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    Zaur USTAC 

 

                        BAŞ REDAKTORDAN 
Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun, Böyük Allaha! 
Xoş gördük sizləri! “Yazarlar”ın  söz dünyasına xoş gəlmisiniz! 
Bu  sayımız  görkəmli ədəbiyyatşünas alim  Qurban Bayramovun söz 

və hikmət haqqında  maraqlı yazısı ilə başlayır . Mövzu üzrə söhbət 
Kamal Camalov tərəfindən  Mirzə Ələkbər  Sabir yaradıcılığının  
əhəmiyyəti  barəsəndə uğurla davam etdirilir.  “Tərəfsiz ədəbiyyat 
tarixdir” formatına  müvafiq  Əli bəy Azərinin povesti və Şuşaya  
həsr olunmuş şeirlər əsas məqsədimizə xidmət edən  mətnlərdir. 
Rəşad Məcidin, Kənan Hacının  və digər müəlliflərin  Şuşa haqqında 
olan  şeirləri  dünyanın olduqca müxtəlif ölkələrində yaşayan ana 
dilli oxucularımız tərəfindən  böyük  maraqla qarşılanmışdır. “Şuşa 
haqqında 8 şeir” yalnız bir platforma üzərindən gündəlik olaraq 

təxminən  1000-1200 oxucu  tərəfindən oxunur. Bütün bunlardan  

əlavə Qurban Bayramovun doğum  günü  münasibəti ilə “Yazarlar”ın  
təbriki  və Yusif  Nəğməkarın qələmə aldığı təbrik şeiri  oxuculara 

təqdim olunur.  
Sonda “Kərəmli -700” layihəsinin bitməsi barəsində  hesabat –qeyd 

yer alıb.    Buyurun, May -2022  (17-ci) sayımızla tanış olun! 

                                                   

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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    Qurban BAYRAMOV 

 

Elmin və şeirin övladı – Hamlet İsaxanlı… 
Qarşımda, masamın üstündə Əli Rza Xələflinin diqqətlə 
oxuduğum və şair-publisist Hamlet İsaxanlının poeziyasına, 
onun “Ziyarət” poemasına həsr etdiyi yeni kitabı – “Həyatın 
dastanı” durur… 
Lakin, lap əvəldən başlamaq istəyirəm. Elə, Əli Rza Xələflini 
tanıdığım vaxtdan. Daha bu imzaya, bu ada şair, yazıçı, 
publisist, jurnalist, tədqiqatçı adlarını əlavə etmədən. Çünki, Əli 
Rza Xələfli imzası müasir ədəbi və ictimai mühitdə özünə elə 
köklü-köməcli yer tutubdur ki, adı çəkilən kimi bunların hamısı 
yada düşür. Özü də, həqiqət naminə, onu da deyim ki, 
sıraladığım bu yaradıcılıq shəsinin hər birində Əli Rza Xələfli 
özünəməxsus, orjinal bir məqamdadır və elə onun birilə də 
məşğul olsayıdı tanınacağıdı, seviləcəyidi, rəğbət 
doğuracağıdı…  
Səhv etmirəmsə, buna yaradıcılıq polufonizmi deyirlər, başqa 
sözlə, Əli Rza Xələfli çoxşaxəli yaradıcılıq imkanlarına malik 
“qələmsiz” qələm adamıdır və mən özüm də elə əvvəldən onu 
bu cürə tanımışam… “Qələmsiz qələm admı” ifadəsini də, 
deyəsən, ilk dəfə mən onun haqqında işlətmişəm, özü də bir 
əlavə ilə, demişəm ki, Əlirza Xələfli qədim Roma filosofları kimi, 
nə yaradırsa, bir əli cibində, bir əlində siqaret tutaraq qələmsiz-
kağızsız diktə edir. İndi də əlavə edirəm ki, fikri improvizə 

https://yazarlar.az/tag/qurban-bayramov/
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edərək, nə yaradırsa şifahi şəkildə yaradır. Elə ona görə də, 
onun bütün yaradıcılığı şifahi xalq yaradıcılığı təkin şirin, 
cazibadar və diqqətçəkəndir…             

Bu sözləri də onun haqqında mən yazmışam və təkrar 
etməkdə məqsədim budur ki, fikrimi gəlişigözəl söz təkin yox, 
sabit qənaətim təkin irəli sürmüşəm: “Mənim üçün (həmçinin 
eləcə də onu tanıyanlar üçün də) heç bir metaforaya 
sığışmayan bir qələm əhli, ürək və əqidə dostum var – bu, şair, 
yazıçı, publisist-jurnalist, tədqiqatçı-tənqidçi Əli Rza Xələflidir! 
Bu adın, bu imzanın özü müasir ədəbi prosesdə həyatı bədii-
fəlsəfi dərkin və inikasın bütöv bir sistemini özündə ehtiva 
etməyə qadirdir!.. Əli Rza Xələfli adı, imzası ədəbi-bədii 
siferada ülfət və ünsiyyət mücəssəməsidir! Ülfət və ünsiyyət 
intiqralının bütün kodları onun ürəyinin, qəlbinin döyüntüləri ilə 
kodirovka ola bilər!..” 

“İnteqral” deyəndə yadıma bir el kəlamı düşdü: “Dost dosta tən 
gərək!” Əslində, bu kəlamı yaradıcı aləmə tətbiq eləyəsi olsaq, 
bir-biri haqqında söz deyən yaradıcı şəxsiyyətlər də, gərək ki, 
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bir-birinə tən gəlsin. Əli Rzanın qələm dostu, tanınmış alim, 
riyaziyyatçı, deyilənə görə, riyaziyyat elminin bütün 
“inteqrallarının” açarını cibində gəzdirən, fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru, professor, bizim üçünsə istedadlı şair-publisist 
Hamlet İsaxanlıdır və Əlirza Xələflinin Hamlet İsaxanlı 
yaradıcılığına müraciət etməsi, ondan bir kitablıq söz yazması 
bu iki yaradıcı şəxsiyyət tipinin bir-birinə tən-dürüst 
gəlməsidir…  

Elə buradaca, tanınmış şair-publisist, tərcüməçi, kitabın 
redaktoru Hafiz Rüstəmin “Həyatın Dastanı” kitabına yazdığı, 
kitabın özü qədər dərin, mənalı “Həyatın Dastanı”nda 
“Ziyarət”in fəlsəfi mahiyyəti” adlandırdığı ön sözündən bir 
abzası fikrə qüvvət kimi misal gətirirəm: “Çünki ən azı iddiayla 
tələb, imkanla gerçəklik, formayla məzmun, təsadüflə zərurət 
bir-birini tamamlamayanda, başqa sözlə, real həyatla tale 
yazısı üst-üstə düşməyəndə heç nə alınmır. Əksinə, bütün 
bunlar düz mütənasib olanda, ədəbi şəxsiyyətin missiyası 
qismən müəyyənləşir.” Ziyalı şəxsiyyətinə və təfəkkürünə 
böyük hörmət bəslədiyim Hafiz Rüstəmin bu postulatından 
çıxış edərək “Həyatın Dastanı”nın müəllifi Əli Rza Xələfli ilə 
“Ziyarət” poemasının müəllifi Hamlet İsaxanlını görək bir ziyalı, 
şair, alim tipi kimi nələr birləşdirir, hansı cəhətlər üst-üstə 
düşür, bunların yaradıcı şəxsiyyətləri arasında düzmüntənasib 
gələn hansı məqamlardır ki, hər iki ədibi, hər iki ədəbi 
şəxsiyyətin missiyasını müəyyənləşdirib. 

Ümumiyyətlə, Hamlet Isaxanlı adı çəkiləndə o belə 
səciyyələndirilir: alim və ictimai xadim, fizika-riyaziyyat elmləri 
doktoru, professor, pedaqoq, şair, yazıçı və publisist, 
tərcüməçi, riyaziyyat, humanitar və sosial elmlər üzrə məqalə, 
kitab, dərslik və monoqrafiyalar müəllifi, Xəzər Universitetinin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, Dünya 
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məktəbinin həmtəsisçisi, naşir, və redaktor… 
Biz burada Əli Rza Xələfli şəxsiyyəti ilə Hamlet İsaxanlı 
şəxsiyyətini müqayisə etmək fikrindən uzağıq, amma kimin kim 
haqqında söz, fikir demək səlahiyyəti ədəbi təsərüfatda və 
prosesdə mühüm amildir. Bu cəhətdən hər iki ziyalı şəxsiyyəti 
çox müxtəlif tərəflərdən və məqamlrdan bir-birini tamamlayır… 
Blə ki, Əli Rza Xələfli də, Hamlet İsaxanlı da müasir ədəbi 
prosesdə ən müxtəlif məqamlarda, məqamında nüfuzlu söz 
demək səlahiyyətinə malik ziyalılarımızdandırlar…  

İndiyənə qədər Hamlet İsaxanlının həyat və fəaliyyəti müxtəlif 
müəlliflər tərəfindən yazılmış elmi, bədii və publisistik yazılarda, 
məqalə və kitablarda, sənət əsərlərində öz geniş əksini 
tapmışdır. Məsələn, Fuad Tanrıverdiyevin 1997-cu ildə nəşr 
olunmuş “Hamlet İsaxanlı. Alim və qurucu ömrü” kitabında 
alimin həyat və fəaliyyəti hərtərəfli araşdırılmışdır. Knyaz Aslan 
və Vahid Ömərlinin 2005-ci ildə azərbaycan və rus dillərində 
dərc olunmuş “Bu dünyaya nə gətirdim…” kitabında Hamlet 
İsaxanlının elmi və bədii-publisistik yaradıcılığının, ictimai 
fəaliyyətinin və təşkilati işlərinin qısa təsviri ilə yanaşı, müxtəlif 
ölkə və millətlərdən olan tanınmış elm, sənət və mədəniyyət 
xadimlərinin onun haqqında deyilmiş fikirləri də verilmişdir. 
Bunlarla yanaşı, Azərbaycanda, ABŞ, Kanada, Rusiya, Türkiyə, 
Gürcüstan, İran, Hindistan, Çin, Estoniya və başqa ölkələrdə 
alim, yazıçı, şair və jurnalistlər onun barəsində çoxsaylı 
məqalələr yazıb dərc etdirmişlər. Onun barəsində dünyanın 
onlarla ən nüfuzlu şəxsiyyətlərinin dediyi söz içərisindən ikisini 
seçmələyib təqdim edirəm: 
Azərbaycan mədəniyyətinin, elmi fikrinin nüfuzlu 
nümayəndələrindən biri olan, tanınmış diplomat, “Azərbaycan 
Doplomatiya Akademiyası”nın prezidenti, professor Hafiz 
Paşayev, Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı sabiq səfiri: 
«Hamlet müəllimin fəaliyyəti respublikamızın ictimaiyyətinə 
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yaxşı bəllidir. Öz elmi işini riyaziyatçı kimi başlayıb, həmin 
sahədə dəyərli nəticələr əldə etdikdən sonra o, elm, təhsil, 
humanitar və ictimai sahələrdə daha geniş fəaliyyətə qoşulmuş 
və ölkəmizdə keçirilən islahatlar üçün əhəmiyyətli konkret işlər 
görmüşdür. 

Professor Hamlet İsayev (İsaxanlı) elmin və təhsilin inkişafında 
sərhədsiz mübadilə və ünsiyyətin vacib olmasını hələ Sovet 
dövründə yaxşı dərk edib, Azərbaycan elminin xaricdə 
tanınması üçün əlindən gələni etmişdi. Həmin təcrübə, 
yaratdığı əlaqələr inanıram ki, hazırda Xəzər Universitetinin 
işlərində əvəzsizdir. Onun Amerika universitetləri ilə birgə 
proqramlar üzrə müvəffəqiyyətlə apardığı işləri qeyd edərək, 
məmnuniyyətlə yada salıram ki, səfirliyimizin müdaxiləsi ilə 
ABŞ hökumətinin Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi ilk təhsil 
layihəsi məhz Hamlet müəllimin yaratdığı və rəhbərlik etdiyi 
universitetlə bağlı olmuşdur». 
Zəlimxan Yaqub, xalq şairi, millət vəkili: «Hamlet İsaxanlı – 
gözəl insan və böyük alim! Bu qün varlığıyla vətəninə bağlı əsil 
Azərbaycan vətəndaşı! Yüksək intellekt, böyük ağıl, güclü zəka, 
nadir istedad sahibi! Təkcə Gürcüstan azərbaycanlılarının deyil, 
təkcə Azərbaycan Respublikasının deyil, dünya 
azərbaycanlılarının ən şöhrətli nümayəndələrindən biri! 
…Kökünə, nəslinə, torpağına, ədəbiyyatına, tarixinə, 
musiqisinə dərindən bələd olan, ömrünü elmi, bədii, siyasi, 
psixoloji, tarixi axtarışlara həsr edən bir neçə sahənin yorulmaz 
tədqiqatçısı! Dünyanın müxtəlif millətlərə və ölkələrə məxsus 
olan ən böyük alimlərini heyrətə gətirən Vətən oğlu!..” 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, şairlərdən Nəriman 
Həsənzadə, Hüseyn Kürdoğlu, Müzəffər Şükür, Şahin Fazil, 
Səadət Buta və başqaları Hamlet İsaxanlı şəxsiyyətinə xüsusi 
şeirlər həsr etmişlər. Onun elmi-bədii yaradıcılığı və şəxsiyyəti 
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haqqında Azərbaycanda Camal Mustafayev, Manaf 
Süleymanov, Nurəddin Rzayev, Mövlud Süleymanlı, Mirabbas 
Qasımov, Vidadi Babanlı, Kamran Nəzirli, Xəlil Məcidoğlu, 
Vaqif Arzumanlı, Aydın Xan və digər müəlliflər, Türkiyədə 
Mətin Turan, Çində Van Dzen Bo, Rusiyada V. Odinets, 
Lyudmila Lavrova, İran, Gürcüstan və digər ölkələrdə müxtəlif 
elm və sənət adamları dəyərli fikirlər söyləmiş, məqalələr yazıb 
dərc etdirmişlər.  

Şair, yazıçı və jurnalist, tədqiqatçı-publisist, “Kredo” qəzetinin 
baş redaktoru Əli Rza Xələflinin “Həyatın Dastanı: ədəbi-fəlsəfi 
düşüncələr” Hamlet İsaxanlının “Ziyarət” poemasının motivləri 
əsasında”, “Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı” (2012) kitabı isə 
Hamlet İsaxanlının poetik yaradıcılığına həsr olunmuş əsərlər 
sırasında xüsusi, özü də deyərdim ki, əhəmiyyətli, siqlətli yer 
tutur (əsər əvvəlcə uzun zaman ərzində hissə-hissə “Kredo” 
qəzeti səhifələrində dərc olunmuşdu). 

Bu kitab, Hamlet İsaxanlının təkcə bir poeması haqqında 
yazılsa da, Əli Rza Xələfli elə bir üslubi fənd tapır ki, bu fonda 
onun poetik yaradıcılığı, şəxsiyyəti, elmi-ictimai fəaliyyəti 
barədə müfəssəl təsəvvür yaradır. Həmçinin, müəllif – Əli Rza 
Xələfli “Həyatın Dastanı” kitabını bir şair fəhmi və bir tədqiqatçı 
təfəkkürü ilə yazdığından, Hamlet İsaxanlı poeziyasını müasir 
Azərbaycan poeziyasının faktı təkin götürmüş, bununla da 
ümumən müasir ədəbi proses haqqında da qənaətlərini və 
ədəbi-fəlsəfi düşüncələrini oxunaqlı, şirin-şairanə bir üslubda, 
müasir publisistikanın son imkanları çərçivəsində, hisslərini və 
fikirlərini yüksək səmimiyyətlə yoğuraraq ortaya qoymuşdur…  

Əslində bu əsəri ilə Əli Rza Xələfli Hamlet İsaxanlını müasir 
şeirin xanı, poetik ruhun Məsihi kimi təqdim etmiş, onun bədii 
yaradıcılığının heç kəsin görmədiyi və ya görə bilmədiyi 
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Hamlet fəlsəfəsini açmışdır… Və “Hamlet İsaxanlı kimdir?” 
sualına bədii-publisistik, fəlsəfi-estetik manerada cavablar 
axtararaq bu maraqlı şəxsiyyətin ədəbi-ictimai müstəvidə 
tutduğu yeri aşkarlamışdır…  
Əli Rza Xələfli əsərinin əvvəlindəcə ədəbi niyyətini ortaya 
qoyaraq yazır: “H.İsaxanlı kimdir? Bu suala axıradək cavab 
vermək yəqin ki, müasirlərimiz üçün olduqca çətin olacaq. 
Buna görə də onun şəxsiyyətindən, bir müəllif olaraq 
yaradıcılıq dünyasından, ən başlıcası, onun elmi-bədii 
yaradıcılığından danışmaq məsuliyyət, ədəbi-elmi cəsarət 
tələb edir. Bizim qiymətləndirdiyimiz onun çox böyük mənəvi 
aləmi, şairlik dünyasıdır. …H.İsaxanlının ictimai-fəlsəfi 
görüşlərini, insani məhəbbət duyğularını əks etdirən poetik 
örnəklərində biz onun mənəvi gücü ilə qarşılaşırıq.”  

Əli Rza Xələfli öz qələm dostu haqqında yüksək səmimiyyətlə, 
deyərdim, bir az da vurğunluqla danışır, ona Azərbaycanın 
ədəbi-mənəvi tarixində yeri olan, yeri görünən poetik sözü ilə 
özünü diktə edən bir sənətkar səviyyəsində yanaşaraq 
əminliklə deyir: “H.İsaxanlı sözün övladıdır, elmin övladı 
olmaqdan əvvəl. Kövrək duyğularının tarixi nə zamandan 
başlamasından asılı olmayaraq, şeirin, poeziyanın övladıdır…  
…H.İsaxanlının poeziyasında lövhələr tez-tez dəyişir. O, bütün 
ruhu poeziyanın hakimiyyəti altında olan və bu hakimə özünü 
bütün varlığı ilə təslim edən istedadlı bir şairdir. Və heç 
şübhəsiz, heç vaxt H.İsaxanlının səmimiyyətini onun 
şairliyindən ayırmaq olmaz. Bəlkə də, onun şairliyinin və 
demək poeziyasının ən üstün məziyyətlərindən biri 
səmimiyyətdir – həyata, insanlara, eləcə də keçmişə və 
gələcəyə səmimiyyət. Oxucu, H. İsaxanlının ən azı hədsiz 
səmimiyyəti qarşısında qibtə hissi ilə düşünməli olur. Onun 
şeirləri insan qəlbinin dərinliklərindən süzülüb gəlir, duyğu ilə, 
hissiyyatla süzülüb gəlir…”  
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Əli Rza Xələfli, bu əsərində də, şübhəsiz Hamlet İsaxanlı 
şəxsiyyəti ilə bahəm öz şəxsiyyətinin bütövlüyünü də ortaya 
qoymuş olur. Hamletin poezyasının oyatdığı duyğulardan irəli 
gələn hansısa fövqəltəbii qüvvənin təsiri ilə onu bir şair, bir 
yaradıcı kimi daxildən sıxan, ona əziyyət və güc verən, 
sevindirən, sözün fəthindən qürurlanan hisslərini, ədəbi-estetik 
görüşlərini, ictimai-fəlsəfi düşüncələrini ifadə edir, bəzən fikrin 
improvizə dalğalarında uyarlı və tutarlı gəzişmələr aparır… 
Bütün bunlar Əli Rza Xələflinin “Həyatın Dastanı” kitabını, 
doğrudan da həyat haqıında, müasir dünyamız haqqında, 
müasir poeziyamız və ədəbi-bədii fikrimiz barəsində elmi-
publisist üslubda yazılan dastana çevirir – həyat dastanına, 
həyatımızın dastanına!…  

Əli Rza Xələflinin “Həytın Dastanı” əsərində belə bir məqam da 
diqqətimi cəlb elədi. O, Hamlet İsaxanlıya xitabən yazır: 
“Əzizim Hamlet müəllim, sizin zəngin yaradıcılığınızı oxuduqca 
sizin insan hisslərinin rənga¬rəng xəritəsində ən ecazkar, 
bəlkə də, ekzotik ərazilər zonası olaraq təsvir elədiyiniz 
məqamları gözümün önünə gətirirəm və həmin anlarda 
düşünürəm ki, insan hisslərinin bu qeyri-adiliklərini ancaq şair 
görə bilər.” 
Çox doğru, düzgün, özü də elmi-psixoloji müşahidədir! Elmi, 
publisistik yaradıcılıqda da belədir. Bədii təfəkkür sahibləri 
bədiyyatı daha dolğun, daha dürüst duya və qiymətləndirə 
bilərlər. Bu mənada, şair-publisist Əli Rza Xələfli, Əli Rza Zal 
oğlu şair – publisist, alim-riyaziyyatçı Hamlet İsaxanlını, Qaçaq 
İsaxanın şair nəvəsini doğru-dürüst anlaya bilir, onun heç 
kəsin görmədiyi, daha doğrusu görə bilmədiyi tərəflərini görüb, 
qədrini-qiymətini bilə bilir! Ancaq şair şairin qəlbinin 
pünhanlarına, gizlinlərinə bu qədər mərhəmliklə əl apara bilər 
ki, biz bunu Əli Rza Xələflinin “Həyatın Dastanı” bədii-
publisisistik üslubda yazdığı fəlsəfi-estetik traktaktının hər 



Yazarlar                                                May   2022 

 

 12  

 

fəslində, hətta fəsillərin başlıqlarında belə müşahidə etdik. 
“Kövrək sözün işığında”, “Bitik”lər nəsillərə ünvandır”, 
“Göynəyin köynəyində”, “Obrazın məntiqi – həyatın mənası”, 
“Yurda könül ziyarəti”, “Söz var, kimsəyə deyilməz”, 
“Yaşamağın vətəndaşlıq mahiyyəti”, “Səsin işığı”, “Poeziya – 
ruhun zərrələri”, “Çiçəklər önündə təzim”, “Bənzərsiz anların 
poeziyası”, “Aristarxlara cavab”, “Həyatdakı həqiqət – yuxudakı 
səadət”, “Dedal və İkar əfsanəsi”, “Hamlet – olum-ölüm 
arasında”, “Yaddaş simfoniyası – son akkordlar” təkin 
başlıqların hərəsi bir şeir misrasını, hərəsi bir fəlsəfi postulatı 
xatırladır və deyim ki, gəlişigözəl ifadələr deyil, fəsllərdəki 
məna və mahiyyətə, qoyulan problemə, məzmuna tamamilə 
uyar, Hamlet İsaxanlı poeziyasının kod açarına çevrilən 
başlıqlardır və oxucunu məcbur edir ki, oxu, gör bu başlıqların 
arxasında hansı mətləblər, mənalar gizlənibdir… Oxucu hiss 
edir ki, qeyri-adi, bənzərsiz, filosof və şair düşüncəli, zövqü 
yüksək məqamda olan bir qələm sahibi ilə həmsöhbət olacaq. 
Və belə də olur!.. 

Əli Rza Xələflinin təhlilləri zərif, şərhləri mənalı, izahları 
inandırıcıdır. O, Hamlet İsaxanlının poetik üslububnda 
müşahidə etdiyi elə məqamlara toxunur ki, bunlar onun 
yaradıcılığının mahiyyətindən irəli gəlir. Məlumdur ki, Hamlet 
İsaxanlı mənalı dördlüklər, bayatılar müəllifidir və bu onun 
poetik stixiyasında əsas yerlərdəndir. Əli Rza bu stixiyanı onun 
epik-lirik “Ziyarət” poemasında da aşkara çıxararaq belə 
mənalandırır: “H.İsaxanlının poeziyasında onu fərdiləşdirən, 
onun poeziyasını müasir şeiriyyətin boz-bulanıq axınından 
fərqləndirən bir cəhəti mütləq qeyd etmək lazımdır. Bu, bir 
bayatı ovqatıdır. 

Müəllif anasına ismarıc elədiyi mahnısını “Gedin, deyin anama” 
şəklində oxuyur. Nə qədər gözəldir, nə qədər ritmikdir, nə 
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qədər kədərli bir mahnıdır! Şairin bütün varlığını özündə ehtiva 
edən bu mahnı-oxşama, bu nəğmə-bayatı sanki xalqın min illər 
boyu ruhundan gələn, varlığına hopmuş olan, az qala onun 
özüylə əbədiyyətəcən yoldaşlıq edəcək bir kədərin səsidir. 
Bundan o yanası yoxdur.”  

Beləliklə, elə bu tərzdə Əli Rza Xələfli Hamlet İsaxanlının 
şeiriyyət aləminin söz, ritm və anəng qovuşuğunun sirli 
əlaqələrini sərrafcasına aşkarlayır, üzə çıxarır, bu 
harmoniyanın mahiyyətini izah edir, Hamlet İsaxanlının poetik 
üslubunu şərtləndirən lirik hissin ahəngdar təhkiyyə siferasına 
nüfuz edir: “Poeziya, nəzm və adi şeirdən fərqli olaraq daha 
çox fəlsəfi ümumiləşdirmədir. Poeziyada bənzərsizlik və 
təkrarsızlıq var. H.İsaxanlı da özünün səmimiyyətilə müşayiət 
olunan şeirlərində daha çox poetik ruhun daşıyıcısı kimi 
görünür. Onun “Ziyarət” poemasındakı əhval adi bir adamın, 
sıradan bir nəfərin əhvalı deyil. Onu oxuyan hər kəs özündən 
xəbəri olmadan, özünü o yerin adamı bilir, özünü elə orada bilir. 
Nə vaxtsa, hardasa bir qərib diyarda keçirdiyi hissləri yada 
salır. 

H.İsaxanlı istər şeirlərində, istərsə də “Ziyarət” poemasında 
sözü, fikri qafiyə xatirinə divana çəkmir. Elə təbii axarla öz 
ritmində ifadə edir. O, daxilində olan ritmi formaya tabe etməyə 
cəhd göstərmir. …Onun daxili aləmində səslənən simfoniya 
ağır-ağır, təmkinlə, kədərqarışıq bir ovqatla, necə varsa, eləcə 
də üzə çıxır. Daxili aləmindəki sarsıntılar, psixoloji gərginliklər 
onun misralarında açıq-aşkar duyulur. Bəzən bu fəryad 
şəklində, bəzən də həyatın xoş üzündən ruhlanan, həyat 
eşqilə alışan bir ürəyin çırpıntıları şəklində…” 
Əslində, Əli Rza Xələflinin qələmə aldığı “Həyatın Dastanı” 
əsəri də həyat eşqi ilə alışan bir ürəyin çırpıntılarıdır, 
müəllifinin mənəvi aləmindəki fırtınaların, təlatümlərin əks-
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sədasıdır. Əli Rza Hamletin lirik qəhramanına məxsus olan 
cizgiləri açdıqca, proyeksiya etdikcə onun özü də bir lirik 
qəhrəmana çevrilir, Hamletin lirik qəhrəmanına “Yaddaş Sahibi” 
adını verərək özü də sözün sahibinə çevrilir, onun əlindən 
tutub Yurd, Vətən, Torpaq adlandırdığımız mehraba doğru 
ziyarətə apararaq belə bir qənaəti ifadə edir: “Zənnimcə, 
insanın mənəvi pasportu onun mənəvi dünyasını təsdiq edən 
ən dəyərli sənəd, ən tutarlı şəxsiyyət vəsiqəsi onun kövrək 
duyğularını ifadə elədiyi sözdə öz əksini tapır. Söz insanın 
rişəsidir. İnsan danışanda onun kökünü hansı torpaqda 
bitdiyini, hansı mənəvi münbitlik üstündə boy göstərdiyini 
təsəvvür etmək olur. Təsadüfi demirlər ki, insan doğulduğu 
yerə, yurda, torpağa, təbiətə daha çox oxşayır.”  

Hamlet İsaxanlı Əli Rza Xələflinin zənnində, qələmində 
yurduna, torpaqına, doğulduğu yerin təbiətinə oxşayan bir 
obraz kimi canlandırılır və bu cür də təqdim olunur… Bütün 
istedadlı şairlər kimi, Hamlet İsaxanlının şairlik mahiyyətini, 
şairlik kübarlığını da bu oxşarlıqda görür… Və müəllif doğru 
olaraq bu versiyanı irəli sürür ki, Hamle İsaxanlı yurd yerlərini 
gəzə-gəzə ozanlıq edir və ozanlaşa-ozanlaşa Hamlet özü də 
Yurd atasına çevrilir: 
“Məlumdur ki, “Ziyarət”də insan özünü ruhi-mənəvi aləmdə 
hiss edir. Demək olar ki, müəyyən mənada, gerçəklikdən təcrid 
olunur. Özünə qapanma, hətta yaşını unutma, həmin 
yerlərdəki yaşın çağlarına qayıtma burada əsas şərtdir. Həmin 
o erkən yaşlarından dünya işığını ona qaytaran şəffaf 
eynəyinin arxasından boylanan gənc – əslində, eynəkli adam – 
o adam ki, indi kifayət qədər ömür yolu keçmiş, həyatın 
ağırlıqlarını çiyinlərində duyan bir ziyalı özü yurd atasına 
çevrilib.” 
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“Yurd atasına” çevrilən ozan-şairin “Ziyarət” poeması da özü 
kimi rişəsiz, köksüz, ənənəsiz deyil. Əli Rza Xələfli tədqiqatçı 
fəhmi ilə, onu ulu Şəhriyarın “Heydərbabaya salam 
kitabxanası”na ən dəyərli hədiyyə hesab edərək, “Ziyarət”i 
üslubca, ritm və havacatla olmasa da, (bu Hamlet İsaxanlının 
ustalığıdır) ruhca onun “Şəhriyar düsturu”ndan istifadə etdiyini 
bildirir, onu bu sıradan yazılmış dəyərli ədəbi-bədii fakt təkin 
qiymətləndirir: 

“Şəhriyar düsturu ilə, Heydərbaba ruhu ilə yazılmış əsərlərin 
dəqiq sayını bu gün bilən yoxdur. İraqdan Əlbüllətif 
Bəndəroğlu və onun “Yurt” dərgisi ətrafında birləşən çoxlu 
sənətkarlar “Heydərbabaya salam” poemasına nəzirələr 
yazmışlar. Cənubi Azərbaycanda da şairlər onun səsinə çox 
böyük hiss və duyğu ilə cavab vermişlər. 

…Bu günə qədər Cənubi Qafqaz əhatəsində olan azərbaycanlı 
şairlər də “Heydərbabaya salam” kitabxanasına özlərinin 
zəngin töhfələrini vermişlər. Çox böyük məmnunluq hissi ilə 
qeyd edərdim ki, bu sətirlərin müəllifi olaraq mən də “Bir Xələfli 
var imiş” adlı əsərimlə o möhtəşəm “salam” qarşısında mənəvi 
borcumu verməyə çalışmışam. Təəssüflə bunu da deməliyəm, 
Şəhriyar düsturundan istifadə ilə yazılmış “qrafoman” əsərlər 
də az deyil. Bunu da təbii qəbul etmək lazımdır. Hər kəs 
yaddaş fenomeninin ecazkar sarayına özünün istedadı, 
düşüncəsi və təxəyyülünün imkan verdiyi güclə daxil olur. Son 
vaxtlar yaddaş fenomeninin təsiri altında yazılmış Şəhriyar 
ənənəsini yalnız mənəvi olaraq qəbul edib özünün original 
forması ilə diqqəti çəkən çox maraqlı əsərlər yaranmaqdadır. 
Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin “Poylu beşiyim mənim” 
eposu, Hafiz Rüstəmin “Bakıdan Yardımlıya səyahət” yaddaş 
poeması, bu sıradan heç şübhəsiz, çox dəyərli yerlərdən birini 
tutan H.İsaxanlının “Ziyarət” poeması ədəbi-bədii dəyərinə, 
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“sağlam-estetik əsaslarına” görə yaşarılıq haqqı qazanacaq, 
zamanzaman müəllifinə şöhrət qazandıracaq əsərlərdəndir.”  
Mənə elə gəlir ki, müəllifin bu müqayisələri, “Heydərbaba 
kitabxanası” və “Şəhriyar düsturu” onun bir tədqiqatçı kimi 
tapıntısıdır və ədəbiyyatşünaslıqda tamamilə yeni anlayışlardır. 

Onun yeni yazı manerası da diqqətimi çəkdi. Əli Rza söz arası 
söz deyir! Poeziyada “lirik ricət” anlamı var. Elə bil ki, bu 
anlama uyğun olaraq Əli Rza publisistik ricətlər edir, sözə əriş-
arğac qatır, təzə-tər ilmələr artırır… Ümumiyyətlə, Əli Rzanın 
bu əsəri publisist ricətlərlə, elmi monoloqlarla, fikri 
imrovizələrlə süslənmiş, yeni üslubda yazılan monoqrafik 
tədqiqat əsəridir…  

Son olaraq qeyd edim ki, Əli Rza Xələflinin “Həyatın Dastanı” 
ədəbi-fəlsəfi düşüncələr əsəri Hamlet İsaxanlının “Ziyarət” 
poemasının motivləri əsasında yazılsa da, müasir 
poeziyamızın, ədəbi-estetik düşüncəmizin bir sıra problemlərini 
əhatə edən kompleks səciyyəli əsərdir.  Hamlet İsaxanlı da, Əli 
Rza Xələfli də ruh adamıdırlar. Hər ikisi şeirin və elmin 
övladlarıdır… Bu iki tanınmış ziyalının ruh qovuşuğu öz gözəl 
nəticəsini, bəhrəsini vermiş, Kürlə Arazın qovuşuğu təkin bollu-
bəhərli olmuş, müasir fikir dünyamızı, ruh dünyamızı 
zənginləşdirmişlər… 

Əli Rza Xələflinin “Həyatın Dastanı” əsəri ədəbi-elmi dəyərinə, 
sağlam-estetik əsaslarına, təfəkkür dərinliyinə, güclü təxəyyül 
zənginliyinə görə müasir poeziyaşünaslığımza və əlbəttə ki, 
müəllifinə, onun ədbi qəhrəmanı Hamlet İsaxanlıya şöhrət 
qazandıracaq əsərlərdəndir…   
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        Kamal CAMALOV 
  

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN UŞAQ ŞEİRLƏRİNDƏ 
PEDAQOJİ-PSİXOLOJİ MƏQAMLAR 
Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illiyi münasibətilə 

Uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər bizim gələcəyimizdir. Onları 
xoşbəxt gələcək görüşü ruhunda böyütmək, hərtərəfli inkişaf 
etmiş şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq ümumxalq əhəmiyyətli bir 
məsələdir. Bu işdə gecikmək, “uşaqdır, sonra düzələr”, 
“böyüyəndə anlar” “fəlsəfəsi” ilə arxayınlaşmaq, özünə təsəlli 
vermək gəlmiş-getmiş çox insanları zillət, fəlakət oduna 
salmışdır. Əyri bitmiş ağacı düzəltmək çətin olduğu kimi 
mənəvi cəhətdən şikəst böyüyən uşaqları sağaltmaq ondan da 
çətindir. Uşaq və yeniyetmələrin yenidən tərbiyəsi böyük 
pedaqoji ustalıq, dərin bilik, təcrübə, səbr, dözüm və vaxt 
istəyir. Altı aylıq uşağın tərbiyəsi üçün bir psixoloqdan 
məsləhət istədikdə o, uşağın yaşını öyrənib valideynlərin altı 
ay gecikdiklərini söyləmişdir. Bu kimi narahat edici məsələlər 
uşaq ruhunun bilicisi adlandırdığımız pedaqoq və maarifçi 
Mirzə Ələkbər Sabiri də dərindən düşündürmüşdür. Müdrik 
Sabir tək uşaq şeirləri yazmaqla işini bitmiş hesab etməmiş, 
həmçinin hansı üsul, vasitə və tərzlərdən istifadə etməyin 
yollarını da göstərmişdir. Akademik Əziz Mirəhmədovun sözləri 
ilə desək “uşaq şeirlərində biz həm əsrin tələbləri, həm də 

https://yazarlar.az/tag/kamal-camalov/
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uşaq ədəbiyyatının inkişafı nöqteyi-nəzərindən mühüm bir 
məsələni şair tərəfindən səylə işləndiyini görürük”.  

Mirzə Ələkbər Sabirin “özünəməxsus orijinal uşaq şeirlərinin 
formaları onların mündəricəsinə tam uyarlıdır”. “Ə.Sabir 
Tahirzadə” adlı bir çox imzası ilə “Məktəb şagirdlərinə töhfə” 
[“Səda” qəzeti, 25 fevral 1910, №46], “Ə.Sabir Tahirzadə” 
imzası ilə “Təbib ilə xəstə” [“Həqiqət” qəzeti, 18 iyun 1910, 
№138], yaxud “Ə.S.” imzası ilə “Molla Nəsrəddinin yorğanı” 
[“Günəş” qə¬zeti, 23 noyabr 1910, №75], yenə də “Ə.S.” 
imzası ilə “Molla Nəsrəddin və oğru” [“Günəş” qəzeti, 2 yanvar 
1911, №1], “Ə.S.” “Yalançı çoban” [“Yeni həqiqət” qəzeti, 11 
fevral 1911, №18] mənzum hekayələrini ancaq və ancaq 
valideynlərə kömək kimi uşaqların tərbiyəsinin formalaşmasına 
həsr etmişdir. 

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqlarını məktəblərə verməyən 
valideynlərə üz tutaraq deyirdi ki, əgər cənnət, hətta cənnətin 
misilsiz guşəsini arzulayırsınızsa o zaman uşaqlarınızı elm, 
təhsil alması üçün məktəblərə göndərin. Yeddi bənddən ibarət 
“Məktəb şərqisi” şeirində “Ə.Sabir Tahirzadə Şamaxı” adlı imza 
ilə yazırdı: 

Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən 

Cənnət, cənnət desəm səzasən. 

Şadəm, şadəm təfərrücündən, 

Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən! 
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Mirzə Ələkbər Sabir yazır ki, kiçik yaşlarından uşağın arzu və 
istəklərinin qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsi onun xudpəsənd 
böyüməsinə şərait yaradır. Belə uşaqlar sonralar cəmiyyətdə 
də xudpəsənd, müstəbid olurlar. Onların bu arzu və istəkləri 
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cəmiyyətin mənafeyi ilə uyğun gəlmir. Çox vaxt bu arzu və 
istəkdən əl çəkmək böyük mənəvi və fiziki qüvvə, vətəndaşlıq 
qeyrəti, iradə istəyidir. Bəzən yeniyetmədə bu qüvvə və qeyrət, 
vətəndaşlıq duyğusu çatışmır, öz cüzi mənafeyini cəmiyyətin 
mənafeyindən üstün tutur. Buna görə də uşağın tərbiyəsi 
ailənin düzgün tərbiyə baxışından yaranır. Cəmiyyət hər bir 
valideyn qarşısında mərd, əsil vətəndaş, gözəl insan 
yetişdirmək kimi şərəfli bir vəzifə qoyur. Ona görə də şair 
“uşaqlar üçün sadə, yığcam əsərlər yazmaqla” istəyir ki, 
valideynlər balaca yaşlarında uşaqları əməyə, zəhmətə 
alışdırsın. Bu münasibətlə Mirzə Ələkbər Sabir yazir: 

Ey uşaqlar, uşaqlıq əyyami, – 

Gələn əyyamın ondadır kami. 

Kim ki, qeyrətlə zəhmətə alışar, 

Kəsbi-irfanə ruzü şəb çalışar, – 

Zəhməti mayeyi-səadət olar, 

Yaşadıqca həmişə rahət olar. 

Kim ki, tənbəlliyə məhəbbət edər, 

Daim əyləncələrlə ülfət edər, 

Keçirir vəqtini cəhalət ilə, 

Bütün ömrü keçər səfalət ilə. 



Yazarlar                                                May   2022 

 

 21  

 

İştə, övlad, siz bu halı görün, 

Bu iki vazeh ehtimalı görün; 

Vəqtdən daim istifadə edin, 

Elm təhsilini iradə edin… 

Ailədəki saflıq, mehribanlıq, səmimiyyət, yüksək ideal uşağın 
mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi üçün ən etibarlı zəmindir. 
İlk dəfə dünyaya göz açan uşaq ailədə hökm sürən 
münasibətlər mövqeyindən ətraf mühitə qiymət verir; ailə 
münasibətlərində cəmiyyətin bir növ modelini görür. Buna görə 
də istər ailədə, istərsə də hər hansi bir kollektivdə uşaq-
yeniyetmə elə bir qayğı ilə əhatə olunmalı, ona elə bir şərait 
yaradılmalıdır ki, o, keçmişin iyrənc qalıqları – oğurluq, 
quldurluq, şəxsi mənfəət güdmək kimi hərəkətlərə yol 
verməsin: öz insanlıq ləyaqətini səmərəli, şərəfli əməkdə 
görsün. 

“Ə.S.” imzası ilə “Yeni füyuzat” jurnalında işıqlandırdığı “Uşaq 
və pul” şeirində oxuyuruq ki, yol ilə gedən bir sail qocanın 
bumajniki düşür. Bunu görən uşaq onu götürərək evə çatmağa 
tələsir. Anasına yolda baş verən olub-keçənləri danışır. 
Bundan sonra onların da artıq pulu olacağını, heç nəyə 
ehtiyacı qalmayacaqlarını dedikdə ana bir başqa məzmunda 
övladına təsirli sözlə belə başa salır: 

Dedi: “Oğlum, nə sərd imiş qanın 

Ki, buna razı oldu vicdanın? 
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Tifli-məsum ikən günah etdin, 

Kəndi vicdanını təbah etdin. 

Niyə verdin fənayə doğruluğu, 

İrtikab eylədin bu oğruluğu? 

Hiç zənn etməm, özgənin mali 

Bizi zəngin qılıb, edə ali. 

Yox, yox, oğlum, inan ki, xar oluruz! 

Ərzəli-əhli-ruzigar oluruz! 

Xain olsaq əgər bu dünyadə, 

İrzü namusumuz gedər badə; 

Gözümüz müntəhayi-zillətdən 

Baxamaz kimsəyə xəcalətdən; 

Gərçi pul çox fərəhfəzadır, oğul, 

Leyk namus pək bəhadır, oğul!”. 
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 “Ə.S.” imzası ilə çap olunan M.Ə.Sabirin “Camuşçu və sel” 
əsərində də, həmçinin, ideya-məzmun cəhətdən sərfəli olan 
estetik təsirin daha da qüvvətliliyi mənasında ilk mənbəni 
təkrar etməyən, orijinal ideyalı və məzmunlu uşaq əsəri kimi 
meydana çıxmışdır. “Camuşçu və sel” əsərinin məzmunu 
uşaqların həyatı və tərbiyəsi ilə bilavasitə əlaqələndirməyə 
xidmət edir. 

M.Ə.Sabirin “Ə.S.” imzası ilə qələmə aldığı “Artıq alıb, əskik 
satan tacir” şeiri də uşaqların maraq dairəsi, yaş səviyələri, 
dərketmə qabiliyyəti baxımından da təqdirəlayiqdir. Göstərilir ki, 
çəkidə artığına alıb əskiyinə satan tacirin oğlu atasının dəsti-
xəttini tutub. Atasının dükanda olmamasından istifadə edən 
oğul atasından oğurlamaq istəyir. Ata oğlunu oğurluq üstündə 
tutan zaman oğlunu sillələyir. Bunu görən nurani qoca isə işə 
qarışaraq belə deyir: 

Əkdiyin danənin budur səməri, 

Səndən əxz eyləyib həmin hünəri. 

…Tərbiyət müstəhəddir, övlad 

Pədərindən nə görsə, eylər yad. 

…Saleh ol, saleh olsun övladın! 

Taleh ol, taleh olsun övladın! 
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SONDA BELƏ NƏTİCƏYƏ GƏLİRİK: 

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqların, yeniyetmələrin tərbiyəsini, 
onların bir şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi, kamil insan kimi 
tərbiyə olunmasını vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir 
valideynin borc, şərəf işi hesab etmişdir; 

Mirzə Ələkbər Sabir hər bir valideynin əməlini aydın, sadə, 
təsirli misralarla göstərmişdir; 

Mirzə Ələkbər Sabir hər bir uşaq şeirində valideynləri və 
uşaqları halal əməyə səsləmiş, işgüzarlıq tərbiyəsinə önəm 
vermişdir; 

Mirzə Ələkbər Sabirin uşaqlar üçün sadə yazdığı hər bir şeirin 
finalında və ya sonunda ibrətamiz nəticə çıxarmışdır; 

Uşaqların maraq dairəsini, yaş səviyyələrini nəzərə alan Mirzə 
Ələkbər Sabirin yazdığı hər bir şeir ibrətamiz səciyyə daşıyır; 

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqlar üçün yazılmış əsərlərinin hər 
birində atalar sözlərindən istifadə edərək estetik fikri daha 
qabartmış, ümumiləşdirici mahiyyəti və bədii ifadəni aydın 
fərqləndirmişdir; 

Mirzə Ələkbər Sabir uşaqları vətənə, xalqın adət və 
ənənələrinə və ya milli dəyərlərə mə-həbbət ruhunda 
böyütməyi əsas amil saymışdır. 
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   Əli Bəy Azəri 
 

ÇAY MƏCRASINI DƏYİŞMƏDİ 
(povest) 
Zastava Əzgilli kəndindən çox da uzaqda deyildi. Sərhədçilər 
kiçik yaşayış məntəqəsinin poçtundan, mağazasından 
rahatlıqla istifadə edə bilirdilər. Kənd əhli ilə isti münasibətdə 
olmasalar da yaxşı əlaqə yaratmışdılar. Camaat öz doğmaları 
qismində qəbul etdikləri əsgərləri kəndin simvoluna çevrilmiş 
ağartı məhsullarından korluq çəkməyə qoymurdu. 

Ölkənin şimal bölgəsində yerləşən kiçik sərhəd zastavası adi 
günlərindən birini yaşayırdı. Nahar yeməyindən sonra əsgər 
kazarmasında ölü bir sükut hökm sürürdü. Giriş qapısı ilə 
üzbəüz sənədlər lövhəsinin yanında qoyulmuş əsgər 
tumboçkasının böyründə dayanan kazarma gün 
növbətçisindən başqa oyaq heç kim gözə dəymirdi, heç səsləri 
də eşidilmirdi. Növbəyə hazırlaşanlar nizamnaməyə uyğun 
olaraq yatıb dincəlirdilər ki, axşam bölgüsünə qədər gözlərinin 
acısını çıxardıb tam gümrah vəziyyətdə olsunlar. 

Zastava rəisinin otağında növbəti naryad bölgüsünün ciddi 
müzakirəsi gedirdi. Rəis kapitan Məcidov tərbiyə işlər üzrə 
müavini baş leytenant Əlixanovla bəzi məsələləri öz aralarında 
aydınlaşdırmaq istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, Milli Ordudan 

https://www.facebook.com/alibay.azeri?__cft__%5b0%5d=AZVNo_bUIzRBGVD4MkdSfEbyrgHy8bCsHurOfbhQ81xQ2cnbhaBrTU7lqZaNMRpFfvk2jMmo5FStJ5cFz69qKi4TQ0gS9FxsYwJ7eoDrcin6-TGBCxPxeTTTPqWmIio1_IcvoLqn6LYfrxX1TtRNtFo6JVMDhEUtKb3vbVFmpdnZYg&__tn__=-%5dK-y-R
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dəyişdirilərək Sərhəd Qoşunlarında xidmətə gətirilən bu zabit 
hələ də sərhəd xidmətinin bəzi incəliklərini ya qəbul edə bilmir, 
ya da qəbul etmək istəmir.  

-Əlixanov, “Qurd qapısı” ilə “Tənha” postlarının naryadına bu 
dəfə özün başçılıq edəcəksən. 

-Xeyir ola? Nə münasibətlə? – Baş leytenant rəisin tapşırığını 
təəccüblə qarşıladı. 

-O münasibətlə ki, mən burada qalıb həm zastavadakı xidmətə 
nəzarət edəcəyəm, qərargahla əlaqə saxlayacağam, həm də 
Rusiya sərhəddinin müdafiəsi ilə maraqlanmaq şansım 
qalacaq. 

-Elə mən də buradan həmin postların xidmətinə nəzarət edə 
bilərəm. 

-Sözümü kəsmə, axıradək dinlə. Orada siz bu dəfə beş gün 
deyil, on beş gün qalacaqsınız. Özünüzlə quru ərzaq ehtiyatı 
götürəcəksiniz. Düzdür, mən iki-üç gündən bir sizə çörək, ət, 
tərəvəz, mümkün qədər digər ərzaq məhsulları 
göndərtdirəcəyəm. Siz də nə çatışmazsa menyu üzrə 
“toxunulmaz ehtiyat” ərzaqdan normaya uyğun işlədərsiniz. 
Sonra nə işlətsəniz raportla məruzə edərsən. 

-Aydındır. 

-Hər şey ola bilər. Təkcə təmas xəttində son gün ərzində 
ermənilər atəşkəsi yüz dəfə pozublar. Ağdam rayonunda dörd-
beş min hektar buğda zəmisini yandırıblar. İki kombaynı vurub 
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sıradan çıxarıblar. Yaralananlar arasında mülki əhalidən də iki 
nəfər var 

-Ora döyüş bölgəsidir. Döyüş bölgəsində isə hər şey ola bilər. 
– Əlixanov sifətinə xüsusi ciddi mimika alıb söhbətinə davam 
etdi. – Bir də, xətrinə dəysə də deyəcəyəm. Elə şeylər var ki, 
bizimkilər lap ağını çıxardıblar. 

-Əsgərləri deyirsən..? 

-Yox, diktorları deyirəm. Cəbhə xəbərlərini elə verirlər ki, vallah, 
adamın yox, lap elə bişmiş toyuğun da gülməyi gəlir. Deyirlər 
ki, guya ermənilər atəşkəsi gün ərzində yüz dəfə pozublar. 
Belə çıxır ki, iyirmi dörd saat atışma gedib? 

-Niyə guya deyirsən ki?  

-Bu əsla ola bilməz. 

-Niyə olmur. Demirlər ki, bir postda atışma olub. Atəşkəs 
müxtəlif istiqamətlərdə pozulub. 

-Düzünə qalsa, bəlkə bizim ermənilərlə üzbəüz heç yüz 
postumuz yoxdur. Bir də diktorlar elə danışırlar ki, sanki onlara 
camaatı qorxutmaq, vahiməyə salmaq tapşırığı verilib. 

-Bəlkə də sən haqlısan. Mübahisə etmək istəmirəm, ancaq 
onların dediklərində də həqiqət var. 

-Köhnə lentlərə qulaq asmamısan? Böyük Vətən müharibəsi 
zamanı diktorlar cəbhə xəbərlərini elə səsləndirirdilər ki, 
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insanlar cuşa gəlirdi. Hər kəs səfərbər olub düşmənə qarşı 
savaşa yollanmağa can atırdı. Bizdə isə belə məlumatlardan 
sonra insanlar gizlənməyə, övladlarını hərbi xidmətdən 
yayındırmağa çalışırlar. Düzdür, diktorlar tam həqiqəti 
deməlidirlər. Ancaq deməyin də bir təhri var. 

-Hər bir həqiqəti də açıb xalqa demək yaramaz. Baxır hansı 
həqiqəti demək olar. Bir də o həqiqət kimə və nəyə görə 
lazımdır. 

-Elə buna görə də beynəlxalq aləm bizim dediklərimizi deyil, 
ermənilərin uydurmalarını həqiqət olaraq qəbul edirlər. 

-Beynəlxalq aləm onsuzda bizi başa düşməz. Çünki 
ermənilərlə aramızda olan konflikdə onların da öz maraqları 
var. 

-Bu, hələ harasıdır?! Deyirlər ki, düşmən cavab atəşi ilə 
susdurulub. Sən hələ dəqiq bilmirsən ki, düşmən haradan atır, 
onu cavab atəşi ilə məhv etmədən necə susdura bilərsən? 
Öldürülməyən düşmən hansı məntiqə görə güllə atmağa 
başlayıb, sonra da susmalıdır? 

-Səncə nə deməlidirlər? – Diqqətlə həmkarının gözlərinin içinə 
baxdı. “Bu cavan oğlanın işi diktorlarla deyil, sözgəlişi onları 
dilə gətirir, əsas işi hərbçilərlədir. Dünən Milli Ordudan aralanıb, 
bu gün axı, deyəsən onları bəyənmir?” – Nə isə deməlidirlər, 
ya yox?! Həm də bu məlumatları diktorlar özləri uydurmurlar ki. 
Onlar Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatları sadəcə efirdən 
səsləndirirlər. 
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-Elə Müdafiə Nazirliyində də kiminsə balqabaq qohumlarını 
oturdublar kresloda. O da kiminsə nə vaxtsa düşünüb 
formalaşdırdığı şablon məlumatı, təkcə rəqəmləri dəyişməklə 
efirə ötürür. 

-Elə məni də düşündürən odur. Ermənilər fəndgir millətdir. 
Onlar məsul vəzifələrdə bəzi bizimkilər kimi balqabaq 
qohumlarını əyləşdirmirlər. İndiki vəziyyətdə ola bilər ki, təmas 
xəttində canfəşanlıq göstərib bütün diqqəti oraya cəlb etmək 
istəyirlər. Sonra da ağlagəlməyən bir ərazidə təxribat törədib 
aranı qarışdırarlar.  

-Bu, sizin ehtimalınızdır, yoxsa fantaziyanızdır..? 

-Elə bütün reallıqlar da adama əvvəlcə fantaziya kimi görünür. 

-Onda niyə məhz Gürcüstan sərhəddini düşünürsünüz? 

-Hər iki sərhəddə onlar təxribat törədə bilərlər. Amma böyük 
ehtimal Gürcüstan sərhəddinədir. Çünki Rusiya daha böyük 
dövlətdir. Böyük dövlətlərlə münasibəti beş-üç nəfər sərhəd 
pozucusuna görə korlamaq olmaz. Gürcüstan isə bizim kimi 
balaca dövlətdir. Gürcüstanın özündə qarışıqlıq yaratmaq üçün 
bu variantdan istifadə edə bilərlər. 

-Yaxşı, aydındır. 

-Yox, hələ hər şey aydın deyil. Onsuzda səhər tezdən yola 
çıxacaqsınız. Gecə bəzi detalları incəliyinə qədər 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Bizim hələ də mübahisəli ərazimiz 
var. “Tənha post”un yaxınlığındakı kənd camaatı əsasən 
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inqloylardır. Onlar Azərbaycan vətəndaşı sayılırlar, bizim etnik 
qruplara daxildirlər. Bəzi mənbələrdən aldığımız məlumata 
görə, onlar Gürcüstan ərazisində xristian olduqlarını, Gürcü 
xalqının etnik qrupuna mənsubiyyətlərini ortaya qoyurlar. 

*** 

Bu zaman qırmızı guşədə də bir canlanma müşahidə olunurdu. 
Əsgərlər dil-qəfəsə qoymurdular. Asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmək üçün buraya toplaşanlar arasında iki nəfər də 
naryada hazırlaşanlardan vardı. Onların hər ikisi küncdə divara 
bərkidilmiş ütü masasının üstündə paltarlarını ütüləyirdilər. 

-Sərxan, sən niyə gedib yatmırsan? – Sanki indi görürmüş kimi 
Həmid paltarını ütüləyən əsgər yoldaşından soruşdu və 
atmacasından qalmadı. – Eşitməmisən, deyiblər, əsgər yatar, 
xidmət keçər. 

-Sənin deməyindən belə çıxır ki, əsgər yatmasa xidmət 
keçməz? – Öz baməzəliyi ilə seçilən Səlim Sərxanı qabaqlayıb 
Həmidin atmacasını cavabsız buraxmadı, özü də yanpörtü 
sualı ilə. 

-Əsgər yatmasa da xidmət keçəcək. Ancaq əsgər daha çox 
yatanda xidmət həm tez, həm də asan gəlib keçir. Bunu elə-
belə söyləməyiblər, illərlə sınaqdan keçirib deyiblər. Odur ki, 
yaxşı əsgər yatmaq şansını heç vaxt əldən buraxmamalıdır. – 
Həmid aram-aram Səlimin atmacasını cavablandırdı. – 
Görmürsən, nizamnamədə də var ki, xidmət qabağı əsgər az 
da olsa yatıb yorğunluğunu çıxartmalıdır. Sən axı bunları 
hardan biləsən, xidmətə kal gəlib, kal da gedəcəksən. 
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-Bilirsən, Həmid, nə qədər yorğun olsam belə gündüzlər yata 
bilmirəm. – Sərxan handan-hana əlini ütüdən çəkmədən cavab 
verdi. – Yatanda elə bil gic kimi oluram. Ancaq gecə ikicə saat 
da yatmış olsam mənə bəs edir, bütün yorğunluğum çıxır, 
dərhal gumrah oluram. 

-Hər şeyi başa düşürəm, bircə bu naryad qabağı əsgərlərin öz 
paltarlarını ütüləmələrini anlaya bilmirəm. – Söhbətin 
dəyişdiyini görən Mərdan da öz sözünü dedi.  

-Nədir, sən naryada gedəndə paltarını ütüləmirsən ki? – 
Sərxan soruşdu. 

-Şalvarımın qabağına darağımla bircə dəfə çəkirəm ki, təki xətt 
düşsün. – Mərdan cavab verdi. – Məndə hövsələ hardadır, iki 
gündən bir şalvar ütüləyəm. 

-Elə mən də başa düşə bilmirəm. – Səlim də Mərdana haqq 
qazandırdı. – Naryada çıxanda toya gedirsiniz, şəhərə patrul 
çıxırsınız, yoxsa qərargahda döyüş bayrağının önündə xidmət 
çəkəcəksiniz deyə paltarınıza belə canı-dildən qulluq edirsiniz? 
Ütünü elə çəkirsiniz ki, elə bil  sevgilinizlə görüşə 
hazırlaşırsınız. Zastavada fotoqraf da yoxdur ki, deyək şəkil 
çəkdirib evə göndərəcəksiniz. 

-Fotoaparat yoxdur, telefon var. İndi telefonla elə şəkillər 
çəkirlər ki, deyirsən bəs, canlı insandır, durub qabağında sənə 
baxır. Vatsapın da canı sağ olsun, bir dəqiqəyə sənin şəklini 
bütün dünyaya yaya bilər. Bir də ki, sən belə şeyləri hardan 
başa düşəsən? Səninki duxovkadır, drojdur, bir də bir kisə un, 
götür, get çörəyini bişir. Sən hardan biləsən ki, döyüş xidməti 
nədir? Rəhmətlik babam danışırdı ki… 
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-Allah rəhmət eləsin! – Əsgər yoldaşları yerbəyerdən dilləndilər. 

-Sizinkilərə də… Hə… babam deyirdi ki, Üzeyir Hacıbəyov 
evdə də ən təmiz, ən təzə paltarını geyinib oturarmış. Günlərin 
birində babamın atası hansısa bir işlə bağlı onun evinə gedəsi 
olur. Gedib görür ki, Üzeyir bəy də, arvadı da təzə paltarda 
oturub söhbət edirlər. Üzrxahlıq edib, deyir ki, Üzeyir bəy, 
bilsəydim qonaqlığa gedirsiniz, heç gəlib narahat etməzdim. 
Üzeyir bəy də heç bir qonaqlığa getməyəcəklərini söyləyir. 
“Bəs bu nədir, təzə paltarınızı geyinib oturmusunuz?” Babamın 
atası təəccübünü gizlətmir. “Bu bizim həyat tərzimizdir. İnsan 
təmiz və təzə paltarda özünü daha rahat və gümrah hiss edir. 
Həm də işlər rəvan getsin deyə belə qiyafələrdə olmalıyıq. 
Təzə paltarda bədən sevinir, ruh təzələnir. Burada qəribə nə 
var ki?” Üzeyir bəy gülümsənərək babamın atasına, bax, belə 
cavab verir. 

-Allah Üzeyir bəyə də rəhmət eləsin. Onu ulu yaradan bizə bir 
pay göndəribmiş, dahi sənətkar olub. 

-Biz də təmiz, ütülənmiş paltarda özümüzü güclü, döyüş 
qabiliyyətinin yüksək olduğunu zənn edirik. Əzinik paltarda 
əzgin hiss olunuruq, əlimizi qaldırmaq, avtomatı çiynimizə 
salmaq belə istəmirik. 

-Biriniz televizoru yandırın görək, indi təzə xəbərləri oxu-
yacaqlar. Görək Avropa oyunları nə oldu, başladımı? – Həmid 
qabaq cərgədə oturanlardan birinə səsləndi. 

-Avropa oyunlarına nə olacaq? Neçə vaxtdır hazırlıq gedir. Kim 
nə deyir, desin, çox möhtəşəm başlayacaq, təmtəraqla da 
keçiriləcək. O şortikli Avropa siyasilərinin bizi istəmədiklərinə 
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baxma, idmançılarını göndərəcəklər. Onlar da gələcəklər, 
yaxşıca oynayacaqlar, sonra da şellənə-şellənə çıxıb 
gedəcəklər. Yemək müftə, yatmaq müftə, belə yarışa kim 
gəlməz? – Cavad adlı ortaboy əsgər sual dolu baxışlarını 
Həmidə zillədi. 

-Birincisi, düz deyirsən, gəlib oynayıb gedəcəklər. Amma 
xatirəsi bütün tarix boyu qalacaq. O bir gözəl mahnıda olduğu 
kimi… (dodaqaltı zümzümə edir) “Məndən sizə bir ömürlük 
xatirə, sizdən mənə nə qalacaq, bilmirəm!” 

-Ondan bizə nə? Bizdən Avropaya, lap elə dünyanın özünə bir 
tarixlik xatirə qalsa belə onlardan bizə nə? 

-Ay bədbəxt! Sən hardan biləsən ki, tarix nədir. Ömründə bir 
dənə bədii kitab oxumamısan. Səninki ancaq marçamarç 
yemək olub, bir də fıshafıs yatmaq. 

-Guya ömrü boyu yeməyib, içməyib, kitab oxuyanlar, kitab 
yazanlar nə qazanıblar ki? O günü televizorda göstərirdilər. 
Hansısa universitetin qabağında sorğu keçiriblər. Camaat 
artisti tanıyıb, o boyda Cəfər Cabbarlını tanımayıb. 

-Nə boyda, Cavad? Heç olmasa sən özün bilirsənmi ki, Cəfər 
Cabbarlı kimdir? 

-Ə, niyə bilmirəm. Cəfər Qafar oğlu Cabbarlı, deyirlər böyük 
dramaturq olub. 

-Dramaturq, yəni kim? 



Yazarlar                                                May   2022 

 

 34  

 

-Ə, o “Hacı Qara”nı yazan. 

-Bəs deyirlər, Cəfər Cabbarlı şeir yazırmış? – Həmid istədi ki, 
Cavadı çaşdırsın. – Nədi o, toylarda oxuyurlar e, “ana” şeirini? 

-Hə də, hərdənbir könlünə düşəndə o da sənin kimi şeir 
yazırmış. Dediyin o “Ana və poçtalyon” şeirini yazıb. 

-Yaxşı, bəs “Ana və poçtalyon”u o, yazıbsa, bəs onda 
Süleyman Rüstəm nə yazıb? 

-Siz məni çaşdırmaq istəyirsiniz, ancaq çaşdıra bilməzsiniz. – 
Cavad əlini yelləyib üzünü televizora tərəf çevirdi. – 
Neyləyirsən kitab oxumağı? Nə lazımdırsa, hamısını 
televizorda deyirlər. 

-Əvvəllər əsgərləri qoşun növləri üzrə adamlar bölürdü. Sonra 
adamlara etibar azaldı deyə bu işi kompyuterə verdilər. 
Kompyuter gözünə döndüyüm də ağına, bozuna baxmadan 
əlinə keçəni götürüb atdı bir yerə. Bir də baxırsan ki, eyni adlı, 
eyni familiyalı, hətta atalarının da adı eyni olan dörd nəfər bir 
tağıma düşüb. Indi oğulsan, gəl onları ayırd elə görüm kim 
kimdir. Çoxunun anasının da adı eynidir, hələ desən təvəllüdü 
də. – Gileyləndi. – Hamısı kompyuterin hoqqasıdır. Yoxsa 
kəmsavad, ağıldan dayaz Cavadkimilərin nə işi vardı Sərhəd 
Qoşunlarında? 

-Axı hamı Vətənə xidmət etməyə borcludur. Bəs onda 
Cavadkimi ağıldandayaz bığıburmalar harda qulluq 
eləməlidirlər? – Səbuhi dodaqlarını büzüb replika atdı. 
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-Sən narahat olma. Axır onlara da bir yer tapılardı vətən 
yolunda hambalçılıq eləməyə. Sərhədçi vətənpərvər olmalıdır. 
Onun ağlı, savadı, düşüncəsi başqa qoşunlarda xidmət keçən 
əsgərlərdən üstün olmalıdır. Cavadkimilər isə dünyada baş 
verənlərdən anlayışı olmayan, ölkəsinin vətən qarşısında 
misilsiz xidmətləri olan görkəmli simalarını tanımayan bir qrup 
kütlədir. Sən onlardan hansı vətənpərvərliyi gözləyirsən? 
Kortəbii də vətənpərvərlik olar?    

Elə bu vaxt televizorda xəbərlər verilişi başladı. Aparıcı Birinci 
Avropa Yay Oyunlarının başlandığını elan etdi.  

-Amma açılış mərasimi axşam saatlarında baş tutacaq. 

-Çünki Rusiya prezidenti Vladimir Putin hələ gəlib çıxmayıb. 
Onun gəlişi gözlənilir. Axı bu gün həm də Rusiyanın Müstəqillik 
bayramıdır. O, Moskvada keçirilən bayram şənliyinə rəhbərlik 
edir. 

-Üzgüçülük üzrə yarış artıq başa çatmaq üzrədir. Komissiya 
üzvləri milli üzgüçülərimizi yetmiş bir balla qiymətləndirib. – 
Aparıcının bu sözlərindən sonra ekranda üzgüçülərimizin 
görüntüləri yayımlandı və təəccüb içində çaşqın halda məşqçi 
qadın danışmağa başladı: 

-Doğrusu, biz təəssüflənirik. Amma final hələ qabaqdadır. Biz 
finalda görüşəcəyik və nəyə qadir olduğumuzü göstərəcəyik. 

Bu vaxt gün növbətçisi əsgər Mirzəliyev qapıda göründü. 
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-Naryad bölgüyə hazırlaşsın. Düzülüş on beş dəqiqədən sonra 
kazarmanın qarşısında olacaqdır. Dəstə qərargahından təlimat 
üçün gəlmiş zabit artıq burdadır. Zastava rəisi Orxanı yanına 
çağırır. 

Orxan kabinetə daxil olanda zastava rəisi masanın üstündəki 
iş dəftərinə nə isə yazırdı. Heç başını da qaldırmadan: 

-Əsgər Səmədov, bu günkü naryadla siz də xidmətə çıxırsınız, 
– dedi. 

“Heç olmasa əvvəlcədən deyərdilər, mən də hazırlaşardım” – 
fikrindən ilk keçən bu oldu Orxanın. 

“Əvvəlcədən deyilmiş, ya indi deyilmiş, sənin üçün nə fərqi var? 
Bir də hazırlaşıb nə edəcəksən? Əsgər xidmətə həmişə hazır 
olmalı deyilmi?” 

“Bəs onda nizamnamədə niyə yazılıb ki, naryad bir gün 
əvvəldən təyin olunmalıdır?” 

“Nizamnamədə o da yazılıb ki, sərhədçi əsgər hər zaman, hər 
bir ekstremal situasiyada vətən sərhədlərinin müdafiəsinə 
hazır olmalıdır!” 

-Baş üstə, cənab kapitan. Hansı posta? – Orxan bütün 
fikirlərini beynində nizamlayıb, suallarına zastava rəisinin 
cavabının necə ola biləcəyini təxminləşdirəndən sonra “farağat” 
vəziyyətini alıb kapitan Məcidova təzim etdi.  

-“Tənha” posta, “Qurd qapısı”na. 
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-Kimin yerinə? 

-Heç kimin, öz yerinə. 

-“Qurd qapısı”na axı beş nəfər naryad təyin olunub? 

-Bu gün “Qurd qapısı” postuna gücləndirilmiş naryad göndərilir. 
Sən də öz yerinə çıxırsan. 

-Oldu. İcazə verin gedim. 

-Gedin! 

*** 

Zastavanın nəzarət etdiyi ərazi iki hissədən ibarətdi – rayonun 
şərq və qərb hissələrindən. Şərq hissədə ölkə Rusiya ilə, qərb 
hissədə isə Gürcüstanla həmsərhəddi. On kilometrlərlə uzanan 
Rusiya sərhəddindəki postu şərti olaraq “Qartal yuvası” 
adlandırırdılar. Böyük Qafqaz sıra dağları boyunca uzanan 
sərhəd zolağında tikanlı məftillər yox idi. Burada canlı 
dirəklərdən istifadə olunurdu. Bir-birindən müəyyən məsafədə 
yerləşən sərhədçilər, yəni canlı dirəklər əraziyə durbin 
müşahidəsi vasitəsilə nəzarət edirdilər. 

Gürcüstanla keçən sərhəd zolağı isə tamam başqa bir aləm idi. 
Haçaqayadan keçəndən sonra sıldırım qayalıq başlayırdı. 
Qayalıq çox az bir ərazidə olsa da insana vahiməli görünür, 
bədheybət təsir bağışlayırdı. Qayalıqda insan keçidi üçün 
asma körpü quraşdırılmışdı. Aşağıdan dərə keçirdi, amma çay 
axmırdı. Yerli əhali də buradan çay axdığını görmədiyini 
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söyləyirdi. Eyni zamanda ulularından eşitdiklərinə görə 
Kəhərçay yüz ildə bir dəfə daşıb məcrasını dəyişər, bax, bu 
körpünün altındakı dərə ilə axarmış. 

Körpünü keçəndən sonra böyük bir düzənliyə çıxırdın. Həmin 
düzənlikdə kiçik bir kənd salınmışdı. Kəhərçay düzənliyin, həm 
də kəndin qərb tərəfi boyunca ilan kimi şütüyüb axırdı. Çayın 
üzərində normal, yəni maşın keçidi üçün dördtağlı körpü 
salınmışdı. Körpünün üstündə hər iki ölkənin sərhəd-keçid 
məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. Həmin məntəqə yalnız bu 
kəndin camaatına xidmət göstərirdi. Çünki çətin keçiləsi 
dağlardan keçib kimsənin qonşu ölkəyə getməsi inandırıcı 
görünə bilməzdi. 

Qonşu Gürcüstanla sərhəd bu yerlərdə Kəhərçay boyunca 
müəyyənləşdirilmişdi. Əsasən arıçılıq və heyvandarlıqla 
məşğul olan kənd camaatının əlaqəsi Gürcüstanla daha 
münasib idi, dükan-bazara yaxınlıqdakı gürcü qəsəbəsinə 
gedirdilər.  

Sərhəd Dəstəsindən gəlmiş mayor Ehsanov zastava rəisi 
kapitan Məcidovun müşaiyəti ilə kazarmadan çıxanda naryad 
tam tərkibdə düzülmüşdü. Qaydaya görə zastava növbətçisi 
komanda verib məruzə etməli idi, amma naryadın tərkibində 
rütbəcə ondan böyük olduğundan baş leytenant Əlixanov 
qabağa çıxıb komanda verdi. 

-Naryad, düzlən! Farağat! Diqqət mərkəzə! 

Sağ əlini yuxarı qaldırıb gicgahına dirədi, hərbi salam vermək 
vəziyyətində nizami addımlarla mayora tərəf addımladı. 
Komanda veriləndən sonra kapitan Məcidovla mayor Ehsanov 
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da “farağat” vəziyyətində hərbi salam verdilər. Baş leytenant 
Əlixanov addım atan kimi mayor Ehsanov da eyni qayda ilə 
ona sarı irəlilədi. Bir-birlərinin iki-üç addımlığına çatıb 
dayandılar. 

-Cənab mayor! Sərhəd zastavasının naryadı tam tərkibdə 
bölgü üçün düzülmüşdür. “Tənha” postu üzrə başçı baş 
leytenant Əlixanov. 

Baş leytenant məruzəni qurtarandan sonra bir sola və iki 
addım qabağa atıb mayor Ehsanovla bərabər vəziyyətdə 
dayandı. Geriyə dönüb onunla eyni cərgədə üzü naryada tərəf 
durdu. Bundan sonra mayor Ehsanov naryadı salamladı. 

-Salam, naryad! 

-Salam, cənab mayor! 

-Azad! 

-Azad! – Baş leytenant mayorun komandasını təkrarladıqdan 
sonra cərgələrdə şux dayanan sərhədçilər sol ayaqlarını 
boşaldaraq “sərbəst duruş” vəziyyətinə keçdilər və Əlixanov 
cərgədəki yerinə qayıtdı. 

Bundan sonra mayor Ehsanov cərgələrdə kimlərin olduğunu 
yoxlamağa başladı. Cərgənin baş tərəfində çavuş Mehdiyev 
durmuşdu, o, zastava üzrə növbətçi olacaqdı. Onun sol 
tərəfində isə iki cərgə olmaqla altı əsgər dayanmışdı. 
Əsgərlərdən birinci üç nəfər kazarma gün növbətçiləri idi. 
Onlar daxili xidməti qəbul edəcəkdilər, yəni gün ərzində 
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kazarmanın içində təhlükəsizliyi, asayişi və təmizliyi qoruyub 
saxlayacaqdılar, eyni zamanda günün rejiminə sərhədçilər 
tərəfindən əməl olunmasına nəzarət edəcəkdilər. Ikinci üç 
nəfər isə ərazidə, yəni kazarmanın yan-yörəsində, arxasında, 
ümumiyyətlə zastavanın ərazisində xidmət çəkəcəkdilər. 

Növbəti düzülüş Nəzarət – Buraxılış Məntəqəsinin idi. Növbətçi 
çavuş Əliyev sağ tərəfdə, üç nəfər əsgər isə ondan sol tərəfdə 
bir cərgə olaraq düzülmüşdü. 

Gürcüstanla sərhəddə nəzarət edəcək “Tənha” postunun 
naryadı baş leytenant Əlixanovun rəhbərliyi altında idi. Çavuş 
Nağıyev və altı əsgər olmaqla iki cərgə üç-üç dayanmışdılar. 
Sol tərəflərində iki rabitəçi əsgər də vardı. 

Onlardan sonra Rusiya sərhəddində keşik çəkənlər – naryadın 
başçısı çavuş Əhmədov və altı əsgər düzülmüşdü. Cərgənin 
lap sonunda əsgər Həmzəyev – zastavanın mirzəsi 
dayanmışdı. Mirzə demək olar ki, hər gün yeni naryadla 
bərabər cərgəyə durur, naryadın tərkibində hər hansı bir 
dəyişiklik olarsa müvafiq sənədlərdə düzəlişlər edir və hər 
hansı bir göstərişlər olarsa onları qeydə alırdı. 

-Düzlən! Farağat! – Mayor Ehsanov ciddi görkəm alıb cərgələri 
gözü ilə nəzərdən keçirdikdən sonra komanda verdi. – Birinci 
cərgə dörd addım, ikinci cərgə iki addım, irəli, addımla, marş! – 
Cərgələr nizami addımlarla verilən komandanı yerinə yetirib 
“farağat” vəziyyətində donub qaldılar. –Azad! – Mayor 
Ehsanov onları bir də müşahidə etdikdən, komandanı dəqiq və 
qüsursuz yerinə yetirdiklərinə əmin olduqdan sonra növbəti 
komandasını səsləndirdi. 
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O, cərgələri bir-birindən iki addım məsafədə ayırırdı ki, 
aralarından sərbəst şəkildə keçərək onların hazırlığını yoxlaya 
bilsin. Sonra hər bir çavuşa və əsgərə yaxınlaşaraq onların 
geyimini, silahını, bir sözlə, hazırlığını, eyni zamanda vəzifə 
borclarını necə öyrəndiklərini yoxladı. Yoxlanışı başa çatdırıb 
cərgənin ortasına qayıdaraq cərgələri əvvəlki vəziyyətinə 
qaytardı. 

-Komandanın əmri ilə “yüksək səviyyəli hazırlıq” elan olunub. 
Bu gündən Bakıda keçirilən Birinci Avropa Yay Oyunları öz 
işinə başlayıb. Biz indi dünyanın diqqət mərkəzindəyik. On 
dostumuz olduğu kimi beş düşmənimiz də əskik deyil. Belə 
böyük bir beynəlxalq tədbirin keçirildiyi dövrdə kefimizə soğan 
doğramağa çalışanlar tapıla bilər. Odur ki, bütün sahələrdə 
ayıq-sayıq olmalıyıq. Sizdən də komandanın, həm də Ali Baş 
Komandanın tələbi sərvaxt olmağınızdır. Azərbaycan xalqı 
sərhədlərinin müdafiəsini bizə etibar edib. Biz bu etibarı heç 
vaxt, heç bir çətin şəraitdə, ölümlə üzbəüz qalsaq belə əldən 
verməməliyik. 

Mayor Ehsanov dayanıb cərgələri bir də diqqətdən keçirdi. 
Hamı maraqla, göz qırpmadan və tərpənmədən onu dinləyirdi. 
Özünü cəmləşdirib lap uca səslə komanda verdi. 

-Düzlən! Farağat! Azərbaycan Respublikasının dövlət 
sərhədlərinin müdafiəsini öz mühafizə və müdafiəniz altına 
almağı əmr edirəm! – Ani sükut cərgələri bürüdü. – Sağa dön! 
Xidmət yerlərinə addımla.a… marş!  

Bundan sonra naryadın yerbəyeri başa çatdı. Əsgərlər 
düzülüşdükləri naryada görə nizami addımlarla mayor 
Ehsanovun qarşısından keçərək müvafiq xidmət yerlərinə 
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yollandılar. Dövlət sərhədlərinin müdafiəsinə yollanmaq üçün 
hazırlanan qruplar isə səhər alatoranlıqdan yola çıxacaqdılar – 
onların xidmət yeri zastavadan xeyli uzaqdaydı. 

*** 

Axşamdan hazırlığını tutan qruplar səhər obaşdan yola çıxıb 
Buzluq dərəsinədək birgə getdilər. Burada onların yolları 
ayrılırdı, dəstənin biri şərqə, digəri isə qərbə yollanmalı idi. 
Əsgərlər bir-birlərinə uğur diləyib dağın yamacına yön aldılar. 
Çavuş Əliyev əsgərlərini yamacın şərq tərəfi ilə, baş leytenant 
Əlixanov isə qərb tərəfi ilə aparmağa başladı. Elə dərənin 
qurtaracağında sərt yamac başlayır, düz dağın zirvəsinədək 
davam edirdi. 

-Bircə kənd camaatının dediyi at cığırını tapa bilsəydik, heç 
olmasa yolun yarısını atla gedərdik. – Bir az aralanmışdılar ki, 
çavuş Əliyev həmkarına səsləndi. 

-Özünə, ayaqlarına inamın olsun. Ata çox da bel bağlama. – 
Öz dəstəsinin önündə addımlayan çavuş Nağıyev 
aralanmaqda olan həmkarına cavab verib əlini yellədi. 

Yollarına davam etdilər. Ən azından iki kilometr dik yamacla 
qalxmalı idilər ki, Tufan dağın döşünə çatsınlar. Zirvəyə 
qalxmağa ehtiyac qalmırdı, dağın döşündən yol istiqamətini 
dəyişirdi. 

Sərhədçilərin gedişinə kürəklərinə geydikləri quru ərzaq payı 
ilə doldurulmuş əşya çantaları maneçilik törədirdi. Onlar ağır-
ağır dolayısı yollarla yamacı qalxmağa çalışırdılar. 
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Səhər çoxdan açılmış, günəş şəfəqlərini hər yerə yaymışdı. 
Ancaq havada bir durğunluq vardı, meh də əsmirdi. Baş 
leytenant Əlixanov daxili bir narahatçılıq keçirirdi. O, belə 
havalara çoxdan – hələ Murovdağ bölgəsində Milli Orduda 
hərbi xidmətdə olarkən bələd idi. Şimaldan peyda olmuş bir 
balaca ağ buluda da etibar etmək olmazdı, bir də gördün 
quyruğunu oynadıb, üzünü bozartdı. Beş dəqiqənin içində 
havanı elə qarışdırdı ki, açıq səmadan əsər-əlamət qalmadı. 
Heç yarım saat keçməmiş bir tufan qopardı, bir leysan yağdırdı 
ki, gəl görəsən. 

Odur ki, çavuş Nağıyevi qabağa buraxıb özü dəstəni arxadan 
nəzarətə götürdü ki, heç kim geridə qalıb hərəkəti ləngitməsin. 
Kimsə yerişini zəiflədəndə dərhal onu tələsdirirdi. 

Yamac çox sərt idi, dik yuxarı qalxmaq mümkünsüzdü. 
Dolaylana-dolaylana birtəhər çıxırdılar. Bu da özlüyündə çox 
vaxt aparırdı. Ancaq nə etməli? Başqa çıxış yolu da 
qalmamışdı. Bir xeyli getmişdilər ki, baş leytenant Əlixanov 
əsgər Cavadın dəstədən geri qaldığını müşahidə etməyə 
başladı. O, özü də ayağını bir az sürüdü ki, dəstədən beş-on 
addım geriləyib səbəbini öyrənsin. 

-Nəsə sözlü adama oxşayırsan, Cavad?    

-Nə bilim, komandir, elə-belə. 

-Yenə də. 

-Cənab baş leytenant! Bilirsinizmi kapitan Məcidovun sizdən 
niyə xoşu gəlmir? 
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-Sən bunu haradan bildin ki, onun məndən zəhləsi gedir? 

-Bir neçə dəfə Mirzəliyevi çağırıb danışdıranda söhbətlərini 
eşitmişəm. 

-Sən bilirsənmi ki, başqasının söhbətinə qulaq asmaq 
ədəbsizlik sayılır? 

-Mən qəsdən qulaq asmırdım ki, cənab baş leytenant, sırf 
təsadüfdən gəlib eşitdim. 

-İstənilən halda, yaxşı iş deyil. Eşitmisənsə də qoy, qalsın orda. 

-Siz necə insansınız? Haqqınızda danışılanlar sizinçün maraqlı 
deyil? 

-Əgər kapitan Məcidov mənim haqqımda özümdən yox, əsgər 
Mirzəliyevdən soruşubsa, nə onun soruşduğu, nə də əsgərin 
dedikləri mənim üçün maraqlı deyil. 

-Daha mənim sizə sözüm yoxdur. Ancaq özünüzü 
Mirzəliyevdən gözləyin. O, hər addımınızı izləyir. 

-Bəs nə yaxşı bu günkü naryada düşməyib? 

-Mən özüm də bu işə mat qalmışam. 

“Görünür, üzdə olan Mirzəliyevdir. Əsgərlərin arasında ondan 
da təhlükəli xəbər aparanlar var. Mən axı neyləmişəm ki, onlar 
mənə etibar etmək istəmirlər?” 
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Haçaqayaya gəlib çatanda günəş üfüqdən xeyli yuxarı 
qalxmışdı. Baş leytenant Əlixanov əməlli-başlı yorulduqlarını 
hiss edib on beş dəqiqəlik istirahət elan etdi. Amma onun daxili 
narahatçılığı keçib getmək bilmirdi. Çünki havanı qarışdıra 
biləcək həmin o bir topa ağ bulud şimal tərəfdən görünməyə 
başlamışdı. 

Haçaqayada köhnədən, lap qədim zamanlardan qalma bir 
mağara vardı – yerli camaat onu kuful adlandırırdı. Kuful posta 
gedən sərhədçilərin yolunun üstündəydi. Odur ki, çox da dərin 
olmayan mağaranın içini sərhədçilər özlərinə sığınacaq 
düzəltmişdilər. Bu yerlərin yağışını, qarını bilmək olmurdu, bir 
də görürdün, iki-üç günlə aramsız yağış yağırdı. Sığınacaqda 
təkcə daldalanmaq üçün deyil, həm də müvəqqəti yaşamaq 
üçün özlərinə şərait yaratmışdılar. İki tapçan gətirmişdilər. 
Kerosin lampası və bir qutu şam, suxari, xarab olmayan digər 
ərzaq məhsulları ehtiyatı görmüşdülər ki, onu da mütəmadi 
təzələyirdilər. 

On beş-iyirmi dəqiqə tapçanın üzərində uzanıb dincini 
aldıqdan sonra ayağa qalxan baş leytenant Əlixanov çavuş 
Nağıyevi səslədi: 

-Yolçu yolda gərək, çavuş. Qalxın, getməliyik. 

Sığınacaqdan çıxıb yollarına təzəcə başlamışdılar ki, baş 
leytenant Əlixanov alnına bir damcı yağış düşdüyünü hiss etdi. 
“Bircə bu qalmışdı, kaş posta gedib çıxana kimi hava imkan 
verərdi. Heç olmasa körpünü sağ-salamat keçərdik”. Gözlədi, 
gözlədi, amma damcının ardı gəlmədi. 

-Çavuş Nağıyev, sürəti artırın! 
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“Onsuzda qayalıqların arası ilə, kəpirliklərlə getmək çətindir. 
Hələ bir sürəti artırmaq da lazımdır. Artır, görüm necə 
artırırsan?” Çavuş Nağıyev heç bir cavab vermədən yoluna 
davam etdi. Bir az getmiş onun da alnına bir damcı düşdü. 
Dərhal anladı ki, baş leytenant yağışa düşəcəklərindən 
ehtiyatlanır. 

-Cənab baş leytenant, bəlkə qayıdıb sığınacaqda gözləyək? 
Yağış yağıb kəsər, sonra yolumuza davam edərik. – Çavuş 
Nağıyev yumşaq tərzdə təklif etdi. 

-Qətiyyən! 

Baş leytenant Əlixanov baxdı ki, özü qabağa keçməsə işlər 
tarazlaşmayacaq. Burada şəxsi nümunə göstərmək lazımdır. 
Odur ki, addımlarını yeyinlədib dəstənin qabağına keçərək iti 
addımlarla yoluna davam etdi. Körpüyə hələ xeyli məsafə vardı, 
dağlıq ərazidə beş-altı yüz metr məsafəni keçmək də müəyyən 
vaxt aparırdı. Nəyin bahasına olursa olsun, onlar yağış yağana 
qədər körpünü keçməli idilər. Bu baş leytenantın şəxsi 
qətiyyətiydi. Yağışın isə nə vaxt başlayacağını heç kim deyə 
bilməzdi. 

Onlar gedir, baş leytenant Əlixanov ikinci, üçüncü damcıların 
düşəcəyini gözləyir, ancaq damcılar düşmürdü. Baş leytenant 
gözəl bilirdi ki, ikinci, üçüncü damcılar düşəcək və onun 
ardından göyün ağzı açılacaq, yağış gurlayacaq. Onlar da 
qaçıb yağışın cəngindən qurtara bilməyəcəklər. Amma 
nədənsə yağış yağmağa başlamırdı. Elə bircə damcının 
gəlməsi Əlixanovu çaşdırmışdı – o, bunu xəbərdarlıq kimi 
qəbul etmişdi. Təbiətin isə möcüzələri çoxdur. Havanın 
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qaranlıqlaşdığına, buludların dolduğuna baxma, hava möhlət 
verə, yağış yağmaya da bilərdi. 

Artıq körpü görünməkdəydi, adama elə gəlirdi ki, beş-on 
addımdan sonra körpüdəsən. Ancaq yol çox aldadıcı idi, onlar 
yalnız əlli-altmış addımdan sonra körpüyə yaxınlaşa bildilər. 
Ağac budaqlarından hazırlanmış asma körpü troslarla hər iki 
tərəfə bağlanmışdı. Körpüdən eyni vaxtda iki, uzaqbaşı üç 
nəfər keçə bilərdi. O da qabaqda gedən körpünün ortasına 
çatanda ikinci adam hərəkətə keçməliydi ki, çox yırğalanma 
baş verməsin. Körpünün başlanğıcına birinci çatıb dayanan 
baş leytenant əli ilə işarə verib çavuş Nağıyevi tələsdirdi. 

-Zirək ol, – dedi, – dayanma, yoluna davam et. 

Çavuş Nağıyev tövşüyə-tövşüyə körpüyə çatıb yan troslardan 
tutaraq ehmal addımlarla birinci olaraq yoluna davam etdi. Elə 
bu an gözlənilmədən hava açılmağa başladı. Asimanda 
hökmranlıq edən külək səmanı bağlamış yağışla dolu olan 
qara buludları hara isə qovub aparırdı. Sonuncu buludlar qərbə 
tərəf uzaqlaşandan sonra yenidən səmanın üzü açıldı və hər 
yer işıqlaşdı. Günəş şəfəqlərini hər yana yaydı.   

-Şükür sənə, ilahi! – Baş leytenant Əlixanov sonuncu olaraq 
körpünü sağ-salamat keçib dua etdi. 

“Tənha” postun təhvil-təslimi çox da uzanmadı, harda isə bir 
saatadək davam etdi. Köhnə naryadın başçısı çavuş 
Ələkbərov hazırlıq barədə məruzə etdikdən sonra çavuş 
Nağıyevlə ilk öncə postlardakı əsgərləri dəyişməyə getdilər. Bir 
saatdan sonra köhnə naryad postu bütün dəm-dəstgahı ilə 
təhvil verib zastava istiqamətində yol aldı. 
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-Burada xidmət çəkmək həm asandır, həm də maraqlı. – 
Ayrılanda çavuş Ələkbərov bildirdi. – Kəhərçayın suyu çoxalıb 
deyə indi heç kim çaya girməyə risq etməz. Sərhəd də ancaq 
çay boyuncadır. Çayın üstündəki körpünü də o tərəfdən 
gürcülər qoruyurlar deyə təhlükəsi yoxdur. Kənd camaatı da öz 
işləri ilə məşğuldur, aralarında həlləm-qəlləminə indiyədək rast 
gəlməmişik. 

Köhnə naryadı yola salan kimi təzə naryadın xidmətdə 
olmayanlarını başına toplayıb bir daha təlimatlandıran baş 
leytenant Əlixanov nahar yeməyinə icazə verdi. Elə nahar 
yeməyi zamanı balaca radionu işə saldı ki, günorta xəbərlərini 
dinləsinlər. 

-Yağan leysan yağışı Bela çayının daşmasına səbəb olub. 
Yerli sakinlərin sözlərinə görə, son əlli ildə Tiflisdə belə böyük 
daşqın olmayıb. Sel suları ilə qarışan çay sahilini basaraq 
evləri, həyətlərdə dayanan maşınları yuyub apararaq ciddi 
ziyan verib. İlkin araşdırmalara görə ondan çox adam sel 
sularının qurbanı olub. Meyidlərin axtarışı və uçan bəndin 
bərpası istiqamətində işlər aparılır. 

Elə bu zaman qəflətən göy guruldadı, özü də elə guruldadı ki, 
hər tərəf silkələndi, baş leytenanta elə gəldi ki, bu dəqiqə göy 
uçub yerə töküləcək. Tez radionu söndürüb çölə çıxdı. 

-Bayaqkı fəlakətdir, baxın, bizdən ötüb Tiflisə keçdi, yenidən 
üstümüzə gəlir. – Baş leytenant çöldəki leysanı görüb geriyə 
qayıtdı və üzünü çavuş Nağıyevə tutub dedi. – Nə qədər ki, 
ildırım əsgərlərdən kimisə vurmayıb təcili xəbər ver 
ratsiyalarını söndürsünlər. 
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-Bu barədə təlimatlandırılıblar. 

-Hər ehtimala qarşı bir də yoxla. 

-Oldu. – Çavuş Nağıyev bunu deyib rabitə qovşağına getdi. 

-Cənab baş leytenant! – Əsgər Qəhrəmanov müraciət etdi. – 
Siz hardan bildiniz ki, tufan bayaq bizdən sovuşub Tiflisə keçib? 

-Tufanın olacağını havadan bildim. Mən Milli Orduda Murov 
bölgəsində xidmət keçmişəm. Odur ki, dağlıq bölgələrdə 
havanın necə olacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirməyi 
öyrənmişəm. Birdən-birə hardansa peyda olan küləyin 
buludları qovmasından bildim ki, tufan sovuşmadı, sadəcə 
başqa bölgəyə aparıldı. Amma Tiflisdə baş verən faciəni indicə 
radioda eşitdim. 

-Məlumatı yəni belə tez ötürüblər? 

-Tez niyə olur? Üç saatdan artıq vaxt keçib. İndi internet əsridir. 
Dünyanın o başında baş verən hadisəni internetə yerləşdirirlər. 
Sən də on beş dəqiqədən sonra burda camaatı 
məlumatlandırırsan. Burda təəccüblü heç nə yoxdur. 

*** 

“Zastavanın kazarmasında gərginlik artırdı. Rusiya sərhəddin-
dəki köhnə naryad nahar yeməyinə qədər dəyişilib gəlsə də 
Gürcüstan sərhəddindən bir xəbər yox idi. Səhərdən bircə dəfə 
əlaqəyə çıxmışdılar, onda da köhnə naryadın rabitəçisi xəbər 
vermişdi ki, təhvil-təslim gedir. Həmin vaxtdan altı saat keçib. 
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Yaxşı ki, qərargahdan zəng edib maraqlanmayıblar. İşdir, 
maraqlansalar, mən nə məlumat verə bilərəm?” İynə üstündə 
otururmuş kimi özünə yer tapa bilməyən kapitan Məcidov 
kabinetindən çıxıb kazarmanın içi ilə o biri başdakı otağa – 
rabitə qovşağına yollandı. Orada öyrəndi ki, hər iki postla 
rabitə əlaqəsi dayandırılıb. Dağlarda ildırım, şimşək və göy 
gurultuları ilə müşaiyət olunan leysan yağışı yağır. Aramsız 
yağan yağış səngimək bilmir. 

Kapitan Məcidov həyətə çıxdı. Soyuq bir gizilti keçdi 
kürəyindən – üşütdü onu bu gizilti. “İyun ayının on beşində 
hələ də pencəyi əynimdən çıxarda bilmirəm. Eyni zamanda da 
üşüyürəm. Bura axı Sibir, Uzaq Şərq deyil, bura günəşli 
Azərbaycandır. Burda niyə belə soyuqdur? Bəs nə vaxt yay 
gələcək?” Bir əsgərin arxadan gəldiyini, ona yaxınlaşmaq 
istədiyini gördü. 

-Sözün vardı, Mirzəliyev? 

Mirzəliyev bir söz demədən yaxınlaşdı. 

-Bəlkə bir söz eşitmisən? 

-Bilirəm, Milli Ordudan gələn təzə zabitdən narahatsınız. Məni 
də göndərsəydiniz indi rahat oturmuşdunuz yerinizdə. – 
Mirzəliyev bir az da incik danışdı. 

-Mən özüm bilirəm, səni hara və nə vaxt göndərəcəyəm. 

-Cənab kapitan, siz mənim adımı bilirsiniz? 
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-Mən hamınızın adını bilirəm. 

-Onda nə olar, bir dəfə də məni adımla çağırın.     

 -Hər adamı adı ilə çağırmazlar. 

-Zastavada hər bir əsgəri adı ilə çağırırlar, əsgərliyə gəldiyim 
gündən bu günədək hələ ki, mənim adımı tutan olmayıb. Elə 
hamı familiyamla çağırır. Mirzəliyev, Mirzəliyev, bezmişəm 
artıq… 

-Adınla müraciət etmək üçün gərək o etibarı qazanasan. Sən 
isə o etibarı hələ də qazanmamısan. Ancaq narahat olma, 
hərbi xidmətdə familiya ilə çağrılsan yaxşıdır. Mirzəliyev! – 
Kapitan Məcidov yuxarıya, dağlara baxıb elə qışqırdı ki, sanki 
baş verənlərin hamısının günahkarı Mirzəliyev idi. – Bir 
yuxarıya bax. Yağış bizə yaxınlaşmaqdadır. Gör necə yağır. 
Elə bil yağış deyil, dumandır. İndi orda göz-gözü görməz. 

*** 

Axşam şəvinik düşəndə gündüz postları çayın qırağından 
yığışdırılırdı. Bu gün yağış ara vermədən yağdığından 
postaçılar tez qayıtmışdılar. Corablarına, alt paltarlarına qədər 
islanmış əsgərlər əşya çantalarındakı ehtiyat paltarla işlanmış 
paltarlarını əvəz edib nahar yeməyini yeyəndən sonra özlərinə 
gəldilər. Qaranlıq düşmədən baş leytenant Əlixanov kəndin 
gerisindəki körpüyə post qoymağı tapşırdı. Gecə sərhədçilər 
yalnız burada keşik çəkirdilər. 
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Yağış kiçik fasilələrlə hələ də yağırdı. Çavuş Nağıyevin 
getdiyindən heç yarım saat keçməmiş geri qayıtmağı bir oldu. 

-Nə baş verib, çavuş? De, görüm niyə qayıtdınız? – Deyə 
zəhmlə soruşdu. 

-Cənab baş leytenant! Fəlakət! 

-Nə fəlakət? Bir açıq danış, görüm nə olub? 

-İldırım körpünü vurub. Çay isə məcrasını dəyişib. Kəhərçay 
uçan körpünün altı ilə axır, adama boy vermir. 

-Köhnə naryaddan xəbər tuta bilmədin? 

-Ramazan kişini gördüm, tayqol Ramazanı. O, dedi ki, köhnə 
naryad körpünü keçəndə hər şey yerindəydi. 

-Yaxşı, zastava ilə əlaqəyə girin. Görün uşaqlar gedib 
çatıblarmı? 

Çavuş Nağıyev rabitə otağında ikən əsgər Orxan Dibirov gəldi. 

-Səndən xeyir xəbər gəlməz. – Kimsə astadan atmaca atdı. – 
Sənin familiyan Debilov olmalıymış, Dibirov yazıblar. 

-Cənab baş leytenant! – Alt dodağının ortası həmişə 
gülümsəməkdən çat verən əsgər Dibirov müraciət etdi. – 
Maşın körpüsündə gürcülər yaman hay-küy qaldırıblar. Sizi 
görmək istəyirlər. 
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-Ratsiya ilə danışmaq mümkündür? 

-Yox! Şəxsən görüşmək istəyirlər. 

-Yaxşı, Qəhrəmanova da de, silahını götürsün. Gedək, görək, 
nə deyirlər. 

Baş leytenant Əlixanov radistin otağına keçdi. Radist 
Qurbanov nə qədər çalışsa da zastava ilə əlaqə yarada 
bilmirdi. 

-Deyəsən radiostansiya yanıb. Heç xışıltısı da gəlmir. 

-Bəlkə qoruyucusu yanıb. Heç olmasa daxili rabitə sistemini 
yoxlaya bilirsənmi? 

-Ancaq ki, maşın körpüsündəki postla xətti telefon əlaqəmiz 
var.  

-Aparatı, antenasını, qoruyucusunu, ehtiyat batareyalarını, 
nəyi varsa hər şeyini dönə-dönə yoxla. Ola bilər ki, cüzi bir 
şeydən işləməz. İşləsə, çalış, zastava ilə əlaqə yarat. Hadisə 
barədə məlumat ver. Köhnə naryadı soruş. Mən gedirəm, 
görüm gürcülər nə istəyirlər. 

Həyətə çıxdı, yağış hələ də yağırdı, elə bil göyün qapısı 
açılmışdı. “Gecənin xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır. Gecə vaxtı 
gedib gürcülərlə nə danışacağam?” fikirləşib geri qayıtdı. 
Qapının girəcəyində əsgər Qəhrəmanovla rastlaşdı. 
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-Radistə de, soruşmasalar heç nə deməsin. Soruşsalar, desin 
ki, gəlir, yoldadır. Qoy, gözləsinlər. 

Gecəni iynə, tikan üstündə keçirtdi. Hər dəfə elə oturduğu, 
kitab oxuduğu yerdə mürgüləmək istəyirdi ki, qəflətən yuxusu 
qaçırdı. Bu nə çıxılmaz vəziyyət idi düşmüşdü? Bundan sonra 
onu nə gözləyirdi? Qarışıq suallar baş leytenanta bir an belə 
rahatlıq vermirdilər. 

Səhəri dirigözlü açan Əlixanov özü və əsgərləri üçün düyü 
sıyığı hazırlatdı. Alayarımçıq yuxudan qalxan sərhədçilər post 
başçıları ilə birlikdə teztələsik düyü sıyığını yeməyə toplaşdılar 
ki, hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə hazır olsunlar. 

-Mənə diqqətlə qulaq asın. – Dalbadal bir neçə qaşıq çox da 
çeynəmədən mədəsinə ötürən baş leytenant Əlixanov üzünü 
silahdaşlarına tutdu. – Təbii fəlakətlə üzləşmişik. Kəhərçay tam 
olmasa da faktiki məcrasını dəyişib. Biz hazırda çayın 
mühasirəsində qalmışıq. Haçaqayaya yeganə çıxış yolumuz 
olan asma körpünü ildırım vuraraq parçalayıb, rabitə 
sistemimizi bütövlükdə sıradan çıxardıb. Zastava ilə istənilən 
əlaqəmiz kəsilib. Bunları deyirəm ki, biləsiniz və təşvişə 
düşməyəsiniz. Hər kəs ayıq-sayıq olmalıdır. Getdiyi yerdə itib-
batmamalıdır. Posta çıxan hər bir əsgər qonşu postdakı 
əsgərlə müşahidə məsafəsində olmalıdır. Yəni, bir-birinizi 
görməlisiniz, gözdən itməyə qoymamalısınız. İnanmıram ki, 
belə daşqında kimsə çayı keçməyə cəhd göstərsin. Bununla 
belə biz müşahidə postlarımızı boşuna buraxa bilmərik. 
Aydındırmı? 

-Elədir ki, var. – Kortəbii də olsa yerlərdən cavablar gəldi. 
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-Nağıyev! – Çavuşu səslədi. Onun cavabını gözləmədən 
sözünə davam etdi. – Mən indi gürcülərin postuna gedirəm. 
Görüm, nə istəyirlər. Sən hər bir əsgəri yenə də dönə-dönə 
təlimatlandır. Çay yuxarı postlara – müşahidə məntəqələrinə 
göndər. Kənd camaatı ilə əlaqə saxla. Bir şey baş verəcəksə, 
onlar bilməmiş olmazlar. Məcrasın dəyişmiş çayın qolunun 
dayaz yerlərini öyrən. Gör, özümüzünkülərə çıxmaq üçün 
haradan keçə bilərik. Mən inanmıram ki, bir belə vaxtda 
kapitan Məcidov rahat oturub gözləyə. Əlaqə itdiyinə görə, 
yəqin ki, o, da çox narahatdır. Arxamızca mütləq adam 
göndərmiş olar. Göndərilmiş adamı biz çalışıb Haçaqayanın 
yanındakı mağarada qarşılamalıyıq. 

Çavuş Nağıyev diqqətlə dinləsə də son sözlərə dodaqlarını 
büzüb çiyinlərini çəkdi. Amma bunu baş leytenant görmədi, 
sözlərini bitirər-bitirməz nimçəsindəki artıq soyumuş düyü 
sıyığını yeyib qurtarmağa çalışdı. Tələsik nimçəsini boşaldıb 
ayağa qalxdı, daha heç kimə bir söz demədən silahını götürüb 
çölə çıxdı və maşın körpüsünün üstündəki posta yollandı. 
Cəmisi min-min beş yüz metr ara məsafəsi olan, ya olmayan 
posta birnəfəsə gəlib çıxdı. Postaçı əsgər Qədirov 
onu  aralıdan görcək qarşılamaq üçün taxta köşkdən çıxdı. 
Beş-on addım qalmış qabağına yeridi. 

-Cənab baş leytenant! – Məruzə etmək istədi. 

-De, görüm nə olub? – Baş leytenant salamlaşmadan belə 
gələ-gələ soruşdu. 

-Bilmirəm nə olub. Ancaq nə olubsa gürcülər çox hirsləniblər. 
Heç əvvəllər onları belə görməmişdim. Gecə üç dəfə gəliblər. 
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-Nə istəyirlər? Sənin yanınamı gəliblər? Onları niyə yaxına 
buraxmısan? Qorxmamısanmı gəlib səni öldürərlər, silahını da 
götürüb çıxıb gedərlər? 

-Xeyr, mən onları yaxınıma buraxmamışam. Gəlib həmin 
zolağın yanından çağırıblar. – Əsgər Qədirov yolun ortasında 
olan iyirmi beş metr məsafədəki zolağı göstərdi. 

-Rusca bilirsənmi? 

-Xeyr! 

-Bəs gürcü dilində? 

-Xeyr! 

-Bunun harası xeyir oldu? Gecə gürcülərlə bəs necə anlaşırdın? 

-Onlardan biri azərbaycanca danışırdı. 

-Nə deyirdi? 

-Nə bilim. Deyirdi ki, kəndi təhvil verib çıxıb getməlisiniz. 

-Niyə, nə səbəbə? 

-Bilmirəm, səbəbini demirdilər. Sizi istəyirdilər. Deyirdilər, 
böyüyünüz gəlsin, onu başa salaq. 

-Bəs sən nə deyirdin? 
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-Mən heç nə demirdim. Elə patronu ötürürdüm avtomatın 
lüləsinə, tuşlayırdım onların üstünə. Onlar da qayıdıb gedirdilər. 

-Yaxşı, gir köşkünə, zəng elə, gəlsinlər. 

Əsgər Qədirov köşkünə keçdi. Əlixanov köşkün pəncərəsindən 
içəri baxıb gördü ki, gözətçi telefonun tutacağını fırladıb 
kiminləsə danışır. Ancaq nə danışıldığını baş leytenant eşidə 
bilmədi. Söhbətini yekunlaşdıran əsgər Qədirov köşkdən çıxan 
kimi bildirdi. 

-Cənab baş leytenant! Gürcülər deyir ki, Barnausidən onların 
böyükləri gəlib, sizi görmək istəyir. Dedilər ki, gələn kimi 
onların yanına gedəsiniz. 

Baş leytenant Əlixanov əsgər Qəhrəmanovu silahlandırıb 
götürmədiyinə görə özünü çox danladı. O, heç vaxt belə 
ehtiyatsızlıq etməzdi. Bu dəfə niyə belə alındı? “Ayıl, Əlixanov, 
ayıl! Bura sənə Milli Ordu deyil, Sərhəd Qoşunlarıdır. Özü də 
xarici ölkə ilə dövlət sərhədlərinin keşiyindəsən. Erməni ilə 
üzbəüz deyilsən ki, başını qoruyasan. Sən burda nəzakətlə 
ölkə maraqlarını müdafiə etməlisən, diplomat olmağı da 
bacarmalısan, qorumalısan. Hər hansı bir səhv hərəkətinlə 
aləm bir-birinə qarışa bilər. Ayıl, Əlixanov, ayıl!” 

Dönüb əsgər Qədirova nə isə tapşırmaq istədi, tez də fikrindən 
daşındı, nəyi isə tapşırmağı, artıq gec, əhəmiyyətsiz sandı. Axı 
nə tapşırsın? Guya əsgər Qədirov nə edə bilər ki? 

Əlini yelləyib gürcülərin postuna tərəf addımladı. Ara məsafə 
çox yaxın olardı, heç yüz əlli metrə də çatmazdı. Gürcülərin 
postunda bərk çaxnaşma düşdüyü hiss olunurdu. Onsuzda 
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ucadan danışmağı xoşlayan gürcülər bir-birinə elə qışqırırdılar 
ki, sanki bu dəqiqə ya əlbəyaxa olacaqdılar, ya da hara isə 
hücuma keçəcəkdilər. Baş leytenant Əlixanov gürcülərin 
postuna yaxınlaşıb zolaqlı xəttin üstündə dayanaraq ona 
baxan gürcü əsgərini səslədi. 

-Ara, bücö, yeksteq! – Ermənilərlə müharibədə beş-altı söz 
öyrənmişdi, yeri gəldi-gəlmədi işlədirdi. Ha fikirləşdi ki, gürcü 
dilində bir söz tapsın, “bücö”dən başqa heç nə yadına 
düşmədi.    

Şlaqbaumda dayanan əsgərlərdən biri ona yaxınlaşdı – 
bədheybət yekəpərin biriydi. “Nə Murovda əlimə düşərdi, DŞK-
nı yükləyib Cabir postuna çıxardardım”. Əlixanov belə düşündü 
bir anlıq. Yekəpər gürcü yaxınlaşıb öz dillərində uzun-uzadı nə 
isə dedi. Deyəsən, əvvəlcə salamlaşdı, sonra nə isə dedi, 
soruşdu, amma bunların heç biri Əlixanova aydın olmadı. 
Bunu görən yekəpər gürcü bir az əvvəl şlaqbaumun yanında 
onunla bərabər dayanan ikinci əsgəri səslədi. 

-Artur, Artur… – Yenə də uzun-uzadı nə isə dedi və arxasınca 
da nələr, nələr… 

Əlixanova elə gəldi ki, bu yekəpər gürcü Arturu çağırmır e… 
onunla birlikdə gəlmədiyinə görə onun yeddi qatını yağlayır. 
İstədi qayıdıb çıxıb getsin. Sonra yenə də “lənət şeytana” 
deyib gözləməyə qərar verdi. “Bu dığalar Murovda qarşıma 
çıxardılar, qaşqalarını süzgəcə çevirərdim, heç uf da 
deməzdim. Heyf!” 

Bir az keçmiş yekəpər gürcünün “Artur” deyə çağırdığı əsgər 
də gəlib çıxdı. 
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-Ara, zyoma, salam. – deyərək yaxınlaşmaq istəsə də baş 
leytenant əli ilə dayanmaq işarəsi verdi. 

-Buyurun, sözünüzü deyin! – Onun sözləri komanda kimi 
səsləndi. 

-Zyoma, bunların böyüyü gəlib, yuxarıdan təlimat gətirib. Sizə 
bir sutka vaxt veriblər. Postu təhvil verib getməlisiniz. Əks 
halda sizin hamınızı girov götürüb səfirliyə təhvil verəcəklər. 

-Bəs sən özün bunlarla birlikdə xidmət etmirsən? Onların 
böyüyü sənin böyüyün deyil? 

-Bilirsən, zyoma, nə olsun ki, mən bunlarla bir yerdə qulluq 
edirəm. Ancaq mənim bir vətənim var, o da “Velikaya 
Armeniya”dır. Mənim böyüklərim də ordadır. Bunlar elə-belə 
böyüklərdir. 

-Get, böyüyünüzə də de, elə özün də, onunla birlikdə, gedin, 
ağlınıza dua yazdırın. Dediyini bir də dilinizə gətirməyin. Siz 
tərəfdən kimsə bizim üstümüzə gəlmək istərsə bağırsaqlarını 
ayaqlarına dolayarıq. – Baş leytenant bunu deyib geri qayıtdı. 
– “Axı mənə deyən gərək. Mənim nə işim var gürcülərin 
postunda, onlar da sərsəm düşüncələrini desinlər?” 

“Yaxşı, zyoma, bax ki, sənin bağırsaqların öz ayaqlarına 
dolaşmasın!” Artur da bunu aralaşmaqda olan baş leytenantın 
arxasınca dedi. Amma Əlixanov artıq aralaşmışdı və Arturun 
onun arxasınca nə dediyini eşidə bilməzdi. Öz tərəflərinə 
qayıdanda əsgər Qədirov avtomatını əlində döyüşə hazır 
vəziyyətdə tutub onun nə komanda verəcəyini gözləyirdi. 
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-Qədirov! – Yenə də bayaqkı kimi elə aralıdan gələ-gələ 
səsləndi. 

-Bəli, cənab baş leytenant! – Əsgər Qədirov baş leytenant 
Əlixanovun hələ aralıdan gəlişindən onun nə qımırda olduğunu 
sezmişdi. Odur ki, səsinə səs verib, ruhuna ruh qatmaq üçün 
lap yuxarı tonla cavab verdi. 

-Mən gürcüləri xəbərdar etdim, sən də hər şeyə hazır ol. 
Gürcülərdən kim gəlsə, qorxma, atəş aç. 

-Nədən qorxmalıyam? Biri yox, lap onu gəlsin üstümə. 

“Yaxşı, sən də bu qədər qürrələnmə. Cəbhədə çox görmüşəm 
sənin kimi dil pəhləvanlarını. Güllə səsi eşidənə kimi özlərini 
pələng kimi göstərirlər. Elə ki, güllələr başının üstündən 
vıyıldamağa başladı, dönüb olurlar pişik. Hələlik möhkəm 
dayan görək, başımıza nə iş gəlir?” 

*** 

Əzgilli kəndində iki gün öncə başlanan yağış səhərə yaxın 
səngidi. Kapitan Məcidov az qala lap cilov gəmirirdi. Bir 
yandan “Tənha” postu ilə rabitə əlaqəsinin kəsilməsi, digər 
tərəfdən köhnə naryadın gəlib çıxmaması onu lap dilxor 
etmişdi. 
“Yuxarıya məlumat verimmi? Bəlkə Əlixanov posta çatanda 
yağış başlayıb? O, da köhnə naryadı gəlməyə qoymayıb. Təki 
belə olsun! Bəlkə də başqa hadisə baş verib deyə köhnə 
naryad gəlib çıxmayıb. Məruzə edərəm, sonra mənə nə 
deyərlər? Məruzə etmərəm, işin içindən iş çıxar. Yaxşısı budur, 
deyim, qoy bilsinlər!” Kapitan Məcidov bu fikirlər içində götür-
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qoy edə-edə rabitə qovşağına keçdi. Növbətçi rabitəçi əsgər 
Əzizov onun gəlişinə tez ayağa qalxdı və başından qulaqcığını 
çıxartdı. 

-Əzizov, təcili qərargahı yığ. De, mayor Ehsanovla 
calaşdırsınlar. 

-Baş üstə! – Rabitəçi bunu deyib telefona əl atdı. 

Kapitan Məcidov cibindən bir siqaret çıxarıb yandırdı. 
Tüstüsünü ciyərlərinə çəkdi, ağız və burnundan parovoz kimi 
tüstü buraxdı. Balaca rabitə qovşağının havası dərhal dəyişdi. 
Elə ikicə qüllab vurmuşdu ki, rabitəçinin səsi onun diqqətini 
cəlb etdi. 

-Cənab kapitan. Mayor Ehsanov Bakıda ezamiyyətdədir. 

-O ki srağagün bizdəydi. 

-Dedilər, dünən göndəriblər. Bakıda keçirilən böyük tədbirlə 
bağlı baş idarədə yüksək rütbəli zabitlərdən ibarət əməliyyat 
növbətçi qrupu yaradılıb. 

-Yaxşı, onda de, Sərhəd Dəstəsinin komandiri ilə məni 
calaşdırsınlar. 

-Oldu! – Rabitəçi tez qulaqcığını geyərək əməliyyata başladı. 
Heç ikicə dəqiqə keçməmiş qulaqcığı başından çıxardıb 
kapitan Məcidova uzatdı. – Cənab kapitan, buyurun, danışın! 
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-Alo! – Zastava rəisi qulaqcığı başına keçirən kimi səsləndi. Bir 
az gözlədikdən sonra xəttin o başında polkovnik-leytenant 
Rəcəbovun səsini eşitcək məruzə etdi. – Cənab polkovnik-
leytenant! Srağagün “Tənha” postunu dəyişmək üçün baş 
leytenant Əlixanovun başçılığı altında qrup göndərmişik. 
Ancaq köhnə naryad hələ də gəlib çıxmayıb. Məruzə edirəm ki, 
xəbəriniz olsun. 

-Hər şeyi dəqiq aydınlaşdırmısan? 

-Aydınlaşdırmağa imkanımız olmayıb. İldırım rabitə xəttini 
sıradan çıxarıb. 

-Çapar göndərərdin, kapitan! Yoxsa qorxdun ki, onu da ildırım 
vurar? 

-Yağış yalnız bu gün səhərə yaxın səngiyib. Yuxarılarda bəlkə 
hələ də yağır. Hər yer dumandır, göz-gözü görmür. İndi 
çalışaram göndərəm. 

-Çalışaram yox, dərhal göndər. Günortaya kimi mənə məlumat 
ver. Bir şey tapmasanız, deyərsiniz vertolyot çağırarıq. 

-Cənab polkovnik-leytenant! Burda hər yan qatı dumanlıqdır. 
Vertolyot qaldırmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 

-Di durma, çaparlarını yola sal, getsinlər. 

-Baş üstə! 
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-Mənə qulaq as. Kənd camaatından ərazini yaxşı tanıyan bir-
iki nəfər də cəlb elə. Nəticəni gözləyirəm. 

-Oldu. 

*** 

Dan yeri sökülən kimi yağışın səngidiyini görən çavuş Əliyev 
dəstəyə komanda verdi. 

-Qalxın! Bəsdir yatdığınız! Yola düşürük! 

Haçaqayanın həndəvəri qatı dumanla örtülü olsa da dəstə 
sığınacaqdan çıxıb yola düşdü. Onlar yamac aşağı asta-asta 
irəliləyərək sərhəd zastavasına doğru istiqamət götürmək 
istəyirdilər. 

-Biz istənilən halda yamacda istiqamət götürə bilmərik. – 
Çavuş Əliyev ora-bura vurnuxub istiqamət axtarmağa çalışan 
əsgərlərə üzünü tutub dedi. – Maksimim gücümüz çatdıqca 
çalışıb yamacın döşü ilə aşağı enməliyik. Yəqin ki, aşağılarda 
həm duman seyrələr, həm də Buzluq dərəsini asanlıqla tapa 
bilərik. Dərəni tapsaq elə bilin ki, zastavadayıq. 

Onlar beləcə bir xeyli yol gedib təzəcə dumandan çıxmışdılar 
ki, zastavadan gələn əsgər yoldaşları ilə rastlaşdılar. 

-Siz hara gedirsiniz? – Çavuş Əliyev soruşdu. 

-Sizin dalınızca göndəriblər. – Əsgər Qurbanov cavab verdi. 
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Sevincindən çavuş Əliyev özünü saxlaya bilməyib onları 
axtarmağa gələn hər iki əsgərlə qucaqlaşaraq mehriban-
mehriban görüşdü. Sanki yaxın qohumu ilə rastlaşmışdı, uzun 
müddətdi bir-birlərini görmürdülər. Gələnlərin yanında mülki 
geyimli, orta yaşlı bir kişi də vardı, çavuş Əliyev onu dərhal 
tanıdı – nalbənd Süleyman kişiydi, hərdənbir gəlib 
sərhədçilərin atlarını nallayardı. 

-Zarafatsız, hara gedirsiniz? – Çavuş Əliyev təkrar soruşdu. 

-Ciddi sözümdür, sizi axtarırıq. Rəis hamını qaldırıb ayağa. 
Dünən əsgərlər kənd camaatı ilə birlikdə bütün günü güman 
gələn hər yeri axtarıblar. Yuxarılara da məlumat vermişik. 
Duman çəkilsəydi, vertolyot qaldıracaqdılar. Bəs siz iki gündür 
haralardasınız? 

-Yaxşı görək. – Çavuş Əliyev baxdı ki, gələnlər fikirlərində 
ciddidirlər. – Deyək ki, siz bizi axtarmağa gedirsiniz, bəs 
Süleyman dayını hara aparırdınız? 

-Rəis onu bələdçi kimi bizə qoşub, bu yerləri beş barmağı kimi 
tanıyır. Dedik, dumanlıqdır, aza bilərik. 

-Çox sağ olun ki, bizi axtarmısınız. Yolda güclü yağışa düşdük. 
Özümüzü birtəhər sığınacağa çatdıra bildik. Orda gözlədik ki, 
yağış kəssin, heç olmasa bir az səngisin, sonra gələrik. O da 
bu qədər uzun çəkdi. 

-Buralarda, dağlıq bölgələrdə belədir. – Süleyman kişi 
müdaxilə etdi. – Buraların yağışını bilmək olmaz, bir gün də 
yağa bilər, beş gün də. Yenə şükürlər olsun, yaxşı 
qurtarmısınız, gəlin, gedək. 
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Dəstə yoluna davam edib Buzluq dərəsi istiqamətdə yol aldı. 
Bir az da getmişdilər ki, əsgər Qurbanov dayanıb soruşdu: 

-Cənab çavuş! Heç demədiniz axı, “Tənha” postda nə var, nə 
yox? 

-Biz srağagün günortadan azca keçmiş postu təhvil verib 
çıxmışıq. Gerisindən xəbərimiz yoxdur. Orda nə baş verib ki? – 
Çavuş Əliyev təəccüblə gözlərini əsgər Qurbanova zillədi. 

-Deməli, siz bütün bu vaxtı sığınacaqda olmusunuz və ətrafda 
baş verənlərdən xəbərsizsiniz? 

-Mən bayaq dedim axı. Haçaqayanı keçəndən sonra yağışa 
düşdük. Sonra sığınacağa gəldik – orada sığınacağımız var. 
Sığınacaqda oturub yağışın kəsməsini gözlədik. 

-Yaxşı, onda siz zastavaya qayıdın, biz isə yolumuza davam 
edək. 

-Bəs demirdin ki, bizi axtarmağa gəlmisiniz? 

-Həm də “Tənha” postundan bir məlumat öyrənməliyik. Postla 
srağagündən əlaqə kəsilib. Biz də elə düşünürdük ki, yağış 
başladığından siz də postda qalmısınız. 

*** 

Üçüncü gün idi ki, “Tənha” postunda gərginlik davam edirdi. 
Baş leytenant Əlixanov yalnız radioya qulaq asır, bununla da 
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bəzi məlumatları öyrənib təskinlik tapırdı. Növbəti dəfə radionu 
işə salıb dinləməyə başladı. 
“Gürcüstan hökuməti 15 iyun tarixini ölkədə matəm günü elan 
edib. Bela çayına qarışan sel-sularının dağıntıları nəticəsində 
dəyən ziyan dövlət komissiyası tərəfindən hesablanır. 
Ölənlərin sayı on doqquza çatdı. Sel-sularının zooparkı 
basması nəticəsində orada olan 600 vəhşi heyvanın yarıdan 
çoxunun öldüyü ehtimal olunur. Şir şəhərdə qarşılaşdığı adamı 
parçalayaraq öldürüb. Onun artıq zərərsizləşdiyi bildirilir. Vəhşi 
heyvanlardan birinin Azərbaycan sərhəddində saxlanıldığı 
xəbəri verilib. Pinqvinin bu az müddətdə sərhəddə necə gəlib 
çıxması araşdırılır”. Diktor xəbərlərin ardınca hava proqnozuna 
keçid edərək yağıntıların davamlı olacağı ehtimalını bildirdi. 
Əlixanov dilxorçuluq keçirərək radionu söndürüb post 
rəhbərinin təlimatlarını oxumağa başladı. Bir az oxuyub 
dəhşətə gəldi. Sən demə post üzdə olan bir postdan ibarət 
deyilmiş, daha bir post da öz avadanlığı, silah-sursat arsenalı 
ilə, hətta geniş tutma qabiliyyətinə malik radiostansiyası 
ilə  zirzəmidə yerləşdirilmişdir. Dərhal çavuş Nağıyevi yanına 
çağırdı. 

-Siz burda hər şeyi yerli-yataqlı təhvil-təslim etdiniz? 

-Bəli! 

-Təhvil aldığınız əşyalar içində məxfi nə vardı? 

-Bir balaca seyfdir, silah otağında saxlanılır, içində bağlı, 
surqutlanmış zərflər var. Bir də zirzəmiyə aparan pilləkənin 
girişində möhürlə bağlanmış qapıdır. 

-Bəs bu barədə mənə niyə məlumat verməmisiniz? 
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-Mən elə düşündüm ki, siz hər şeyi bilirsiniz. 

-Yaxşı, bu barədə sonra danışarıq. İndi isə tez elə, seyfi aç, 
sənədləri təcili bura gətir. – Baş leytenant xəzinə tapanlar kimi 
sevincək əmr etdi. 

Çavuş Nağıyev tələsik getdi və heç beş dəqiqə keçmədən üç 
məktubla geri qayıtdı. Zərfləri baş leytenantın masasının 
üstünə qoydu – onlar doğrudan da surqutla möhürlənmişdi. 

-Mən indi bu məktubları aça bilərəmmi? 

Baş leytenant sual dolu baxışlarla çavuşu süzdü. Zərfin birini 
əlinə götürüb xeyli o tərəf-bu tərəfinə baxdı. Cəld hərəkətlə 
zərfin üzərinə vurulmuş surqutlu möhürləri sığalladı. 

-Bilmirəm! – Çavuş sanki yuxuda idi, indi ayıldı. – Siz 
komandirsiniz, yaxşısını siz bilərsiniz. Bir şey olsa özünüz də 
cavab verəcəksiniz. 

-Əlbəttə ki, mən özüm cavab verəcəyəm. 

Əlixanov yenidən təlimatı gözdən keçirdi. “Ölkə üzrə bir 
nömrəli hazırlıq elan olunarsa… təbii fəlakət nəticəsində postu, 
zastavanı və digər mühüm ərazini təhlükə bürüyərsə… vətən 
sərhədlərinin taleyi düşmən təhlükəsi ilə üz-üzə qalarsa…” 
Ona elə gəldi ki, hər şey gün kimi aydındır, amma əslində heç 
nə başa düşmədi. 

“Rabitə əlaqəmiz itib, tez-tez radionu açıram ki, bəlkə bizimlə 
radio vasitəsilə əlaqəyə çıxalar, ancaq çıxmırlar. Ölkə üzrə bir 
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nömrəli hazırlıq elan olunsa belə xəbər tutmayacağıq. Amma 
bir həqiqət də var ki, ölkənin paytaxtında beynəlxalq tədbir 
keçirilir. Hamının başı bu tədbirə qarışıb. Bunun özü bir 
nömrəli hazırlıq deyilmi? İkincisi, daşqın nəticəsində Kəhərçay 
məcrasını dəyişib. Postun taleyi təhlükə altındadır, çay bizi 
mühasirəyə salıb. Gərəkdir ki, postun özünü su bassın? 
Üçüncüsü, gürcülər qan-qan deyirlər, nə istədiklərini başa 
düşə bilmirik. Deməli, vətən sərhədləri təhlükə ilə üzləşib. 
Bütün bunlar bir nömrəli hazırlıq deyilmi?” 

-Nağıyev, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm və zərfi 
açıram. Nə olar, olar. – Baş leytenant Əlixanov zərfin yan 
tərəfini cıraraq içindəki kağızı çıxartdı. 

“Ölkə üzrə bir nömrəli hazırlıq elan edildikdə dərhal… 

Ölkə üzrə tam hazırlıq elan edildikdə… 

Ölkə üzrə yüksək dərəcəli döyüş hazırlığı elan edildikdə…” 

Zərfin içindən çıxan kağızı oxuyan kimi başını buladı. 

-Yox! – dedi. – Nağıyev, bu zərf bizim işimizə yarımadı. Odur 
ki, ikinci zərfi açmaq məcburiyyətindəyəm. 

-Cənab baş leytenant! – Çavuş Nağıyev müraciət etdi. – 
Çavuş kursunda olanda bizə belə məxfi zərflər barədə 
təlimatlar verilirdi. Əvvəlcə yuxarıdan komanda elan olunur, 
növbətçi tərəfindən zərflər açılır, həmin zərflərdə zastavanın 
köçürülməsi, ehtiyat postların yaradılması və başqa nəzərdə 
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tutulan məsələlər, yəni nəyi necə etmək barədə məlumatlar 
verilir. 

-Bəlkə zirzəmiyə gedən qapını açaq? 

-Bu bizə nə verə bilər? – Çavuş Nağıyev təəccübünü 
gizlətmədi. – Orada yalnız ehtiyatdan köməyə gələn şəxsi 
heyət üçün silah-sursat olmalıdır. 

-Bəs təlimatda yazılıb ki, yüksək keyfiyyətli rabitə əlaqəsini 
yarada biləcək radiostansiya olmalıdır? 

-Onu bilmirəm. Bir də orada yeni radiostansiya olsa belə biz 
onu necə işə salacağıq? 

-Bəs postu təhvil alanda əşyaların siyahısına baxmadınmı? 
Orada çox güman ki, təlimat kitabçası olmalıdır. 

-Həmin siyahı da elə əmlakla bərabər zirzəmidə saxlanılmalıdır. 
Gərək ki, surqutla möhürlənmiş qapının arxasında. Silah 
otağındakı seyfdə bu məxfi zərflərlə bərabər yalnız zirzəminin 
qapısının açarı saxlanılır. 

-Yaxşı, onda ikinci paketi açıram. 

-Mənə qalsa, ikincini deyil, üçüncünü açın. Bizim onsuzda hər 
yerlə rabitə əlaqəmiz kəsilib. Üçüncü məktub sonuncudur. Bizə 
də son olaraq nə etmək lazımdırsa orada yazıla bilər. 

Əlixanov üçüncü zərfin qırağını ehtiyatla qopararaq içindəki iki 
qatlanmış kağızı çıxartdı. 
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“Çay məcrasını dəyişərsə…” 

-Deməli, gürcülərdə də belə bir sənəd olmalıdır və bəlkə də var. 
Onlar bu işdən xəbərdardırlar. Odur ki, qabaqdangələnlik 
edirlər. 

-Hansı işdən? 

-Nağıyev, burada yazılıb ki, ölkələrarası sərhəd Kəhərçay 
boyunca müəyyənləşdirilib. Əgər çay məcrasını dəyişərsə 
dərhal yuxarılara məlumat vermək lazımdır. Amma sonra 
yazmır ki, nə etmək gərəkdir. 

Bu vaxt rabitəçi onların yanına gəldi. 

-Cənab baş leytenant! Yenə də postdan zəng ediblər. Üç nəfər 
gürcü gəlib, ordadır, sizi istəyirlər. 

-Nağıyev, Qəhrəmanovu da götür, təcili posta gedin. De ki, baş 
leytenant Bakı ilə danışır, vəziyyətlə bağlı məruzə edir. 
İndilərdə, duman bir az çəkilən kimi vertolyotla yuxarıdan 
nümayəndələr gələcək. Qoy, gözləsinlər. Gürcüləri 
sakitləşdirib öz postlarına qaytarana kimi orda qalın. 

-Aydındır! 

-Mən isə kəndə gedirəm, görüm ağsaqqallar nə danışır. 

*** 
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Mayor Ehsanov təzəcə danışıb dəstəyi yerinə qoymuşdu ki, 
telefon bir də zəng çaldı. 
-Əməliyyat növbətçisi mayor Ehsanov eşidir. 

-Georgiya səfirliyindən narahat edirlər. Sizin şimal bölgənizdə 
yerləşən “Tampo” postunda problem yaşanıb. Təcili adam 
göndərin, gedib bir əncam çəksin. 

-Yaxşı, məşğul olarıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun! 

Mayor Ehsanov dəstəyi yerinə qoyub o biri əlindəki qələmlə 
başını qaşıdı. “Tampo” postunda. Yadına düşmədi belə bir 
postun olduğu. “Hə, “Tənha” postu, gürcülər öz dillərində 
“Tampo” deyirlər”, yadına düşdü. Sonra selektorun düyməsini 
basıb operator qıza göstəriş verdi: 

-Məni şimal sərhəd dəstəsinin komandiri polkovnik-leytenant 
Rəcəbovla birləşdirin. 

Heç üç-beş dəqiqə keçmədi ki, operator qız Rəcəbovun xətdə 
gözlədiyini bildirdi. 

-Cənab polkovnik-leytenant, necəsiniz? 

-Hə, Ehsanov, paytaxtda nə var, nə yox? 

-Bizdə salamatçılıqdır, ancaq burada dəhşət istidir. 

-Burda isə soyuqdan az qalırıq gecə yatanda da pencəyimizi 
çıxartmayaq. 
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-Cənab polkovnik-leytenant! Elə indicə Gürcüstan səfirliyindən 
zəng vurmuşdular. Yaxşı ki, telefona mən cavab verdim. 
Başqası olsaydı, komandana, ya qərargah rəisinə məlumat 
verərdi. 

-Nə deyirdilər? 

-Deyirdilər ki, “Tampo” postunda nə isə bərk qarmaqarışıqlıqdır. 

-Bilmədin, Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat veriblər, yoxsa 
birbaşa sizə zəng vurublar? 

-Dedilər ki, birbaşa bizə zəng vurublar. 

-Yaxşı, məşğul olarıq. Amma, Ehsanov, mən bu barədə hələ ki, 
bir şey deyə bilmərəm. Sözün düzü, bu işə özüm də çaş-baş 
qalmışam. Üç gün əvvəl baş leytenant Əlixanovun rəhbərliyi 
altında təzə naryad posta yola düşüb. Elə sən özün onları 
təlimatlandırıb yola salmısan. 

-Bəli, bəli, onları mən özüm təlimatlandırmışdım, hər şey 
qaydasında idi. Baş leytenant Əlixanov hazırlıqlı zabitdir, 
döyüşlərdə bərkiyib. Nə olsun ki, Sərhəd Qoşunlarında 
yenidir?! 

-Bax, onlar gedib postu dəyişiblər, sonra güclü yağış yağmağa 
başlayıb. Köhnə naryad hələ bu səhər gəlib çıxıb. Kapitan 
Məcidov hamını ayağa qaldırıb. Kənd camaatından bələdçilər 
seçərək əsgərlərlə bərabər axtarışa yollayıbdır. İki gün idi ki, 
bərk yağış yağırdı, qatı duman yuxarılardan hələ də çəkilməyib. 
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Bakıdakılar yayda belə bir hava şəraitini təsəvvür edə 
bilməzlər. 

-Əlbəttə, əlbəttə. – Mayor Ehsanov sözünə azacıq ara verib 
gerisini gətirdi. – Səfirlikdən onu da dedilər ki, çay daşıb, 
məcrasından çıxıb. Postunuz təhlükə altındadır. Mən indi nə 
edim? Yuxarıya məlumat verim, verməyim? 

-Özün bax da, Ehsanov. – Polkovnik-leytenant Rəcəbov 
ikibaşlı danışdı. – Kapitan Məcidov adamlarını göndərib. 
Axşama kimi “Tənha” postundan mənə bir xəbər gətirməlidirlər. 
Onda özüm zəng vurub komandanla, ya da qərargah rəisi ilə 
danışaram. 

-Çox güman ki, birinci olmayacaq, o, səfərə hazırlaşır. 

-Hara gedir? 

-Xəbəriniz yoxdur? Sabah Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
Sərhəd Qoşunları Komandanlarının görüşü keçiriləcək. 

-Qorxusu yoxdur. Komandan orda gürcü həmkarı ilə qarşılaşa 
bilməz, çünki Georgiya MDB-dən kənar gəzir. Xudafiz! 

*** 

Baş leytenant Əlixanov soraqlaya-soraqlaya gəlib kəndin 
ortasına çıxdı. Kəndin ağsaqqalı sayılan Ukalay kişinin evi düz 
mərkəzdə yerləşirdi. O, yaşca hamıdan böyük olmasa da kənd 
camaatı tərəfdən böyük, ağsaqqal olaraq qəbul edilmişdi. 
Kəndin həm baytarı, həm qəssabı, həm sınıxçı və çıxıxçısı, 
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həm də montyoruydu. Bir iş olan kimi onun üstünə 
yüyürürdülər. Ukalay kişini evində tapan baş leytenant çox 
sevindi. 
-Ukalay kişi, Allah qonağı istərsinizmi? – Elə taxta hasarın 
qapalağının başından özünü göstərib müraciət etdi. 

-Eşidirəm! – Ukalay kişi əvvəl-əvvəl gözlərini qıyıb baş 
leytenantın gözlərinə dikdi. Adı ilə çağrıldığından onu tanıyan 
adam olduğunu yəqin etdi. Fikirləşdi ki, nə iş üçünsə xahişə 
gəlib. Amma görəndə ki, tanımır, onunla birinci dəfədir rastlaşır, 
ehmal-ehmal qapıya yaxınlaşdı. Baxdı ki, üç ulduzlu sərhədçi 
görkəmcə ciddidir, həm də sözlü adama oxşayır, sualının 
cavabını almadan ondan əl çəkən deyil, dilləndi. 

-Madam ki, gəlmisən, keç içəri. 

Baş leytenant qapalağı açıb içəri keçdi, əl tutub görüşdülər. 
Köhnə tanışlar kimi yüngülcə hal-əhval tuta-tuta getməyə 
başladılar. Ancaq özünü o yerə qoymayan Ukalay kişi onu evə 
yox, evin arxasına apardı. Orada üzüm tənəklərinin altında 
oturmaq üçün ləzzətli yer düzəltmişdi. Dəyirmi masa və 
ətrafında yeddi ədəd dəmirağacından hazırlanmış kötük bağa 
xüsusi yaraşıq verirdi, amma heyf ki, hava soyuqdu. 

Baş leytenant Əlixanov insanları tanıyan adamdı, hiss etdi ki, 
kənd camaatı baş verən işlərdən xəbərdardır, heç Ukalay kişi 
də onun gəlişindən şad olmadı, əksinə narahatçılıq keçirməyə 
başladı. Odur ki, birbaşa mətləbə keçməyə qərar verdi. “Mus, 
mus edincə, birdəfəlik Mustafa de!” 
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-Mən buralara nəzarət edən sərhəd zastavası rəisinin 
müaviniyəm. Bura gəlməkdə məqsədim ərazini öyrənməkdir. 
Sizdən çox xahiş edirəm, nə bilirsinizsə, açıq danışın. 

-Heç nə bilmirəm. Mən nə danışmalıyam ki? 

-Elə-belə. Kənd camaatınızdan, dolanışıqdan, rayona 
çıxışınızdan, yollardan, ümumiyyətlə nə bilirsinizsə deyin, 
mənə lazım olanını özüm dəqiqləşdirəcəyəm. 

-Madam ki, maraqlanırsan, deyim. Kəndin adı Tampodur, 
gürcü dilində “tənha” deməkdir. Yəqin özün də bunu başa 
düşmüsən. Yerləşdiyi yerə görə mənası belədir. Aşağı rayonun 
kəndidir, ora bağlıdır, ancaq rayon mərkəzinə getmək üçün 
heç at cığırımız da yoxdur. Əvvəllər köhnə kolxoz maşınları ilə 
çay boyunca gedib qırx üç kilometrdən sonra yuxarı rayonun 
qəsəbəsinə çıxırdıq. Ordan da hara istəsəydik, avtobusla, ya 
qatarla gedə bilərdik. Indi həm yol dağılıb, həm də kolxoz 
maşınları yoxdur. Kəndin əhalisi inqloylardır. Cəmi ikicə caxor 
ailəsi var – Ziloyla Təhmirazın külfəti, onlar da bu kəndə 
gəlmədirlər, kolxoz təsərrüfatı vaxtı işləməyə gəlib qalıblar. 
Xəbərin var ki, onların başına nə iş gəlib? 

-Xeyr. 

-Səhər obaşdan dörd nəfər masqalı əsgər onları ailəlikcə 
silahın qabağına qatıb aparıblar meşəyə. 

-Bəlkə əsgər paltarında olublar, heç əsgər deyillər? 
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-Onların kimliyini biz bilmirik. Görən qonşu arvadları dedi ki, 
əsgərlərdi. 

-Bəs niyə indiyə kimi bizə xəbər verməmisiniz? 

-Biz elə əvvəlcə sizdən şübhələnmişdik. Dedik bəs sizin 
əsgərlər aparıblar. Sonra altdan-altdan öyrənib gördük ki, bu iş 
sizlik deyil. 

-Deməli, bizim əsgərlərlə əlaqəniz var? 

Ukalay kişi cavab vermədi, başını aşağı salıb cibindən təmbəki 
çıxartdı. Kağızın arasına doldurub barmaqları ilə ovuşdurdu. 
Sonra kağızın qırağını dili ilə azca yaş eləyib bükdü, siqaret 
halına salaraq dodaqları arasında tutub kibrit ilə yandırdı. 
Dərindən bir qullab vurub tüstüsünü havaya boşaltdı və yalnız 
indi sanki ağır bir yükün altından boşaldı. 

-Deməli, əsgərlər kənd camaatı ilə əlaqə saxlayırlar? 

-Sən əsgərləri qınama, onlar da bizim balalarımızdır. Süd-qatıq 
veririk, hərdənbir də əmi-bala oturub dərdləşirik. 

“Bunu öyrənmək asandır. Süd-qatıq dalınca kim gəlibsə o da 
ağzından nə isə qaçırdıb”. 

-Yaxşı, Ukalay dayı, heç olmasa silahlıların onları meşədə 
hara apardıqlarını öyrənə bildinizmi? 

-Səhərdən iki nəfər ovçu göndərmişik, axtarırlar. Amma hələ ki, 
bir xəbər yoxdur. 
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-Görəsən, onlar çayın məcrasını dəyişmiş qolunu o tərəfə 
keçiblər, ya yox? 

-Fikirləşirik ki, keçməyiblər. Qol ayrılan yerdən bəri taylarda 
meşədə gizləniblər. 

-Fikriniz nədir? 

-İlk növbədə yerini öyrənmək lazımdır. Fikrimiz nə ola bilər? 
Topumuz yox, tüfəngimiz yox, polisimiz yox. Gürcülərdən 
kömək istəyə bilmərik, sizin də kömək etməyə ixtiyarınız çatmır. 

-Ukalay dayı, Allah özü kömək olsun! Bizim ixtiyarımız 
çatmasa belə Azərbaycan vətəndaşına qarşı baş verən 
zorakılığa göz də yuma bilmərik. – Ukalay kişinin son sözləri 
baş leytenant Əlixanovun cıbırığını çıxartdı, yandı, yandı, lap 
cızdağı göyə buxarlandı. Dərindən bir “uff” eləyib sözünün 
ardını gətirdi. – Siz mənə deyin, görüm, bu kəndin gürcülərlə 
nə əlaqəsi var? 

-Görürsən ki, çıxış yolumuz ancaq çayın üstündəki körpü 
vasitəsilə yalnız Gürcüstan ərazisinədir. Bizim inqloyların 
hamısı gedib orda təhsil alıblar. 

-Gürcü məktəblərindəmi? Yoxsa Gürcüstanda inqloyların 
dilində məktəb var? 

-Bəziləri Gürcü, bəziləri Azərbaycan məktəblərində. O vaxtlar 
fərq qoymamışıq, bu gürcüdür, yoxsa azərbaycanlıdır. Ancaq 
indi görürük ki, əslində belə deyil. Babalarımız burada kənd 
salanda səhvə yol veriblər, bizim də ağlımız kəsməyib 
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vaxtında köçüb gedək. İndi isə getməyə imkanımız yoxdur. 
Bura nə Azərbaycan kəndi kimi, nə də gürcü kəndi kimi bir 
kənddir. 

-Ukalay dayı, ruhdan düşmə, özün görəcəksən, tezliklə yaxşı 
olacaq. Azərbaycan günü-gündən inkişaf edir, qüdrətli bir 
dövlətə çevrilir. Onun imkanları çatacaq ki, bax o dağları yarıb 
bu kəndə də enli, şüşə kimi bir asfalt yol çəkdirsin. Bu kənddə 
təzə məktəb binası da tikiləcək, mağaza da, hələ deyirsən, 
canınıza sağlıq tibb məntəqəsi də. 

-Ay oğul, bu gün-sabah yetmişi haqlayıram. Bəs o sən 
dediklərini nə vaxt görəcəyik? 

-Çox tez, Ukalay dayı, çox tez. Mən indi posta qayıdıram. Sən 
evdəkilərə heç nə demə. Eləcə masqalıların girovları harada 
saxladığını öyrənən kimi tez mənə xəbər elə. Azərbaycan 
hökuməti o qədər aciz deyil ki, günün günorta çağı vətəndaşını 
girov götürsünlər. Bu kişiyə yaraşan iş deyil, tülkü əməlidir. 
Hökumətin başı dünya səviyyəli beynəlxalq tədbirə qarışıb, 
ona arxadan zərbə vurmaq istəyən tülkülər isə xəlvət dərə 
axtarırlar. 

-Allah köməyiniz olsun, oğlum. Bəs kimdən xəbər göndərə-
cəyəm? 

-Elə o süd-qatıq göndərdiyin əsgərdən. 

Baş leytenant Əlixanov Ukalay kişi ilə sağollaşıb dərhal geriyə 
– posta qayıtdı. “Kaş ki, zastava ilə əlaqəmiz olardı. Bircə 
kapitan Məcidovla danışa bilsəydim…” 
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*** 

Kapitan Məcidov köhnə naryadın gəlişinə nə qədər sevinsə də 
tam rahatlıq tapa bilmirdi. Çünki “Tənha” postu ilə hələ də 
əlaqə yarada, onlardan bir xəbər öyrənə bilməmişdi. Odur ki, 
səbrini basıb axşama qədər gözləməyi qərara aldı. 
Axşam şəvinik düşəndə bələdçi Süleyman kişi ilə gedən qrup 
da qayıdıb gəldi. Əsgər Qurbanov öz gözləri ilə gördükləri 
barədə ətraflı məlumat verdi. 

-Çay məcrasını dəyişib, qayalıqdan kəndə tərəf keçmək 
mümkünsüz olub. Asma körpünü ildırım vurub darmadağın 
edib. Duman seyrəldiyindən kənd və postun ərazisi yaxşı 
görünürdü. Heyf ki, durbin götürməmişdik, yoxsa postdakıları 
da aydınca müşahidə edə bilərdik. 

“İndi hər şey aydındır, Məcidov. Telefona əl atıb məruzə 
etməzdən əvvəl yaxşı-yaxşı düşün. Körpünü bərpa etmək 
uzun məsələdir, o da qaldı, kim bərpa edəcək. Postla təcili 
əlaqə yaratmaq lazımdır. Əlaqə yaratmaq üçün isə vertolyot 
gəlməlidir. Ayrı çıxış yolu qalıbmı? Bəlkə də qalıb. Bəlkə, 
“Tənha” postunda ağla gəlməyən bir situasiya yaranıb? Belə 
bir vəziyyətdə baş leytenant Əlixanov nə edə bilər? Bəs sən 
onun yerində olsaydın necə edərdin? Düşün, Məcidov, düşün. 
Kapitan rütbəsini çiyinlərində havayıdan daşımırsan. Kapitan 
böyük, başçı deməkdir, düşün!” 

Bir saatdan sonra kapitan Məcidov ağır, ancaq inamlı 
addımlarla rabitə qovşağına yollandı. Sən demə polkovnik-
leytenant Rəcəbov da onu xəttə çağırırmış. Çünki onu 
çağırmaq üçün rabitəçi otaqdan çıxanda kapitan Məcidov artıq 
rabitə qovşağının girəcəyində idi. Normal məruzədən sonra 
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kapitan Məcidov rahatlıqla nəfəs aldı və tapşırdı ki, ona 
kəklikotu və qantəpərlə yarpızın qarışığından çay dəmləsinlər, 
bəlkə başının ağrısı keçib gedə. Çiynindən ağır bir yükün 
götürüldüyünü hiss etsə də hələ ki, qaməti düzəlmirdi. 

Polkovnik-leytenant Rəcəbov müəyyən qədər əhatəli məlumat 
aldıqdan sonra mayor Ehsanovla telefon əlaqəsinə girdi. 

-Sən yuxarıya bir şey məruzə eləmisən? 

-Hələ ki, yox. 

-Nə fikirləşirsən? 

-Siz necə deyirsiniz, eləcə də olsun. 

-Bilirsən, Ehsanov, biz komandandan indiyə kimi heç nəyi 
gizlətməmişik. Ona görə də istəyirəm, özüm əhatəli məruzə 
edəm, qoy xəbərdar olsun. O, ölkə boyu hər yeri tanıyır, 
sərhədlərdəki vəziyyəti, bəlkə bizdən də yaxşı bilir.  

Polkovnik-leytenant Rəcəbov elə bilirdi ki, “Tənha” postu 
haqqında hər şeyi öyrənib. Ancaq komandan soruşanda ki, 
kənddə vəziyyət necədir, o, çaşıb qaldı. Çünki onun xəbəri yox 
idi ki, dörd nəfər masqalı kənddən iki ailəni girov götürüb, 
meşədə saxlayır. Eyni zamanda bilirdi ki, komandan elə-belə 
heç nə soruşmaz, deməli, kənddə nə isə bir hadisə baş verib. 

*** 
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Masqalılar beş nəfər Ziloyun ailəsi, üç nəfər də Təhmirazın 
ailəsi olmaqla, cəmisi səkkiz nəfəri qabaqlarına qatıb meşəyə 
gətirdilər. Bir xeyli ətrafı fırlanandan sonra Ziloyun arvadı Luiza 
dilləndi: 

-Bizi ora-bura nə dartışdırırsınız? Öldürəcəksinizsə, öldürün, 
canımız qurtarsın. Onsuzda bu ucqarda həyatımızın bir 
mənası olmayıb. Öldürməyəcəksinizsə burada, yaxınlıqda 
meşəbəyinin evi var, aparın ora, üst-başımızı qurudaq. Yoxsa 
səhərdən nəm meşə ilə o qədər sürütləmisiniz ki, 
corablarımıza, alt paltarlarımıza qədər islanmışıq. 

Masqalılardan biri səsini çıxartmadan işarə verdi ki, Luizanı 
qabağa buraxın. Luiza qabağa düşüb onları meşəbəyinin evinə 
gətirdi. Bura iki otaqdan ibarətdi, dörd tapçan, qab-qacaq və 
bəzi digər məişət avadanlıqları vardı. İçəridə bir müddət 
özlərini qaydaya saldılar. Axşama kimi gözlədilər, nə onların 
arxasınca gələn oldu, nə də maraqlanan birisi tapıldı. 
Təhmirazın arvadı Sonya dişini-dişinə qıcayıb dözsə də o da 
fəallaşdı. 

-Ay bədbaxlar! – dedi. –Siz bizi oğurlamaqda səhv etmisiniz. 
Bizim bu kənddə heç bir dostumuz, qohumumuz yoxdur ki, 
arxamızca gələ, siz də onlardan nə isə istəyəsiniz. Bizi on gün 
burda saxlasanız da bir kimsənin xəbəri olmayacaq. 

Masqalılar Ziloyla Təhmirazın əl-qolunu bağlayıb o biri otaqda 
saxlayırdılar ki, arvadları görüb səs-küy salmasın. Həm də nə 
qədər olmasa kişilər aradan çıxmaq üçün bir fənd işlədərlər. 
Axşama qədər onları ac da olsa birtəhər saxladılar. Adamlar 
artıq dayana bilmirdilər, yemək istəyirdilər, ayaqyoluna getməyi 
tələb edirdilər. Masqalılar istəmirdi ki, vay-şivən qopsun. Onlar, 
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deyəsən heç özləri də bilmirdilər ki, işin axırı necə olacaq, bu 
işi hansı məqsədlə törədiblər. 

Meşəbəyinin otağında yarım kisə kartof vardı. Ondan götürüb 
kerosin maşınkasında qaynadaraq yedilər və hərə özünə 
birtəhər yer düzəldib yatdı. Elə masqalılar özləri də deyəsən 
bərk yorğun idilər, uzaqdan gələnə oxşayırdılar. Biri əli 
avtomatlı növbədə qaldı, üçü isə tapçanların üstündə uzandı, 
uzanan kimi də xorultu-mısıltı bir-birinə qarışıb otağı başına 
götürdü. Gecə bir-birini əvəz edən masqalılar baxdılar ki, 
girovlar heç narahatlıq keçirmirlər. Onda başa düşdülər ki, 
səhv ediblər. Amma başqa çıxış yolları da qalmamışdı. Onlar 
heç olmasa buradan yaxşı pulla, qızıl-zinət əşyaları ilə çıxıb 
getmək istəyirdilər. 

Ertəsi günü də yarı edəndən sonra masqalılardan biri dedi: 

-Görürəm ki, sizin qadınlar kişilərdən fərasətlidirlər. 

-Sən sözünü de! – Sonya sinəsini qabağa verdi. 

-Biz sizi bu gün də saxlayırıq, əgər axşama kimi sizin 
arxanızca gəlməsələr… 

-Birincisi, kənd camaatının bizdən xəbəri yoxdur. Olsa da 
bilmirlər ki, siz bizi burada saxlayırsınız. Üçüncüsü, onlar nəyə 
görə bizim arxamızca gəlməlidirlər? 

-Yaxşı, qoy gəlməsinlər. Biz də axşam sizin hamınızı güllələyib 
çıxıb gedərik. 
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-Biz nə etməliyik ki, siz bizi öldürməyəsiniz? – Luizanın bacısı, 
ərə getmədiyinə görə onlarla birlikdə yaşayan Liza 
gülümsəyərək dilləndi. 

-Bizə pul lazımdır. 

-Eh, səfehlər, siz səhv salmısınız. – Yenə də Sonya dilləndi və 
əlini yellədi. – Kəndçidə pul hardandır? 

-Pul bir kəndçidədir, bir də ingilisin bankında. Bahalı 
geyinmirsiniz, toya xərcləmirsiniz, pulu ütüləyib balıncın içinə 
yığırsınız. 

-Doğru sözümüzdür, bizim pulumuz yoxdur, olsa verib 
canımızı qurtararıq. 

-Heç yoxunuzdur? 

-Olsa-olsa, qara gün üçün qənaət edib saxladığımız iki yüz, üç 
yüz manat. 

-Bəs qızılınız? 

-Qarnımızdan və əynimizdən artıra bilirik ki, özümüzə qızıl, 
gümüş alaq. – Arvadlar bir ağızdan gülüşdülər. – Köhnədən 
hərəmizdə bir üzük, sırğa olmalıdır. 

Masqalılar öz aralarında qırıldaşdılar. Luiza gürcü dilini yaxşı 
bilirdi, Sonyaya işarə verdi ki, bunlar gürcü deyil. 

-Yaxşı, nə qərara gəldiniz? Bizi buraxırsınız, ya yox? 
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Masqalı əli ilə “yox” işarəsi verdi. 

-Onda birimizi buraxın, gedib yemək gətirək, üstümüzə 
salmağa adeyal gətirək. 

-Siz özünüzü, deyəsən yaylaqda hiss edirsiniz ha. Xoş 
danışdıqca çiynimizə çıxmaq istəyirsiniz. 

Masqalılardan biri avtomatın qundağı ilə Sonya arvadın 
sinəsindən necə itələdisə Sonya arxası üstə düşərək bir xeyli 
ufuldadı. Qızı özünü anasına yetirdi. Onun boynunu 
qucaqlayaraq hönkür-hönkür ağladı. 

*** 

Hava qaralanda baş leytenant Əlixanovu qara fikirlər yenə də 
öz ağuşuna almışdı. “Milli Orduda heş belə çıxılmaz 
vəziyyətlərə düşməmişdim. İndi olardı Dağlıq Qarabağın 
istənilən bölgəsi, təbiət tərəfindən deyil, lap düşmən tərəfindən 
mühasirəyə düşərdim, çıxmasaydım, kişi deyildim. Lap canım 
bahasına olsaydı belə sakit oturmamalıydım, mühasirəni 
yarmalıydım. Burada isə qaydalar tamam başqa cürdür. Zabit 
də əsgər kimi vətən sərhədlərinin canlı dirəkləridir. Hara 
qoyulublarsa orda da durmalıdırlar. Ölsən belə, ölümünlə belə 
sərhəd dirəyinə çevrilib elə oradaca da ölüb qalmalısan. 
Vəssalam!” 
Radionu açıb axşam xəbərlərini dinlədi. Bakıda Avropa 
oyunları üzrə yarışlar öz axarı ilə davam edirdi, hələ ki, 
salamatçılıqdı, hələ ki, toy-bayramdı. İdmançılarımız artıq 
yeddi qızıl medala sahibdilər, bu Əlixanovun sevincini artırdı. 
O, gümüş və bürünc medalların sayını yadında saxlamadı, 
onlar bir o qədər də əhəmiyyətli deyildilər, tam qələbənin əsas 
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müjdəçisi qızıl medallardı. “Sağ olsun idmançılarımız, birincilik 
bizdədir. Azərbaycan bir idman ölkəsi olaraq özünü dünyaya 
tanıtdırır. Bir azdan hamımız bununla fəxr edəcəyik!” 

Baş leytenant Əlixanovun sinəsi qürurla doldu və gözləri 
sevincdən yaşardı. Ürəyincə olmasa da əlini uzadıb radionu 
söndürdü. Yenidən postun düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolları 
haqda fikirləşdi. Başını silkələdi. 

“Aha, tapdım. Deməli, bu işlərin yarısı, bəlkə də mənə görədir. 
Mən Milli Ordudan Sərhəd Qoşunlarına dəyişilmişəm. Görünür, 
hələlik etibar qazana bilməmişəm. Mənə hələ də əsl sərhədçi 
kimi baxmırlar. Odur ki, zastavada ikimizdən başqa zabit 
olmasa da kapitan Məcidov mənimlə münasibətdə tam səmimi 
deyil. Əsgər Mirzəliyevi, mənə güdükçü qoyublar. Bəlkə 
bilmədiyim başqaları da var? Kəndə icazəsiz süd-qatıq dalınca 
gedirlər, ağızlarından söz qaçırırlar. Bəlkə Ukalay kişinin 
danışdıqları da uydurmadır? Bəlkə rabitə əlaqəsini də özləri 
qəsdən sıradan çıxarıblar?” 

Əlixanov səbrini cilovlaya bilmədi, bir anlıq yenə də özündən 
çıxdı. Ayağa durub o tərəf-bu tərəfə gəzindi. Əlləri ilə divarı 
döyəclədi. 

“Yox, Əlixanov, sən coşmamalısan, səbrini basıb təmkinlə hər 
şeyi yerli-yataqlı öyrənməlisən. Sən axı erməni ilə üzbəüz 
postda duran Milli Ordunun çılğın komandiri deyilsən. Sən indi 
Sərhəd Qoşunlarının məsul bir zabitisən. Vətən sərhədlərinin 
müdafiəsini təşkil etmək ən vacib bir zolaqda sənə həvalə 
olunub. Səni təxribata da çəkə bilərlər, amma sən ayıq 
olmalısan, hər deyilənlərə inanıb özündən çıxmamalısan, 
əsgərlərini düzgün olmayan istiqamətə məcbur etməməlisən!” 
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Baş leytenant ətrafında baş verənləri saf-çürük etdikcə, 
doğrudan da labirintə düşdüyünü anlayırdı. Bir tərəfdən baş 
verənlər ona bir qurama iş kimi görünürdüsə, digər tərəfdən 
həqiqətlə üz-üzə qalmış olurdu. Bəs bu hallarda nə etməli, 
necə davranmalıydı ki, düzgün hərəkət etmiş olsun? Qalmışdı 
fikirləşə-fikirləşə. 

“Yaxşı, deyək ki, bunlardan bəziləri mənim üçün qurama 
işlərdir. Bəs gürcülərin məsələsi nədir? O ki qurama ola bilməz. 
Bunun ki şahidi özüm oldum. Çayın qolunu kim açıb mühasirə 
vəziyyəti yarada bilər? Məcrasını dəyişmiş çay kimə xidmət 
göstərmiş olur? Bu, ümumiyyətlə hamımızın əlehinədir. Yox, 
yox, bunlar qurama deyil, reallıqdır. Reallıqdan da real 
addımlarla, düzgün hərəkətlə çıxmaq gərəkdir”. 

Fikirli-fikirli otaqdan çıxdı. Dar dəhlizlə addımlayaraq rabitə 
otağına gəldi. Çavuş Nağıyevlə rabitəçi əsgər Əzizov nə 
barədə isə xısın-xısın danışırdılar. “Gərək qapının arxasında 
durub dinləyərdim, görüm nə danışırlar. Eybi yox, əgər 
aralarında hər hansı bir sirləri varsa da, mütləq tezliklə üzə 
çıxacaq”. 

Baş leytenant içəri daxil olan kimi əsgərlər ayağa qalxdılar. 

-Əzizov. 

-Bəli. 

-Sən rabitəçi kursu keçmisən, yoxsa rabitəni zastavada 
öyrənmisən? 
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-Kurs keçmişəm. 

-Onda işlətdiyin aparatı bilirsən. 

-Elədir ki, var. 

-İşlətdiyin aparatın qoruyucusunu çıxart, göstər. 

Əsgər Əzizovun matı-qutu qurudu. O, baş leytenantdan belə 
bir tapşırıq alacağını ağlına belə gətirmirdi. 

-Demirsiniz ki, ildırım çaxandan sonra əlaqə kəsildi… 

-Elə düşünürük. 

-İldırım bütöv aparatı yandırıb sıradan çıxartmayıb ki? 

-Elədir. 

-Yəqin qoruyucusunu yandırıb. Çünki qoruyucusu olmasaydı 
ildırım aparatı bütövlükdə yandırıb məhv etməliydi. Madam ki, 
nasazlıq qoruyucudandır, gəlin qoruyucunu bərpa edək, aparat 
işləsin. Neçə gündür nə yuxarının bizimlə əlaqəsi var, nə bizim 
yuxarılardan xəbərimiz. 

Çavuş Nağıyevlə əsgər Əzizov radiostansiyanın və iki 
kilometrlik məsafədə işləyən radioqəbuledicilərin ora-burasını 
qurdalayıb nə qədər axtarsalar da nə yanmış qoruyucuları tapa 
bildilər, nə də aparatları işə salmağı bacardılar. 
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-Cənab baş leytenant! Bunlar NATO texnikasıdır. Bizə 
kurslarda yalnız onları işlətməyi öyrədirdilər, sazlamağı, hər 
hansı bir detalını dəyişməyi yox. 

-Bu da bizim tərifli NATO texnikası! – Baş leytenant Əlixanov 
əllərini yelləyib yenidən öz otağına qayıtdı. 

“Belə qala bilməz. Yuxarı ilə mütləq əlaqə yaratmalıyam. Indi 
nə zamandır ki, oturub gözləyək. Min il bundan qabaq 
göyərçinlər vasitəsilə şahlar bu ölkədən o ölkəyə məktub 
göndərmirdimi? XXI əsrdə biz nə üzlə oturub gözləyirik? Mən 
bir çıxış yolu tapmasam, bağrım partlayar. Tapdım…” 

Öz-özünə elə qışqırdı ki, səsə çavuş Nağıyev qaçaraq gəldi. 

-Nəyi tapdınız, cənab baş leytenant? – deyə təngənəfəs halda 
soruşdu. 

-Uşaqlardan birini göndər kəndə, qatıq alıb gətirsinlər. Neçə 
gecədir yata bilmirəm. Gərginlikdən başım partlayır. Bir də 
taxtadan çox balaca bir qutu düzəltdir poçt qutusu kimi bir şey. 
Elə olsun ki, ağzını bağlayıb suya atsaq içinə su dolmasın. – 
Əlixanov sanki nə isə kəşf etmişdi, lap uşaq kimi sevinirdi.  

-O nəyə lazımdır? 

-Sual vermə, çavuş. Get, deyilənləri elə. İndi kapitan Məcidov 
lap tikan üstündə oturub, bizdən xəbər gözləyir. 

*** 



Yazarlar                                                May   2022 

 

 89  

 

Kapitan Məcidov lap tikan üstündə oturmuş kimi idi, normal 
yuxu da yata bilmirdi. Bir az mürgüləyən kimi tez-tez səksənir, 
oyanırdı. Həmişə səhəri gümrah əhval-ruhiyə ilə açdığı halda 
neçənci gün idi ki, qəmgin notların təsiri altındaydı, düşdüyü 
vəziyyətdən çıxmağa gücü çatmırdı. 

Tezdən televizoru yandırdı ki, xəbərləri dinləsin, bəlkə bir şad 
xəbər eşidər, dilxorçuluğu bir az yumşalar. Aparıcı ilk cümləsi 
ilə onu lap pis hala saldı. 

-Türkiyənin doqquzuncu prezidenti Süleyman Dəmrəl doxsan 
bir yaşında vəfat edib. 

Qəmlənən kapitan tez də özünə toxtaqlıq verdi. “Qəmlənmək 
nəyə lazım? İnsan böyük bir ömrü şərəflə yaşadı, bir neçə dəfə 
hökumət qurdu, Türkiyə kimi azman dövlətə rəhbərlik etdi. 
İmkan düşdükcə Kiprin, Naxçıvanın, Azərbaycanın, başqa türk 
dövlətlərinin arxasında durdu. Allah rəhmət eləsin. Təki hər 
kəsə belə bir ömür qismət olsun!” 

Növbətçiyə tapşırdı ki, səhər yeməyindən sonra əsgər 
Həmdullayevi yanına çağırsın. Əsgər Həmdullayev dərhal 
onun yanına gəldi. 

-Səhər yeməyi yemisən? 

-Xeyr, cənab kapitan. 

-Mən axı dedim, səhər yeməyindən sonra. – Kapitan nə 
fikirləşdisə sözünə davam etdi. – Sən, gərək ki, çayqırağı 
rayonlardansan? 
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-Elədir ki, var. 

-Üzə bilirsənmi? 

-Bəli. 

-Səndən başqa daha kim üzə bilir? 

-Kərimov da yaxşı üzür, bizim qonşu rayondandır. 

-Kərimovu da götür, tez səhər yeməyini yeyib çayın qırağına 
gedərsiniz. Özünüzlə çubuq və məftil götürün. Qarmaq 
düzəldin. Çay yuxarıdan maraqlı nə axıdarsa qarmaqla sahilə 
çıxardıb mənə gətirin. 

-Oldu! – Əsgər Həmdullayev bunu deyib geriyə döndü, 
qaçaraq çıxmaq istədi. 

-Başa düşdünmü nə deyirəm? – Kapitan Məcidov tam ciddiliyi 
ilə soruşdu. 

-Elədir ki, var, cənab kapitan! – Əsgər Həmdullayev bir az da 
ucadan cavab verdi. 

-Qışqırma, burda kar yoxdur. Sən də meydançada deyilsən. 
De görüm, çay yuxarılardan nə gətirə bilər? 

-Cənab kapitan, leysan yağışlarından sonra çayın suyu xeyli 
artıb. Yuxarılardan nə desən axıdıb gətirə bilər. Yəni qabağına 
nə keçsə… 
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-Ay balbez, heç vaxt dəqiqləşdirmədiyin tapşırığın arxasınca 
yüyürmə. Öyrəşmisiniz “oldu”, “baş üstə” deyib getməyə. 
Qulaqlarını yaxşı aç, mənə diqqətlə qulaq as. Gör nə deyirəm. 

*** 

  Ovçu Mikayıl səhər tezdən malları açıb buraxmışdı ki, gördü 
Təhmirazın arvadı evlərindən çıxıb iti addımlarla meşəyə tərəf 
gedir. Sonyanın çiynində böyük bir torba da vardı. 
-Sonya, Sonya! – deyə ikicə ağız çağırsa da arvad onu 
eşitmədi, bəlkə də eşitdi, özü cavab vermədi. 

Arvad meşənin girəcəyində gözdən itəndən sonra Süleyman 
kişinin fikri haçalandı. “Mən Sonyanı gördüm, yoxsa məni qara 
basırdı? Bəlkə gözüm alacalanıb, qadın cildində gözümə cin-
şeytan görünüb? O Sonya arvad idisə, çağırdım, niyə cavab 
vermədi? Bəs onları masqalılar iki-üç gündür ki, aparıb. Belə 
də girov aparmaq olar? Bəlkə özləri gizlənib qəsdən belə bir 
şayiə yayıblar? Burda nə isə bir sirr var!” 

Evə dönmədən Ukalay kişinin həyətinə gəldi. Ukalay kişi həyat 
yoldaşı Zina ilə malları rahatlayırdı, arvad inəkləri sağır, kişi isə 
qaşovlayırdı. Ovçu Mikayılı uzaqdan görcək Ukalay kişi 
qaşovu taxçaya qoyub çəpərin qırağına gəldi. 

-Xeyirdimi, ay Mikayıl? – deyə soruşdu. 

-Şərə lənət. Başıma bir iş gəlib, bilmədim gördüyüm vaqeədi, 
yoxsa gözüm alacalanıb. Gəldim görüm bu işə sən nə deyirsən? 
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Mikayıl başına gələnləri nağıl elədikdən sonra Ukalay kişi 
heyfsləndi. 

-Sən gərək Sonyanın arxasınca düşərdin. Onun hara getdiyini 
öyrənərdin. Ondan sonra biz işimizi tutardıq. 

-Sərhədçilər nə deyir? 

-Sərhədçilərin komandiri qoçaq oğlana oxşayır. Özü də söz 
verib. Ancaq tələsmək lazım deyil. Sən ora bir də qayıt, ovçu 
adamsan, izin hara getdiyini təxmin edə bilərsən. Mən də bir 
aşağı düşüb gəlirəm. Bax, ha, avı hürkütmə, eləcə yerini öyrən, 
qoy yatdıqları yerdə yatsınlar. 

Ovçu Mikayıl bayaq Sonya arvadı gördüyü yerə qayıdıb onun 
izinə düşməyə çalışdı. Ukalay kişi isə sərhədçilərin yanına 
getdi. Baş leytenant qutunu çay aşağı axıtdıqdan sonra 
cavabını gözləyirdi. “Mən də qəribə adamam. Deyək ki, çay 
aşağı məktubu yolladım, bəs kapitan Məcidov çay yuxarı necə 
cavab qaytarsın? Bəlkə o, gözləyə, görə, üzü biz tərəflərə nə 
vaxt külək əsəcək, küləyin cənginə verə məktubumuzun 
cavabını. Qəribə xülyaların var”. 

Ukalay kişinin qapıda gözlədiyi xəbərini alan kimi baş leytenant 
Əlixanov onun qabağına getdi. 

-Sözlü adama oxşayırsan? 

Ukalay kişi bildiklərini nağılladı. 
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-Onlar uzağa getməyiblər, hardasa buralardadırlar. Bizim də 
laqeydliyimiz onları lap təbdən çıxardıb. Görünür, qadınlara 
yazığı gəlib, icazə veriblər ki, gəlib əyin-baş dəyişəkliyi, bir də 
yemək aparsınlar. Acından ölməyəcəklər ki? Sonya arvad da 
ya acıqlı olub çağırışa dönməyib, ya da güdükçüdən qorxub. 
Siz təki onların yerini öyrənin, gerisi mənlikdir. Özünüz başa 
düşün, mən dövlətin sərhəddini boş qoyub əsgərləri meşəyə 
tökə bilmərəm ki, axtarış aparsınlar. Özü də belə bir vaxtda, 
belə bir vəziyyətdə. 

-Biz səndən nə umuruq ki? – Ukalay kişi dil-ağız elədi. – 
Ancaq hökumət adamısan, tabeçiliyində əsgərin, silahın var. 
Gəldim məsləhət eliyək. Görək nə tədbir görə bilərik. 

-Mən tərəfdən arxayın olun. Masqalıların yerin öyrənən kimi 
hərəkətə keçirik. Vəziyyət barədə yuxarıya məktub 
göndərmişəm, sorağı bu gün çıxmasa da sabah mütləq 
çıxacaq. 

*** 

-Ə, buna bir bax! Heç Kürün yarısı boyda deyil, ancaq 
vahiməsi uzaqdan adamı basır. – Əsgər Kərimov çayın 
qarasınca danışdı. 

-Dağ çayı dəli-dolu olur. Elə ki, arana gəlib çatdı, dönüb olur 
quzu balası. Dədə-babamız nahaqdan belə ad qoymayıblar ki. 
Baxıb görüblər, özünü ayqır at kimi aparır, yəqin ona görə 
adını “Kəhərçay”qoyublar. 
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Əsgərlər gəlib çatdıqdan sonra çayın qırağında çox hərləndilər, 
yuxarı-aşağı dəfələrlə var-gəl etdilər, ancaq diqqətlərini çəkən 
bir şey olmadı. 

-Həmdullayev, çayda bir şey olsa suya girəcəksən? 

-Mən kapitan Məcidova söz vermişəm. Bəs sən? 

-Mən bu soyuqda suya girmərəm. 

-Çox vacib bir tapşırıqdır. 

-Mən heç kimə söz verməmişəm. 

-Lap çay məni aparsa da suya girib kömək eləməyəcəksən? 

-Sən hələ bir çaya gir, qoy su səni aparsın, sonrasına baxarıq. 
– Əsgər Kərimov zarafatından qalmadı. 

-Bax elə buna görə səni çox istəyirəm. Üzünə demək olmasın, 
mərd oğlansan. Səni kapitan Məcidovun yanında da 
tərifləmişəm. Demişəm ki, dostu heç vaxt darda qoymaz. 

Günortaya yaxın istəyirdilər ki, çıxıb getsinlər, bir də gördülər 
çay aşağı bir qutu gəlir. Qutu balaca və yüngül olduğundan 
sürətlə və çayın ortası ilə üzürdü. Əsgərlər ha qarmaq 
atdılarsa da tuta bilmədilər. Həmdullayev baxdı ki, suya 
girməsə olmayacaq, eləcə toqqasını, kitelini çıxardıb kənara 
tulladı ki, əl-qol atmasına maneçilik törətməsinlər. Bir göz 
qırpımında şığıyıb yeşiyi tutdu və sahilə tərəf üzdü. 
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-Necədir? – deyə əsgər yoldaşı Kərimov sudan çıxan 
Həmdullayevdən soruşdu. 

-Kəhərçay sənə Kür çayı deyil. Su həm çox soyuqdur, həm də 
sürətli axır. 

Paltarını sıxmalayıb elə yaş-yaş əyninə taxdı və zastavaya 
tərəf götürüldülər. 

Poçt qutusunu açıb içindəki məlumatı oxuyandan sonra 
kapitan Məcidovun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Amma bu 
masqalıların məsələsi bir yandan, çayın məcrasını dəyişməsi 
ilə gürcülərin iddia qaldırması digər yandan onu əməlli-başlı 
dilxor etdi. İndi, doğrudan da məruzə etmək lazımdı. Özü də 
vertolyot istəmək olardı, çünki baş leytenant Əlixanov cavab 
gözləyirdi. 

*** 

Ertəsi gün vertolyot gələndə bütün kənd camaatı meşənin 
ağzındakı talaya toplaşmışdı. Polkovnik-leytenant Rəcəbov 
güman etdi ki, adamlar vertolyotu qarşılamağa toplaşıblar, 
amma ortada dörd nəfər yekəpər hərbçinin camaatın 
qarşısında diz çökdürüldüyünü görüb başa düşdü ki, nə 
varımışsa da artıq xata sovuşub, əməliyyat sona çatıb. 

Vertolyotu saxlayıb yerə enəndə onların qarşısına ilk gələn baş 
leytenant Əlixanov oldu. Hərbi qaydada salamlayıb vəziyyətlə 
bağlı məlumat verdikdən sonra birinci polkovnik-leytenant 
Rəcəbov, sonra kapitan Məcidov əl tutub onunla görüşdülər. 
Vertolyotda iki nəfər mülki şəxs də vardı, özlərini torpaq 
komitəsinin işçiləri kimi təqdim etdilər. 
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-Düzdür, indi komitə fəaliyyət göstərmir, ölkə başçısının 
fərmanı ilə ləğv olunub. Əmlak Komitəsinin tərkibində isə yeni 
yaradılan Torpaq Agentliyi müəyyən ştat-struktur məsələləri 
ucbatından hələ fəaliyyətə başlamayıb. Ancaq biz komitənin 
köhnə işçiləri kimi burdakı məsələni bilirik. Dövlət sərhədləri 
çay boyunca müəyyənləşdirilib. Əgər çay məcrasını dəyişərsə 
Tampo kəndi iki yüz hektarlıq sahəsi ilə birlikdə Gürcüstan 
Respublikasının ərazisində qalır. Bu barədə dövlətlərarası 
razılıq da var. 

-İndi sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bir çayın dəliliyi 
ucbatından biz bir kəndimizdən, iki yüz hektarlıq ərazimizdən 
vaz keçməliyik? – Baş leytenant Əlixanov heç nəyə məhəl 
qoymadan keçmiş Torpaq Komitəsinin işçilərindən soruşdu. 

-Biz istərdik məcrasını dəyişmiş çayın keçdiyi yerlərə baxaq. – 
Onlar baş leytenantın sualını cavablandırmadılar.  

-Narahat olmayın, artıq xata sovuşub. Çay məcrasını 
dəyişmədi. Daşqın vaxtı bu qol ilə də su axırdı, amma əsas 
axın çayın öz yolu ilə gedirdi. Yağıntılar davam etmədiyindən 
indi yeni qolla çox az sızma su axır. Yəqin ki, axşam-səhərə o 
da kəsilər. – Baş leytenant bir az da əda ilə bunu Torpaq 
Komitəsinin keçmiş işçilərinə söylədi. – Firudin müəllim, 
olmazdımı ki, çayın daşqın vaxtı cuşa gəlib şərqə meyl edən 
əlavə qolunun başlanğıcında bənd düzəldilərdi. Bilinərdi ki, çay 
bundan sonra bir daha öz məcrasını dəyişməyəcək. 

-Olardı. – Firudin müəllim eyhamla cavab verdi. – Amma elə 
şeylər var ki, onları insanlar həll eləmir, təbiətin ixtiyarına 
buraxır. Qocaman təbiət nə qədər azman olsa da ona güc 
eləməsən, o sənə qarşı heç vaxt ədalətsizlik etməz. 
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Kapitan Məcidov baş leytenant Əlixanova gözünü ağartmaq 
istədi. Qorxdu ki, rəislərin qabağında onun belə diri-diri 
danışması birdən polkovnik-leytenant Rəcəbovun xoşuna 
gəlməz.  

-Sən danış görüm bu qoçular kimdir? – Elə bu vaxt polkovnik-
leytenant Rəcəbov masqalıları göstərdi. – Onları necə 
tutdunuz? 

-Bu qoçuları, sözün düzü, elə onların girovluğunda olan 
qadınların köməkliyi ilə tutduq. Gecə yarısı biz əməliyyata 
başlayanda Liza – Luiza bacıları növbətçi qoçunun kişi 
olduğunu onun yadına salmış, həvəsləndirərək zirzəmiyə 
düşürmüş, ağzına dəsmal soxaraq əl-qolunu bağlayıb yerə 
yıxmışlar ki, səs salıb o birilərini oyatmasın. Sonra yuxarı 
qalxıb o biri qoçuların da əl-qolunu bağlamaq istərkən biz içəri 
daxil olduq. 

-Ax, qadınlar, qadınlar. Sizə elə-belədən şeytan deməyiblər… 
– Kapitan Məcidov gülümsündü. 

-Şeytan demə. – Polkovnik-leytenant Rəcəbov onun sözünü 
kəsdi. – Qadınlar gücü bilinməyən mələklərdir. Onlar bilsə ki, 
nəyə qadirdilər, Yer kürəsini yerindən oynatmağa güc verərlər. 

-Mən nə deyirəm ki? – Kapitan Məcidov sözünə aydınlıq gətirdi. 
– Şeytan özü də bir mələkdir, özü də ən güclü mələk. 

-Çox düz buyurursan, Məcidov. Qadınlar yaxşı bilir, harda 
şeytan olmaq lazımdır, harda mələk. Onlara qarşı zor 
işlədərsən, dönüb olarlar şeytan. Xoş davranarsan, 
mehribanlıq göstərərsən, onlar da mələk cildinə girərlər. 
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-İstənilən halda çox sağ olsunlar. – Baş leytenant təşəkkürünü 
bildirdi. – Mən onları belə təsəvvür etməzdim. Qadınlar 
əməliyyatda kömək etməsəydilər bu işi biz belə asanlıqla başa 
gətirə bilməzdik, bəlkə də qan tökülərdi… 

-Afərin onlara, mən elə belə də bilirdim. Buraların qadınları 
bizə ulu nənələrimiz – amazonkaların yadigarlarıdırlar. Onlar 
tarix boyu düşmənə boyun əyib dəri diddirməyiblər. Biz gərək 
onların qədrini bilək. 

-Hə, cənab polkovnik. Masqalıların başçısı Karen Karapet-
yandır, özü boynuna alır ki, beynəlxalq dərəcəli canidir, 
interpolun xətti ilə axtarışdadır. – Baş leytenant Əlixanov ciddi 
duruş alıb məlumatlarını yekunlaşdırmağa çalışdı. 

-Gürcüstan vətəndaşıdır? 

-Xeyr. Bunlar deyir ki, biz hamımız… ordanıq. 

-Aydındır. Bəs nəyə gəliblər, buralarda nə axtarırlar? 

-Hələ ki, topladıqları qız-gəlinin zinət əşyaları olmuşdu. 

-Yaxşı, onları biz araşdırarıq. Əl-qolunu möhkəm bağlatdır, 
vertolyota mindirsinlər. Qadınların da adlarını yaz ver, mü-
kafatlandırarıq. Bir də de, sizə radiostansiya gətirmişik, qəbul 
etsinlər. 

-Oldu! – Əlixanov onu kənarda gözləyən çavuş Nağıyevə 
yaxınlaşdı, tez tapşırıq verib geri qayıtdı. 
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-Mən bilirdim ki, sən ən çətin sınaqlardan belə alnıaçıq 
çıxacaqsan, heç bir mürəkkəb şəraitdə özünü itirməyəcəksən. 
Səbrli olub əsl çekist kimi hərəkət edəcəksən. – Polkovnik-
leytenant Rəcəbov üzünü kapitan Məcidova tutdu. – Hə, 
kapitan, nə deyirsən, Əlixanovu sərhədçi ailəsinə qəbul 
edirikmi? 

-Əlbəttə edirik, cənab polkovnik-leytenant. 

-Əlixanov, sənə təşəkkürümü bildirir və bir daha təbrik edirəm. 
Sən sınaqdan qalib çıxdın. 

Gələnlər sağollaşıb vertolyota doluşdular. Vertolyot havaya 
qalxıb sürət götürərək uçub getdi. Baş leytenant Əlixanov isə 
onun arxasınca baxa-baxa xəyallar aləmindən ayrıla bilmirdi. 
“Bu qurama bir sınaq deyildi, üzbəüz qaldığımız həqiqət idi. 
Yaxşı ki, çay məcrasını dəyişmədi… Əgər Kəhərçay məcrasını 
dəyişsəydi, kim bilir… nələr olardı?”  
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    Zaur USTAC 

 

QİSMƏT 
(hekayə) 
2008-ci il, oktyabrın 11-i, şənbə günü  idi. Çiçək qızımın 4 
yaşının tamam olmasına hələ  2 ay qalırdı. Çox vaxt  axşamlar 
işdən evə gələndə onun üçün  nəsə alıb gətirsəm də hər ayın 
11-i mütləq özəl bir hədiyyə olmalıdır.  
Bu gün də ona nəfis tərtibatlı rəngləri və meyvələri öyrədən 
yeni  bir kitab almışam. Evə çatana qədər onun kitabı görəndə 
necə sevinəcəyini təsəvvür edib mən də uşaq kimi sevinirdim.  
 Bakı şəhərində, “Beşmərtəbə” deyilən köhnə binadan ayaqla 
30-35 dəqiqəlik məsafədə, şəhərin ən gözəl, ən səfalı yerində 
öz əlimlə ürəyim istədiyi kimi tikdiyim yığcam 3 otaqlı fərdi 
evdə yaşayıram. Elə də böyük olmayan, 3-4 maşın dayana 
biləcək, güllü-çiçəkli səliqəli kiçik həyətim də var. Çətinliklə 
olsa da  həyətdə bar verən meynə, ərik, albalı, gilas, alma, nar  
və  “yapon əzgili”  ağacları  əkib-becərmişəm. Bu gül-çiçək və 
ağaclar hər səhər məni işə yola salır, axşamlar da 
qarşılayırlar... Səhər işə, axşam da evə gəzə-gəzə, piyada 
gedib-gəlirəməyi xoşlayıram.  
Əlimdə ev üçün aldığım bir-iki xırda-para və Çiçəyimin bükülü 
kitabı gəzə-gəzə gəlib həyət qapısına çatdım. Qapını ancaq 
ailə üzvlərinə və bir də tez-tez gəlib-gedən dost-tanışa məlum 
xüsusi üsulla bayırdan özüm açıb həyətə daxil oldum. Həyətə 
girən kimi birinci sol tərəfdə qalan meyvələri artıq çoxdan 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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sovulmuş, çiçək açmağa hazırlaşan “yapon əzgili”nə salam 
verib (qonağa hörmət adətdəndir),  nar ağacına tərəf getdim. 
Batmaqda olan payız günəşinin yaratdığı qıpqırmızı fonda 
qoşa ovuca sığmayan qanqırmızı narlar qapqara görünürdü. 
Narlarla da xoş-beş edib, sol tərəfdə qonşu ilə aramızdakı 
alçaq hasarın dibində sıra ilə əkdiyim ilboyu açan qızılgüllərin 
də könlünü ala-ala pəncərələrinin önündən keçib evin giriş 
qapısına çatdım. İşdən gəlməyimə az qalmış Çiçəyin öz 
otağının həyətə baxan pəncərəsindən məni gözləməsi, hər 
dəfə pəncərənin önündən keçəndə  məni görüb, -“Atam gəldi, 
atam gəldi”,- deyə-deyə qapıya qaçması da artıq adət 
etdiyimiz hallardan biri idi. Mən giriş qapısını açıb evə daxil 
olanda artıq Çiçək qızım anası ilə qapının ağzında hazır 
dayanmışdı. Salamlaşdıq. Ev üçün olan xırda-paranı həyat 
yoldaşıma, bükülünü isə Çiçəyə verdim. Hədiyyənin kitab 
olduğunu anlayanda mən təsəvvür etdiyimdən də çox sevindi. 
O hər dəfə belə sevinəndə mənim də özümdən asılı olmayaraq 
gözlərim yaşarırdı. Kövrəlirdim. Bükülü hədiyyəni əlində tutub, 
qarşımda dayanmış Çiçək ayaqqabılarımı çıxarda-çıxarda 
adəti üzrə yenə məni sual atəşinə tutmuşdu. Anası da 
həmişəki kimi, -  
“Ay Çiçək, imkan ver ata bir içəri girsin. İşdən indi gəlib axı”, - 
desə də o məhəl qoymadan, növbəti qəfil sualı mənə 
ünvanladı: 

- Ata, Allah nə bilir ki mən burdayam? 
Ayaqqabının birini çıxartmışdım, o biri tayı hələ ayağımda idi. 
Ani olaraq heç dəxli olmayan bu qəfil uşaq sualından tutulsam 
da Çiçəyə vaxtında cavab vermək lazım idi. Ağlıma belə bir 
cavab gəldi: 

- Çiçəyim, bax bu əlində tutduğun hədiyyəni  apar, öz 
otağında yazı masasının üstünə qoy gəl. 

- Hə qoyub gəldim, - heç bir dəqiqə keçməmiş Çiçək 
yenə qarşımda peyda oldu. 

- İndi öz otağının qapısını ört və yanıma gəl. 
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- Hə gəldim, - cəld otağın qapısını örtüb yanıma gəldi. 
- İndi sənin hədiyyən haradadı? – ondan soruşdum. 
- Öz otağımda. 
- Daha dəqiq desək... 
- Mənim hədiyyəm öz otağımda, yazı masamın 

üstündədir. 
- Sən indi onu görürsən? 
- Xeyr. Qapı bağlıdır. 
- Qapı açıq olsa, görərdin? 
- Xeyr. Onda da divar qoymur görəm... 
- Bax belə. Bəs, sən nə bilirsən ki, hədiyyən otağında 

yazı masasının üstündədr? 
- Özüm qoydum. Ona görə bilirəm ki, ordadır. 
- Ay sağ ol. Bax, Böyük Allah da belə bilir kim hardadır. 
- Bizi Allah baba qoyub bura? 
- Ay sağ ol. Bütün insanların ulu babası Adəmi  Böyük 

Allah yaradaraq yer üzünə göndərib.  Ancaq Allah elə 
Allahdır. Ona Böyük Allah, Uca Allah, Mehriban Allah, 
Bağışlayan Allah deyirlər. Əgər ona baba desək bəs 
onda Adəm babaya nə deyərik, hə Çiçəyim? 

- Bildim. Mehriban Allah. Hər şeyi bilən Allah.  
Nəhayət ki, ayaqqabılarımı  çıxarda bildim. Əynimi dəyişib, əl-
üzümü yumaq üçün hamam otağına keçdim. Çıxanda Çiçək 
məni hövsələsiz halda dəhlizdə  gözləyirdi. 

- Bəs onda “qismət” nədir? 
- Hə, bax bunu sabah sənə parkda göstərəcəm, indi get 

sən “kitablarını oxu”, ata da çay içsin, yemək yesin, - 
deməklə vəziyyətdən çıxmağı bacardım.  
Sabah Çiçəyə parkda əyani olaraq nə göstərəcəyim 
barədə dəqiq fikrim olmasa da bu cür  vəziyyətlərdə 
uyğun ssenarilər qurmaq bacarığıma güvənərək ona 
belə bir söz vermişdim. O da sevinə-sevinə öz otağına 
keçdi... 
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Uzun yay günlərində işdən sonra, bayram və istirahət günləri 
isə, həmişə Çiçəyi şəhərimizin gözəl parklarına, əyləncə 
mərkəzlərinə gəzməyə aparıram.  
Bu gün də bizim adi istirahət günümüzdür. Səhər oyanar-
oyanmaz Çiçək “qismət” marağını yenə büruzə verdi. Səhər 
yeməyimizi  yeyib, geyinib evdən çıxana qədər bir neçə dəfə 
də “qismət”i görmək üçün necə tələsdiyinin şahidi oldum. 
Nəhayət hazırlaşıb, həyətimizdəki qonşu ilə aramızda olan gül-
çiçəklərlə salamlaşıb, sağollaşıb həyətdən çıxdıq. Əsas 
küçəyə çıxanda həmişə olduğu kimi  məhləmizin girişindəki 
demək olar gündəlik istifadə olunan bütün malların satıldığı 
xırda dükandan parkdakı göyərçinlərə vermək üçün 1 manatlıq 
buğda aldıq. Gəzə-gəzə eyni adlı prospektdə yerləşən Hüseyn 
Cavid parkına gəldik. Biz parka çatanda  saat 9:45 idi. 
Göyərçinlər hələ gözə dəymirdi. Harda olsalar da indi  bir-bir, 
iki-iki uçub gələcəklər. Göyərçinləri gözləyə-gözləyə  bayaqdan 
bəri axtardığım  “qismət”i tapmışdım. Bu arada yeri gəlmişkən  
şəhər göyərçinlərinin bir maraqlı xüsusiyyətini də sizə deyim, 
kim inanmasa yoxlasın. Hər gün görməyə adət ediyimiz 
göyərçinlər iş günləri səhər saat 8:00 – 9:00-dan parklarda 
olsalar da ilin fəsillərindən asılı olmayaraq, istirahət günləri 
saat 10:00 –dan tez gəlmirlər. Biz Çiçəklə bir xeyli oynadıqdan 
sonra göyərçinlər də tək-tək, dəstə-dəstə park ərazisində  
görünməyə başladılar. Parkda hələ elə də çox adam yox idi. 
Bir-iki mənim kimi valideyn öz uşaqları ilə oynayırdı. Deyirəm, 
getdikcə vəziyyət bütün sahələrdə dəyişir. Əvvəllər uşaqlar bir-
biri ilə oynayardır. İndi, özüm valideyn olandan sonra fikir 
vermişəm ki, hətta qışda qartopunu da uşaqlar öz ata-anaları 
ilə oynayır... Belə müxtəlif fikir xəyallarla və “qismət”i necə 
yaxalayıb Çiçəyə göstərəcəyimi düşünə-düşünə parkdakı ən 
sakit guşədə yerləşən oturacaqların birində  əyləşib  
göyərçinlərə dən atmağa başladıq. Çiçək də  yanımda  oturub 
dəni quşlara tərəf ətrafa sovururdu. Tezliklə yaxın-uzaq 
ağaclarda olan  bütün  göyərçinlər  hamısı uçaraq yanımıza 
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gəlməyə başladı. Bir neçə dəqiqə ərzində tamamilə 
göyərçinlərin əhatəsində qalmışdıq. İşarə ilə Çiçəyə sakit 
dayanıb, kəskin hərəkətə yol vermədən məni izləməsini 
bildirdim. Torbadakı dəndən ətrafa sovurur, sonra yenidən 
ovucumu dolduraraq, yer bərabərində göyərçinlərin içində 
saxlayırdım. Nəhayət göyərçinlərin ən diribaş  olanları dəni  
ovucumdan yeməyə başladılar. “Qismət”i yaxalamışdım. Belə 
məqamlarda Çiçəyə işarə ilə ovucumdan yeyən göyərçinlərə 
diqqətlə baxmasını istədim. Bu qaydada dənlərin hamısını 
göyərçinlərə səpdik. Göyərçinlər dənləri yeyəndən sonra 
parkın başqa  səmtlərində onlara tum səpən, çörək ovan digər 
valideyinlərin də uşaqlarını əyləndirməyə getdilər. Çiçək 
əyləncənin bitdiyini görüncə, - “Ata, bəs qisməti nə vaxt 
göstərəcəksən?, - deyə, bayaqdan söhbətə başlamaq üçün 
böyük səbrsizliklə gözlədiyim sualı verdi. 

- Hə, indi diqqətlə mənə qulaq as, ağıllı Çiçəyim. 
Göyərçinlər biz səpən dənləri yeyəndə heç onlara 
diqqət etdinmi? 

- Hə. Baxdım. 
- Ovucumdan dən yeyən göyərçinləri gördünmü? 
- Hə. Gördüm. 
- Fikir verdinmi? Göyərçinlərin çoxu ətrafa səpilmiş 

dənləri yeyirdi, amma bir-ikisi gəlib ovucumdan yeyirdi. 
Sən dost olsan hansı göyərçinlərlə dost olarsan, bütün 
digər göyərçinlərə qarışıb dəni yerdən yeyən 
göyərçinlərlə, yoxsa ovucumdan yeyən göyərçinlərlə? 

- Ovucundan yeyən göyərçinlərlə, - heç düşünmədən 
Çiçək cavab verdi. 

- Nə üçün? 
- Çünki onlar qoçaqdı. Onlar qorxmur.  
- Əhsən mənim ağıllı balama. Əhsən. 
- Bax, həyat da, qismət də belədir. Gördünmü? Dəni 

ovucumda tutub gözləyirdim. Hansı göyərçin daha 
cəsurdur, daha qorxmazdır, daha qoçaqdır o gəlib 
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ovucumdan dəni götürüb yeyirdi. Sənin soruşduğun 
“qismət” də belədir. Bütün uşaqların “qismət”i  hardasa 
durub onu gözləyir.  Uşaqlar sadəcə oynaya-oynaya, 
oxuya-oxuya böyüyüb öz qismətlərinin harada olduğunu 
öyrənir, sonra da gedib onu götürürlər. “Qismət” bax 
budur, Çiçək bala, gül bala. Şəkər bala, bal bala. Ağıllı 
bala. 

- Hə. Deməli, “qismət” bu imiş? 
- Hə. Ağıllı bala, “qismət” bax budur. 

                                     Son. 

30.01.2022. Bakı. 
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     Rəşad MƏCİD 

 

CIDIR DÜZÜ 
Dərədə möcüzə, dağda möcüzə, 
Torpağa bu qədər vurulmamışdım. 
Gözəllik önündə heç vaxt, heç vədə, 
Belə təzələnib durulmamışdım. 
* * * 
Dili tutulubmu torpağın, daşın, 
Görən niyə belə səssizdir bu yer. 
Haçansa Üzeyir ayağı dəyib, 
Yəqin ona görə əzizdi bu yer. 
* * * 
Sükuta bürünüb Cıdır düzümüz, 
Bülbülün səsinə dalandan bəri. 
Torpaq dərd əlindən qayalaşıbdı, 
Ellər Natəvansız qalandan bəri. 
* * * 
Göz dikib bu yerə yağılar yadlar, 
Su olub düzündə axa bilməyib. 
Nə qədər zirvələr fəth edib Qacar, 
Amma bu zirvəyə qalxa bilməyib. 

https://yazarlar.az/tag/r%c9%99sad-m%c9%99cid/
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* * * 
Burda daşları da qoruyaq gəlin, 
Hansı bir daşdasa Vaqif qanı var. 
Bura yaddaşıdır obanın, elin, 
Burda hər bir nəslin öz ünvanı var. 
* * * 
Deyirəm, dünyada sevgi tapılmaz, 
Övladın torpağa sevgisi kimi. 
Bu yurd yaddaşımda qalacaq mənim, 
Tarixin möcüzə sərgisi kimi. 
1979 

 
ŞUŞA 
Min şəhər adı var dillər əzbəri, 
Adların ən üstün adıdı Şuşa. 
Musiqi notudur cüt hecasıyla: Şu-Şa 
Dilimin şəhdidir, dadıdı Şuşa. 
* * * 
Ciyərdə nəfəsdir, damarda qandır, 
Ruha qanad verən sirli məkandır, 
Bilib eşidəndir, güc artırandır, 
Qoşundur, əsgərdir, ordudur Şuşa. 
* * * 
Qoynuna hər gələn yüz xəyal eylər, 
Qıraqda qalanlar qeylü-qal eylər, 
Birini coşdurar, birin lal eylər, 
Tilsimdir, ovsundur, cadudur Şuşa. 
2021 
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     ŞUŞA 

 

ŞUŞA HAQQINDA 8 ŞEİR 

YALANÇI ŞƏHƏR 
Səndən xəbərsizik gör neçə ildı, 
Gözlərin yollara dikili qalıb. 
Qaçıb gələrdınmi, ayağın olsa. 
Qolların qoynunda bükülü qalıb. 
* * * 
Bəlkə ayağını özün kəsmisən, 
Atib gəlməyəsən bezib ağrıdan. 
Bizim yollarimiz kəsilməyib ki… 
Kəsik ayaqlardı ürək ağrıdan. 
* * * 
Ayaqlar kəsildi, cığırlar itdi, 
İtmiş cıgırlarla qalandı Şuşam. 

https://ustacaz.wordpress.com/2020/05/09/susa-haqqinda-8-seir/
https://ustacaz.wordpress.com/2020/05/09/susa-haqqinda-8-seir/
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Ayağın olsaydı yenə gəlməzdin, 
Yalandı, yalandı, yalandı, Şuşam. 
Müəllif: Sehran Allahverdi 
 
 
ŞUŞA 
Yolları bağlanıb düşüncə daşa, 
Baharı dönüncə şaxtalı qışa, 
Naxələf satqınlar keçincə başa, 
Dizləri qatlandı, yıxıldı Şuşa! 
* * * 
Namərdlər hiylədən toru hörüncə, 
Saldıran yağılar alıb girincə, 
Məzar sükutuna dalmış görüncə, 
Odlara qalandı , yaxıldı Şuşa! 
* * * 
Qəlbindən vuruldu, köksü didildi, 
Döyüldü dağ-daşı orden edildi, 
Qanla yoğrulmuşdu, sanki ödüldü, 
Erməni boynuna taxıldı Şuşa! 
* * * 
Verdik əlimizdən bizim olanı, 
Tuş etdik yurduma dərdi, bəlanı, 
Ələyib gözlərə falşı, yalanı, 
İllərlə lentlərdə baxıldı Şuşa! 
* * * 
Bircə gün qeyd edib işğal gününü, 
Sonra unuduruq səsi, ününü, 
Riyakar bir tarix biçir donunu, 
Böyüyən nəsilə nağıldı Şuşa! 
08.05.2017. 
Müəllif: Təvəkkül Goruslu Məmmədov 
 
 

https://www.facebook.com/sehran.allahvedi?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD_Jlue0CM0XCWOAEt7nCBu34MBZ1sfqWqE7htiG-Y-u0Ph8etRU0QGLuzmkLXnQ73XfWEs9fDq3vYV&fref=mentions
https://www.facebook.com/tavakkul.mamedov?__tn__=%2CdC-RHH-R-R&eid=ARDxtP_9eZourcNUAZyxiMqw_s_JMgSDx1MISx6GI9dmuCagIujD0qL_NmimwVLQRSDDLwfXqkWpJzSP&hc_ref=ARSWjPVBYLIPuNkAjEDCMWrQxL32_Fw-tblz0-Ls-3WaL6KO-19MyuXP0Yuh8HUepz8&fref=nf
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QÜRBƏT KÖYNƏYİ 
Oxsa bu dərdin saçını, 
Körpə, dəcəl balan kimi. 
Pıçılda bir qulağına, 
Doğruları yalan kimi. 
* * * 
Qeyrət də çırpıb qapını, 
Adını süpürüb, gedib. 
Nə yaxşı ki, son gedişdə 
Üzünə tüpürüb, gedib. 
* * * 
Havalar ta istiləşir, 
Çıxar olmayan papağı. 
Birdən səni kişi bilib, 
Soruşarlar Qarabağı… 
* * * 
Ömrü Ağdam şərabı tək, 
Bala-bala çək başına. 
Təsəlli ver öz-özünə: 
“Mən neyləyim tək başına?!. 
* * * 
Eynimde qurbet koyneyi, 
Her gun tezelenir,veten. 
Sairler oz derdi ile 
Bele mezelenir,veten! 
* * * 
Əynimdə qurbət koynəyi, 
Hər gun təzələnir,vətən. 
Sairlər oz dərdi ilə 
Belə məzələnir,vətən! 
Müəllif: Balayar Sadiq 
 
 

https://www.facebook.com/balayar.sadiq?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBhOw17fN9tqJ61JcZZ3NvGa8Ya4Ln-8wXqtTkcuO4rv7WOeE4AWR6EJeD3uLaN80Ju39r1DVEx6D__&fref=mentions
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ŞUŞA MÖVSÜMÜ 
Tut bu səbrin yaxasından, 
Vur o daşa, vur bu daşa. 
Bir sətir Şuşa ətri səp, 
Ruhunda donan savaşa. 
* * * 
Qəlbindən bir dağ boylanır, 
Qeyrət gəzsin qoy o dağda. 
Qanını sürt gözlərinə, 
Güllər açsın Qarabağda. 
* * * 
Hünəri çixar köynəkdən, 
Qala qisas ocağını. 
Arzusu üşüyənlərə, 
Aç ümidin qucağını. 
* * * 
Güllə səsi gülə – gülə, 
Qoy sinəndə qapı açsın. 
Düşmən görsün cürətini, 
Ölümünü qapıb qaçsın. 
* * * 
Şükür,zəfər qoxuludur, 
Şəhidlərin təbəssümü. 
Qalıbdır gözü yollarda 
Könlümün ŞUŞA mövsümü ! 
Müəllif: Ülkər Nicatlı 
 
 
BU YAZ DA GƏLƏ BİLMƏDİK… 
Gün-güzaran başımızı yenə qatdı, 
Biz sızladıq, namərd səndə at oynatdı, 
Bizsiz yenə yamacların şehə batdı, 
Bu yaz da gələ bilmədik… 
* * * 

https://www.facebook.com/ulker.mamedova.777?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAm7kKBEbYSZPojQt-XdJ06sg91jIYBRxx5w6O6qIbcZifBoxUCoC8vpy79W9KzYJWIZ4FwywyuuT8V&hc_ref=ARS2e97WZH2z-7QJNz0ogmlsMz_B5_Ctn8qKRUpB7VfVPd-XWlEL33YXpzx5FolOOAk&fref=nf
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Buzdan çıxdı, qırçınlandı bulaqların, 
Lalələndi, oda düşdü yanaqların, 
“Hardasınız”- pıçıldadı dodaqların, 
Bu yaz da gələ bilmədik… 
* * * 
Damarımda qaynamırsa qanım, Şuşam, 
Səni hələ hansı üzlə anım, Şüşam? 
Yolumuzdan yığ gözünü, canım Şuşam- 
Bu yaz da gələ bilmədik… 
09 may 2012 
Müəllif: Vahid  Çəmənli 
 
HÜNƏR GÖSTƏRMİSƏNMİ? 
(BU GÜN YARALI YERİMİZ OLAN ŞUŞANIN 
İŞĞALINININ İLDÖNÜMÜDÜR.) 
Dinlə sözlərimi: Ey vətən oğlu, 
Düşmən işğal edib, bağlayıb yolu. 
Qəlbində intiqam odlu, alovlu, 
Yandırıb, qisasa döndərmisənmi? 
* * * 
Bir vaxt Erməniylə can, qardaş kimi, 
Yeyərdin, içərdin dost, sirdaş kimi. 
Güllələr yağdırıb, qara daş kimi, 
Özünü döyüşə, kökləmisənmi? 
* * * 
Yağı, düşmən kəsibdi yollarını, 
Çalın, çarpaz bağlayıb qollarını. 
Vətənin, qeyrətli oğullarını, 
Düşmənlə, döyüşə səsləmisənmi? 
* * * 
Türklərə bir bəla, yaratdı Allah, 
Başları əzildi, olmadı islah. 
Durub keşiyində, əlində silah, 
Başına igidlər, cəmləmisənmi? 

https://www.facebook.com/vvvhacivv?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXMMIzjmvSmrGcnkkXZAqCJDPxDBVxkEKCbvgq8EK7gCmuhZZksbr6WW5M7zLV2O7Uz4-pyz55tatC&hc_ref=ARQOKDQMs_nfqt8qCrbi3tXwtAh4rG5cETIUvzYpHxGaIXvkfqecvkei4LXeKwrSfsA&fref=nf
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* * * 
Səslə Koroğlumu, ya Babəkimi, 
Gəlsin şah Xətai, Qaçaq Nəbimi. 
Vətənə layiqli, bir övlad kimi, 
Qəlbində, məhəbbət bəsləmisənmi? 
* * * 
Partizan Mehdinin, olmuş əvəzi, 
Nümunə göstər sən, gəl Mübarizi. 
Gəray, Hüseynbala, qəhrəman Həzi, 
Onlar tək, bir hünər göstərmisənmi? 
* * * 
Əlif, Əlyar, Asif, İbadla, Yaqub, 
Şirin,Allahverdi, Yelmar, həm Raqub. 
Arxalı düşməni, edərək məğlub, 
Döyüşüb, heç ölmək istəmisənmi? 
* * * 
Qoru bu torpağı, torpaq sənindir, 
Doğma yer, yurd, yuva öz vətənindir. 
Döyüş meydanıdır, Qarabağ indi, 
Canını sipərə, döndərmisənmi? 
* * * 
Axdı torpağına, şəhid qanları, 
Gərəkdir, alınsın intiqamları. 
Vətənə xor baxan, kor nadanları, 
Malik: Şeirinlə, pisləmisənmi? 
Müəllif: Malik Tağızadə 
 
 
 
MƏN ƏSGƏR ANDINI İÇİB GƏLMİŞƏM 
Çəkil yağı düşmən, Qarabağımdan. 
Şuşa qalasından, uca dağımdan. 
Çəkil qabağımdan, keç qabağımdan, 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 

https://www.facebook.com/malik.tagiyev.7?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCZB9rKF3TCKCPuW9PlhsM_5gSQyIDDsoGj1_eip6iZangFwdoqMKHFoag88RrvLWIAbxcVrIrwhbX5&hc_ref=ARRZv6edgEbwozZlZl-6cfVSbEu1V6PQhNkR9Dz1ifDJB64Rab9HTzUvvoFzd5yEUDU&fref=nf
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* * * 
Sülh deyib, sizlərə zaman vermişik. 
Sən demə zalıma aman vermişik. 
Apreldə cavabın yaman vermişik, 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 
* * * 
Xocalı, Xocavənd, Xankəndi mənim, 
Zəngilan, Cəbrayıl başımda çənim, 
Ağdərə, Qubadlı yuxuma qənim, 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 
* * * 
Ağdam, Fizulidən keçib gələrəm, 
Kəlbəcər, Laçına səcdə edərəm, 
Mən cavan Heydərəm, baba Heydərəm, 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 
* * * 
Qələbə müjdəsi, sorağı məndə, 
Canım Azərbaycan, bayrağı məndə, 
Çəkiçi məndədi, orağı məndə, 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 
* * * 
Xəstədi, düşmənin vardı mərəzi, 
Anamla etmişəm razi-niyazi, 
“Ya şəhid olaram, ya da ki qazi,” 
Mən əsgər andını içib gəlmişəm. 
18.10.2016 
“Bu gün Azərbaycan müsiqisinin beşiyi və şərqin konservatoriyası 
olan Şuşanın işğalı günüdü. Şuşa şəhərinin erməni faşistləri 
tərəfindən işğal olunduğunu unutmadıq və heç vaxt unutmarıq. 
Şuşaya qovuşacaq günümüz üzaqda deyil.” –  Etibar Vəliyev 
 
 
 

https://www.facebook.com/etibarv?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBeW290kZbwbKAmAjGi99nfXxPlPGPjbcGrJJROkfHx-KdKYgSk8JCArT8k6UVvlV271WanUVKfHuTE&hc_ref=ARQFBWJQwsvZMV91mbVWmRHJdojIdCtii-6uHo5vvhw0KBOr50mLW0XjDPmn3FdoGkI&fref=nf
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VƏTƏN OĞULLARI 
Vətən oğulları, başınız uca, 
Üzünüz bəxtiyar,daim ağ olsun. 
Vətənim yaşasın dünya durduqca, 
Millətim salamat,Vətən sağ olsun. 
* * * 
Vətənə arxasız, millətə dayaq, 
Gəlin, bu dözümdən usanaq, doyaq, 
Yağıya “toy” tutaq, əlacsız qoyaq, 
Həmləniz düşmənə, çarpaz dağ olsun. 
* * * 
Vaxtdır, pasın açın silah, yarağın. 
Sizdən alaq, böyük zəfər sorağın, 
Cənnətə döndərin yurdun torpağın, 
Vətən başdan-başa bağça,bağ olsun. 
* * * 
Cavanlar,ömrünüz açsın tər çiçək 
Özünüz yüz yaşan,bəxtiniz göyçək, 
Azad edin, doğma yurdlara köçək, 
Qürür,and yerimiz, Qarabağ olsun. 
Müəllif: Mayil Dostu 
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  Kənan HACI 

 

ŞUŞA 
Şuşa! Ruh bədənə qovuşan kimi, 
Vüsalın can verir Azərbaycana. 
Səninçün köklənib qəlbimin simi, 
Ruhlar müjdə verir Seyyidə, Xana. 
* * * 
Vaqif türbəsindən əl edir bizə, 
Ruhu salamlayır igid əsgəri. 
Xan qızı Natavan çıxıbdır düzə, 
Köksünə sıxıbdır ər oğlu əri. 
* * * 
Uğrunda igidlər can fəda edir, 
Silir torpağından düşmən izini. 
Dikəlir Vətənin qəddi, dikəlir, 
Biz qanla yazırıq zəfər sözünü. 
* * * 
Ürəyim ağactək çiçək-çiçəkdi, 
Bu payız çağında ey bahar Şuşam! 
Baxma ki, yolların çəndi, çisəkdi, 
Bu səhər bəxtinə gün doğdu, Şuşam! 
* * * 

https://ustacaz.wordpress.com/
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Bu gün təbiət də döyüşür orda, 
Kəsir bənd-bərəni, bağlayır yolu. 
Təpələr dumanı atır üstündən, 
İgidlərin yolu aydınlıq olur. 
* * * 
Ömrün də dağı var, yal-yamacı var, 
Vaxtın atlarıyla həsrət düzündən 
Keçdik, vüsalına yetdik, Qarabağ, 
Öpdük hər çiçəyin, gülün üzündən. 
* * * 
Ali Baş Komandan xalqa üz tutub 
Müqəddəs savaşdan xəbərlər verir. 
Onun hər sözündə qətiyyət, qürur, 
Sənin haqqın idi bu zəfər! – deyir. 
* * * 
Gözün aydın olsun, Azərbaycanım, 
Gözündə çağlayan sevinc yaşıdır. 
Bu savaş yenilməz Azərbaycanın 
Vətən savaşıdır, haqq savaşıdır! 
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30  MAY  QURBAN  BAYRAMOVUN   DOĞUM   GÜNÜDÜR!   

QURBAN 
(Görkəmli tənqidçi, ədəbiyyatşünas, alim  Qurban Bayramovun 
doğum  gününə) 
Ən böyük sevinci bir ahdan gələr, 
Yurdunun kamıdır Qurban Bayramov. 
Nə fikir söyləsə, Allahdan gələr, 
Tanrı ilhamıdır Qurban Bayramov. 
* * * 
Ömür yaşa dolan, qəm, ya şad olan… 
Məntiq bulağına ismi ad olan, 
Ruhu saf sulartək kükrəyib-dolan 
Ağlın mis camıdır Qurban Bayramov. 
* * * 
Söz-zəmi, o, əkin-biçin adamı, 
Ürəkdən-ürəyə köçün adamı. 
Qarabağ yuxuymuş… O, çin adamı – 
Haqqın ehramıdır Qurban Bayramov. 

https://yazarlar.az/2021/02/27/qurban-bayramov-haqqinda/
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* * * 
İşıqdır sabahı, nurdu keçmişi, 
Yaxşını pislərdən seçməkdir işi… 
Qədim el-obanın təəssübkeşi, 
Xalqının namıdır Qurban Bayramov. 
* * * 
Dildə “can” kəlməsi gen yaddaşıdır, 
Qüruru – bəy şəsti, xan yaddaşıdır. 
“Qana-qan!” hikkəsi qan yaddaşıdır, 
Bütövlük tamıdır Qurban Bayramov. 
* * * 
Düzünü sənətə karvan deyibdir, 
Sözünü karvana sarvan deyibdir. 
Özünü sözünə qurban deyibdir; 
Qurban bayramıdır Qurban Bayramov. 
Müəllif: Yusif NƏĞMƏKAR 
 
 
 
YAZARLAR  kollektivi olaraq, bütün yazarlar cameəsi adından 
söz mülkümüzün sərdarı, baş mühafizəkarı , el ağsaqqalı, 
dəyərli alimimiz, hörmətli professor Qurban müəllimi təbrik edir, 
can sağlığ, uzun ömür, bolluca yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 
Uğurlarınız bol olsun, Qurban müəllim!  Həmişə bax belə gənc 
və gümrah olun! Gənclərin yanında olun! Allah Sizi qorusun! 
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  LAYİHƏLƏR 

                        

 

KREMLİN MEMARI ƏLİŞ KƏRƏMLİ 

İYİRMİ DOQQUZUNCU YAZI 

(Görkəmli memarın xatirəsinə) 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Şükürlər olsun Böyük Allaha ki, 

bu görüşü də bizə qismət etdi. Bu dəfə söhbətimizin mövzusu 

görkəmli Azərbaycan memarı Əliş bəy Kərəmli haqqında olacaq. 

Öncə qeyd edim ki, oktyabr ayının ilk həftəsinin bazar ertəsi günü 

Beynəlxalq Memarlar Günü kimi qeyd olunur. 

 

Cari ildə bu gün 5 oktyabra təsadüf edir. Deməli, 5 oktyabr 2020-ci il 

dünyada Memarlar Günü kimi qeyd olunacaq. Biz də “Yazarlar” 

jurnalı və “Ustac.az” olaraq bu günə öz töhfəmizi verməyə çalışdıq. 
Belə ki, hələ 2018-ci ildən davam edən (21 aprel 2022-ci ilə qədər 
davam edəcək) “Kərəmli-700” layihəsi çərçivəsində tərəfimizdən bir 
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Görülən işlər barədə təfsilata 

https://yazarlar.az/layih%c9%99l%c9%99r/
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keçməzdən əvvəl Əliş bəy Kərəmli haqqında qısa bir məlumat 
vermək istəyirəm. 
 

QISA ARAYIŞ: 
 

Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli (Kərimli) – Şirvani (onu Avropada və 
Rusiyada Şamaxılı Alis kimi də tanıyırlar) 21 aprel 1322-ci ildə 
Şamaxıda anadan olmuşdur. İlk təhsilini doğma yurdu Şamaxıda 
almış və memarlığı özünə məslək edərək, üzünü mədəniyyətin beşiyi 
sayılan Şərqə tutmuşdur. Onun bu səfəri uğurlu alınır. Dəməşqdə, 
Şirazda, Təbrizdə gördüyü işlərlə məşhurlaşır və artıq tanınmış 
memar kimi vətənə dönür. Az sonra Şimala üz tutur və bu dəfə 
Krımda Bağçasarayda gördüyü işlərlə diqqət mərkəzinə düşür. Bu işi 
tamamladıqdan doğma Şamaxıya qayıdan memar az bir müddətdən 

sonra yenidən Şimala getməli olur və özünün son əsərini – 

günümüzdə də dünyaca məşhur olan Moskva Kremlini tikib təhvil 
verir. Elə bu münasibətlə təşkil olunmuş ziyafət zamanı – 22 iyun 

1371 – ci ildə Moskvada xaincəsinə öldürülmüşdür. 
Qarşıdan gələn 2022-ci ildə böyük memarın anadan olmasının 700 
illi tamam olacaq. Qeyd etdiyim kimi, biz bu tarixi nəzərə alaraq 
artıq 2018-ci ilin yay aylarından “Kərəmli-700” layihəsi başlatmışıq 
və bu gün də nəzərdə tutulmuş tədbirlər uğurla həyata keçirilir. 
Mütəmadi olaraq görülmüş işlər barədə mətbuat, elektron media 
vasitəsilə məlumatlar verilir. Əsas işlərdən biri kimi görkəmli 
memarın anadan olmasından həlak olana qədər bütün həyatını qısa və 
yığcam şəkildə özündə əks etdirən “Əliş və Anna” poemasının 
yazılmasını və ayrıca kitab şəklində bu günə qədər artıq dörd dəfə 
(iki dəfə paralel olaraq Az-lat və Az-ərəb qrafikalarında) nəşr 
olunmasını misal göstərə bilərik. Kitabın Cənubi Azərbaycan da 
daxil olmaqla bütün Azərbaycan ərazisində yayılması – Təbrizdə, 
Bakıda, Şamaxıda və ölkəmizin digər şəhər və rayonlarının, ayrı-ayrı 
təşkilatların kitabxanalarında yerləşməsi təmin olunmuşdur. Bundan 
əlavə, ilk gündən poemanın elektron variantı hər iki qrafikada əsas 
elektron kitabxanalara yerləşdirilmiş dünyanın internet olan istənilən  
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nöqtəsindən oxumaq üçün əlçatanlığı təmin olunmuşdur. Eyni 
zamanda, tanınmış alim, AYB-nin üzvü, Əməkdar müəllim Kamal 
Camalovun poema haqqında yazdığı geniş təhlil “Əliş və Anna 
haqqında” adı ilə “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı şəklində 
ayrıca kitab kimi nəşr olunaraq, yayımlanmışdır. Bu layihə tədbirləri 
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çərçivəsində görülən ən önəmli və yadda qalan iş tanınmış şair-
rəssam Şehran Allahverdi tərəfindən görkəmli memarın portretinin 
yaradılması və onun lazımi ünvanlara çatdırılması olmuşdur. Portret 
hələlik iki orijinal nüsxədə – birincisi (42,5 X 54), ikincisi isə (50 X 
74) ölçülərdə olmaqla kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilib. 
“Kərəmli-700” yubiley tədbirləri çərçivəsində qarşıdan gələn 
Beynəlxalq Memarlar Günü ilə əlaqədar görkəmli Azərbaycan 
memarı şamaxılı Əliş bəy Kərəmli bir daha anılmış və 42,5 X 54 
ölçüdə olan (passport nömrəsi: K700PƏbK1N001) birinci portret 
Şamaxı rayon Tarix-Diyarçünaslıq Muzeyinə, 50 X 74 ölçülü 
(passport nömrəsi: K700PƏbK2N002) ikinci portret isə Azərbaycan 
Memarlar İttifaqına hədiyyə olunmuşdur. Layihənin ilk günlərindən 
bu münasibətlə planlaşdırılmış və dəfələrlə təxirə salınmış Şamaxı 
Dövlət Regional Kollecinin tələbələri ilə görüş məlum 
məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra baş tutacaq. 

Bu günə qədər ağızdan-ağıza gəzən şifahi söhbətlərin, rus, 
Azərbaycan yazarlarının (mənə məlum olan – bəlkə başqa dillərdə, 
başqa xalqların da ədəbiyyatında və digər yazılı mənbələrində, 
arxivlərdə bu barədə məlumatlar vardır) yaratmış olduqları yazılı 
ədəbiyyat nümunələrinin, publisistik yazıların qəhrəmanı kimi bədii 
portretlərdən tanıdığımız Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli – Şirvaninin 
portretinin yaradılmasını xalqımızın görkəmli oğlunun akademik 
səviyyədə tanınması yolunda atılmış mühüm addım kimi 
qiymətləndirir və universitetlərimizin tarix fakültələrinin tələbələrini, 
aspirantları, doktorantları, onların rəhbərlərini referatlara, diplom 
işlərinə, eləcə də olduqca müxtəlif səviyyəli elmi işlərə mövzu 
seçərkən dərindən araşdırılmağa, tədqiq olunmağa ehtiacı olan bu 
vacib şəxsiyyəti, onun həyat-fəaliyyətini diqqət mərkəzində 
saxlamağa çağırırıq. Onu nəzərinizə çatdırıram ki, məzarının yeri 
dəqiq məlum olmasa da (bu amil günümüzdə aktual olan 
mədəniyyətlər fərqi məsələsini bir daha ortaya qoyur – demək olar ki, 
müasiri, eyni zamanda həmyerlisi olan İmadəddin Nəsiminin həyatı 
daha faciəli sonluqla Şərqdə – müsəlman torpaqlarında başa çatsa da 
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günümüzədək məzarı Hələbdə qorunub saxlanmışdır), əlimizdə 
ölkəmizin hüdudları daxilində və xaricində tam şəkildə qorunmuş və 
ya qalıqları mövcud olan tikililər, xalq arasında geniş şəkildə yayğın 
olan şifahi məlumatlar, kifayət qədər zəngin yazılı bədii nümunələr, 
publisistik yazılar, ən əsası hal-hazırda Qobustan rayonunun 
Ərəbşalbaş kəndində yaşayan Kərimlilər nəslindən olması kimi 
araşdırılaraq, dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı olan çoxsaylı mənbəələr var. 
FOTOLAR: 
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42,5 X 54 ölçüdə olan (passport nömrəsi: K700PƏbK1N001) birinci 
portret Şamaxı ray. Tarix-Diyarçünaslıq Muzeyində. 
 

 

50 X 74 ölçülü (passport nömrəsi: K700PƏbK2N002) ikinci 
portret Azərbaycan Memarlar İttifaqında. 
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Sonda maraqlananlar üçün onu qeyd edə bilərəm ki, görkəmli 
memarın həyatından bəhs edən “Əliş və Anna” kitabını əldə etmək 
istəyənlər “Mücrü” Nəşriyyatına, eyni zamanda Bakıda və 
Sumqayıtda əsas kitab mağazalarına müraciət edə bilərlər. Ən dəyərli 
nemət olan vaxtınızı bu sətirləri oxumağa sərf edib, sona qədər 
həmsöhbət olduğunuz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. 
  

29.09.2020 - Bakı. 

QEYD: 

Məqalə müxtəlif vaxtlarda fərqli saytlarda yayımlanmaqla yanaşı 
“TƏƏSSÜRATLAR” və “QƏLƏMDAR – 2” kitablarında İYİRMİ 
DOQQUZUNCU yazı kimi müstəqil məqalə şəklində yer almışdır. 
Eyni zamanda ənənəvi qaydada aşağıdakı mətbu orqanlarda dərc 
olunmuşdur: 

1.“Memarlıq irsimizə ehtiram hissilə atılan addımlar”, “525-ci qəzet”, 

03.10.2020, say: 124 (5505) s.23. 

2. “Memar Əliş bəy Kərəmli”, “Ədalət”, 06.10.2020, say: 135 (5795) 

s.7. 

3. “Kremlin memarı Əliş bəy Kərəmli”, “Təzadlar”, 06.10.2020, 

say:33 (2274) s.12. 

4. “Memar Əliş bəy Kərəmli”, “ Kredo”, 08.10.2020, say: 36 (1016) 

s.15. 

QEYD – HESABAT 

24 aprel 2022-ci il tarixində bu yazıya aşağıdakı kiçik qeydləri əlavə 

etməyi özümə borc bildim. Yazarlar olaraq, Başlama vaxtı: 
21.07.2018 – ci il, Bitmə vaxtı: 22.06.2022 – ci il olmaqla bir layihə 
başlatdıq və Böyük Allahın köməkliyi ilə öz imkanlarımız hesabına 
uğurla başa vurduq. Bu layihə tədbirləri çərçivəsində “Əliş və Anna” 
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poeması  qələmə alındı. Poema ayrıca kitab şəklində 4 (dörd) dəfə 
(iki dəfə əski əlifba ilə paralel olmaqla) nəşr olunaraq  bütün 
Azərbaycanda  (əski əlifba ilə olan nəşrləri Təbriz də daxil olmaqla) 
və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yayımlandı. Tərəfimizdən 150-
dən artıq nüsxəsi Qarbağ Kitab Fonduna hədiyyə olundu. Yuxarıda 
hesabat xarakterli yazıda qeyd olunduğu kimi Əliş Kərəmlinin portreti 
yaradıldı. Müxtəlif yerli və xarici kollektivlərlə onlayn  görüşlərdə 
haqqında geniş məlumat verildi.  Layihə proqramına əsasən nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərdən yalnız birini məlum məhdudiyyətlər səbəbindən 
həyata keçirə bilmədik. Beləki, “Kərəmli -700” çərçivəsində Şamaxı 
Dövlərt Regional Kollecinin  tələbələri nəzərdə tutulmuş və bir neçə 
dəfə vaxt təyin olunsa da təxirə salnımış görüşün gələcəkdə 
memarın doğum və ya anım günlərinin birində baş tutacağına ümid 
edirik. 

Layihənin uğurla həyata keçrilməsində bizə dəstək olduqlarına görə 
Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri cənab Elbay  Qasımzadəyə, 
Şamaxı Dövlət Regional Kollecinin direktoru cənab İlham  Vəliyevə, 
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Şamaxı rayon Komitəsinin 
sədri  xanım  Əqidə Sadıqovaya, Şamaxı Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyinin rəhbəri xanım  Vüsalə Həsənovaya  və əməkdaşlarına, 
Bakı şəhər Nizami rayon 201 nömrəli məktəbində dil-ədəbiyyat 
fənnini tədris edən  Respublikanın Əməkdar müəllimi xanım Afət 
Xəlilovaya,  Norveçin Oslo şəhərində “Nizami Gəncəvi adına 
həftəsonu Azərbaycan dili məktəbinin” əməkdaşı xanım Günay 
Əliyevaya, portretin ərsəyə gəlməsində misilsiz xidmətləri olan Gülü 
xanıma, Sehran bəyə, Əliş bəy Kərəmli haqqında bəzi məlumatların 
dəqiqləşdirilməsində göstərdikləri köməkliyə görə müstəqil 
araşdırmaçılar Araz Yaquboğluna, Tərxan Paşazadəyə, Şamaxı 
şəhərinin yaşlı sakini Qulu babaya sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. 

Təşkilatçı və layihə rəhbəri: Zaur USTAC 

https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
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              “TƏRƏFSİZ ƏDƏBİYYAT TARİXDİR!” 

Jurnal bu layihə çərçivəsində ödənişsiz əsaslarla nəşr olunur. 
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“El kitab çapı” mərkəzində çap olunur.  
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Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə 

düşməyə bilər. 
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QEYDLƏR 

 

               PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ 
 
               PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2” 
 
               PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI 
 
             >>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<< 
 
         ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI 
 

 

https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/04/zaur-ustac-usaq-seirleri.pdf
https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/03/qelemder-2.pdf
https://ustacaz.files.wordpress.com/2022/03/zaur-ustac-bb-1.pdf
https://kulis.az/xeber/nesr/bb-zaur-ustac-40379
https://ustacaz.wordpress.com/2022/03/01/zaur-ustacin-satisda-olan-kitablari-2/

