim kimi, bizim bağlılığımızdan çox azlarının 
xəbəri var. Odur ki, sənin toxunulmaz qala biləcəyin məni çox 
sevindirir. 
 
Bahar’ım! Burda yavaş-yavaş işlərim yoluna düşür. Nə yaxşı 
ki, bu işi mən öyrəndim. Mən bu işlə, az bir zəhmətlə 
ölkəmizin hər yerində başımı saxlaya bilərəm. Olduğum bu 
yerdə dostlarım var, onların bəziləri ilə bir zaman birlikdə 
çalışmaq istəyirdim, sonra necə olduysa, baş tutmadı. Bura 
gəldikdən sonra bir başa onların yanına getdim, yaxşı 
qarşıladılar. 
Ölkəmizin demək olar ki, bütün şəhərlərində onların 
müştəriləri vardır, mən onların yanına gedib, istədiklərini 
edəcəyəm. Bir çox vaxtlar da bir gecə, iki gecə orada qalıb 
sonra dönəcəyəm. Belə bir iş şərti mənim görəcəyim öz işimə 
çox uyğundur. Bu o deməkdir ki, şəhərimizdə gördüyüm işimi 
vətənimizin getdiyim hər bir şəhərində də görəcəyəm; bir vaxt 
əldə edib kağızlara yazdığım sözlərimi məhəllə-məhəllə 
yaymağa çalışacağam. Bilirsənmi, xalqımız bu qeyrətsizlik 
yuxusundan oyanmalıdır. Başı taclı, başı sarıqlı cəlladlar 
xalqımızı uzun zamanlardır ki, qanlı pəncələrində 
boğmaqdadırlar. Nəyimiz qaldı ki, onlar əzmədilər! Xor 
baxmadılar! Yasaq etmədilər!   
 
Bahar’m! Bu haqda danışdıqca qanım coşmağa başlayır! 
Bilirmisən, xalqımıza qarşı bütün təhqirləri özümə olan 
təhqirlər kimi duyuram. Necə ki, mən öz vətənimdə  sənin 
dilini  zorla   öyrənməliyəm,    amma sən   mənim  vətənimdə, 
-dilindən bir söz belə anlamadığın bir ölkədə-, öz dilində 
ağalıq edəsən!!! Mən doğrudan bilmək istəyirəm ki, biz qul bir 
xalqıqmı, yoxsa qəhrəman bir xalqmı? Hətta bizə düşmən 
olduqlarını hər gün belə sübut edənlər də, bizə “Qəhrəman 
Azərbaycan Xalqı!” Deyirlər!   
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Onlar haqlıdırlar, biz hər zaman qəhrəmanlıq edib qanımızı 
vermişik ki, onlar bizim qanımızla güclənib bizi əzə bilsinlər!    
 
Dillərində on qəzetə varsa, onu yüz etsinlər!  Amma bizim bir 
qəzetəmiz varsa, onu da yasaq etsinlər!  
 
Öz dillərində bir universitetləri varsa, hər bir şəhərlərində də 
birini açsınlar! Amma bizim uşaqlarımız üçün öz dilimizdə bir 
məktəbimiz olarsa, onu “İRAN”ın –oxu farsların- varlığına 
qarşı bir xəyanət sansınlar!!! 
 
Dillərini yaymağa, bizə qarşı ağızlarına gələni deməyə yüz 
qəzetə azdırsa, yüz jurnal azdırsa, radiolarından da 
bağırsınlar, televizyonlarından da bizə hazırladıqları dar 
ağaclarını göstərsinlər! 
Biz də dərdimizi bir-birimizə pıçıldamaq üçün, onların 
qorxusundan qaranlıq zirzəmilərdə gizlənək! 
 
Biz belə bir “Qəhrəman Azərbaycan Xalqı!” olduq! 
Qəhrəmanlarımızın axan qanları onların qurumuş damarlarını 
canlandırdı və bizim milli varlığımızı özünə yem edən  bir 
əjdəhaya çevirdi!!! 
 
Aman Bahar’ım! mənim quş yuxulu , yarpaq ürəkli, bahar 
gözlü Bahar’ım! 
Bu dərdin dəhşətini, böyüklüyünü o zaman anlaya biləcəyik 
ki, ölkəmiz onlarn ayaqları altından qurtarsın, azad olsun. 
Bizim də danışmağa, yazmağa onlar qədər haqqımız olsun. 
Yalnız o zaman xalqımızın necə bir utandırıcı, necə bir 
aşağılanmış və “Qəhrəman Bir Xalq!”a  ar olan bir keçmişi 
olduğunu anlaya biləcəyik! 
 
Baharım!  Nə olardı ki, səninlə mənim də onlar qədər öz 
ölkəmizdə yaşamaq haqqımız olsaydı! Çox demirəm, bax, 
onlar qədər! dilimizlə, milli varlığımızla, minlərlə öz dilimizdə 
kitablarımızla, kitab mağazaları, kitabxanalarımızla, 
radiolarımızla, televizyonlarımızla, bir sözlə, onların 
tərəfindən oğurlanmış, talanmış, əzilmiş bütün haqlarımızla! 
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Belə olsaydı, mən də istədiyim zaman sənin yanında ola 
bilərdim, qanad-qanada, iki sevdalı quş kimi, biz də hər 
zaman, birlikdə!  
 
 
Çox sənsiz olan: 
 
Özgür’ün 
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Sevimli Bahar’ım! 
 
 

Nə gözəldir sözlərin! Ümidimi, ruhumun işığını əllərindən 
alıram; əllərin məndən uzaqda ikən sözlərindən alıram. Nə 
mutluyam səninlə Bahar’ım, könüldaşım, gözəl sirdaşım! 
 
Düşünmə ki, tutduğum bu təhlükəli yolda,  sevdiyim bir çox 
şeyləri unutmuş, ya da önəmsiz sanıram. Heç də belə deyil 
mənim Bahar’ım! 
Necə ola bilər ki, sənin saz çalmağını unudum!  Dağlarımızın 
yamaclarında bitən çiçəklərin qoxusunu içimə dolduran o xoş 
saz havaların hər zaman qulağımdadır. Hələ o havaları 
çalarkən uzaqlara qanadlanıb gedən o baxışlarını 
xatırladıqca göylərdə uçaram. 
 
Yox, Bahar’ım! Həyatın gözəlliyi olmadan, yaşamağa dəyməz 
və mənim həyatımda olan gözəllikdə sənin nə qədər payın 
vardır! 
Şübhəsiz bunu sonra sənə deyəcəkdim, amma indi ki bu 
şeylərdən danışırıq qoy deyim ki, özümlə evimdən 
götürdüyüm çox az şeylər içində bilirmisən nə də var?  Həm 
tütəyimi, həm də qarğı neyimi özümlə gətirmişəm! İndi 
görürsən ki, mən hər durumda olsam da mahnısız, musiqisiz 
ola bilməm. Heç nəyim olmasa da özüm başlaram oxumağa. 
Dilimi kəssələr də, inanıram ki, dilsiz oxuyacağam. Necə ola 
bilər ki, bədənimdə hələ can olsun və mən oxuya bilməsəm 
də, mızıldamayım: 
 

Uca dağlar başında  
Səslərəm səni, səslərəm səni! 
İki gözüm üstündə  
Bəslərəm səni, bəslərəm səni! 

 
Baharım mənim! 
Hər saz çaldıqca məni yanında bil, uzaqlara qanadlanıb 
gedən o baxışlarınla mənim də ürəyimin qanadlanıb uçmasını 
duy!  
 
Sənin Özgür’ün 
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Bahar’ım! 
 
 

Sağ ol mənim üçün saz çaldığına görə, mən özüm orada 
olmasam da!  
Mən də sənə ney çalacağam, sən eşidəcəksən neyimin 
səsini, sən də burada olmasan da: 
 

Əlində sazın qurbanı  
Olaram gözün qurbanı 
Eyləmə nazın qurbanı ... 

 
Nə yaxşı ki, bu neyləri özümlə gətirdim, yoxsa necə 
açacaqdım sənə ürəyimi, sən yanımda yoxkən! 
 
Mənim ən soyuq qış günlərində də baharım olan Bahar’ım!  
İşlərim burda yavaş-yavaş düzəlir. Bir neçə gündən sonra 
birinci yoluma çıxacağam, onunla da, başqa şəhərlərimizdə 
də- sənin bildiyin kimi-, öz işim başlayacaqdır. Çox tutarlı 
sözlər hazırlamışam yaymağa. Bu işi başa vurmadığım 
günədək rahatlıq bilməyəcəyəm. Bu xalqı silkələmək 
lazımdır, bu xalqı ölüm yuxusundan oyatmaq lazımdır. 
 
Dağçıların dağlarda soyuqdan donub uyumaq istədiklərini 
eşitmişsən əlbət. Soyuğun şiddətindən yuxuya dalmaq 
istərlər, bu ölüm yuxusudur! Soyuq qana işlədikcə güclü bir 
yuxu dolar insanın canına, belə vaxtlarda o biri dağçılar 
yatmaq istəyən yoldaşlarını silkələməklə, sillələməklə 
yatmağa qoymamağa çalışarlar, yaxşı bilərlər ki, yatmaq 
donmaq deməkdir!  
 
Bizim milli varlığımız, milli dilimiz də fars şovonizminin 
amansız şaxtasına düşmüşdür! Biz xalqımızı silkələməsək, 
sillələməsək, oyanmayacaq və bu oyanmamaq milli 
varlığımızın, milli dilimizin ölümü deməkdir!   
 
Bir xalq ən birinci dili ilə vardır, dili ölmüşsə, demək özünə 
xass olan milli ruhu da öləcəkdir! Milli ruh ən birinci milli dillə 
yaşaya bilir. Necə olursa olsun biz buna dözməməliyik.  
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Kanar adalarında Tenerife adlı bir ada vardır. Columbos’un 
bu adaları qanlı fəthindən öncə, başqa adalar kimi, bu adanın 
da öz xalqı vardı. Quanç’lar xalqı deyirlər indi yerüzündən 
silinmiş olan bu xalqa. Bu xalq da, o biri adaların xalqları kimi 
İspaniya’nın saldığı qırğınlara qurban getdi. Nə özü qaldı, nə 
dili. 
Tarixçilərin yazdıqlarına görə mavi gözləri, sarı saçları 
varmış; həzin və həsrətli mahnılar oxuyarmışlar öz dillərində. 
Son vaxtlarda bu öldürülmüş xalq üzərinə yazılmış bir kitab 
oxudum. 
Bu kitabı yazan, özünü və bu gün Tenerife adasında 
yaşayanlardan bəzilərini o xalqın soyundan olan  insanlar 
bilir. Bununla da Quanç’lar xalqının ölməməsini sübut etmək 
istəyir. 
Mən o kitabı yazan adama demək istərdim ki, bir xalqın milli 
dili, milli varlığı ölərsə, tutaq ki, özünə xass olan kəllə forması, 
gözlərinin və saçlarının rəngi bəzi insanlarda, dünya 
durduqca qalsın, bundan nə fayda?!   
Bax, fars şovonizminin ən şirin röyasıdır bu! Yerüzərində 
bizdən bir iz qalmasın! 
Biz onun bu şirin röyasını bir qarabasmaya çevirməsək, ulu 
və qəhrəman analarımız Selcan Xatun’ların, Həcər 
Xanım’ların südü həram olsun bizə! 
 
 
Bahar’ım! O ulu analarımızın qızı olan sazlı-sözlü Bahar’ım! 
Qollarımı boynuna dolayıb o uca, işıq alnından öpürəm. 
 
Sənin Özgür’ün 
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Sevgili Bahar’ım! 
 
 

Hər sözün ürəyimdə səslənən bir ümid, bir işıq mahnısıdır. 
Ata-ananın üzərinə yazdığın sözlərinlə çox razıyam. 
Doğrudan da onlar sənə çox yaraşırlar. Tər, yaşıl yarpaqlar 
arasından boylanan bir qızılgül kimi, sən də onlardan 
boylanmışsan.  
Bax, sənin sazlı-sözlü həyatın öz qaynağını onlardan 
almamışmı? Onlar bizim dostluğumuza nə qədər saf, nə 
qədər güvənc dolu və təmiz ürəklə baxırlar!  
Bilirəm ki, mənim birdən görünməməyim onları çox 
maraqlandıra bilər. Buna da inanıram ki, sənin onlara uyğun, 
inandırıcı bir cavabın olacaqdır. Buna görə sağ ol, mənim 
Bahar’ım! Məndən onlara bol-bol səlamlar söylə, hər ikisini də 
əllərindən öpürəm. 
 
 
Səni isə, bir daha görmək, bağrıma basmaq ən şirin röyamdır 
mənim, ey mənim Aşıq Bahar’ım! 
 
Özgür  
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

Yazdığın kimidir, hər bir xalqın öz keçmişi, öz tarixi olan 
kimi, bizim də tam özümüzə özəl olan bir keçmişimiz vardır, 
həm də zəngin, çox maraqlı bir keçmiş!  
Bilirmisən, mən bir xalqın milli dəyərlərini başqa bir xalqın 
milli dəyərləriylə qarşılaşdıranlara qarşıyam. Mənim milli 
dəyərlərim, sənin milli dəyərlərindən üstündür, yaxşıdır 
deyənlərin, abdallıq xəstəliyinə tutulduqlarına inanıram! 
Hər bir xalqın milli dəyərləri, o xalqın uzaq keçmişinin bu 
günə qədər yetirdiyi bir meyvədir. Bu meyvədə onun tarixi 
ruhunun dadı vardır.  
Hər bir meyvənin öz dadı yoxmudur? Hər bir xalqın milli 
dəyərləri də belədir, öz dadı, öz rəngləri, öz qoxusu vardır. 
Odur ki, məncə pis, yaxşı milli dəyərlər də yoxdur, bir sözlə, 
hər bir xalq üçün, öz milli dəyərləri!  
Bizim xalqımızın da öz milli dəyərləri vardır. Mən də sənin 
kimi türkəm Bahar’ım! Azərbaycan türkü. Mən milli 
dəyərlərimizə, -heç bir xalqla qarşılaşdırmadan-, məni heyran 
edən, çoxrəngli, çoxgörünüşlü bir mənzərə kimi baxıram: 
 
Qoçaq Nəbi’nin Həcər Xanım’ı, qadınların qul olduğu bir 
dünyada bizi qürur və iftixar duyğuları ilə doldurmurmu?  
Həm də mitoloji dünyasında yox, tarix baxımından çox da 
uzaq olmayan bir zamanda. 
 
Koroğlu üzərinə söyləmək heç də sadə bir şey deyildir. Etiraf 
edim ki, bu haqda dəyərli bir düşüncəmin olmadığına görə 
utanıram! Ancaq bu qədər deyə bilərəm ki, Koroğlu, 
dünyamızda insan mənzərəsi baxımından, çoxqatlı, çoxrəngli 
və çox zəngin bir xalq yaradıcılığıdır.  
 
Bilirsən ki, mən Şekspir’in yaradıcılığını çox sevərəm.    Hətta   
Dante’dən də çox! Bir şair ki, peyğəmbərlərin görə 
bilmədikləri işi görə bildi, yəni tanrının cənnətini və 
cəhənnəmini bütün əzəməti ilə, sonsuz bir ustalıqla insanların 
gözünün önünə sərgiləməyi bacardı!  
Onu çox sevməyim, insan ruhunun ən qaranlıq, ən gizli 
mağaralarına dala bilməsindəndir. Biz, Koroğlu’da da, 
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Şekspir kimi böyük bir dühanın yaratdığı kimi fiqurlar görə 
bilirik. Keçəl Həmzə’nin fiqurunda tülkülüyün, qurnazlığın ən 
qabarıq örnəyinin tanığı oluruq. Bu qurnazlıq o qədər 
güclüdür ki, hətta Koroğlu kimi yüksək zəkalı, çox ağıllı 
qəhrəman da aldanır. Qəhrəman ruhlu, amma Koroğlu kimi 
təmiz ürəyi ilə aldanan Otehllo da alçaqlıqların, qurnazlıqların 
qurbanı olub pərilər kimi hər bir ləkədən uzaq duran sevgili 
Desdemona’nın canını alır!   
 
Ana olmağı sevən, amma uşağı olmayan qadınlar azmı 
olmuşdur bu dünyada? Bütün bu qadınların çox dərin 
həsrətini duya bilmək üçün yetər ki, Nigar Xanım’ın 
Koroğlu’ya söylədiyi sözləri axuyaq: 
 

Necə baxım ev-eşiyə, 
Yaralı könlüm üşüyə, 
Toz bürümüş boş beşiyə, 
Şirin layla çalan yoxdu. 
 

Və ... 
 
Bizim Dədə Qorqud’umuzu , yəni xalqımızın ruhunun ən uzaq 
köklərini, hətta bir çox oxuyub bilmişlərimiz də tanımazlar!!! 
Dədə Qorqud Kitabı’nın ən əski nüsxəsini almanlar Dresden 
muzeyində göz bəbəkləri kimi qoruyurlar!   
 
Dəli Domrul boyunda, yerüzündə insanların “Sevgi”, 
“Sədaqət” dedikləri bir anlayış, nə qədər gözəl, nə qədər 
parlaq, bütün cizgiləri, rəngləri ilə gözlərimizin önündə durur. 
Sevgilər içərisində, ananın balasına sevgisi, bir çox zamanlar  
ən yüksək sevgi olaraq dəyərləndirilmişdir. Dəli Domrul’da, 
heç bir qan bağlılığı olmayan iki insan arasında olan sevginin, 
bütün sevgilərdən daha ucalarda dura bilməsinin ən zəngin, 
ən dəyərli şəklini görə bilirik. 
 
Təpəgöz boyunda, insanın nə qədər alçala bilməsini, bir 
pərini zorlayıb ləkələməsini görürük. Ləkələnmiş bir pəridən 
dünyaya gələn, Oğuz ellərinə qan udduran, sürü-sürü insan 
əti yeyən Təpəgöz bizə nəyi demək istəyir? Demək istəyir ki, 
bir xalq, ən böyük fəlakətini özü yarada bilir özünə! Təpəgöz 
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eşikdən gələn bir fəlakət deyil, Oğuz ellərinin bir insanından, 
çobanından yaranmışdır! 
 
Oxuyub bilmiş bir farsdan Firdovsi’ni və onun şahnaməsini 
tanımıram eşitsək, hətta fars olmayan bizim gözümüz 
kəlləmizə çıxmazmı? 
Oxumuş bir azərbaycanlıdan Dədə Qorqud’u və onun kitabını 
tanımıram eşitsək, bu bizim özümüzə belə heç qərib 
görünməz! Halbuki, şahnamə bir şairin əsəridirsə, Dədə 
Qorqud kitabı bir xalqın əsəridir, o xalq da bizim xalqımızdır! 
 
Bir xalqı, öz kökündən belə qopararlar! Bir xalqın aydınları öz 
keçmiş dəyərlərindən xəbərsizdirsə, ona başqa dəyərlər 
qazandırmaqla, onu istənilən yönə çəkə bilmək də olar.  
 
Bax, fars şovonizmi bunu etmişdir! Və Azərbaycan’ın oxuyub 
bilmişləri özlərini “Aydın” bilirlər!!! 
 
Dədə Qorqud’umdan, Koroğlu’mdan, Qoçaq Nəbi’mdən, 
Qoçaq Həcər’imdən baş alıb gələn Bahar’ım! Ürəyim çox 
doludur, barı sən yanımda olsaydın! 
 
 
 
Sənin Özgür’ün 
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Bahar’ım! 
 
 

İki gün o şəhərdə qaldıqdan və hər iki işimi bitirdikdən sonra 
öz yerimə döndüm. Sözlərin kədərləndirdi məni! Sənin kimi 
yaza bilmədiyimə görə bağışla məni deyirsən. 
Mənim Bahar’ım! Mənim sənə yazmağım əslində yazmaq 
yox, bu yolla səninlə danışmaqdır, sənə ürəyimi açmaqdır. 
Sən olmasaydın, mən kimə yazacaqdım sözlərimi? Sən 
mənə yox, mən sənə borcluyam. Səninlə danışa bilməyim 
üçün. Bilirmisən nə demək istəyirəm? Bizim bu 
yazışmamızda təməl olan sənsən, mən yox. Mən qayığam, 
sən susan, su olmasa, qayığı nə apara bilər uzaqlara? 
Bir ağac oxumaz, amma bir quş ən gözəl mahnılarını bir 
ağacda oxuyar. Halbuki sən özün, mənim, ən gözəl mahnıları 
oxuya bilən yaşıl ağacımsan. 
 
Gündüzlər qısaldıqca havalar da get-gedə sərinləməyə 
başlayır. Axşamların da ömrü qısa olmağa başlamışdır. 
Bununla da hava erkən qaralır, bu da mənim üçün əlverişli 
olmuşdur. Qabaqkılar kimi yox, kağızlarımı bir az seyrək 
yaymağa başlamışam. Hər məhəllədə olan evlərin yarısına 
sözlərim çatarsa, əlbət o biri evlər də bunu biləcəklər. odur ki, 
işim də tez qurtarır, bu çox yaxşıdır.  
İçimi ağır daşlar doldurmuşdur, hər bir şəhərin bitməsi, bir 
daşın da içimdən götürülməsi olur. Bir gün bütün 
şəhərlərimizi sözlərimlə doldurarsam, içimdən o daşlar da 
bütün boşalarsa, bir quş kimi göylərdə uçacağam. 
 
Bildiyin kimi indilikdə, dostumun evinin bir otağında qalıram. 
Öz əlim, öz başım olmağa çalışıram, bu da çox keçmədən ola 
biləcədir.  
 
O şəhərdən dönərkən, yolda mahnılarımızı dinləyirdim. Bu 
mahnını sən də tanıyırsan, bilirəm: 
 

Demişdin baharla gələrəm mən də, 
Bahar gəldi getdi, sən gəlməz oldun, 
Daşlaramı dəydi sındı əhdimiz 
Aylar gəldi getdi, sən gəlməz oldun! 
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Dedin durnalarla gələrəm mən də,  
Durnalar gəldilər, sən gəlməz oldun, 
Daşlaramı dəydi sındı əhdimiz 
Aylar gəldi getdi, sən gəlməz oldun! 
 
Dedin, qonaram qapına bir quş tək, 
Quşlar cəh-cəh vurdu, sən gəlməz oldun, 
Daşlaramı dəydi sındı əhdimiz 
Aylar gəldi getdi, sən gəlməz oldun! 

 
Axşam toranlığında, yolda bu mahnını eşidərkən, içimdə bir 
arzu çığırırdı: 
Bahar’ım yanımda olsaydı!  
 
Mənə söz vermişdin ki, hər zaman saz çalarkən bir mahnı da 
mənim üçün çalasan, bu xaşam saz çalsan, arzum, mənim 
üçün də bir naxcıvanı havası çalmağındır. 
Ata-anana isti səlamlar, sənə isə qucaq-qucaq sevgilər. 
 
 
 
Sənin Özgür’ün 
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Yaşıl Bahar’ım! 
 
 

Sağ ol, mənə saz çaldığına görə! Sazın tellərinə toxunan 
sevgili barmaqların könlümü çalan ən gözəl barmaqlardır.  
Bir dəfə işimlə razı olduğumu sənə yazmışdım. O sözlərimi 
yenə də sənə yaza bilərəm. Bilirəm ki, bu səni də çox 
sevindirir. 
 
Bir çox görmədiyim yolları, çolləri, təpələri, dağları uzaqlardan 
görə bilirəm. Bu mənim üçün çox xoşdur. Bütün bu 
gördüklərim bizim ölkəmizdir, ah nə qədər gözəl olardı bir gün 
biz ikimiz bütün bunları birlikdə görə bilsəydik! 
 
Yolum bir çox kəndlərimizdən keçir, yoxsul, kədərli 
kəndlərimizdən! 
Kənd itləri ardımca qaçaraq hürüşürlər. Deyirəm:  
ey qarınları ac, ey zavallı kənd itləri! Nədir bu qaçışmalar, bu 
hürüşmələr? Bu dağılmış, bu sökülmüş, bu yoxsul damlarda 
aclıqdan, xəstəlikdən başqa nə var qoruyacağınız? Nədən 
yorursunuz özünüzü? 
 
Talanmış ölkəmizin kəndlərindən keçərkən, Nikolay Qoqol’un 
ölmüş ruhlar romanında yazdığı sözlərini xatırlayıram. Böyük 
yazıçı gör nə gözəl yazmışdır: 
 
“Rusiya! Rusiya! Baxıran sənə, baxıram sənə, bu ruh 
oxşayan, bu gözəl uzqlardan. Yoxsulsan, səpələnmişsən 
uzaqdan-uzağa, nə varsa səndə, sevindirici deyil, ürək açan 
deyil, heyrət doğuran deyil ... 
Amma nədir səndə olan bu güc, qaynağı bilinməyən, sirrlərlə 
dolu, ki çəkir məni sənə doğru? Niyə sənin bu kədərli mahnın 
susmadan, hər zaman səslənir mənim qulağımda? ... 
Nə vardır bu mahnıda, ki çağırır məni, ağlayır, yer açır özünə 
könlümdə? Necə bir səsdir bu səs, ki ağrılarla dolu öpür 
məni, sararaq ruhumu, dolur ürəyimə?  
Rusiya! Nə istəyirsən məndən? Nə qərib bir bağdır bu, ki 
bağlamış bizi bir-birimizə? Nədən baxır öyləsinə, səndə 
olanların hamısı, arzu dolu gözləriylə mənə?” 
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Bahar’ım! Bax, budur vətən. Bu böyük yazıçının nə demək 
istədiyini, onun kimi duyanlar bilərlər, onun kimi baxanlar 
duyarlar. 
 
 
Şirin yuxular  mənim sevimli Bahar’ım. 
 
Özgür 
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Gözləri yollarda qalan Bahar’ım! 

 
 

Yenə yollardaydım, şəhərlərimizin birinə gedirdim, hər 
zamankı kimi. Arabamı iş yerindən veriblər. Hər zaman 
yanımda musiqi əsərləri də olur. Bilirsənmi yolda kim idi 
oxuyan? Sənin də çox sevdiyin xanım, Emel Sayın: 
 

Bir ümid  
Bir işıq kimi 
Arayıram əllərini ... 

 
Sayın xanımın ürəkdən qopan, bənzərsiz səsi sonbahar 
küləkləri kimi həzin-həzin sarırdı məni. Bu səs qulağımda, 
çölləri, uzaqlarda görünən təpələrin üzərindən keçən parça-
parça buludları süzərək səni düşünürdüm: 
 

Bir ümid  
Bir işıq kimi 
Ayayıram əllərini ... 

 
Bir də baxdım ki, hər nəyi, islanmış bir pərdə ardından 
görürəm! Arabanı yolun kənarında durdurdum. Artıq mahnı 
da susmuşdu. Gözlərim durulandıqdan sonra yoluma davam 
etdim. 
 
Bahar’ım! Elə vaxtlar olur ki, sənsizliyin, həç bir zaman görə 
bilməyəcəyim bir bahar duyğusu kimi soyuq-soyuq içimi 
doldurur. 
Ürəyini gizləmədən, olduğu kimi mənə açdığına görə sənə 
çox təşəkkür edirəm. Bir çox gecələri gözlərinə yuxunun 
girmədiyindən, birdən diksinib oyandığından, qorxudan 
çırpınan ürəyindən yazırsan. Qorxaq olduğuna görə özünü 
qınayırsan. 
Bahar’ım! Mənim rəngli incilərdən düzülmüş boyunbağım! 
Bahar küləklərində yellənən ipək pərdəm! Qaranlıqlarda 
işığında ən gözəl şeirləri oxuduğum qırmızı şamım! Mənim 
bircəcik Bahar’ım! Nədən qınayırsan özünü? Doğrusunu 
deyim ki, mən özüm də qorxusuz, hürküsüz deyiləm! Hər 
zaman kağızlarımı yayarkən, birdən görünən bir kölgə, 
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arxamda səslənən bir addım səsi məndə də bir qorxu, bir 
səksəkə duyğusu oyadır! Bunun üçün mən özümü 
qınamalıyammı? Canı təhlükədə olanın keçirdiyi qorxulu 
həyəcanları, səksəkələri ayıbmıdır? Sən də mənimlə bağlı 
deyilmisən? Mənim həyatım, sənin həyatının bir parçası 
deyilmi? 
Məncə qorxu o zaman ayıb ola bilər ki, haqqımızı ala 
biləcəyimiz bir zamanda cəsarətimizin əl-ayağı bağlansın, iflic 
olsun. 
Mənim Bahar’ım! Nə yaxşı ki, sənin Özgür’ün belə deyil, 
cəsarəti qorxusundan daha kəskin, daha güclüdür. Belə 
olmasaydı, mən bu təhlükəli işə necə girişə bilərdim? 
 
Bahar’ım! Gör nə qədər kədərli taleyi var xalqımızın! Fars 
şovonizminin bizim xalqımıza qarşı qabalığı, zorbalığı, 
haqsızlığı, cinayəti nə qədər böyük, nə qədər inanılmazdır! 
 
Sən belə düşün ki, mən etdiyim bu işi vətənimiz 
Azərbaycan’da deyil, farsların ölkəsində edim. Yəni, kiçik 
kağız parçalarına, fars dilində bu sözləri yazıb hər yanda 
yayım: 
 
“Ey fars xalqının insanları, sevin dilinizi, qoruyun dilinizi, 
diliniz ölərsə, demək milli varlığınız da öləcəkdir, diliniz 
ölərsə, Hafiz’iniz də, Xəyyam’ınız da, Səədi’niz də, 
Firdovsi’niz də öləcəkdir, bir xalq olaraq hər nəyiniz 
yerüzündən silinəcəkdir, ey fars xalqının insanları, bu 
dünyada fars xalqı olaraq qalmaq istəyirsinizsə, ən birinci, öz 
dilinizi öyrədin uşaqlarınıza!”   
 
Bahar’ım! Mən belə etmiş olsam, nə olar? Məni tutub 
işgəncəmi edərlər? Qaranlıq, dəhşətli zindanlardamı 
boğarlar? Asarlarmı məni? Hansı bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya 
gələrəm?  
Bilirsən bunun nə ilə nəticələnə biləcəyini: 
 
“Qəhrəman Azərbaycan Xalqı”nın vətənsevər oğlu olaraq 
ayaqlarımdan belə öpməyi ayıb bilməzlər! Radiolarından, 
televizyonlarından, min bir qəzetələrindən, jurnallarından 
adım, fotoşəkillərim əskik olmaz! Hələ nələr etməzlər ki! 
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Mənim Bahar’ım! Mən bunu öz xalqımın milli varlığı, milli dili 
üçün edərsəm, nə olar? Çox yaxşı bilirsən bunun nə ola 
biləcəyini: Zindan, işgəncə, təhqir, min bir yırtıcılıqlar, 
cəlladlıqlar və ölüm! 
  
Fars şovonizminə, onun bayrağını, onun zorunu yaşadan fars 
dövlətinə, Azərbaycan yalnız və yalnız fars dilində olması ilə 
vətəndir! Azərbaycan xalqı, yalnız və yalnız öz dilini, öz milli 
varlığını unutmasıyla onun xalqıdır! 
Onun istədiyi kimi, dediyi kimi olmasa, Azərbaycan xalqı, 
mənim öz milli varlığım var, öz dilim var desə, onu qorumaq 
istəsə, o zaman o, bu xalqı yerüzündən silməyə hazır 
olacaqdır! 
Budur fars şovonizmi, mənim Bahar’ım!  
 
Mənim hər bir kölgədən diksinməyimin, hər bir addım 
səsindən qorxu duymağımın, sənin mənə görə gözlərinə yuxu 
girmədiyinin, şirin yuxudan dəhşətlə oyanmağının səbəbi fars 
şovonizmidir. 
Bizim xalqmız doğrudan da qəhrəmanlar bəsləyən bir xalqdır, 
bunu hətta onun ölümünə göz tikən fars şovonistləri də dana 
bilmirlər! Bu, doğrudursa, belə bir xalqı eşşək edib minmək 
olarmı?! 
 
Yordum səni, şirin mahnım, gözəl sazım, mənim Bahar’ım! O 
mahnı dolu, qayğı dolu başını qucaqlayıram.  
 
 
Bahar’ını arayan 
 
Özgür’ün 
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

Haqlısan, çox haqlısan. Sən bu  sözlərinlə xalqımızın, həm 
də mənim yaramın ən ağrıyan yerinə toxundun! Xalqımızın 
milli varlığında bu yaranın nə qədər dərin olduğunu görmək 
və anlamaq üçün sən yazdığın kimi etməyi düşünmək 
lazımdır. Görək mənim yaydığım kağızlarda yazılanları, fars 
dilində, aşağıdakı kimi yazmış olsaq nə olar: 
 
“Ey Azərbaycan xalqının insanları, sevin fars dilini, qoruyun 
fars dilini, fars dili ölərsə, demək milli varlığınız da öləcəkdir, 
fars dili ölərsə, Hafiz’iniz də, Xəyyam’ınız da, Səədi’niz də, 
Firdovsi’niz də öləcəkdir, bir xalq olaraq hər nəyiniz 
yerüzündən silinəcəkdir, ey Azərbaycan xalqının insanları, bu 
dünyada Azərbaycan xalqı olaraq qalmaq istəyirsinizsə, ən 
birinci, fars dilini öyrədin uşaqlarınıza!” 
 
Bizim ölkəmiz Azərbaycan’da, fars dilində bu sözlər yazılmış 
kağızları yayan bir insan nədən, kimdən qorxamalıdır? Hələ 
fars şovonistləri bir yana, öz uşaqları ilə öz dillərində yox, fars 
dilində danışan ata-anaları sevindirib qanadlandırmazmı? 
Onlar, bu sözləri yayan insana:” bax, vətəni belə sevərlər!” 
Deməzlərmi? 
Mənim Bahar’ım! Bir xalqın kökünə belə balta vurmaq olar!  
 
Fars şovonistləri uzun bir zamandır ki, bizi necə mehv edə 
biləcəklərini düşünə-düşünə, addım-addım arxamızca gəlirlər. 
Bilirsən ki, ikinci dünya savaşı bitərkən, ölkəmizdə, bir il 
onların caynağından qurtula bildik. Qızlarımızın, 
oğlanlarımızın, uşaqlarımızın dilində vətənimiz Azərbaycan 
adı, vətən adı oldu. Dilimiz məktəblərə yol açdı. Radiolardan 
səsləndi. Qəzetələrdən, kitablardan oxundu. Dilimiz, bir 
xalqın öz rəsmi dili olaraq milli dövlətimizin, milli məclisimizin 
tribonlarından eşidildi. Dilimiz çiçəklənməyə, artıq dili bağlı 
olmayan xalqımızın ruhunu açmağa başladı. Çox keçmədən 
dilimizdə yüzlərlə, minlərlə kitablar yazılacaqdı. Dünya 
dillərindən bir çox böyük əsərlər dilimizdə olacaqdı. Milli 
varlığımızın o çiçəklənməsi, o baharı nə ilə qarşılandı? 
Ölkəmiz başdan başa milli varlığımızın, milli dilimizin al 
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qanına boyandı!!! Milli varlığımızı, dilimizi qoruyan qəhrəman 
oğullarımız dar ağacından asıldı! Onların asıldıqları 
meydanlarda, fars şovonistlərinin cəllad şahının daş 
heykəlləri qoyuldu! Milli varlığımız yasaq oldu! Milli dilimiz 
yasaq oldu! Uşaqlarımızın qoltuğunda məktəblərimizə 
aparılan dərslik kitablarına od vurdular! Milli dövlətimizdən, 
milli məclisimizdən bu dünyada bir iz qalmadı! Əzilən milli 
kimliyimizlə, kəsilən dilimizlə mahnılarımız da susdu! Yasa 
batdı! Dilimizdə yazılacaq minlərlə kitabların yerini fars 
kitabları doldurdu!!! Dilimizdə səslənəcək radiolardan, 
cəlladların dili bağırmağa və bizi təhqir etməyə, aşağılamağa 
başladı! Səttar Xan’ların, Bağır Xan’ların, Xiyabani’lərin,  
Heydər Əmoğlu’ların  ölkəsinin azadlığı, milli şərəfi yanıb kül 
olmuş bir xırmana çevrildi!!! Məktəblərdə, dilimizdə danışmaq 
belə yasaq edildi! Cəlladlarımızın dili bizim dilimiz oldu!!!    
Fars şovonistləri, hər il bizi, xalqımızın milli azadlığının, milli 
şərəfinin qana boyanması gününü, “Milli azadlığımız günü” 
olaraq qeyd etməyə məcbur etdilər!!! 
Fars şovonistləri ardımızca addım-addım gəldilər. Hər 
addımda bizi, hələ də qalmış milli varlığımızın, milli dilimizin 
yolundan azdırmağa çalışdılar. 
Zaman keçdikcə, onlar bizi kimliyimizdən, mənliyimizdən 
uzaqlaşdırdıqca qara və alçaq niyyətlərinə çatdıqlarına 
inandılar!  
İndi isə, cəlladlarımızın çoxdan gözlədikləri o Bayram Günü 
çatmışdır! Artıq üstümüzə top-tank göndərmək, ordu 
yürütmək lazım deyil, azərbaycanlı özü, Tehran’da yox, 
İsfahan’da yox, Şiraz’da yox, öz doğmaca şəhərlərində, öz 
xalqının, öz milli varlığının cəlladlarının dilində danışır uşağı 
ilə!!! 
İnanıram ki, bir gün biz öz əlimizlə özümüzə etdiyimiz bu 
satqınlıqları, bu alçaqlıqları xatırlayıb utancdan yerə girmək 
istəyəcəyik!  
Açılan bu milli yaramız haqqında çox-çox sözüm var deməyə 
Bahar’ım! Ancaq bağrım qan olur danışdıqca.  
 
Mənim Bahar’ım! Sənə söyləməyə başqa sözlərim də vardır, 
həsrət dolu sözlər! Çox sənsiz olduğumdan, içimdə, dilimdə 
səni çox səslədiyimdən, oyaqlığımda, yuxumda səni çox 
aradığımdan!  
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Böyük musiqiçi Şostakoviç, həm xəstə, həm də çox 
kədərliymiş. Ən yaxın bir dostuna telefon edib ona deyəcək 
sözü olduğunu söyləyir və onun yanına gəlməsini arzu edir. 
Dostu gəlir, birlikdə otururlar. Dostu çox gözləyir, o, heç nə 
demir. Sonda dostu, mənə nə demək istəyirdin deyib soruşur. 
Şostakoviç:  
“səninlə birlikdə susmaq istəyirdim!” Deyir.  
 
Mənim Bahar’ım! Bu, mənim də çox vaxtlar dərin arzum olur, 
səninlə olamq, səninlə susmaq, ürəyimin səsinə ürəyinin 
səsinin qarışmasını duymaq! 
 
 
 
Sənin Özgü’rün  
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Sevimli Bahar’ım! 
 
 

Sənə öz evimin olmasını istədiyimi yazmışdım. Yavaş-
yavaş hiss edirəm ki, bəlkə burada qalmağım daha uyğun 
olsun. Bilirmisən niyə? Bir ailə içində olduğumdan gözə az 
çarpa biləcəyimə görə. Şübhəsiz sən də bunu bəyənəcəksən. 
Burada bir dostum vardır, çoxdan tanışıq. Məni qonaq 
çağırmışdı evinə. Sevimli bir xanımı var, iki çox şirin uşaqları 
da vardır, biri qız, biri də oğlandır. Uşaqlarına rəsmi şəkildə 
dilimizi öyrədirlər. Demək istəyirəm ki, uşaqlar üçün yazılmış 
dərslik kitabları ilə. Dostumun dilimizdə bir çox kitabları 
vardır, özü də arabir dilimizdə şeirlər yazar. Uşaqlarına 
öyrətdikləri dərslik kitabları bilirmisən nə vaxtdan qalır? 
İnanmazsan desəm, milli dövlətimiz zamanından! Bax bir 
Bahar’ım! O zamandan 70 il keçir! 70 il bundan qabaq bizim 
uşaqlarımız bu kitablarla məktəblərimizdə dilimizi 
öyrənirmişlər! Kitabları əlimə alıb baxırdım, 70 il bundan 
qabaq çıxan kitablarımızı! Bahar’ım! Bağrım dəlinirdi az qala! 
Gözlərimdən yaş tökülməsin deyə, var gücümlə özümü 
zorlamağa çalışırdım! O qədər sənsizdim ki! Başımı qucağına 
basıb çığıra-çığıra ağlamaq istəyirdim! Əzilmiş milli 
qürurumuzun, milli şərəfimizin 70 illik gözyaşlarını sel kimi 
gözlərimdən tökmək istəyirdim! Bax, 70 il bundan qabaq 
uşaqlarımıza öyrədilməyə, çiçəklənməyə başlanan dilimiz bu 
günədək haralara çata bilərdi!!! bu uzun zaman boyu fars 
dilində yazan vətəndaşlarımız öz dilimizdə yazsaydılar, 
bilirmisən nə olardı? Farsların olduğu, bizim də olardı! Bütün 
kitab mağazalarımızı, kitabxanalarımızı doldurmuş minlərlə 
kitablar fars dilində yox, bizim dilimizdə olardı!!! 
Bahar’ım! Bilirmisən nə olmuşdur? Gözəl və mərmər bir 
saraydan 70 il boyunca hər gün bir mərmər parçası düşsə nə 
olar? Bizim milli varlığımızda da, dilimizdə də o olmuşdur! 
 
Evimə döndüyümdə, hələ gec deyildi, sanki bu dünyada hamı 
ölmüşdü, özümün də ölmədiyimə inanmaq üçün yalnız sənin 
yanında olmaq istəyirdim. Tütəyimi götürüb çalmağa 
başladım: 
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Bağa girmərəm sənsiz, 
Gülün dərmərəm sənsiz, 
Bağda quzu mələsə, 
Bil ki, o mənəm sənsiz! 

 
Bu yanıqlı sözlər tütəyimin boğazında səslənərkən, qapım 
çalındı. Dostum olan iş sahibimin xanımı idi, dostum işlə bağlı 
məni görmək istəyirdi. Getdim, danışdıq, danışa-danışa çay 
içdik. Dostumun xanımı birdən: “ tütəyinizin səsi nə qədər 
yanıqlı idi!” Dedi, “mənə elə gəlirdi ki, o səs həsrətlə birini 
səsləyir, yanlış deyirəm bəlkə?!” 
“Yanlış demirsiniz!” Dedim, Bahar’ımı səsləyirdi deyəcəkdim 
ki, tez: “Bahar’ı səsləyirdi!” Dedim! 
“Baharı çoxmu sevirsiniz? Mən də çox sevərəm baharı!” 
Dedi.  
“Çox sevərəm Bahar’ı, çox!” Dedim. 
 
 
Səni hər zamn səsləyən 
 
Özgür’ün  
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Bahar’ım! Şirin mahnım! 
 
 

Böyük heykəltəraş Mikelancelo’nu tanıyırsan, o, musiqini, 
gözəl bir səslə oxunan mahnıları vurğuncasına sevərmiş. 
Aşırı həyacanlara qapılmasın deyə, bəzən eşitməkdən də 
çəkinərmiş! Nə yaxşı ki, mən onun kimi deyiləm, 
vurğuncasına eşitdiyim mahnıları dönə-dönə eşitmək isətrəm! 
 
Bahar’ım! Axşam Mahnısı’nı tanıyırmısan? Bu mahnını ən 
gözəl oxuyan məncə Şövkət’dir. Mən bu mahnını tək 
qulaqlarımla deyil, ürəyimin hər damla qanıyla da eşidərəm. 
Bu mahnını eşitmək üçün ən yaxşı vaxt axşamlardır. Ruhum, 
kölgələnən meşələrin səssizliyi ilə, batan günəşin hüznü ilə, 
toranlığa qarışan axar suların pıçıltısı ilə dolar. Bahar’ım! Bu 
mahnıda nə qədər gözəllik vardır: 
 

Qaş qaralır, kölgə tutur 
Yavaş-yavaş meşəni, 
Könlüm səsdə, gözüm yolda,  
Gözləyirəm mən səni! 

 
Bəzən yollarda olmayanda, evdə olanda, pəncərə önündə 
durub bu mahnını tütəyimlə çalaram. Tütək çalarkən bir az 
təsəlli duyaram, səni tütəyimin səsi ilə səsləyə bilməyimə 
görə!   
 
Keçən dəfə bir şəhərdən evimə dönərkən, sözlərimi orada 
yaydığım üçün özümdə bir qürur, bir yüngüllük duyurdum. 
Yolumun üstündə bir qəhvəxana vardı, orda durub bir çay 
içdim. Ürəyim bir az çöllərdə yerimək istəyirdi. Ana yoldan bir 
kənd yolu ayrılırdı, qəhvəxananın arxasından keçib 
uzaqlaşırdı. O yolla getməyə başladım. Bir neçə söyüd 
ağacları da ardımda qaldı. Uzaqda ağaclar vardı, ağacların 
arxasında bir kəndin evləri görünürdü.  
Bahar’ım! Kəndlərimizi çox sevdiyimi bilirsən, uzaqda 
görünən o kəndin havası köksümü qabardırdı! Gedib kəndə 
çatdım, bir evin bağçasında qoca bir kişi işləyirdi, yanında 
uzanan yaşlı itinin bir durub yalandan hürməyə belə gücü 
çatmadı! Səlamlaşdıq, görüşdük. Məni evinə aparmaq 
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istəyirdi, vaxtımın az olduğunu, arabamın qəhvəxanın 
yanında durduğunu dedim. Kənddə çox seyrək adam 
görünürdü: 
”əmi, nə az adam görünür kənddə!” Dedim, “bir yanamı 
gediblər?”  
 “Bir yana getməyiblər, köçüblər!” Dedi. 
 “Hara ay əmi?” 
 “Tehran’a!” Dedi.  
“Bəs bu yerləri kim əkib-biçir?” 
 Əlini qaldırıb uzaqlarda, təpələrin döşündə  iki kəndi göstərdi: 
”o kəndləri görürmüsən, oğul?” Dedi, “bütün boşalmışlar, 
bizim kəndimizdən də az adam qalmış orada, hamısı da 
Tehran’a getmişlər.” 
“Əmi!” Dedim, “Təbriz ayağınızın dibində ikən, Tehran’a niyə 
gedirlər kəndlilər?” 
“Oğul!” Dedi, “Təbriz’də işmi var! Tehran’a getməmiş hara var 
ki, getsinlər!” 
“Bəs sən niyə getmək istəmirsən əmi, oralarda oğlundan, 
qızından yoxmudur?” 
“Tehran’da” dedi, “iki oğlum, bir qızım var, məni də aparmaq 
istəyirdilər, gəlib zorla apardılar da, iki ay qaldım yanlarında, 
bağrım çatladı oğul!  
Bu çölləri, bu təpələri, bu ağacları görürmüsən? Bunlar 
mənim yurdumdur, mən bunlarla öz örəyimdə danışa bilirəm. 
Qar yağır, görürəm, bahar gəlir, torpaq yaşıllanır, quşlar uçur, 
oxuyur, görürəm, eşidirəm, yay olur çölləri günəş yandırır, 
ağacların sərin kölgəsində oturub dincəlirəm, o cəhənnəmdə 
də bunlar varmı? Burda dədə-babalarımın dilində bir neçə 
adam tapılır danışmağa, orda öz oğlumun, qızımın uşaqları 
mənimlə bilmədiyim bir dildə danışırlar! Bir kəlmə də bilmirəm 
sözlərindən! Kəndimizin sürüsü qalmadı, çobanımız Surxay’ı 
oğlu gəlib özü ilə Tehran’a apardı, iki ay olmadı ki, qara 
xəbəri gəldi, maşın vurub qanına bələdi! Yox oğul, mən burda 
öləcəyəm, Tehran’da yox!”  
Ayrılarkən: 
”oğul!” Dedi, “baharda gəl mənə qonaq ol, yaşıllanan çölləri, 
təpələri, hər rəngdə açılan çiçəkləri görərsən, quşların min bir 
səsini eşidərsən, onda bilərsən mən nə deyirəm!” 
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Qəhvəxanaya dönərkən, ürəyim çox tutulmuşdu. Bahar’ım! 
Sanki olduğum və uzaqlarda görünən o kəndlərimizin tərk 
olunmuş, dağılmağa başlayan damlarının ağırlığını içimə 
doldurmuşdular! Mənə elə gəlirdi ki, xalqımızı kənd-kənd, 
şəhər-şəhər aparıb diri-diri, Tehran adında sonsuz bir 
məzarlıqda quylayırlar! 
 
 
Bahar’ım! Ürəyim çatlamaq istərkən sənin yanında 
olmamağım nə qədər acıdır! 
 
Sənin Özgür’ün 
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Bahar’ım! Ən gözəl ney səsim mənim! 
 
 

Bu gün bu yerlərin dumanlı günüdür. Pəncərəmdən 
görünən ağacların yalnız ucları görünür. Hər nəyi saran 
duman mənim ürəyimi də sarmışdır. Bu dumanmıdır, yoxsa 
sənin yoxluğunmu?! Bəlkə hər ikisidir də! Və bir-birinə qarışıb 
təsəllisi olmayan bu mənzərəni yaratmışdır!  
 
Bir səni görə bilsəydim Bahar’ım! Ətrini burnuma doldurarkən, 
ruhumun duyduğu sərxoşluqdan gözlərimi yumsaydım bir! 
 
Dünən yenə də o dostumgildəydim. Onlar məni sevirlər, mən 
də onları sevirəm, doğru vətəndaş olduqlarına görə. 
Uşaqlarını bir görsəydin! O qədər şirin danışırlar ki! Burada 
bir neçə ayrı dostlarım da var, az görüşərik, uşaqları ilə fars 
dilində danışanları heç görmək istəməm. Onlar, xalqımızın 
milli varlığını öldürməyə and içən  şovonist canilərlə əlbir 
olanlardırlar. Onlar, Tehran’da oturan fars dilli cəlladların 
buyruğunu öz vətənləri olan Azərbaycan’da, öz xalqlarına 
qarşı yerinə yetirirlər!  
 
Bahar’ım! Bağışla! Sənə demək istədiyim çox-çox maraqlı, 
çox-çox düşündürücü sözlərimdən yayındım! Sənə demək 
istəyirdim ki, dostumun məndən başqa ayrı bir qonağı da var 
idi. Almaniya səfərindən yenicə dönmüşdü. Onun 
Almaniya’da olan dostu, alman dilli şairlərin şeirlərini dilimizə 
çevirir. Ölümündən 70 il keçən alman bir şair vardır, çox 
tanınmışdır. Onun ölüm gününü qeyd etməklə bağlı, onun 
şeirlərini öz dillərinə çevirənləri Almaniya’ya dəvət etmişlər. 
Onların içində, ölkəmizdən qaçıb orada yaşayan bizim də 
vətəndaşımız varmış. Dünyanın 14 ölkəsindən gəlmişlər, hər 
biri də öz dilində, özü ilə o şairin kitabını gətiribmiş. Aşağıdakı 
ölkələrdən gəlmişlər onlar: 
Fransa, İtaliya, İsrail, Japon, Çin, İspaniya, Yunanistan, 
Çexiya, Lehistan, Rusiya, İngiltərə, İsveçrə, Türkye, 
Azərbaycan. 
Hər ölkənin çevirəni, öz dilində o şairdən bir neçə şeir 
oxumuş. Sıra bizim vətəndaşımıza gələrkən, o da öz 
dilimizdə bir neçə şeir oxuyur. 
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Bizim vətəndaşımızı da o biriləri kimi alqışlayırlar. Dostumun 
qonağı gör nə deyirdi: 
“mən tərcüməçi dostumla bir masaya çəkildim, çay və qəhvə 
içməyə başladıq. Bir alman xanım dostuma yanaşdı, üzündə 
sevimli bir ifadə ilə mənim anlamadığım bir sözlər dedi. 
Dostum da bir sözlər deyərkən çox kövrəldiyini hiss etdim. 
Birdən qollarını açıb alman xanımı qucaqladı və yenə də bir 
sözlər dedi. O xanım gedər-getməz, orada gözəl violin çalan 
bir alman kişi dostumun yanına gəldi, əl tutuşdular, o alman 
çox isti bir gülüşlə yenə də mənim anlamadığım bir şeylər 
deyəndən sonra getdi. 
Mən nə qədər maraqlanmışdım! Durma söylə, nə dedilər 
onlar sənə?- Dedim dostuma, dostum”:  
“o xanım mənə dedi ki, sizin dilinizi çox sevirəm! Mən də ona 
dedim ki, mənim dilimi siz bilirmisiniz? Xanım dedi, yox! 
Amma siz şeir oxuyarkən sizin dilin çox gözəl bir dil olduğunu 
hiss etdim! O bəy də dedi ki, sizin, anlaya bilmədiyim 
sözləriniz o qədər isti idi ki! İnanın, ürəyim qızındı!” 
 
Bahar’ım! Mənim dilimdə ötən sazlı quşum! Nigar’ımın dilində 
danışan mahnılar bulağım! Bu sözləri eşidərkən, şərəfdən, 
qürurdan tüklərim biz-biz durdu! O anda, bir tək arzum vardı 
dünyada:  
sənin mənim yanımda olmağın, bu sözləri öz qulağınla 
eşitməyin! 
  
Bax, Mənim Bahar’ım! Bunlar uydurma deyil, günəşin işığı 
kimi gerçəkdir. Gör nə günə qalmışıq, Avrapa’nın Almaniya 
kimi bir ölkəsində bizim dilimizi bilməyənlər dilimizin ürəkdə 
istilik yaratmasından, dilimizin sevilə bilmə gücündən söz 
edirlər və bizim öz vətənimiz olan Azərbaycan’da, böyük xalq 
olan xalqımızın uşaqları məktəblərdə fars dilində dil açmağa  
başlayırlar və xalqımız da buna dözə bilir! Xalqımızın 
aydınları da bunu mədəniyyət sanır!!! 
 
Aman Bahar’ım! Hansı qeyrətli bir vətəndaş xalqının bu qədər 
alçalmasından dəhşətə gəlməz? Köksündə Koroğlu’lar 
bəsləyən bir xalq, bu qədər təhqirə, bu qədər alçalmağa necə 
dözə bilir? 
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Aman Bahar’ım! Qeyrətsizlik yuxusuna batımış bu xalqı, bir 
zaman qəhrəmanlar bəsləyən bu xalqı nəcə silkələyib 
oyatmaq olar? Necə onun gözlərini açıb demək olar: 
 
Bir bax! O sənin keçmişindir, dağlar kimi o duranlar, sənin 
qəhrəman oğullarındır, qalx ayağa, çürüdün  yatmaqdan, aç 
ağzını, o oğullarının, o qızlarının dilində danış, sən fars 
deyilsən, bu dil sənin yuxu dilindir, sənin təhqir dilindir, sənin 
ölüm dilindir, oyan, o qəhrəman qızlarına, oğullarına səs ver, 
de ki, sizin şərəfinizi, sizin qeyrətinizi cəlladlarımız olan fars 
şovonistlərinə satmayacağam, de ki, uca dağlarım 
Azərbaycan’ın dağlarıdır, mən də dağlarım tək uca durdum 
hər zaman, qəhrəmanlarım tək alçalmaq istəməm, de ki, 
onların dilidir dilim, de ki, ey fars xalqı! Yetmiş ildir dilim 
zəncirlənmiş, (hələ ondan qabaqkı uzun-uzun illəri demirəm!), 
Yetmiş ildir sənin dilin mənim dilimin boğazını sıxmaqdadır, 
de ki, özünü mənim yerimə qoy, yetmiş il sənin dilini kəssəm, 
yetmiş il kitablarına od vursam, yetmiş il dilində olan hər 
nəyini məhv etsəm, sən buna dözə bilərmisən?  
 
De ki, ey fars xalqı! Qonaq gəl ölkəmə, xoş gəldin, bir parça 
çörəyim varsa, səninlə bölüşərəm, amma mənim dilimdə gəl 
mənim ölkəmə! De ki, ey fars xalqı!  Çağırsan, qonaq 
gələrəm ölkənə, çörəyin yavandırsa, bal kimi yeyərəm, 
qardaş çörəyi kimi, və sənin dilində danışaram səninlə.  
 
 
Çox sənsizəm Bahar’ım!  
 
Sənin Özgür’ün  
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

Dünyada “Mənim Bahar’ım”dan daha gözəl səslənən bir 
mahnı olarmı? Bir vaxt dağlarımızda gəzirdim, çox az insan 
ayağı dəyən, kimsəsiz qayalıqlardan keçən, altında  dərin 
dərələr açılan bir cığırdan keçirdim. Bir yer ki, Pələng Yatağı 
deyirdilər adına. Çobanlar oralarda gördükləri pələnglərdən 
böyük həyəcanla, ağız dolusu danışırdılar. Orada, canımda 
həm bir sərxoşluq, həm bir hürkü! birdən bir qayaya çatım. 
Qayadan qızıl rəngində qatı bir şey axırdı. Axırdı dedim, daha 
doğrusu ağır-ağır süzülürdü. Bal idi, mənim Bahar’ım! 
Dağlarımızın vəhşi balı. Bax, sənin də adın dilimdə heç 
unutmayacağım o bal kimidir. O bal kimi, qoxusu burnumdan 
getməyən, duyğusu ən şirin yuxularıma yol açan. 
 
Bahar’ım!  Bir azdan yatağa  gedəcəyəm, sənin o bal qoxulu 
başını sıx-sıx qocaqlayacağam, səhərə kimi. Səhər erkən 
yola çıxacağam. Bir şəhərimizə doğru. Müştərimizin işini 
gördükdən sonra öz işimə başlayacağam. Hava yağmurlu 
olarsa kağızlarım islanmasın deyə incə bir plastik içinə 
qoymuşam. Dilimizi bilməyən cəlladlarımızın gözündən iraq, 
hər bir kağızda olan sözlə, onlara vətənimizdə bir qəbir 
qazıram! Tehran’larını xalqımızın qəbrinə çevirdilər, indi 
görsünlər ki, biz də ölməmişik, indi görsünlər ki, hər bir 
cinayətin, hər bir haqsızlığın, hər bir zorbalığın bir sonu var 
və onların da bizi: “Fars dilini ləhcə ilə danışan eşşəklər!”  
bilmələri, dünyanın sonuna qədər qala bilməz!!! 
 

Mənim sazlı pərim!  
Gəl yuxuma,  
O sazını çala-çala! 

 
 
 
Sənin Özgür’ün. 
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

O qədər haqlısan ki! Nə yaxşı ki, insan gələcəkdən heç nə 
bilmir, bilsəydi, Təbriz’in meydanlarında fars dilli cəlladların 
və onlara satılmış xan, bəy vətəndaşlarımızın qurduqları dar 
ağaclarından asılmış, vətənimizin azadlığını, milli şərəfini 
qoruyan oğulları son anlarında qan ağlardılar!  
 
Bilsəydilər ki, çox keçmədən onların qardaşları olan 
Azərbaycan balaları, fars dilini zənginləşdirməkdə, onların 
fars dilli cəlladlarına dərs verəcəklər!   
 
Bilsəydilər ki, farslardan “Eşşək Türk” eşitməsinlər deyə, 
uşaqlarını fars dilində dil açmağa məcbur edəcəklər! 
 
Bilsəydilər ki, dilimizi ürəklərinin başında gəzdirən bir neçə 
qələm çalan vətəndaşımız hələ qalıbsa, kitabları gizli 
sandıqlarda, özləri sürgünlərdə, zindanlarda çürüyəcəklər! 
 
Bilsəydilər ki, aydınlarımız, milli varlığımızın qətl fərmanını 
göndərən Tehran’a şirin-şirin “Paytəxtimiz!” deyəcəklər!  
 
Bilsəydilər ki, Tehran’ın top-tankları altında qana boyanan 
qəhrəmanlar şəhərinə “İran’ın İkinci Şəhəri!” deyəcəklər!  
 
Bilsəydilər bunları, vətənimizin milli himni dillərində can verən 
o şərəfli, o qürurlu, o inamlı, o ümidli qardaşlarımız! 
Bilsəydilər bunları, dar ağaclarında qan ağlardılar! 
 
 
Hər nəfəsində, sənin o baharlı nəfəsini duyan 
 
Özgür’ün 
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Mənim yaşıl Bahar’ım!  
 
 

Doğrudur, düz deyirsən, bir sürünü, başda gedən keçi 
azdıra bilər, uçuruma sürükləyə bilər!  Bizim bir çox 
aydınlarımız belə keçilər olmuşlar! Onların, farsca 
yazmaqları, ölkəmizdə, dilimizin qatillərinin dilinin 
güclənməsinə səbəb olmuşdur.  
 
Bizim Şəhriyar’ımız, “Heydər Baba’ya səlam” əsərini fars 
dilində yazsaydı, bizim dilimizə nə faydası ola bilərdi? Yenə 
də onunla fəxr edərdikmi? 
Onu milli varlığımıza böyük və çox dəyərli bir hədyə 
sanardıqmı? 
 
Bizim Səhənd’imiz ”Sazımın Sözü”nü fars dilində yaratsaydı, 
onun əsəri, fars şovonistlərinin çəkmələri altında əzilən 
dilimizin qucağında, bizə ümid verən bir dağ kimi ucalardımı? 
 
Bizim Sahir’imiz, talanmış ölkəmizi, bağlanmış 
məktəblərimizi, milli çiçəklərimizin solmasını, azadlıq 
mahnılarını ötən doğma quşlarımızın Tehran’ın amansız 
qəfəslərində susub can verməsini öz dilimizdə şeir-şeir fəryad 
etməsəydi: 
 

Qovalarkən məni hər gün möhnət 
Qapımı döyməkdədir hər gecə qəm, 
Hamı azadə elin şairi var 
Mən əsir ellərin ah, şairiyəm! 

 
Deməsəydi, fars dilində Hafiz’dən də daha şirin qəzəllər 
qoşsaydı, dilimizin Sahir’i var deyib qürrələnə bilərdikmi? 
 
Bahar’ım! Sözlərin ürəyimin sözləridir. Hər bir xalq, onun dilini 
yaşadan balalarını yaşatmaq istər. Onlarla fəxr edər. 
 
Aleksandr Puşkin zamanında, Rusiya’da dövlət dayirələrində, 
bir çox aydınlar içində fransızca danışılırdı, rus dili kəndlilər, 
bitlilər dili kimi dəyərləndirilirdi! Puşkin’in o kəndlilərin, bitlilərin 
dili olan öz dilinə dərin sevgisi, bu dildə zəngin yaradıcılığı, 



- 42 - 

rus dilini bitli daxmalardan göylərə qaldırdı və bu gün bu şair 
rusların milli şairidir.  
 
Dante’yə qədər, İtaliya’nın rəsmi dili latin dili idi. İtaliyan dili 
yazıb oxuya bilməyən xalq kütlələrinin dili idi. Dante “İlahi 
Komediya” əsərini bu dildə yazmağa başladı, yəni xalqın 
dilində! Dünya ədəbiyyatının ən uca yerlərində duran bu əsər, 
italiyan dilinin latin dilini aşıb keçməsinə yol açdı. 
 
Şekspir’in ulu yaradıcılığı, 14-cü yüz ilə qədər rəsmi dili 
fransız dili olan İngiltərə dilinə canlandırıcı bir bahar kimi 
gəldi. 
 
Məşhur filosof Kierkegaard’ı dostları Danimarka dilində 
yazmaqdan çəkindirmək  istədilər, kiçik dildir, düşüncələrin 
yayılmaz, almanca yaz, fransızca yaz dedilər. 
Kierkegaard, ən azı, bu dilləri bilsə də, milli dili olan 
Danimarka dilində yazdı əsərlərini.  
Bu gün Danimarka xalqı böyük oğlu Andersen kimi onunla da 
fəxr edir. 
 
Mənin Bahar’ım! Bax gör, tək bir insanın öz xalqının, öz 
dilinin taleyində nə böyüklükdə rolu ola bilər!  
 
Bu böyük gerçəyi, yetmiş il boyunca fars cəlladlarımızın əli 
ilə, qanlarına şovonizm zəhəri tökülən qaranlıq “Aydınlar”ımız 
necə anlaya bilərlər?! 
 
 
Səni çox özləyən 
 
Özgür’ün 
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Sevgili Bahar’ım! 
 
 

Bir şəhərimizi də bitirdim! Bir daş da içimdən götürüldü, bir 
az da yüngülləşdim! Bir tikan da fars şovonistlərinin ürəyinə 
batdı! 
 
Qış hələ gəlməmiş bir çox şəhərlərimizi bitirmək 
arzusundayam, qar yağmağa başlarsa bu iş dayana bilər, 
dayanarsa, baharı gözləməliyəm, baharı gözləməli olsam, 
Bahar’ımın dərdindən ölərəm! Bir yol axtarıram səni görmək 
üçün Bahar’ım! Bunca günlər keçdi səni görə bilmədiyimdən! 
Ən azı bir dəfə də səni görə bilsəydim, o yanan yanaqlarını 
köksümə bassaydım, o bahar qoxunu içimə doldursaydım! 
Sonra ölsəm belə, içimdə səninlə ölərdim. 
 
Baharım! Bu səfər o şəhərdən dönərkən, yolda Sahir’in, 
şeirlərini dinləyirdim. Bir vətəndaşımız gözəl bir səslə 
oxuyurdu kasetdən. Mən eşitdiyim şeirlərin hamısını çoxdan 
oxusam da, eşidərkən ilk dəfədir kimi gəlirdi mənə. Uzaq 
çolləri görürdüm, çöllərin dumanlaşan uzaqlarında, təpələrə 
söykənmiş kəndlərimiz görünürdü. Sahir’in şeirləri, kimsəsiz, 
tərk edilimiş çöllərimizin, dünyanın gözündən yox olmuş 
yoxsul, yetim kəndlərimizin üzərindən, yuvaları talanmış, 
qovulmuş quşlar kimi uçub keçirdi: 
 

Şəfəqlərdə uçan axşam quşları, 
Məndən səlam deyin gözəl Təbriz’ə! 
Qatar ilə gedən vətənə sarı, 
Arxadaşlar! Bir baş vurun da bizə! 
 
Açın mənim taxta, sınıq qapımı! 
Görün əziz anam yoldan gəldimi? 
Uşaqlarım görün unutmuş qəmi? 
Yoxsa ölüm, aclıq verib diz-dizə! 
 
Buraxmayın evim nəmdən çürüsün! 
Qoyun səba tozlarını süpürsün, 
Qızıl günün nuru onu bürüsün 
Toxunmayın bənövşəyə, nərgizə ... 
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Duman çöküb, üfüqləri qaraltı 
Mənə qürbət bir cəhənnəm yaratdı, 
Xəzan yeli bağçamızı saraltı, 
Daha nələr deyim? Dostlar mən sizə ... 

 
Mənim Bahar’ım! fars şovonistlərinin xalqımızın başına nələr 
gətirdiklərini bilmək istəyən vətəndaşlarımız Sahir’in bir çox 
şeirlərində görə bilərlər. 
Öldürülmüş qəhrəman qardaşlarımızın qanı, kəsilmiş dilimizin 
sonsuz ağrıları, qırmanclanmış, əzilmiş milli varlığımız onun 
misralarına dönmüşdür. Mən yazdığım kədərli mənzərəni 
seyr edərkən onun şeirlərini eşidirdim: 
 

İllər boyu bizə höküm sürdü fars 
Əsir olduq, toy-düyünlər oldu yas, 
Boynundakı zəncirləri basdı pas, 
Hanı yurdlar, hanı ellər, hanı yar? 
 
Hankı ocaq keçdi, hankı odlandı? 
Şeir, qəzəl dəftərləri tozlandı,  
Demək ”İnsan Hüquqları” yalandı! 
Hanı yurdlar, hanı ellər, hanı yar? 
 
Qar əridi sel suları atlandı 
Dəli könlüm hər dərdlərə qatlandı,  
Yazıq cismim iynələrə saplandı ... 
Hanı yurdlar, hanı ellər, hanı yar? 
 

-Mahnı şeirindən bir parça- 

 
Mənim Bahar’ım! Fridun İbrahimi’ni, xalqımızın milli azadlığını 
qanda boğan fars cəlladları bizim Gülüstan Bağı’mızda 
dardan asdılar. 29 yaşı vardı onun! Milli hökumətimizin ən 
dəyərli insanlarından biri idı. Onun dar ağacından asılmasını 
gözləri ilə görənlər deyirlər:  
 
“Saat 12-yə yaxın uca boylu, enli kürək, əynində milə-mil 
pencək, ağ köynək və qırmızı qalstuk taxmış, şux geyimli 
Fridun İbrahim’ini jandarmaların əhatəsində dar ağacına 
gətirdilər. O vaxta qədər F.İbrahimi’ni görməmişdim. Birdən 
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əhali təlatümə gəldi. Jandarmalara və şah qoşununa hücum 
etmək istədilər. Xalqın nahaq qanının töküləcəyindən ehtiyat 
edən F.İbrahimi əlini yuxarı qaldırdı və uca səslə dedi: 
"Mənim əzizlərim, həmvətənlilərim, səbr edin, qoy qan 
tökülməsin! Çox keçməz ki, Azərbaycan xalqı qələbə çalacaq 
və yenidən Azərbaycan’da Milli Hökumət qurulacaq. Yaşasın 
Azərbaycan xalqı! Yaşasın doğma Ana Vətənimiz 
Azərbaycan!" 
 
Bax bu bizim xalqın tarixidır, azadlığının qanda boğulması 
tarixi! O tarixdən 70 il keçdi, Fridun İbrahimi kimi qəhrəman 
qardaşlarımızın, vətənin qanlı boğazından ucalan səsi hələ 
də bizim qulağımıza çata bilməmişdir! Hələ də bir çox 
aydınlarımız onun kimi oğullarımızın qatillərinin dilini, 
xalqımızın ”Rəsmi Dili!” sanırlar! 
 
Fridun İbrahimi kimi bir qəhrəman, fars xaqının olsaydı, yəni 
onun milli varlığı, milli dili uğrunda qəhrəmancasına canını 
qurban versəydi, bu gün onun adı dillərdə gəzərdi, dar 
ağacından asıldığı yer müqəddəs bir yer kimi öpülərdi, 
haqqında romanlar, şeirlər yazılardı, meydanlarında şanlı 
heykəli ucalardı!!! 
 
Bir çoxlarımıza belə tanış olmayan, torpaq altında gizli axan 
bir su kimi, dilimizdə gizli-gizli şeirlər yaradan şairimiz Həbib 
Sahir, dərin həsrət, kədərlə onun mahnısını söylədi: 
 

İldönümün tutan yoxdur 
Yoxdur səni yada salan! 
Qəbirn üstə göy ot bitdi 
Ey namurad, yazıq cavan! 
Asıldığın gündən bəri 
Matəmlidir göy Gülüstan! 
 
Dolaşarkən şimal yeli 
Yurdun qızıl bayrağında 
Ellər ilə od yandırdın 
Babəkilər ocağında 
Lakin əfsus, son işıq tək 
Söndün həyat çırağında ... 
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Nə ellərin məktəbində 
Kitabını açan oldu, 
Nə yazdığın qızıl yazı 
Rəvac tapıb dəstan oldu, 
Lakin sanma bu əsrdə 
Hər şey bitib nisyan oldu! 
 
Günün yeddi rəngi ərir 
Qızılüzən sularında 
Sənin izin, kölgən qalmış 
Astara’nın baharında, 
Faşizm hələ höküm sürür 
Qızıl odlar diyarında ... 
 
Məktəblərdə ana dilin 
Oxutduran usta yoxdur! 
Ordu-ordu oymaqlarda 
Əsir çoxdur, azad yoxdur, 
Keçib çıraq, sönüb ocaq 
Xaraba çox, abad yoxdur ... 
 

-Şeirdən bir parça- 

 
Sevgili Bahar’ım! Gecənin bu vaxtında, bu sözləri sənə 
yazarkən bağrım çatlamaq istəyir! Pəncərə ardında 
uğuldayan sonbahar küləyi mənim içimdə bir fırtınaya 
çevrilmişdir! Bu dar çağımda, xalqımızın boğulmuş səsini 
boğazımdan çıxarmaq istəsəm də, buna haqqımın olmadığını 
bilərkən, sənin o isti əllərin ola bilərdi yanan ürəyimi sərinlədə 
bilən, sənin yanımda olmağın ola bilərdi mənə təsəlli verə 
bilən!!! 
 
 
 
Sənin Özgür’ün  
  



- 47 - 

Sevgili Bahar’ım! 
 
 

Bir az rəssamlıq etməyimi bilirsən, rəssam olaraq yox, 
rəssamlığı çox-çox sevdiyim üçün! Şəhərimizdən 
qaçmamışdan iki ay öncə bir tablo rəsm etməyə 
başlamışdım. Bunu sənə bilərəkdən deməmişdim. 
Düşünürdüm ki, bitdikdən sonra sənə göstərərəm, sevə 
bilsən sənə hədyə edərəm! 
O tablo yarıda qaldı, bitirə bilmədim, arzum bir daha evimə 
dönüb, onu bitirməkdir.  
Onu bir rus rəssamı çəkmişdir: İsaak Lewitan. Çox sevərəm 
onu, çox gözəldir, bilirmisən nədir? 
Bir rus ormanı (meşəsi) dir. ormanın o başından bir yol gəlir, 
yolda tək bir qadın vardır. Qadının əynində rusların o zaman 
geydikləri uzun bir don vardır. Qadın dərin bir düşüncə 
içindədir, bunu onun işarət barmağını üzündən alnına doğru 
uzatmasından aydınca duymaq olur. Mən çox sevdiyim bu 
rəsmi, dediyim kimi, yarıya qədər çəkə bildim və çox ümidim 
var ki, bir gün onu bitirib sənə hədyə edə bilim. Sənə, qış 
günlərində də günəşli Bahar’ım olan sənə!   
 
Bahar’ım! Ən sevdiyim musiqi əsərləri içində olan, Mozart’ın 
klarnet və Bethoven’in piano parçalarını da özümlə buraya 
gətirmişəm. Mən bunları yolda yox, yalnız səssiz evdə, hem 
də ancaq gecələri dinləyirəm. Mozart’ın klarnet konserti 
olduqca gözəldir, ürəyimin yanğısına sərin su çiləyir. Mən onu 
eşidərkən düşünürəm ki, həyat nə qədər gözəldir! Bir insanın, 
bir xalqın haqqını danan, basqı altında saxlayan, onu əzən 
həyata və onun ən dərin gözəlliklərinə qarşı deyilmi? 
Düşünəndə ki, hər bir insan, hər bir xalq yalnız və yalnız 
haqqları ilə, tam azadlığı ilə öz varlığında gizlənmiş 
gözəllikləri gün işığına çıxara bilər, buna cavabımız çox 
aydındır. Məncə hər bir insan, hər bir xalq tək bir ölkənin yox, 
bütün dünyanın, bütün insan həyatınındır. Bir insanın həyat 
yolunu bağlamaq, bir xalqı basqı altında saxlamaq, onda olan 
gücləri, gözəllikləri gəlişməyə, zənginləşməyə qoymamaq, 
bütün dünyaya, bütün həyata qarşı çıxmaqdır, bağışlanmaz 
bir cinayətdir. 
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Bethoven’in piano parçaları içində bir parçası var: Elise üçün. 
Bunu öz evimdə də çox eşidərdim. Bu parça, məncə 
Bethoven kimi duyğular fırtınalarında yaşayan bir insanın 
ürəyinin ən gizli, ən odlu, ən yanıqlı pıçıltısıdır. Elise’nin kim 
olduğunu bilən yoxdur. Bilinən budur ki, Bethoven onu gizli, 
dərin bir sevgi ilə sevirmiş, dilə gəlməyən, sözə sığmayan bir 
sevgi ilə! Böyük bir ruh necə sevə bilər? Elə bir sevgi ilə! 
Mən bu parçanı eşidərkən böyük bir ürəyin yanmasından 
yüksələn yanıq qoxusunu duyaram!  
Bahar’ım! Bilirmisən? Son günlərdə bu parçanı eşitməyə çox 
ehtiyac duyuram, bu parçanı daha da dərindən anlaya 
bilirəm. 
 
Sabah yenə də yoldayam, bir şəhərimizdə də, xalqmızın və 
bütün həyatın düşmənləri olan fars şovonistlərinin canına 
dəhşət saldıqdan sonra dərin qürurla evə dönüb Bahar’ıma 
yazacağam. 
Hələ yatağa getmədən öncə səni bağrıma basıram, qollarımı 
boynuna dolayıb sənə rahat, şirin, səksəkəsiz bir yuxu 
diləyirəm. 
 
 
 
Özgür’ün 
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Bahar’ım! 
 
 

İndi evimdəyəm, bir tək sən də yanımda olsaydın, sevinirəm 
deyə bilərdim! İşim uğurla görüldü. Çörək qazanma işim də 
yaxşıdır, müştərilərimiz məndən razı olduqlarından iş sahibim 
də sevir məni. İşləyən bir adam üçün bu xoş deyilmi? Həm də 
mənim kimi iki qat işləyən bir adam! Bir fikirlərdəyəm, bir çarə 
aramaqdayam, səni görmək üçün, burada, bir yerdə. 
Bilirmisən? Mənim Bahar’ım! Mən heç bir şəkildə sənin 
mənimlə bağlılığını heç bir kəsə duydurmaq, bildirmək 
isətmirəm. Bunu kəskinliklə gizli saxlamalıyıq. Mənim 
gördüyüm iş mənim üçün çox təhlükəli ola bilər, bu gizli deyil, 
hər ikimiz üçün də aydındır. Bu işdən dönən deyiləm, çünki 
ölkəmizin bunca sahibsiz qalmağına, bunca ayaqlar altına 
düşməyinə dözməyəcəyəm. Odur ki, sənin mənimlə olduğunu 
kimsə bilməməlidir. Amma səni görmək, əlini əlimə almaq, 
gözlərinə baxmaq, başını köksümdə duymaq! Düşünəndə 
dəli oluram, bu sevincdən! Bu mutluluqdan keçə bilməm! 
Mənim ən şirin, ən isti mutluluğum! Yalnız sənə heç bir 
təhlükə toxunmadan. Qayğı çəkmə, ən gözəl quşum! Ən 
sevgili ağacım! Hər andıqca, ruhumun yanğısını sərinlədən 
axar suyum! Sərin suyum! Qayğı çəkmə, gecə-gündüz bir yol 
aramaqdayam, səni görmək üçün, mənim dağlarıma gələn 
Bahar’ım! 
 
Tam sən deyən kimidir, bizim bir çox aydınlarımız satılmışlar, 
dərdimizin ən ağırı da elə budur! Fars şovonistləri xalqımıza 
kin və nifrətlərini gerçəkləşdirmək üçün bundan gözəl, 
bundan əlverişli bir yol tapa bilməzdilər: 
özümüzün əlimizlə özümüzü məhv etmək! Bunun üçün bizim 
aydınlarımız vardır! Bütün xalqların aydınları öz xalqlarını 
haqsızlığın, qulluğun qaranlığından, azadlığın, insan 
haqlarının işıqlarına çıxararsa, bizim aydınlarımız bizi, bizim 
milli haqlarımızı qan içində boğan, bizim bir xalq olaraq hər 
bir səsimizi hər bir cinayətlə susdurmağa hazır olan fars 
cəlladlarımızın qulluğuna, köləliyinə çağırmışlar: 
 
“Fars dili dünya mədəniyyətinin, kültürünün qapısını bizim 
üzümüzə açdı! 
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Fars dili bu günki yerə çatmağımızda bizə çox imkanlar 
yaratdı və...!!!” 
 
Bu kimi sözləri deyən vətəndaşlarımız, insanlar deyil, 
heyvanlar olsaydılar, kim dana bilərdi onların sözlərini? Fars 
dilində olan güc, heyvanların üzünə dünya mədəniyyətinin 
qapasını aça bilirsə, demək bu sadəcə bir dil yox, bir 
möcizədir!  
Amma bu sözləri deyənlərin insanlar olduğunu biləndə, insanı 
alçaldıb satqına çevirən bu boyda sarsaqlığın  qarşısında, 
adamın heyrətdən dili tutulur! 
Dünyada azad inkişaf etməyə, modern imkanların hər 
nəyindən faydalanmağa haqqı olan bir dil varmı ki, öz 
xalqının üzünə dünya mədəniyyətinin qapısını aça bilməsin? 
Bizim dilimiz yetmiş il bundan qabaq dünyanın qapısını 
üzümüzə açmağa başlamadımı? Niyə aça bilmədi? Niyə fars 
dili qədər çiçəklənə bilmədi?  
Bunun cavabını bizim dilimizə, milli varlığımıza, bütün 
haqlarımıza od vuran canilər  yaxşı bilirlərsə, bizim 
aydınlarımız bilmirlərmi? 
Bax, budur fars şovonistlərinin bizim vətənimiz 
Azərbaycan’da çata bildikləri:  
Milli kimliyimizin, dilimizin hər bir imkanını yox etməklə haqlı 
olduqlarını, bir çox aydınlarımızın qanına damla-damla 
yeritmək!!! 
 
Mənim Bahar’ım! bir neçə gün bundan öncə yenə də o 
dostumgildəydim. Dostumun dilimizdə çox-çox şeyləri vardır. 
Onların içində bir çox film, teatr əsərləri, simfonik milli musiqi 
parçalarımız da vardır.  
Oturub birlikdə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə’nin Anamın 
Kitabı teatrına baxdıq. Bu əsəri xalqımızın bu böyük oğlu 
114,115 il bundan qabaq yazmışdır. İstərdim ki, söz etdiyim o 
aydınlarımız bizimlə birlikdə oturub bu əsəri görəydilər! 
Sonra, hələ bacara bilirlərsə, bir az dərindən düşünərək bu 
əsərdə olan böyük və çox acı gerçəyi anlaya biləydilər!  
Bu, mümkün olsaydı, fars şovonistlərinin, onların başına nə 
gətirdiklərini o zaman dəhşətlə başa düşərdilər! 
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Sevimli Bahar’ım! Sabah yolda olmayacağam, iş yerimdə 
işləyəcəyəm. Axşam erkən evimə dönüb sənə yazacağam.  
 
Yerin, qurumuş dərin bir göl kimi, boşdur yanımda!  
Yoxluğunda, içimdən qış küləkləri əsib keçir, yalnız sənin 
baharlı əllərin bu küləkləri istiləndirə bilər mənim Bahar’ım!  
 
 
Səni qucaqlayıb o bahar üfüqləri qədər nəmli, gözəl, sevgili 
gözlərindən öpürəm. 
 
Sənin Özgür’ün 
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Sevimli Bahar’ım! 
 
 

Bu axşam evə döndüm, bir az bir şeylər yedim, indi də çay 
içə-içə sənə, Bahar’ıma, bu sözləri yazmağa başlayıram: 
Sən hər zaman mənim uşaqlıq çağlarımla maraqlandığın 
üçün, dedim bəlkə bir az bu haqda səninlə danışım. Mənim 
Bahar’ım! Mənim uşaqlıq çağlarım normal bir uşaqlıq çağı 
olmamışdır. Səni uşaqlığımın uzaq çağlarına aparmaq 
istəmədiyimə görə bağışla məni! Bilirmisən niyə? Bu çox 
zaman tuta bilər, o çağların ağlımda qalan ta uzaq 
üfüqlərindən bu günə gəlib çatmaq üçün çox şeylərdən söz 
açmalıyam. Mən o uzaq yerlərdən bu günədək gələrkən, səni 
də özümlə gətirərkən hər ikimizin də ürəyi ağrımağa başlar! 
Bunu istəmirəm, bir gün sadəcə yaşamaq haqqımız olarsa, 
bunu etməyə söz verirəm.  
Ancaq bunu deməmiş keçmək istəmirəm: sonralar, böyük 
həyətimizdə, hovuzumuzun yanında bir neçə iri qovaq 
ağacları vardı. Hər baharda düşünərdim ki, bizim qovaq 
ağaclarımızdırlar quşları uzaqlardan gətirən! 
Bəlkə bu, ona görə idi ki, qonşu həyətlərdə belə ağaclar 
yoxdu. Quşları çox sevdiyimdən, hər birində bir sirrin 
olduğuna inandığımdan, ağacları çox qısqanardım, deyərdim 
ki, mən də ağac olsaydım, quşları uzaqlardan gətirə bilərdim, 
onlar öz sirrlərini mənə açardılar! O həyətimiz, o ağaclarımız 
artıq yoxdurlar, amma mənim bir ağacım var, ən gözəl quşları 
uzaqlardan gətirə bilir, o ağac sənsən, mənim Bahar’ım!   
 
Məktəb illərinə çatarkən, mən də bütün uşaqlarımız kimi fars 
dilində öyrənməyə başladım! Yaşadığım ölkəmdə, bu özgə 
dili ruhumu aça biləcək bir dil yox, ona heç uyğun olmayan, 
onun açılmasına əngəl törədən bir yamaq oldu, o zamanlarda 
geydiyimiz yamaqlı şalvarlarımız kimi! Ta uşaqlıq çağlarından 
ədəbiyyatı çox sevdiyimdən, bu dili zor-bəla,- məktəbdə bu 
dildə danışmayanda, azərbaycanlı müəllimlərimiz tərəfindən 
cəzalana-cəzalana-, o qədər öyrənə bildim ki, bu dildə kitab 
oxumağa başladım. Fars kitablarını oxuyarkən, ancaq 
dilimizdə duya bilirdim onları. Demək istədiyim budur ki, mən 
oxuduğum fars kitablarını dilimizə çevirirdim xəyalımda! Bu, 
fikrimi dolaşdırmağa, ona əngəl törətməyə başladı. Mən 
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mütləq öz dilimizdə oxumaq istəyirdim. İllər keçdi, mən bu 
yolla, belə bir dolaşıq, düyümlü, qarışıq, tutqun iç aləmimlə 
fars dilinin şeir, ədəbiyyat örnəklərini oxudum. İçimi uzun illər 
boyunca örtən o buludlu, tutqun havanı, dilimizdə kitab tapıb 
oxumaqla içimdən qova bildim, sonra Türkyə türkcəsi ilə tanış 
olmağım, məni özümə tanıtdırdı! Nə deyə, nə yaza biləcəyimi 
gözümün önündə aydınca görə bildim. Mənim ruhuma ciddi 
şəkildə ənəgl törədən, illər boyu sürüb gedən bir zor dilinə 
nifrət etdim və ya nifrət edirəm deyə bilməm. Öz dilimizin 
yerinə bir başqa dili, o da öz ölkəmizdə, zorla, cəzalanmaqla 
öyrənməyə məcbur olsaq, o dilə dərin bir nifrət duyacağımızı 
da anlamaq olar . Nə yaxşı ki, məndə belə olmadı. Məndə 
dərin nifrət, Xəyyam’ını, Hafiz’ini və bir çox ədəbi dəyərlərini  
yetirən fars dilinə yox, mənim öz dilim olaraq, mənə bu dili 
zorla, işgəncə ilə, təhqirlə öyrədənlərə oldu. Bunu da deyim 
ki, ən sevdiyim dünya şairləri içində fars dilli Xəyyam’da olsa, 
bu dildən uzaqlaşmaq, mənim üçün dözülməz bir təhqirdən, 
amansız bir zorbalıqdan, sonsuz bir haqsızlıqdan 
uzaqlaşmaq dadı verdi!  Dilimizin ən yaxın bacısı, ya qardaşı 
olan, Türkyə türkcəsi, onun çox zəngin ədəbiyyatı fars dilini 
gözümdə bir heçə çevirdi. Avropa dillərindən böyük bir dili 
öyrənməklə, fars dili mənə acılar, haqsızlıqlar, qabalıqlar, 
cinayətlərlə dolu xatirələrə döndü. Ancaq bunu da deyim ki, 
ən gözəl təbiət gəzintilərimdə Xəyyam da mənimlə gəldi! 
Dilimi doğrayan bir fars cəlladı kimi yox, bütün insanlarla öz 
dillərində danışan, onların ruhundan həyatın, kosmosun ən 
dərin sirrlərinə bir cığır açan fars dilli böyük bir ruh kimi.  
Fars dilli dostlarımı da xatırlamamaq olmaz: fars dilli dostum 
Bəhram, aşılmaz dağlar ardında qalsam, gəlib tapar məni. 
Fars dostum Səyid’in ölümü, uzun illərdən sonra şirin 
yuxularımdan bir qara bulud kimi keçər. Onun, 
mahnılarımızdan bir neçəsini, fars ləhcəsi ilə şirin-şirin 
oxuması qulaqlarımda heç susmaz: 
 

Ağac olaydım 
Yolda duraydım 
Sən gələn yollara 
Kölgə salaydım! 
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Bunu da oxudum ki, milli hökumətimizin sıralarında, vətənimiz 
Azərbaycan’ın azadlığı uğrunda çalışan, fars dilli olanı da 
olmuşdur.  
 
Sevimli Bahar’ım! Bütün dillər gözəldir, bütün xalqlar gözəldir. 
Hər bir xalqın uzaq çağlardan bu günə gəlib çatmasını ən 
birinci onun dili bizə anlada bilir. Hər bir xalqın öz milli ruhu 
vardır, bu milli ruh, yalnız o xalqın öz dili ilə özünə və 
dünyaya açıla bilir, ifadə edilə bilir. Bir xalqın dili ölərsə, o 
ruhun açılmasına, ifadə edilməsinə bir arac, bir vasitə də qala 
bilməz. Fars şovonist caniləri bunu yaxşı bilirdilər, dilimizi 
aydınlarımızın ruhunda öldürməklə, onun yerini öz dilləri , öz 
milli dəyərləri ilə doldurmaqla, milli ruhumuza ölümcül yaralar 
vura bildilər. Bu gün, bir çox aydınlarımızdan fars dilini alsan, 
öz dillərində belə danışa bilməyəcəklər! Çünki onların danışa 
bildikləri öz dillərini, fars dilini bilmədən danışmaq olmaz!!! 
Fars şovonistlərinin xalqımıza, dilimizə yorulmaz basqısı 
nəticəsində, bu aydınlarımız min bir tellərlə onlara 
bağlanmışlar.  
Onlara bir dünya dilimizdə dəyərli kitab ver, keçiyə qatırın 
yükünü çatarsan sanki!  
Bir iki, heç dəyəri olmayan fars kitabı ver, at olub dördnala 
çaparlar!  
Budur fars şovonizminin bizdən oğurladığı, oxuyub 
yazanlarımızı öz milli ruhlarından, milli dillərindən çəkib 
qoparmaq, onları öz milli varlıqlarının, dillərinin bir parçası 
yox, onun qulu, köləsi etmək!!! 
 
Mənim Bahar’ım! Mənim bildiyimə görə, bizim kimi öz 
şərəfini, mənliyini, kimliyini, milli qürurunu sadəlikə satan bir 
xalaq az tapılar. Bir çox xalqlara baxdım, görmədim bizim 
kimi olanları!  
Dünyanın ağası olan amerikalılar, amerikalı olmaqla fəxr 
edirlər! Halbuki, onların nə dilləri, nə ölkələri təhlükədədir!  
Paris’də, yabançı olaraq, inglis dilində bir adres soruşsan, 
çətin cavab ala bilərsən, fransızca danışmadığına görə!  
Məndən soruşsan dəyərəm ki, bu, darbaxışlı bir 
vətənsevərlikdir. Vətənin, dilin təhlükədə deyilsə, bu qorxu 
nədir? Bu fəxr etməklərin nə anlamı var? 
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Yenə də bu dünyada, Fransa, Amerika xalqı kimi xalqları 
qınayan yoxdur, “Darbaxışlı Nasiyonalism!” deyən yoxdur. 
 
Biz necə?  
“Nə haqla öz vətənimizdə dilimizi kəsirsiniz? Niyə biz öz 
dilimizi buraxıb sizin dilinizi öyrənməliyik!” Desək, hələ fars 
cəlladlarımız bir yana, bir çox öz vətəndaşlarımız, dar 
ağaclarımızı qurmağa,  qollarını çırmalarlar!!! 
 
Bir xalqı yox etmək üçün, öz əli ilə mehv etməkdən yaxşı bir 
yol olmaz ki! Bizim Tehran’da əyləşən fars cəlladlarımız, 
Azərbaycan’a ayaqlarını qoymadan, bunu edə bilirlər!  
 
Bahar’ım, çox yazıq ki, sənə qarşı könlümü dolduran 
duyğularımı söyləməyə, açmağa vaxt çox az oldu! Ancaq 
bilirsən ki, köksümü doldurmuş bu qədər fəryadı, bu qədər 
şikayəti səndən başqa, açmağa kimsəm yox. Sənsən mənim 
Səbir Daşı’m! Nə olar, mənim Səbir Daşı’m! Sənə 
doldurduğum bu dərdlər, bu şikayətlər, eşidilməsi yasaq olan 
bu fəryadlar səni çatlatmasın, səni məndən almasın! 
 
Mənim Bahar’ım! Mənim Səbir Daşı’m!  
Nə olardı yanımda olsaydın! Nə olardı qollarım boynunda, 
şikayət etmədən, fəryad etmədən, ürəyimdə ağrı, təhqir 
duymadan gözlərimi yumsaydım!  
 
 
 
Sənin Özgür’ün 
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Bahar’ım! 
 
 

Yeddinci şəhərimizi də qurtardım. Sözlərimi də kağız-kağız 
yayıb olduğum yerimə döndüm. Yağmurların hələ 
başlamaması, axşamların erkən qaralması əlverişli olmuşdur 
mənim üçün. Küçə-bacada adamların az olması kağız yayma 
işimi rahatlaşdırmışdır.  
 
Yolda bir çox kəndlərimizdən keçirəm, bir çoxu dağılmış, tərk 
edilmişdir. Nə bacalarından tüstü çıxır, nə axşamları qırıq 
pəncərələrindən yoxsul bir işıq süzülür qaranlığıa, nə də 
burda mən varam deyən köpəklərinin hürməsi eşidilir. Sahir 
şeirlərini sanki kağız üstünə yox, bu xarabalıqlara çevrilmiş 
kəndlərimizin damlarına yazmışdır: 
 

Xərabəzar elədi od diyarını, əfsus 
Quru və isti diyardan axıb gələn ordu, 
Elim əsir olaraq oymağım köçüb getdi, 
Və farslaşan ağalar 
Satdılar gözəl yurdu! ... 

 
İndi isə evdəyəm, səni düşünərək, Zeno.org saytında böyük 
rəssamların əsərlərinə baxıram. Hər zaman çox üzüləndə, bir 
təsəllim olmayanda, belə edib bir az toxtayıram. Çox 
sevdiyim rəssamlar içərisində rus rəssamı Şişkin də vardır. 
Demək olar ki, rəsmlərinin hamısı uzaq, kimsəsiz meşələr, 
ormanlardır. Bəzən də bir cığır, o ormanların içində gedib 
gözdən itir. Bahar’ım! Azad yaşamaq gözəldir dəsək, 
sözümüz çox yoxsul ola bilər! 
Azad yaşamaq insan üçün, quşlara qanadları kimidir. İnsan 
yalnız azadlığı ilə tam insandır. Tam bacarıqlarını həyata 
çıxara bilməyən bir insan, azad olmayan bir insan, hələ 
insana layiq yerə çatmamışdır və dil azadlığı hər bir insanın 
ən təbii, ən sadə haqqı deyilmi? Bax, hər bir heyvanın öz dili 
varkən, böyük bir xalqın dilini danmaq, o xalqın ən təbii 
azadlıq haqqını danmaq olmazmı?   
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Mən Şişkin’in balta girməmiş ormanlarında tam azadam, 
onun bu vəhşi ormanlarında, vəhşi heyvanlarla yaşamaq, öz 
vətənimdə dilsiz yaşamaqdan daha ədalətli, daha xoşdur! 
Odur ki, bu ormanlar mənə çox təsəlli verir, məni bu böyük 
haqsızlığın pəncəsindən qurtarır. 
 
Səninlə əl-ələ bu ormanlarda dolaşmaq, gözəl mahnılarımızı 
şirin-şirin oxumaq, vəhşi və yırtıcı heyvanlara, dilimizi 
kəsmədikləri üçün təşəkkür etmək, ah nə gözəl olardı! 
 
 
 
Sənin Özgür’ün 
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Mənim  Bahar’ım!  
 
 

Niyə bilmirəm, bilirəm əlbət sənin Sahir’in şeirlərini sevə-
sevə oxuduğunu. Bilirsən ki, arabir onun üzərinə danışardıq 
da. Sahir’lə bağlı sənə deyəcəyim sözüm vardı, hər zaman 
demək istədikdə dilimin ucunda qaldı, deyə bilmədim ki! 
Onunla bağlı keçirdiyim sarsıntıları, ağrıları sənə köçürmək 
istəmədim! 
Mən, Sahir’in ölümünü illər sonra öyrənə bildim. Bilirsən ki, bir 
Azərbaycan şairinin, yazıçısının ölməsi, qalması öz 
vətəndaşlarımızın gözündə birdir! Dilimizin cəlladları üçün də 
onların qalması bir yas və ölməsi toy-bayram deməkdir! 
Bildiyimə görə, Sahir ölərkən, daha doğrusu, öldürülərkən 85 
yaşındaymış. Sahir, bu yaşda, özünü asdı dedilər! Bax, bunu 
sənə demək istəməzdim! 85 yaşında bir insanın özünü 
asması çox qərib və sarsıdıcı deyilmi? Sahir, ac deyilmiş, 
ailəsində bir fəlakət də baş verməmişdir ki, dözə bilməyib 
özünü öldürsün! 
Ömrü boyu yazdığı şeirlərindən, Sahir’in necə bir insan 
olduğunu çox gözəl öyrənə bilərik. Onun şeirləri həm özünün, 
həm də xalqımızın tarixinin bir parçasıdır, həm də ən kədərli 
bir parçası!  
Fars şovonistlərinin başı taclı qəhrəmanı olan Şah, bizim milli 
azadlığımızı top-tanklarının altında əzdikdən, Təbriz’imizin 
meydanlarını dar ağacları ilə bəzədikdən sonra, Sahir kimi 
vətəndaşlarımızın da kədərli, acı həyatı başlandı! Öz 
dilimizdə yazmaqları yasaq olundu. Öz vətənimizdə sürgün 
həyatı keçirdilər. Bir sözlə, yuvaları dağılmış, bir daha yuva 
qura bilməyəcək quşlar oldular! Sahir, bizim milli fəlakəti 
yaşasa da, heç zaman ümidini itirmədi; qaranlıq bucaqlarda 
gizli-gizli, günəşin doğacağını pıçıldadı: 
 

Qaranlıqlar içrə qardaşım  
Hələ gizlənibdir qızıl gün, 
Bax, boğsa da səni qaranlıq 
Qırmızı səhəri bir düşün! 
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Xalqımızın axıb töküldüyü batlaq olan Tehran’ın “Ariya!” 
məhəlləsində yaşamağa məcbur olsa da, gözləri xalqımızın 
açılacaq səhərinin yolunda qaldı: 

 
Səhər işıqlanır aç pərdəni gözəl bir an 
Qaranlığa alışan gözlərin işıqlansın! 
Bir az uzaqlara göz tik ki, dağlar ardından 
Azadlığın şəfəqində qızıl günəş yansın! 

 
Görünür Fridun İbrahimi kimi qəhrəmanlarımızı dar 
ağaclarından asanlar 40 ildən sonra Sahir’i də onlarla 
asmadıqlarına görə çox peşmanmışlar və bununçün fürsət 
ardınca gəzirmişlər! Onlar bu fürsəti ən sonda tapa bildilər! 
Fars şovonistlərinin başı taclı cəlladının edə bilmədiyini başı 
sarıqlı cəlladlar edə bildilər! Sahir’i öz əli ilə asdılar! 85 
yaşında bir insanı!!! Bir şairi!!! 
Yemək yeyərkən əlində qaşığı, şeirlərini yazmaq istərkən 
barmaqları arasında qələmi çətinliklə tuta bilən Sahir’i, öz 
titrək əlləri ilə kəndiri boğazına keçirə bildilər! 
 
Sahir, xalqımızın zəncirlənmiş milli azadlığını, yaralanmış 
qürurunu, əzilmiş kimliyini şeir-şeir ömür yollarına düzdü. 
 
Ölkəmizdə, bu uzun illər boyu, hər gün dilimiz dardan 
asılarkən, Sahir susmadı və nə qədər ki, dilimizin qatilləri fars 
şovonistləri vətənimizdə son insanımızı da fəth edə 
bilməmişlər, Sahir’in də səsi eşidiləcəkdir: 
 

 
ARZU 

 
İstərəm qəmli və tufanlı gecə yolçulara 
Bir fanus tək, ya da qütb olduzu tək  

rəhbər olam. 
 
İstərəm yay günü çöllərdə axar bir su olub 
Dumduru, gözyaşı tək 

yolda çuxur içrə dolam. 
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İstəməm nəqşi niqarım qala, şeirim oxuna 
İstərəm bir sızı, həsrət  tək  

ürəklərdə qalam. 
 
Unudursa məni el, çəkməsə tarix adımı 
İstərəm ay təki yurd üstə  

gecə şövq salam. 
 
 
Sahir’imizin həsrəti ürəyimdə yanarkən, kim var bu dünyada 
əlləri odumu sərinlədə biləcək, sənin əllərindən başqa, mənim 
Bahar’m! 
 
 
Özgür’ün 
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Bahar’ım! 
 
 

Sözlərin nə qədər doğrudur! Avropa dillərindən birini bilmək, 
böyük bir bəxtiyarlıqmış!  Sən deyən kimi, mən bu böyük dili 
bilməsəydim, azadlığın, eləcə də insan dilinin azadlığının nə 
olduğunu da indiki kimi bilə bilməzdim və fars şovonistlərinin, 
bizə qarşı nə qədər haqsız, nə qədər quldur olduqlarını da bu 
qədər anlaya bilməzdim!  
 
Bizim insanlarımız Avropa ölkələrində olan insan haqlarından 
xəbərləri olsaydı, öz dilində belə çirkin, eybəcər danışan, 
amma bizim dilimizin boynunu vurmağı bacaran bir cəlladın 
utanmaz yalanlarına inanardılarmı heç?  
Bizim cəhalətimiz olmasaydı, onlar bizə ağalıq edə 
bilərdilərmi? 
 
“Fars dili bizim üzümüzə dünyanı açdı!” Deyən, oxuyub 
yazanlarımız, fars dili ilə üzlərinə açılan o dünyada nədən 
xalqların dil, kültür haqlarını görməyə gözləri olmadı?!  
Bilmək istərdim ki, onların görə bildikləri nə oldu o dünyada?! 
Görünür fars dilinin, onların üzlərinə açan dünya, bu gerçək 
dünya deyilmiş, fars şovonistlərinin uydurma  dünyasıymış!!! 
Onların görə bilmədikləri, daha doğrusu, görmək istəmədikləri 
bu gerçək dünyada nələr olduğunu görmək üçün,  Avropa 
ölkələrindən birinə baxmaq yetər. 
 
Mənim Bahar’ım! Bizim öz ölkəmizdə nə qədər haqqımız 
olduğunu, insan haqları üzərində qurulan bu ölkələrlə 
qarşılaşdıranda, bizim, öz ölkəmizdə yox, “Ölkəmiz” adında, 
bütün haqlarımızın tapdalandığı, əzildiyi bir zindanda 
yaşamağımızı görərik! 
 
 
Hər an səninlə olmaq arzusunda olan 
 
Özgür’ün  
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

Sağ ol bu gözəl fikrinə görə, nə yaxşı ki, bunu mənə 
xatırlatdın.  
Avropa ölkələrində, sən deyən kimidir. İsveçrə ölkəsi buna ən 
gözəl bir örnək ola bilər.  
Bildiyimiz kimi, bu ölkədə dörd xalq yaşamaqdadır: 
fransız dilli xalq, alman dilli xalq, italiyan dilli xalq, latin dilli 
xalq. 
Bu xalqların bu ölkədə yaşama haqları belədir:  
hər xalq, kiçikliyi, böyüklüyündən asılı olmayaraq, məktəbdə 
ən birinci öz dilini öyrənir. Sonra, yuxarı siniflərdə, yabançı bir 
dil olaraq ingilis dilini öyrənir. 3-cü dil isə, yenə də ölkədə olan 
bir dil olmalıdır. 4-cü dil, öyrənəndən asılıdır. 
Maraqlı budur ki, ölkədə yaşayan xalqlar, bir-biri ilə 
bağlılıqda, ölkədə olmayan ingilis dili ilə danışırlar. Bu, o 
deməkdir ki, ölkədə olan dillərin heç biri, o biri dillərə ağalıq 
etməyə, üstün olmağa haqqı yoxdur. 
 
Luksemburq, çox kiçik bir ölkə olduğuna baxmayaraq üç dilli 
bir ölkədir, bu ölkənin insanları,  ən birinci öz dillərini 
öyrənirlər, sonra başqa dilləri. 
 
Fransa’da, Elsass bölgəsində, fransız dili ilə alman dilində 
danışan əhalinin öz dillərini yaşatmaqda eyni haqları vardır. 
 
Güney Tirol, İtaliya’da olan dağlıq bir bölgədir, əhalisi 
almanca danışır, almanca yazır, italiyan dilində yaşayan əhali 
qədər milli haqları vardır. 
 
Almaniya’da 60,000 sayıda Sorb’lar deyilən bir xalq qrupu 
yaşamaqdadır, -dağınıq şəkildə-, öz dilləri vardır. Almaniya 
dövləti tərəfindən, dillərini, milli geyimlərini qorumağa ciddi 
şəkildə dəstəklənirlər. Bu sayıda olan bir xalq qrupunun 
Almaniya kimi bir ölkədə öz  milli himni və öz bayrağı vardır!   
 
Avropa ölkələrində, örnək olaraq Almaniya’da, hər bir 
bölgənin, hər bir şəhərin, hətta hər bir kəndin öz yerli tarix 
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muzeyi, öz yerli bayrağı vardır, şənliklərində, bayramlarında 
əllərində dalğalanan bayraqları!!! 
 
Kanada’da, qızıldərililərdən başqa, iki xalq yaşamaqdadır: 
fransızca danışan xalq, ingiliscə danışan xalq. Hər iki xalq, öz 
ölkəsində özgür bir xalq olaraq yaşayır, dil və hər baxımdan. 
İngilis dilli xalq, fransız dilli xalqın olduğu ölkədə yaşamaq 
istərsə, ölkə dilini öyrənməyə məcburdur və tərsinə də 
belədir. 
 
Bahar’ım! bu sözləri sənə yazarkən, bizə çox maraqlı ola 
biləcək bir olayı xatırlayıram. Bu olayın baş verdiyi yer, 
Kanada’nın fransız dilli bölgəsidir: 
fransız dilli bir adam, öz ölkəsində hava limanına baş vurmalı 
olur. Onun işini görəcək bir xanım ingiliscə danışmağa 
başlayır. O adam, xanıma: ”Siz ölkənin dilini bilmədən nə 
haqla burada işləmək istəyirsiniz?” Deyib etiraz edir.  
Bu olaydan sonra o xanımın yerinə ölkənin dilini bilən birisini 
qoyurlar! 
 
Mənim Bahar’ım! İnsan haqları qorunan Avropa dünyasında 
xalqların haqlarından, bunlar bir örnəkdir, bunların sayını hələ 
artırmaq olar, ancaq bu qədər də, gerçək olanı bilmək üçün 
yetər. 
 
Bu dünyada, bir neçə yüz il bundan qabaq tikilmiş bir bina, 
uzaq bir qəbilənin dili, bütün insanların kültür xəzinəsində öz 
yeri olan bir dəyər kimi rəsmi şəkildə qorunur.  
 
Mənim Bahar’ım! Bir çox Avropa ölkələrindən qat-qat böyük 
olan bir xalq, bizim xalqımız, necə ola bilər ki, fars 
şovonistlərinin pəncəsində boğulsun? Necə ola bilər ki, biz bu 
cəlladların barbarlıqları qarşısında şərəfsizcə, qeyrətsizcə lal 
qalaq?!  
 
Bahar’ım! Sən, mənim üçün vətənimizə gələcək baharın ilk 
addımlarısan, ilk çiçəkləri, ilk mahnılarısan. Mən nə edərdim, 
sən olmasaydın! Vətənimizin milli kimliyinə çökən bu qışda, 
səni düşünərkən donan ürəyimi qızındırmasaydım!  



- 64 - 

Nə olardı indi burada olsaydın, qollarımı boynuna dolayaraq, 
başımı köksünə qoyub ... 
 
 
Səni yaman özləyən 
 
Özgür’ün 
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Mənin Bahar’ım! 
 
 

Bu gün gec gəldim evə, yorulmuşdum, canım çox 
sıxılmışdı. Ney çalmaq istəyirdi ürəyim, neyə sığınmaq 
istəyirdim. Qarğı neyimi alıb çalmağa başladım: 
 

Baxa-baxa yollara 
Axtarıram səni mən ... 

 
Neyin səsi, ucsuz-bucaqsız səhrada uğuldayaraq keçən odlu 
küləklərin səsiydi qulaqlarımda. Mən özüm idim o səs, səni 
səsləyirdim, xalqımı səsləyirdim! 
Var gücümlə səsləyirdim: 
ey mənim xalqım, hardasan? Ses ver səsimə! Eşitmirsənmi 
mənim səsimi? Milyonlarla insan toplumusan, necə ola bilər 
ki, birdən yoxa çıxasan! Necə ola bilər ki, mənim səsimi 
eşitməyəsən! Milyonlarla insansan! Bu qədər insanın qulağı 
yoxmudur? Bu qədər insanın dili yoxmudur? Bu amansız 
səhrada səni səsləyirəm, səni axtarıram! Necə ola bilər ki, bir 
ölkəni dolduran milyonlarla insan, bu yanan torpaqda,  bir 
damcı su kimi birdən yox olsun, birdən heç olsun! 
Bu səhrada əsirəm, ölümün əsiri, hardasan ey mənim 
xalqım? Səni axtarıram, səni səsləyirəm ... səs ver səsimə! ...  
 
Nə sən vardın Bahar’ım! Nə xalqım vardı! Səhranın od tutub 
yanan kimsəsizliyində ölüm gözümün önündə durmuşdu! 
Səni səsləyirdim, xalqımı səsləyirdim ... 
 
Neyin səsi gecənin səssizliyini doldurmuşdu: 
 

Baxa-baxa yollara 
Axtarıram səni mən ... 

 
 
Uzaq Bahar’ım! Səni yanımda görəcəyəmmi? 
 
Sənin Özgür’ün 
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Mənim Bahar’ım! 
 
 

Ürəyimdə olanı sənə deməyə söz tapa bilmirəm, bu qədər 
sevincimi sözlərə sığdıra bilməm ki!  
Son günlərdə, haqqında sənə çox yazdığım dostumla daha 
da dərindən yaxınlaşmışıq bir-birimizə, nə yaxşı ki, xanımı da 
çox sevimlidir, uşaqlarını da ki, bilirsən, bal kimi! 
Şəhərimizə dönə bilmədiyimi ona söyləmişəm, amma niyə 
qaçdığımın üstünü açmamışam, açmayacağam da. Səndən 
də ona danışmışam, heç qorxma Bahar’ım! arxalanacağım 
dağ kimi bir vətəndaşdır. Bilirmisən nə qədər vətənimizi 
sevən, onun oduna yanan bir insandır! 
Fars cəlladlarından, onların qulluğunda olan alçaq, satqın, 
yaltaq vətəndaşlarımızdan danışarkən yanıb kül olur az qala! 
Səni artıq həyəcan içində saxlamayım, yaxın günlərdə, 
onların evində görüşə biləcəyik! Ah, Bahar’ım! İnanırsan 
buna! Görüşəcəyik! Heç də qayğın olmasın bundan, biz orda 
ikən, onların evlərinə kimsə gəlməyəcək, yalnız özümüz 
olacağıq! Öz evimdə görüşməyimizdən çəkindim, öz evimdə 
bu olmasa yaxşıdır. Yaz görüm bunu bəyənirmisən, yaxşımı 
bilirsən? 
 
Bahar’ım! Hələ bunu da sənə bildirim ki, arzu etdiyin 
kitabların hamısı gəlib, yanımdadır, görüşərkən verəcəyəm. 
Bilirəm ki, çox sevinəcəksən, bax gör nələrin olacaqdır: 

 
İstanbul’dan: 

Çehov: tüm öyküleri 
Saltykov: büyükler için masallar 
Balzac: otuz yaşındaki  kadın 
Maupassant: bir hayat 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 

 
Bakı’dan: 

Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə: bütün əsərləri. 
  



- 67 - 

Bilirəm sevincdən dərinə sığmayacaqsan, mən də sənin kimi! 
 
Bahar’ım! Səni bir daha görə bilmək, qışda donmaqda olan 
bir fidanın canına ilıq bahar küləyinin əsməsidir. 
 
 
Qollarımı geniş-geniş açmışam, Bahar’ım gəlir ...   
 
Sənin Özgür’ün  
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Bahar’ım!  
 
 

Bilirdim yaşıl-yaşıl qanadlanacaqsan, bilirdim ürəyində 
sevinc, çiçək-çiçək açılacaqdır! Bilirdim mənə, həsrətiylə 
yaşadığım Bahar’ı, qucaq-qucaq, mahnı-mahnı gətirəcəksən!  
 
Gəl Bahar’ım! Ölkəmə gələcək baharın ilk addımları olsun 
gəlişin! 
 
Kəndlərimiz talandı, evləri sonbahar yuvaları oldu, yollarını ot 
basdı, ayaqların səsinə həsrət qaldı!  
 
Apardılar cəlladlar, kəndlərimizi, şəhərlərimizi, təhqirdən, 
aclıqdan, yoxsulluqdan, həsrətdən, qürbətdən qurduqları 
zindanlarına!  
 
Apardılar dilimizi, apardılar kimliyimizi, apardılar şərəfimizi! 
Biz artıq biz deyilik, biz artıq onların istədikləriyik! Biz artıq 
onların etdikləriyik! 
 
Zamanların ardından çağırır bizi qəhrəman dədələrimiz, 
babalarımız, bizə deməyə sözləri var, artıq nə dediklərini 
anlaya bilmirik, cəlladlarımızın dili olmuş dilimiz! 
 
Onların qəhrəman papaqlarını düşmənlərimizin ayaqları 
altına atdıq, onların qılınclarını cəlladlarımızın əllərinə verdik! 
 
Dağlarımızı səsləyirik, babalarımızın səslədiyi dağlarımızı; 
tanımırlar bizi, səs vermirlər səsimizə, adlarını oğurlayıb 
aparmışlar! 
 
Çaylarımızı səsləyirik, babalarımızın ürəyini sərinlədən 
çaylarımızı; tanımırlar bizi, səs vermirlər səsimizə, adlarını 
oğurlayıb aparmışlar! 
 
Ellərimizi, yurdlarımızı səsləyirik, analarımızın mahnıları, 
laylaları ilə yaşıllanan, çiçəklənən ellərimizi, yurdlarımızı; 
tanımırlar bizi, səs vermirlər səsimizə, adlarını oğurlayıb 
aparmışlar! 
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Gəl, mənim Bahar’ım! Gəl Nigar’ımın sazlı-sözlü bacısı! 
Gəl, Həcər’imin gözəl, sevimli qızı!  
Gəl ki, od alıb yanır ürəyim, kişi ağlamaz deyərlər, mən 
ağlaram, amma sənin qucağında, mənim Bahar’ım! 
 
Məndən bir xəbər gözlə Bahar’ım!  Bir xəbər gözlə! 
 
 
Səni hər an, hər an, hər an gözləyən 
 
Özgür’ün 


