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MƏNİM BƏRAƏTİM

Mənim adım Berni Hoffmandır və mən həm də Toni Alamo 
kimi tanınıram. Bu mənim törətmədiyim bir cinayətə görə əfv 
müraciətimdir. 

20 Sentyabr 2016-cı il tarixində mənim 82 yaşım tamam olacaq. 
Mən tamamilə koram, əlil arabasındayam, şəkərim var və bir dəfə 
mən ürək tutmasından ölüb sonra yenidən həyata qayıtmışam. 
Məni həyata qaytarmaq üçün xəstəxanaya apardılar. Məni xüsusi 
cihaza qoşdular və geri qaytardılar. 

Yanıma gələn olanda görüşə hazırlaşmaq üçün mənə xeyli 
kömək lazım olur. Bir adam lazımdır ki, məni əlil arabasında qonaq 
otağına aparsın və qonaq getdikdən sonra məni geriyə otağıma 
qaytarsın. 

Mənim atam peşəkar estrada artisti olub. O, həm də Rusiya 
balet ustası və dünya səviyyəli artist olub. 

Mən səs yazma sahəsinə cəlb olundum və ağlıma belə bir ideya 
gəldi ki, “köhnə də dəbdədir” silsiləsindən iyirmi mahnını bir 
alboma yazdırım. Yığdığım albomun distributorluğunu və birbaşa 
poçt vasitəsilə satışını elə özüm edirdim – daha əvvəl bunu o vaxt heç 
kim hələ etməmişdi. Mən bir neçə ədəd iyirmi xit mahnıdan ibarət 
albomlar ərsəyə gətirdim və onların hamısı olduqca uğurlu oldu. 

Daha sonra Bitlz qrupunun meneceri Brayan Epşteyn tərəfindən 
qrupdan çıxarılan Pit Best ilə onun təşviqatı üçün müqavilə 
bağladıq. Bu təşviqat işinin qarşılığında isə mənə 6 orijinal Bitlz 
albomundan biri verildi. Pit Bestin anası Bitlz mədəni irsinin ən 
zəngin sahibi idi. Hələ də o albom məndədir, bundan əlavə mənə 
Pit Bestin “Best of the Beatles” adlı (Bitlz qrupundan Best) yeni 
qrupu tərəfindən yaradılan eyni adlı albomu da verildi, o albomu 
da hələ saxlayıram. 

Mən xilas olduqdan sonra, kilsə ilə birlikdə Naşvil, Tennessidə 
bütün dünyada ən uğurlu geyim butiklərindən birini açdıq. O, “The 
Alamo of Nashville” adlanırdı. Dünya miqyasında yayımlanan və 
baş rolunu Larri Haqmanın oynadığı Dallas teleserialı və Larri 
Haqmanın bütün komandası üçün geyimlərin hazırlanması üzrə 
lisenziya aldım. Minlərlə məşhur şəxslər və bir çox filmlər üçün 
geyim dizaynları hazırladım. Mattel Toysun Barbi kuklası bütün 
Birləşmiş Ştatlar boyu dərc edilən qəzetlərdə bəyan etdi ki, mən 
onun ən sevimli geyim dizayneriyəm. 

Dolli Partonun özü və onun Family Band qrupu üçün Dollivud 
kostyumunu da mən hazırlamışdım. Sonni və Şer, Bitlz, Elvis 
Presli, Maykl Cekson və Cekson Fayv üçün reklamlar etmişəm. O 
cümlədən Halk Hoqan, Honki-tonk Men kimi məşhurlaşmış Roy 
Ueyn Farris, Mayk Tayson, cənab T. və Formula Bir sürücüləri kimi 
məşhur idmançılar üçün də geyimlər hazırlamışam. Mandrel ailəsi 
üçün də geyimlər dizayn etmişəm. Boks reklamçısı Don Kinq üçün 
də geyim hazırlamışam. 

Son əlli il ərzində Müjdəni yaymaq sahəsində fəaliyyət 
göstərmişəm. 1964-cü ildə otuz yaşım olanda İsa Məsihə Rəbbim 
və Xilaskarım olaraq iman edərək xilas oldum və ondan sonra 
məndən doqquz yaş böyük olan həyat yoldaşım Suzan ilə evləndim. 
Onunla o vəfat edənə kimi, on yeddi il evli oldum. 

Altmışıncı illərin ortalarında (azı əlli il bundan əvvəl), mən 
və həyat yoldaşım Hollivud küçələrinə çıxaraq, hippilərə (60-cı 
illərdə yaranan və dini dəyərləri qəbul etməyən gənclər qrupu) və 
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enişli-yoxuşlu həyatın müxtəlif sferalarından olan hər cür insana 
İsa Məsihi Rəbb olaraq tanımaları üçün xidmət etmişik. Onların 
əksəriyyəti bu gün də mənimlədirlər. Minlərlə hippi azdıqları 
yoldan dönüb və Məsihdə yeni həyata qovuşaraq (yenidən 
doğulmuş) xristian olublar. Onların getməyə yeri olmadıqda, biz 
onları sığınacaqla təmin etdik, geyim, qida, tibbi, stomatoloji, eynək 
kimi ehtiyaclarını və normal yaşayış tələbatlarını qarşıladıq. Onları 
ehtiyac duyduqları hər şeylə təmin etdik, ən əsası isə İsa Məsihi 
Rəbb kimi tanımaları və xilas olmaları üçün onlara yol göstərdik və 
onları Allahın Sözü olan ruhani qida ilə təmin etdik. 

1972-ci ildə Kaliforniya ştatının qubernatoru Ronald Reyqan Los 
Anceles ərazisində narkotiklərlə bağlı fəaliyyətin və cinayətkarlığın 
səviyyəsini azaltmaqda müstəsna töhfəmizə görə təşəkkürnaməni 
təqdim etmək məqsədilə, köməkçisi Herbert Ellinqvudu 
Kaliforniyanın Sauqus şəhərində yerləşən kilsəmizə göndərmişdi. 

Mən xristianların, xüsusilə də həqiqi ruhani liderlərin illər boyu 
təqib olunması haqqında eşitmişdim. Sən demə, bu həqiqət imiş! Xilas 
olduğum vaxtdan etibarən, mən də Müqəddəs Kitabda müqəddəslərin 
keçdiyi eyni təqiblərdən keçmişəm. Mən qətldən başqa hər şeyə görə 
uydurulmuş dəlillər əsasında ittiham olundum, hətta qətl törətməkdə 
də məni ittiham etməyə çalışdılar, lakin alınmadı. 

Geyim istehsalı üzrə çox çalışdıq. Kino ulduzları onları 
geyinirdi. Bizim məhsullar Nyu Yorkun “Macy’s” mağazalar 
şəbəkəsində, “Neiman Marcus” mağazalarında, Merry-Go-Round 
və yüzlərlə digər mağazalarda satılırdı. Bizi sevməyənlər (dövlət 
məmurları) geyimlərimizin satıldığı bütün mağazalara gedir və 
orada danışırdılar ki, guya biz azyaşlıların istismarı ilə məşğuluq, 
onların əməyindən sui-istifadə edir və mağazalara təchiz etdiyimiz 
geyimlərin hazırlanmasında qeyri-qanuni olaraq uşaqların 
hüququnu pozuruq. Bu bir ağ yalan idi. Bunu, mağazalarında 

olan paltarlarımızın ödənişini etməmək və bir daha bizdən sifariş 
qəbul etməmək məqsədilə deyirdilər. Əgər bir daha mənim 
paltarlarımdan alsalar, mağazalarını bağlamalı olacaqlar. 

Biz uşaqların qayğısına onların valideynlərindən daha yaxşı 
qalırdıq, çünki onların valideynlərinin maddi imkanı bizimki qədər 
yaxşı deyildi. Lakin onlar bizim bütün əmlakımızın əldən getməsinə 
şərait yaratdılar. Kilsələrimizi bizdən aldılar. Onlar mənim kilsəmə 
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gedən adamları həbsxanaya atırdılar. Onlar imanlılarımızın 
uşaqlarını götürüb tərbiyə evlərinə verdilər, məni isə hamısı yalan 
olan bir neçə səbəbə görə həbs edib həbsxanaya atdılar. 

Mənim həbs edilməyimin səbəbi odur ki, məhkəmə prosesi 
olduqca tələsik aparıldı. Mən tələsik məhkəməyə çıxarıldım və tez 
bir zamanda haqqımda hökm sürüldü. 

Bunun hamısı kilsəmdə olan 28 yaşlı qadın Canet Orlandonun 
mənə atası ilə cinsi əlaqədə olduğunu etiraf etməsi ilə başladı. 
Kilsəmdə ailə üzvləri arasında cinsi əlaqəyə (insest) yol vermədiyim 
üçün, mənə danışdıqlarına əsaslanaraq, onun atasını kilsədən 
qovdum. Onun həyat yoldaşı və uşaqları da onunla birlikdə kilsəni 
tərk etdilər. Onlar gedəndən bir xeyli sonra, Canet hekayəsini 
dəyişdi və söylədi ki, o bu haqda yalan söyləyib və heç vaxt atası 
ilə cinsi əlaqədə olmayıb. Heç vaxt inanmazdım ki, kimsə öz 
atası haqqında belə yalan danışa bilər və ailəsinin onun yalanları 
ucbatından necə əziyyət çəkməsinə tamaşa edə bilər, buna görə də 
mən o qadını kilsədən qovdum. 

O, kilsəmizi tərk etməzdən əvvəl, kilsədə olan digər qızlara 
yaxınlaşıb mənə tamamilə məlum olmayan hər cür yalanlar 
danışdı. Daha sonra hökumət onları “Cult Awareness Network” 
adlanan, indi isə “Wellspring Retreat” adını daşıyan, xristianlara 
qarşı nifrəti təşviq edən, radikal anti-xristian qrupuna göndərdi. 
Məhz bu qurumda mənə qarşı yürüdüləcək mühakimə prosesi 
məşq edilərək, müfəssəl şəkildə təşkil olunmuşdur ki, onlar hamısı 
məhkəmə zalında eyni saxta hekayəni danışsınlar. 

Şahidlərin bir neçəsi əvvəl imtina edərək bu insanların 
gündəliyinin bir hissəsi olmaq istəmədilər, lakin onlar təslim 
olana qədər CAN Şəbəkəsi və dövlət tərəfindən davamlı olaraq 
təqib edildilər. Köhnə CAN Şəbəkəsi artıq “Scientology Church” 
(Sayentologiya Kilsəsi) kilsəsi tərəfindən məhv edilib. Onlar bir 
məhkəmə işi əsasında CAN Şəbəkəsini məhv edə bilmişdilər və 
buna görə də həmin qurum adını dəyişib “Wellspring” olub.

Bu şahidlər bir şouda iştirak etmək və ağlayaraq tamaşaçıların 
rəğbətini qazanmaq məqsədilə hazırlıqdan keçdilər. Baş federal 
müstəntiq tərəfindən mənim işimə baxılarkən də, onların çıxışını 
müstəntiq özü istiqamətləndirirdi. O, prokuror masasında oturur 
və şahidlər danışarkən onlara ip ucları verirdi. 

Mənim həbsimə səbəb olan başqa bir şey Arkanzas ərazisində 
qəzetlərin və digər media vasitələrinin qudurğanlığı oldu. Media 
50 il ərzində apardığı məkrli kampaniyalarını mən mühakimə 
olunmazdan əvvəl həbsdə olduğum zaman daha da sərtləşdirdi. 
Onlar məni tanımırdı, bizim kilsəmizə də gəlməmişdilər. Onlar 
hər cür yalanlar yayımlayırdılar. Qərəzsiz hakimlər və ədalətli 
mühakiməyə nail olmaq mənim üçün imkansız idi. Eyni hal 1994-
cü ildə məni vergidən yayınmaqda yalandan ittiham edərkən baş 
vermişdi. Mənim kilsəm vergidən azaddır və mən də həmçinin, 
lakin onların yalanına görə mən federal həbsxanada dörd il 
keçirtdim.  
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Bütün məhkəmə zalı mənə qarşı qəzəblə nəfəs alırdı. Mən 
vəkillərimdən soruşdum: “Niyə mənim şahidlərimi çağırmırsınız? 
Niyə mənə imkan vermirsiniz ki ifadə verim? Niyə məni müdafiə 
etmirsiniz?”. Onlar da cavabında belə dedilər: “Sən istəyirsən ki, 
bizi əzib suyumuzu çıxarsınlar? Məhkəmə zalındakı insanlar o 
qədər qəzəblidirlər ki, onlar səni müdafiə etdiyimizə görə bizi əzib 
suyumuzu çıxarar və şəhərdən qovarlar.” 

Hazırda mən yeddi il yarımdır ki, saxta ittihamlara görə 
həbsxanadayam, və həmin müddətin bir il yarımdan çoxunu 
xəstəxanada keçirmişəm. Həqiqətən də mən anlamıram ki, Rəbbə 
əlli il xidmət etdikdən sonra bütün bunlar mənim başıma necə 
gəldi. Mənə qarşı ifadə verənlərin əksəriyyətini doğrudan da heç 
tanımıram, onların yalnız adlarını bilirəm və bəlkə bir və ya iki 
dəfə üzlərini görmüşəm. 

Bütün təqiblər boyunca biz dünyaya Müjdə ədəbiyyatı və Müqəddəs 
Kitab nüsxələrini yaydıq. Biz bütün dünyadan minlərlə və daha çox insanı 
göstərdiyimiz xidmət, o cümlədən müəllifi olduğum və pulsuz payladığımız 
ədəbiyyat vasitəsilə Məsihin yoluna gətirmişik. Göstərdiyimiz xidmət 
nəticəsində Allah Kəlamının nöqsansız həqiqətini eşidib qəbul edən 
müsəlmanlar, hinduslar, ateistlər və digərləri yeni həyata qədəm basdılar. 
Cinayətkarlığa qurşananlara, xəstəliyə tutulanlara, ümidsiz olanlara, 
özünə qəsd etmək istəyənlərə biz Məsihin Müjdəsini vəz etdik, yeni həyat 
yolunda gəzməyə qərar verənlərə Rəbbi tanımaqda böyümələri və imanda 
möhkəmlənmələri üçün xidmətimizin təşkil etdiyi yataqxanalarda yaşayış 
yeri ayırdıq və bu insanların həyatına yeni ümid gəldi . 

İllər ərzində müxtəlif müəssisələrdən qazandığım bütün 
pulları Müjdəni yaymaq üçün sərf etmişəm. Əlli ildən çox bir 
müddətdə, kasıblara və əziyyət çəkən insanlara kömək etmişəm. 
Mənim həbsxanada olmağım fəaliyyətimizə ciddi maneə yaratsa 
da, biz hələ də bütün dünya miqyasında fiziki və ruhani ehtiyacları 
qarşılamaq yolunda yardım göstərməkdə  davam edirik. 

Müjdəni yaymaq xidmətini davam etdirə bilməyim üçün 
azadlığa çıxmağım həm bizim bölgədəki, həm də bütün dünyadakı 
insanlar üçün olduqca faydalıdır. Son dərəcə xəstə olduğumu 
deməyə ehtiyac yoxdur, lakin buna baxmayaraq mən xidmətimi 
davam etdirirəm. Onlar məni “vəhşi” kimi qələmə vermək istəyir, 
ancaq mən vəhşi olmaq üçün çox qoca və çox xəstəyəm. 

Diqqətinizi ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Buradan çıxmağım 
üçün edə biləcəyiniz hər cür yardıma görə minnətdaram. Allaha dua 
edirəm ki, xidmətimizdə və insanlara köməkdə bizi dəstəkləmək 
üçün Xudavənd aranızdan bəzilərinizi cəsarətləndirsin və istifadə 
etsin. Allah sizə xeyir-dua versin! Sizdən tezliklə eşitmək ümidi ilə.
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