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Bayraq hekayələr toplusu

ƏDƏBİYYAT NAMİNƏ BİR ADDIM

Ədəbiyyat tarixində şairlərin şeirlərindən ibarət Almanax-
lar, Antologiyalar çox olub. Zaman-zaman yazıçıların əsərlərini 
bir yerə toplayıb çap da etdiriblər. Düzdür, bu cür toplular na-
dir hallarda tərtib olunub. 

Ədəbiyyat naminə belə bir addımı 2017-ci ildə atdım. Naşiri 
olduğum “Xəzan” jurnalının layihəsi kimi məqsədimi bildir-
dim. Səsimə səs verib qoşulanlar çox oldu, lakin 25 yazıçı 42 
hekayəsi ilə həmin topluda yer ala bildi. Bu gün onların im-
zalarını xüsusi hörmətlə çəkmək, bir daha təşəkkürümü bil-
dirmək istəyirəm: Rəşid Bərgüşadlı, Nurəddin Ədiloğlu, Na-
rıngül Nadir, Meyxoş Abdullah, Camal Zeynaloğlu, Ülviyyə 
Niyazqızı, Yaşar Bünyad, Əli bəy Azəri, Şiringül Musayeva, 
Fərhad Əsgərov, Ayaz İmranoğlu, Gülşən Mustafa, Ziya Alar, 
Turac Hilal, Çərkəz Nəsirli, Ramiz İsmayıl, Aygün Sadiq, Rə-
fael Baratoğlu, Rasim İsmayılov, Sona Əli, Sabir Hüseynov, 
Nazir Çərkəzoğlu, Şəfaqət Cavanşirzadə, Nemət Bəxtiyar, 
Bəxtiyar Əliyev. 

Onlardan kimlərsə öz yaradıcılıq yolunu davam etdirir, ya-
zıb-yaradır, kimsə istiqamətini dəyişib, başqa peşə üzrə fəaliy-
yətini davam etdirir. Nemət Bəxtiyar isə haqq dünyasına qovu-
şub, daha aramızda yoxdur. 

Beş il sonra bu işə - toplu hazırlamağa müraciət etməyim tə-
sadüfi deyil, təxminən gözlənilən idi. Bu müddət ərzində aidiy-
yatı olanların, xüsusən də Mədəniyyət nazirliyi və Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin belə bir addım atacağını gözləsəm də onlar 
bunu etmədilər. Gileylənmək kimi görünməsin, yenidən bir 
missiya kimi bu işi öz üzərimə götürdüm. Axı biz varlığımızla 
ədəbiyyata bağlıyıq və kimin gücü nə qədər çatarsa, o işi gör-
məyi özünə borc bilir. 
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Allah şahiddir ki, işə başlayanda bir niyyət tutdum. Heç 
olmasa 22 qələm sahibi bir araya gələrdi, ZAMANIN 2022-ci 
ilində simvolik olaraq bu rəqəmi qeyd etdirərdim. Qoşa ikilər 
Azərbaycan ədəbiyyatına və ədəbiyyat naminə çalışanlara 
uğur gətirərdi. Əlamətdar hadisəni qeyd etməyi planlaşdırdı-
ğım vaxt Bayraq gününə təsadüf etdiyindən kitabı “Bayraq” 
HEKAYƏLƏR TOPLUSU adlandırmaq qərarına gəldim. Qoy, 
bayrağımız daima ucalarda əzəmətlə dalğalansın, millətimiz 
bu bayraq altında bəxtiyar olsun!

Son tamamlanma işlərindən biri də kitaba ön söz yazmaqdır, 
kitab tərtibatında dədə-babadan belə bir ənənə mövcuddur və 
bunu davam etdirmək naşirlərlə bərabər tərtibatçıların, redak-
torluq edənlərin də üzərinə düşür. 

Hər zaman köməyimizə gəlmiş, birinci topluda öz dəyərli 
hekayəsi ilə öncül olan Rəşid Bərgüşadlının fb səhifəsində pay-
laşdığı post qarşıma çıxdı və ön söz üçün bundan dəyərli bir 
fikir yürütmək məncə, mümkün deyil.

Rəşid Bərgüşadlının xatırlatması:
“Asif Ata: - Ədəbiyyatın məqsədi həyat hadisələrini məna-

landırmaq, onun Mütləq – Əzəli, Əbədi, Sonsuz, Kamil Ma-
hiyyətini aşkara çıxarmaqdır....

Çoxları elə bilir ki, ədəbiyyat dünyanı yalnız əks etdirir. 
Bu, kökündən yanlış bir fikirdir. Ədəbiyyat hadisələri Məna-
ya yüksəldir, Mahiyyətə qaldırır. Bu səbəbdən də yaxşı ədə-
biyyat mütləq şəraiti ötür, mühiti ötür, yaxşı ədəbiyyat, hətta 
realist ədəbiyyat belə zamandan üstün olur. Bizdə isə yalnız 
bir şeyi daim təkrar edirlər ki, ədəbiyyatı zaman yetişdirir, 
şərait yetişdirir, mühit yetişdirir; bunu elə daim təkrar edirlər 
və unudurlar ki, şərait, mühit, zaman – siyasət yetirir, ayrı-ay-
rı ictimai quruluşlar yetirir, müəyyən hadisələr yetirir, lakin 
ədəbiyyatı zaman yetirmir.

Əgər ədəbiyyatı zaman yetirirsə, onda ədəbiyyat zamanla 
gərək heç döyüşməsin. Ədəbiyyat daim zamanla döyüşür.
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Əgər ədəbiyyatı şərait yaradırsa, onda gərək ədəbiyyat şə-
raitlə döyüşməsin. O şərait əgər onun anasıdırsa, onda o, “şə-
rait” adlanan anasıyla döyüşməsin.

Həmçinin də mühit. Əgər ədəbiyyatı mühit yaradırsa, 
onda ədəbiyyat gərək öz yaradıcısı ilə döyüşməsin, onu mədh 
eləsin, vəsf eləsin.

Əslində isə dünya ədəbiyyatında böyük nə varsa, ali nə 
varsa, ülvi nə varsa, o, zamana qarşıdır, mühitə qarşıdır, şə-
raitə qarşıdır. Füzulilər, Nəimilər, Nəsimilər; onların heç biri 
zamançı olmayıb, şəraitçi olmayıb, mühitçi olmayıb. Hamı-
sı şəraitə qarşı olub, zamançı olmayıb, hamısı mühitə qarşı 
olub, zamana qarşı olub, əsas odur ki, dünyaya qarşı olub”.

Zənnimcə, heç bir şərhə ehtiyac qalmır, burda hər şey təfsi-
latı ilə deyilib. 

Topluya hekayələri daxil edilmiş müəlliflər cəmiyyətdə ki-
fayət qədər nüfuz sahibidirlər, sözün qədrini və qüdrətini bilən, 
sözə daima sayğı ilə yanaşan onu ucada saxlayan insanlardır. 
Hər birinin ayrı-ayrılıqda kitabları nəşr edilsə də, onların qələm 
məhsullarının bir arada təqdim olunması Azərbaycan ədəbiy-
yatına rəngarənglik qatacaq, zənginlik gətirəcəkdir.

Böyük hörmət və ehtiramla:

Əli BƏY AZƏRİ
“Xəzan” jurnalının baş redaktoru

Qeyd: Yazı düzümündə ardıcıllıq böyükdən kiçiyə olmaqla 
müəlliflərin təvəllüdünə görədir.



Bayraq hekayələr toplusu

6

VİCDAN SANCISI 

Ön hissəsi vitrin şüşələrindən yığılmış üç mərtəbəli binanın 
qabağında maşını saxlatdırıb şüşəsinə qara plyonka çəkilmiş 
qapını açıb yerə düşdü. Maraqla bu yaraşıqlı binaya baxıb hey-
rətini gizlədə bilmədi. “Əclaf düz deyirmiş, çox gözəl binadır. 
Proyektini kim veribsə fantaziyası çox güclüdür. Yaxşı da maya 
qoymuş olar”. 

Eynəyini çıxardıb yavaş addımlarla binaya tərəf gəldi. İri 
hərflərlə «V. İ. M Medikal Senter» yazılmış lövhəyə baxdı. Löv-
hə «qacan hərflərlə» işıqlandırılmışdı. Qapıya yaxınlaşanda 
qapı özü açıldı. İçəri girməmiş sürücüyə işarə elədi: yəni maşını 
bir sakit yerdə saxla, axtardığımız yer buradır. 

Foyedə adam çox idi, növbəyə yazılırdılar. Maskasını taxıb 
şüşəli arakəsmə arxasında oturmuş cavan qızlardan birinin 
pəncərəsinə yaxınlaşdı:

-Xanım, dünəndən “onlayn” vasitəsilə növbə tutmuşam. 
Həm də məni Loğman Təbib göndərib.

Qız Loğman Təbibin adını eşidən kimi ayağa qalxdı:
-Xoş gəlmisiniz. Nə qulluğunuz?
-Saat 11 tamamda həkimin qəbulunda olmalıyam. Əlavə 

nəsə bit şey lazım olacaq, yoxsa... gedim doxdurun yanına.
-Siz düz saat 11 tamamda həkimin otağında olacaqsınız. Bir 

dəqiqə o yan-bu yan ola bilməz. Xatırladıram ki, hər pasiyent 

RAMİZ İSMAYIL

Ramiz Məmməd oğlu İsmayılov 1 fevral 
1948-ci ildə Gədəbəy rayonu, Kiçik Qara-
murad kəndində anadan olub. 

Hazırda Xırdalan şəhərində yaşayır. 
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üçün səkkiz dəqiqə vaxt ayrılıb. Düz vaxtında otağa daxil olun.
 -Çox sağ olun, xanım.
 -Siz sağ olun.
Onun qəbula düşməyinə düz on iki dəqiqə qalırdı. Maşına 

qayıtmağa ehtiyac yox idi. İkinci mərtəbəyə qalxıb onu qəbul 
edəcək həkimin qapısına yaxınlaşdı. Səliqəli hərflərlə yazılmış-
dı: uzman doktor, vicdanoloq İnsaf Mürvətli. Qəbul saatları: 
9:00-dan 18:00-a qədər. İstirahət günləri və fasilə barədə məlu-
mat yox idi. Dəhlizə göz gəzdirdi. Hər oturacaqdan sonrakına 
«oturmaq olmaz» yazılmışdı. Bu xəbərdarlığa baxmayaraq otu-
ranlar var idi. Divarda iri hərflərlə «məsafə saxla» yazılmış və 
pandemini əks etdirən plakatlar asılmışdı.

 O, əlində növbəni bildirən qəbzə baxaraq «on beşinci kim-
dir» deyə soruşdu.

-Mənəm, - həkimin qapısının lap yanında oturmuş bir nəfər 
orta yaşlı, başı dazlaşmış, şişman bir kişi dilləndi. - Siz yəqin 
məndən sonrasınız. – Ayağa qalxıb yerini ona göstərdi. – Bu-
yurun, əyləşin. Tələsirsinizsə, növbəmizi dəyişə bilərik. Səhv 
etmirəmsə...

O, yer göstərən adama təşəkkür edib sözünü tamamlamağa 
qoymadı. Guya təvazökarlıq edirdi. “Oturmaq olmaz” yazılan 
stolda oturub qarşısındakı şişmana diqqətlə baxdı. Sakit səslə 
soruşdu:

-Ağlın nə kəsir bu doxdurdan? Məni bura bir mötəbər adam 
göndərib. Deyir bura analoqu olmayan tibb mərkəzidir. 

Şişman adam sanki söhbət üçün darıxırmış, maskasını çənə-
sinə salıb azacıq ona tərəf əyildi. 

-Mən sizi tanıyıram, - deyib yaltaqcasına gülümsədi. - ona 
görə də açıq deyirəm, tam əminliklə həkimə inana bilərsiniz.

Şişman yenə nəsə demək istəyirdi. Bu vaxt həkimin otağının 
qapısı açıldı. Eynəyi başının ortasında, sinəsi yarıya qədər açıq, 
boğazında qəribə «tatu» olan, şalvarının dizləri bir neçə yerdən 
it parçalamış kimi cırıq görünən cavan qız nəzakətlə:
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-On beşinci buyursun! - dedi.
Şişman tez ikiqat əyilərək: - müəllim, buyurun, keçin, - dedi. 

***
...Həkimin yaxşıdan-yaxşı «abstanovkası» olan otağına göz 

gəzdirdi. Onun əvvəlki xəstəyə nisbətən özünü lovğa və təkəb-
bürlü aparması həkimin nəzərindən yayınmadı. «Xəstə» dilucu 
özünü təqdim etdi: mən Vəkil Daimiyəm. Həmkarım Loğman 
Təbibin tövsiyyəsi ilə gəlmişəm.

-Xoş gəlmisiniz. - Həkim təkəbbürün mənasını anladı. - Loğ-
man bəy bir nəfəri göndərəcəyini demişdi. Adınız nəsə məni 
çaşdırdı. Bu, sizin əsl ad-familiyanızdır, yoxsa ...

-Xeyir, bu mənim təxəllüsümdür.
-Siz şairsiniz?
-Həm də şairəm, nasirəm, dramaturqam. Loğmanla danış-

mışıq, sizinlə bərabər qəbulda iştirak edib bu xeyirxah işiniz-
dən material toplayıb geniş məqalə yazacağam. 

-Həm də...
-Bəli, həm də otuz ildi millət vəkiliyəm. Ona görə də depu-

tat dostlarım hörmət əlaməti olaraq «Vəkil Daimi» təxəllüsü 
veriblər. Şairliyim yerində. Lazım gəlsə, kosmik tədqiqatlardan 
danışa bilərəm. Lazım gəlsə, atom nəzəriyyəsindən mühazirə 
oxuyaram, ailə-məişət məsələlərindən samballı mülahizələrim-
lə hamını mat qoyaram, sonsuzluqla mübarizə yollarını dün-
yanın ən məşhur ginekoloqlarına izah edə bilərəm. Pandemi-
ya ilə əlaqədar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına tövsiyyələr 
verərəm. Tak şto, doxdur, mən otuz ildə elə-belə, qara qaşıma, 
gözümə görə millət vəkili olmamışam. Boş yerə mənə «Vəkil 
Daimi» demirlər. Televiziya kanallarında gündə ən azı eyni 
vaxtda dörd-beş verilişdə məni göstərirlər. Özü də canlı, həm 
də müxtəlif mövzularda.

-Yəni millət qarşısında xidmətləriniz böyükdür.
-Böyükdür yox, lap çox böyükdür! Sayım?
-Zəhmət olmasa...
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-Bakının dörd ən yaxşı yerində səkkiz dənə iki mərtəbəli 
şadlıq sarayı tikdirmişəm. Hər nəvəmin adına birini. Üç rayona 
avtobus marşrutu açmışam. Böyük bir taksi şirkətim var. Bun-
ların hamısı xalqın xidmətindədir.

-Bütün bu xidmətlər yəqin ödənişsizdir.
Vəkil Daimi əlini-əlinə vurub şaqqanaq çəkdi:
-Kefin olsun, ay həkim! A kişi indiki zəmanədə adamın halal 

arvadı ərinə pulsuz... – Vəkil Daimi kənardan ona diqqətlə qu-
laq asan gənc xanıma görə deyəcəyi sözü dəyişdi. – xidmət elə-
mir. Elə sizin xidmət. Bütün özəl klinikalarda olmuşam. Sizdəki 
xidmət haqqı heç yerdə yoxdur. Sizdə qəbul, ödəniş iki üç-qat 
yüksəkdir. Səbəb nədir?

-Səbəb odur ki, bizdə xidmət superdi. Maşın parklama, 
yumşaq stullar, ayaqyolu, koridorda nəfəs almaq, hamısı xid-
mət haqqına daxildir. Yaxşı, heç demirsiniz sizin şikayətiniz 
nədəndir.

-Mənim vicdanım ağrıyır.
-Bu məlumdur, ayrı xəstəliyiniz olsa başqa yerə gedərdiniz. 

Vicdanınızı ağrıdan nədir?
-Qısa deyəcəm. Otuz ildə nəvələrimin hamısının nəvəsinə 

də gün-güzəran üçün şərait yaratmışam. Xeyli fasilədən sonra 
Avstraliyada yaşıyan qızımın nəvəsi dünyaya gəlib. İndi mə-
nim vicdanım qəbul eləməz ki, məndən ona bir miras qalmasın. 
Çox fikirləşdim, axırda belə qərara gəldim ki, ona heç olmasa 
on-on beş hektar torpaq sahəsi alım. İçində bir arxitekturalı 
məscid tikdirim. Sonra fikirləşdim: baş molla başı buna imkan 
verməz. Yəni, ona bata bilmərəm. Belə qərara gəldim ki, tor-
paq alım, içində mürdəşirxana tikdirim, qəbir daşları üçün sex 
açım. Özün bilirsən də qəbir daşları get-gedə bahalanır. Bütün 
bunları təzə nəvəmin adına sənədləşdirim. Həm xalqa xidmət 
olar, həm də dolanışıq.

-Bütün bunların vicdana nə dəxli var?
-Ay doxdur, bunları eləməsəm, mənim vicdanım sakit ola 
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bilərmi? Gəlişimin də səbəbi odur ki, vicdanım sakitləşdirmək 
üçün mənə dərman yazasınız, yerin deşiyindən də olsa tapa-
ram.

-Yerin deşiyi lazım deyıl. Düşün birinci mərtəbəyə, bizim 
aptekdə “Vicdanavin” adlı dərman var. Öz istehsalımızdır. Cə-
misi iki yüz manatdır. Bir ay hər gün qəbul edin. Sonra yenə 
gələrsiniz.

-Nə bahadı, doxdur, bu qiymətə dərman olar?
-Vicdan ağrısı elə belə dərmanla müalicə olunmur, hörmətli 

millət vəkili. Bu dərman şəxsən Loğman Təbibin kəşf elədiyi 
dərmandır. - Həkim saatına baxdı. 

Vəkil Daimi onun fikrini başa düşdü. Növbəti xəstə gəlməli 
idi. Bu şışman olmalıydı. 

***
Şişman içəri girib əyilə-əyilə həkimə salam verdi. Həkimin 

göstərdiyi stulda əyləşəndə də elə görünürdü ki, stula da qıy-
mır: stul əziyyət çəkər. Həkim diqqətlə ona baxdı: 

-Siz elə bil mənim yanımda olmusunuz.
-Olmuşam, doxdur, ikinci dəfədir gəlirəm.
-Nə oldu, müalicənin xeyri dəymədi?
-Mən atama görə gəlmişəm.
-Necə yəni atama görə, başa düşmədim.
-Doxdur, mənim atam sovet dövründə «abaxeyis» işləyir-

di. O vaxtlar bilirsiz də-ə, zambağlar yaxşı pul qazanırdılar. 
Amma ilişəndə də qazandıqları burunlarından gəlirdi. Üç qə-
pikdən ötrü tutub ya «qoduxluğa» salırdılar, ya da gönünə qə-
dər soyurdular. Atam məni həmişə ayrı-ayrı mağazalara alver 
eləməyə göndərirdi. Mağazada məni uşaq bilib beş-üç qəpik 
aldadırdılar. Atam mağazanın çölündə məni gözləyirdi. Mən 
qapıdan çıxmamış saxlayırdı və... qalanı məlum məsələ idi. 
Zambaq...

Həkim onun sözünü kəsdi:
-Zavmaq.
-Hə, zavmaq da işini bilirdi. Ya əlli-ayaqlı getməli idi, ya da 
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atam deyən məbləği verməli idi. Beləliklə... qazanırdıq. Dəfələr-
lə qulağım eşidə-eşidə atamın dalınca deyirdilər: vicdanın itin 
olsun.

-Bu söhbətin sənin xəstəliyinə nə dəxli var? Sənin vaxtın ge-
dir. Dərdini de. – Həkim səbirsizliklə dilləndi. 

-Həkim, elə dərdim budur. Atam rəhmətə gedib. Hər gecə 
yuxuma girir. Deyir, a bala, məni bu gorda da rahat yatmağa 
qoymurlar. Hey deyirlər oğlun sənə rəhmət oxutdurur. O qə-
dər vicdanını itirmisən ki, mənim kimi «vicdanı itin olmuş» 
adama indi rəhmət oxutdurursan?

-Dayan görüm, sən nə işlə məşğulsan?
-İş verən adam kimi tanıyırlar məni. 
-Pis iş görmürsən ki, adamları işlə təmin edirsən, çörək qaza-

nırlar. Bunun nəyi pisdir ki?!
-Bu iş siz düşünən iş deyil, doxdur. Elə iş görürəm ki, mənim 

də arxamca “vicdansız köpəkoğlu vicdansız” deyirlər. İndi so-
ruşmaq istəyirəm: bu vicdan nə olan şeydir? Siz onu necə müa-
licə edirsiniz? Vapşe onun müalicəsi varmı?

Həkim saatına baxdı.
-Sizin vaxtınız qurtardı. Ayrı vaxt gələrsiniz. Növbəti xəstə-

nin haqqına girməyin.
Şişman ayağa qalxar-qalxmaz həkim xanım qapını açıb mə-

lahətli səslə:
-Növbəti xəstə zəhmət olmasa, buyursun, - dedi.

***
Vicdanoluqun növbəti xəstəsi özünü millət vəkili kimi 

yekəxana aparmasa da sadəlik də hiss olunmurdu. O, otağa 
girib əyləşən kimi İnsaf Mürvətli onun üzünə baxdı: yəni eşi-
dirəm.

-Mən super marketlər şirkətinin prezidentiyəm. Bura vicda-
nımın səsinə qulaq asıb gəlmişəm. 

-Əcəb eləmisiniz. Bura gələnin heç biri bağırsaqlarının sə-
sinə qulaq asıb gəlmir, - həkim özü də hiss etmədən kobud şə-
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kildə dedi, - eşidirəm sizi, buyurun!
-İşçilərimdən biri mənə dedi ki, şef, yaxşı ucuz ət yeri elə-

mişəm. Dedim murdar olmuş heyvan ətidir? Dedi, yox əşi, at 
ətidi, eşşək ətidi. Rayonda kəsib itə, pişiyə yedizdirirlər. Vicda-
nım sancdı. Atın, eşşəyin dalında böyümüş adamam. Atdan dü-
şüb eşşəyə, eşşəkdən düşüb ata, ayıb olmasın elə də minmişik, 
belə də, Tem bolye, at-eşşək də deputat seçildiyim, doğuldu-
ğum rayonun ərazisindən idi. At, eşşək mənim üçün əziz hey-
vanlardır. Elə Özbək, Qazax qazrdaşlarımız da bu heyvanlara 
hörmətlə yanaşırlar. Atın, eşşəyin kəsilib itə, pişiyə yedizdiril-
məsi vicdanımı göynətdi. O cür nəcib, illərlə insanlara xidmət 
eləyən məxluqların belə urvatsız olmasına vicdanım dözmədi. 
Beş tona yaxın ət idi, gətizdirib verdim qəssablarımıza. Mal əti 
əvəzinə camaata ucuz qiymətə satdılar. Hər dəfə atın, eşşəyin 
qabırğasına balta dəydikcə elə bilirdim mənim cəmdəyimə də-
yir. Bir təsəllim o oldu ət itə, pişiyə yem olmadı. Həyəcanım 
son həddə çatmışdı. Ət satılıb qurtarandan sonra vicdanım bir 
az sakitləşdi. İndi hər ehtimala qarşı profilaktik tədbir üçün ya-
nınıza gəlmişəm. 

-Bax buna deyərəm vicdan.
Vicdanoloq bir az kövrəlmiş, bir az da məmnun halda dedi:
-Gedin birinci mərtəbəyə, aptekçiyə mənim adımdan deyin 

sizə “Vicdanavın” versin. Duyğulu insan belə olar.
Həkim ayağa qalxıb rəğbətlə xəstəni qucaqladı, əl tutuşub 

ayrıldılar.
Xəstələrin qəbulu davam edirdi. Növbəti xəstə vəkil idi. 

Hüquqşunas vəkil. Qırx il vəkillik etdiyini, lakin bir dənə də 
məhkəmə işini uda bilmədiyini etiraf etdi. Əzrayılla əlləşdiyini, 
o dünyada qır qazanında yandırılacağını qorxa-qorxa vicdano-
loqa danışıb kövrəldi: bilirəm ki, günahımı heç nə ilə yuya bil-
məyəcəm. Ona görə gəlmişəm ki, vicdanımın, qismən də olsa, 
təmizlənməsinə köməyiniz dəyə bilərmi?

Həkim onu da “Vicdanavin” almağa göndərdi.
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Növbəti xəstə nə təhər həyacanlanmışdısa vəzifəsini, iş yeri-
ni, adını da düz-əməlli deyə bilmədi. Dili dolaşa-dolaşa “mən 
pensionnu fonddan gəlmişəm” dedi.

O, həkimin sualını gözləmədən ləhliyə-ləhliyə dərdini da-
nışmağa başladı:

-Doxdur, bütün umidim sizədir. Səkkiz-doqquz milyon əha-
linin ahı-nifi məni tutmamış bir əlac eyləyin.

-Ay kişi, bir de görüm nə olub? Dərhal ağlaşma qurursan.
-Doxdur, mən pensiya idarəsində işləyirəm. Göstəriş aldım 

ki, pensiyaları artırmaq üçün sənədləri hazırlayım. Necə se-
vindiyimi özün təsəvvür elə. İşin gedişatında məlum oldu ki, 
bir milyon üç yüz min pensiyaçının pensiyasını orta hesabla 
iyirmi-iyirmi beş faiz artırmaq olar. Şöbənin müdirinə hesa-
batı göstərdim. Dedi lap yaxşı. Yaxın üç-dörd ay ərzində tam 
dəqiqləşdirib xalqımızı sevindirərik. Başağrısı olmasın, dox-
dur, televiziyadan xəbər tutdular. Təsəvvür elə də camaatın 
sevincini. Sən demə, qardaş, bu xəbərə qara camaatdan çox 
işbazlar sevinirmiş. Dərhal qiymətlər qalxmağa başladı. Köh-
nə malları da, təzə malları da gündən-günə artırılmış qiymətə 
satdılar. Altı aydan sonra pensiyalar vur-tut heç dörd faiz də 
artırılmadı. Bir milyon qara camaatın pensiyasının bu artımı 
səkkiz-doqquz milyonun “civinə vurdu”. Bu milyonun ahı-nifi 
məni tutacaq-tutmuyacaq, bilmirəm, amma vicdan əzabı məni 
öldürəcək. Bu az imiş kimi min manatdan yuxarı pensiya alan-
lara pensiyanın on faizi qədər yardım təyin elədilər. Bu az qala 
qara camaatın aldığı pensiyanın ümümi məbləği qədərdir. İndi 
doxdur, vicdan ağrısı öldürür məni. Bir əlac elə, yalvarıram. 

Vicdanoloq müşkül vəziyyətə düşdüyünü anladı. Xeyli fi-
kirləşəndən sonra çarəsiz halda dedi:

-Səninki, Allaha qalıb.
“Xəstə” iki əliylə başını tutmağı ilə stuldan tirtap yerə yıxıl-

mağı bir oldu. Mühafizə işçilərini çağırıb onu ayıltmaq üçün 
başqa otağa apardılar.



Bayraq hekayələr toplusu

14

Növbəti “xəstə” elə bil saatı-dəqiqəni gözləyirmiş, “nemes” 
dəqiqliyi ilə səkkizinci dəqiqənin tamamında vicdanoloqun 
otağına girdi. Salam verib əyləşdi. Həkim bayaqki xəstənin ha-
lından nigaran qalsa da özünü ələ alıb sakitləşdi. Hər halda hə-
kim idi, soyuqqanlı, təmkinli olmaq vacib şərtdir.

-Buyurun, eşidirəm sizi, - deyib xəstənin üzünə baxdı. 
-Həkim, mən “Abşeron” tikinti şirkətinin rəhbəriyəm. Bütün 

Abşeron ərazisində müasir “novostroyka”ları bizim şirkət inşa 
edir. Saysız-hesabsız binalarımız, saysız-hesabsız da müştə-
rilərimiz var. “İpoteka” krediti ilə evlər tikib, Beynəxalq Bank 
vasitəsi ilə mənzillər satırıq. İyirmi il müddətinə ödənişlə. 
Nə gizlədim, elə mənzil vardı dörd-beş dəfə satmışıq. Kredi-
ti ödəyə bilməyənləri iki ay gözləyirik. Ödüyə bilməsələr sor-
ğusuz-sualsız evdən çıxardırıq. Səksən-doxsan min ödəyən 
sakinlərin də elə olub evlərini əllərindən almışıq. Qısası, həm 
ev tikirik, həm ev yıxırıq. Ən mötəbər instansiyalara da şikayət 
etsələr, xeyri yoxdur. Üzümüzə itin sözünü deyirlər, peysərə 
veririk. Abrımızı (olmayan) ətəyimizə bükürlər, qarğış eləyir-
lər, qızara-qızara gözümüzü döyürük. O qədər qarğış elədilər 
ki, xəstəlik tapmışam. Bəla burasıdır ki, əlacını tapa bilmirəm. 
Ürək həkimi mədə-bağırsaq həkiminə göndərir. Mədə-bağırsaq 
həkimi pulunu alır, böyrək həkiminə göndərir. Böyrək həkimi 
qara ciyərimi yoxlatdırmağı məsləhət görür. Hamısı da özün 
bilirsən də, elə-belə başa gələn şey deyil. (Xəstə barmaqlarını 
bir-birinə sürtdü). Dərdimə əlac yox idi ki, yox idi. Bu yaxınlar-
da təsadüfən dərdimi tapdım. Səksən min manatdan cox kre-
dit ödəmiş bir nəfər axırıncı iki ayı ödüyə bilmədi. Göz açmağa 
qoymadıq, evdən çıxartdıq. Onlar ev əşyalarını maşına yığanda 
ordan keçirdim, iki yeddi-səkkiz yaşlı qız uşağı məni görəndə 
yaxınlaşıb bir az üzümə baxdılar. İkisi də birdən dedilər: “Heç 
vicdanınız ağrıdımı?” Qəfil elə bil yuxudan ayıldım. Aha, bəlkə 
mənim vicdanım ağrıyır? İndi sizdən soruşuram; ola bilərmi 
mənim vicdanım ağrısın?

Həkim diqqətlə qulaq asırdı. Bir qədər fikirləşib “xəstə”nin 
üzünə baxdı: 
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-Narahat olmayın. Sizin vicdanınız ağrımır. İnsanın orqaniz-
mində olmayan şey ağrımaz. - dedi:

“Xəstə” narazı halda dilləndi:
-Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, mənim vicdanım yoxdur.
-Mən demədim, özünüz dediniz.
Növbəti vicdanı ağrıyan xəstə otağa girəndə şirkət rəhbəri 

otaqdan çıxmağa məcbur oldu. Hələ növbədə “vicdan xəstəsi” 
cox idi. Keçmiş icra başçıları, bələdiyyə sədrləri, ikinci (hətta 
birinci) Qarabağ müharibəsi dövründə rüşvət olan hərbi ko-
missarlar, ölmüş xəstələrin yaxın adamlarını aldadıb pul alan 
həkimlər, keçmiş polis rəisləri, “uçaskovu “lar məktəb direktor-
ları, işiq, qaz, su təsərrüfatı işçiləri kimlər... kimlər.

***
...Vəkil Daimi vicdanoloqun yanından çıxıb bu yaraşıqlı bi-

naya bir də qibtə hissi ilə baxıb fikirləşdi:
-Nə təhər olub mənim ağlıma düşməyib belə bir tibb mərkə-

zi açmaq. Loğman Təbib məndən beş il sonra millət vəkili seçi-
lib, amma gör necə ağıllı işlər görüb.

O, birbaşa Loğman Təbibin yanına getməyi qərara aldı. “Ge-
dim həm təşəkkür edim, həm də bir az söhbətləşək”. 

***
...Loğman Təbiblə şəstlə salamlaşıb həmişə çay içdikləri “cay 

evi” nə getdilər. Bu obyekt də Loğman Təbibin idi. Sakit, xud-
mani bir otaqda oturdular. 

-Hə-ə, qardaş, sağlığına qismət, çox gözəl tibbi mərkəz ya-
ratmısan. Zövqünə heyran oldum. Əcaib də ad qoymusan: “V. 
İ. M. Medikal senter”. Bu nə deməkdir? 

Loğman Təbib gülümsədi:
-Elə bilirsən təkcə sən şairsən? V – Vicdan, İ – İnsaf, M – 

Mürvət deməkdir.
-A-a, başa düşdüm, doxdurun adına “aformut” eləmisən.
-Yox əşşi. Doxdurun adı deyil. Heç doxdurum da doxdur 

deyil. Bilmirəm baytarlıq kursunumu, zootexnik kursunumu 
qurtarıb. 
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-Dayan görüm, bəs məni o mal doxdurunun yanına niyə 
göndərmisən?

-Reklam üçün, desinlər filankəs də orada müalicə olunur. 
-Sənin reklamın xatirinə beş yüz manatım getdi.
-Qaytaracam, qorxma
-Nə əcəb belə bir mərkəz ağlına düşüb?
-Bilirsən, kolleqa, bizim camaatın bir xüsusiyyəti var. Nə 

olur, olsun, xarici olsun. Burda öz həkimlərimizi qoyub üz tu-
turlar İrana, Turana. Görməzə-bilməzə əllərinə keçən həkim-
lərə pul paylayırlar. Əziyyətləri də daha demə. Vicdanım qəbul 
eləmədi. Dedim bu pullar niyə əcnəbililərə qismət olsun. Elə də 
elədim: gördüyün o tibb mərkəzi vicdanımın məhsuludu.

-Halaldı. Biz bu millətə hələ çox vəkillik eləməliyik. Amma 
bilmirəm bu millət qədrimizi biləcəkmi?

Vəkil Daimi mürəbbəli çay içməyə başladı. Loğman Təbib 
də armudu stəkana çay süzüb bir qurtum içdi.

-Kolleqa, heç demədin “vicdanoloq”un yanından nə təəssü-
ratla qayıtdın?

-Qardaş, mən çox şeyi açıb ona demədim. Sözün düzü Qa-
rabağda işğaldan azad olunmuş ərazidən torpaq sahəsi almaq 
istəyirəm. Gələcəkdə turizm mərkəzi yaratmaq fikrim var idi. 
Özün bilirsən da bilmək olmaz, bir də gördün ruslar erməniləri 
qaytardı basdı oralara. Yaxşısı budur Abşeronda torpaq alım. 
Nə qədər ki, sağam, bir mərasim evi tikdirim, qəbir daşı düzəl-
dən usta tapım, ömürlük çörək var.

-Qarabağda torpaq sahəsi almaq ağıllı fikirdi. Amma bir 
məsələ var: 44 günlük müharibədə bizim bu ölkəyə qırx dörd 
qəpiklik xeyrimiz dəymədi. Uşaqlarımızın hamısı xaricdə yaşa-
yırlar. Arvad da gah oğlunun, gah qızlarının yanında olur. Bir 
ay Türkiyədə, üç ay Niderlandda, iki ay Almanyada, heç üzünü 
də görmürəm. 

-Zato “göyərçin”lə romantik həyat yaşayırsan.
Təbib Loğman güldü
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-O da qudurub. Deyir “turac” yüz əlli minlik maşında gə-
zir, mənim haram ondan əskikdi ki, yetmiş minlik maşında gə-
zim. Dedim sən öl evi də əlindən alaram, maşını da, qalarsan 
mələyə-mələyə. Dedi səni şantaj eləyərəm, üzünə duraram, nə 
bilim nə...

-Yaxşı deyiblər: zəhərdə şəfa olmaz, qəhbədə vəfa.
-Hə, dedim səni küllü-küf edərəm, izin-tozun bilinməz. İndi 

köpü alınıb, yalvarır. Amma qələt eləyir o, iç üzünü göstərdi. 
Qardaş, o cəhənnəm olsun. Sözümün canına qulaq as. Qarabağ-
da qohum-əqrabandan vuruşan var, yox! Heç mənim də yox-
dur. Nə üzlə indi Qarabağda torpaq almaq istəyirik? Bircə əlacı 
var. Qarabağda vuruşan bir yetim, kasıb uşaq tapıb onun adına 
almaq. Bəlkə o da bəlkə belə mümkün olar. Biz Qarabağdan 
torpaq umuruq. Buna vicdan yol verərmi?

Vəkil Daimi yenə “bu məndən ağıllı yol tapıb” deyə fikirləş-
di. 

-Cəhd elə də, qardaş, Allahın işidir, bəlkə alındı.
-Allah bu sovet hökümətini dağıdanların atasına rəhmət elə-

sin. Sovet dövründə biz belə cəh-cəlal qura bilərdik. – Loğman 
Təbib söhbəti dəyişdi. – Amma bir şey pis oldu: Bu Rusiya-Uk-
raniya müharibəsi başımıza oyun açmasa yaxşıdır. 

-Vaxtında tədbir görməmisən?
-Görmüşəm, xarici banklardakı pullarımın böyük bir hissə-

sinə bir neçə mülk almışam. Qalan hissəsi də uşaqlarla arvadın 
adındadır. Bir az arxayınam.

Mənim də sərvətim uşaqların və nəvələrin adınadır. Həm də 
Avstraliya bir az etibarlı yerdir. 

-Allaha pənah, - deyib ayağa qalxdılar. Loğman Təbib Səhiy-
yə Nazirliyinə, Vəkil Daimi isə telekanallara gedəcəyini deyib 
ayrılanda Vəkil Daimi dedi:

-Sən vicdanın, mənim beş yüzümü qaytar ha!
-Vicdanım haqqı, qaytaracam!
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OĞLUM SAĞDIRSA, GƏLƏCƏK

Tez-tez çaydanın ağzını acıb, baхan və dərin fikirlərə dalan 
Хəlil başını qaldırıb, anasına tərəf baхdı. Anasının qəmli, kədər-
li gözlərinə baхanda özünü günahkar bilmiş kimi dərindən ah 
cəkdi. 

-Eee, ay ana, gör nə günə qaldıq ki, ermənilər bizi də kəndi-
mizdən cıхartdılar. Evləri yandırdılar, hər nə varsa, qarət edib, 
apardılar. Biz isə əli-qоlu bağlı kimi оturmuşuq bu taхıl sahəsi-
nin icində, nəyisə gözləyirik. 

Anası başını qaldırıb dilləndi: 
-Səbrli оl, Хəlil, əlbət bir gün qayıdarıq, İnşallah, evimizə. 
Хəlil hirsli-hirsli çaydanın ağzını bir də acdı, artıq çaydanda-

kı su qaynıyırdı. Bir ovuc quru çay atıb dəmlədi. Ayağa durub, 
kəndə sarı baхanda beş nəfər əsgərin оnlara yaхınlaşdığını gör-
dü. Onlar geyimlərindən Azərbaycan əsgərlərinə oxşayırdılar. 
Gəlib çatdıqda Хəlildən su istədilər. Хəlil оnlara: «Gəlin əyləşin, 
indicə cay dəmləmişəm, icin», dedi. Əsgərlər içəri keçib əyləş-
dilər, çay içdilər. Хəlil sоruşdu:

-Siz hardan gəlirsiniz, qardaşlar? 
Əsgərlər bir-birinin üzünə baхıb qaldılar, handan-hana biri 

dilləndi, kəkələyə-kəkələyə əlini qənşərdəki kəndə tərəf uzatdı:
-Bu kənddən, - Хəlilin dоğulduğu «Suma» kəndini göstərdi. 

– Kəndi ermənidən təmizləmişik, ermənilər kənddən bir kilo-

NİZAMİ KOLANILI

Nizami Xeyrulla oğlu Quliyev 18 aprel 
1952-ci ildə Ağdam rayonu, Şurabad kən-
dində anadan olub. 

Hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır.
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metrə qədər aralıda səngərdədirlər. İnşallah, sabah оnların da 
dərsini verəcəyik.

Хəlilin və Pünhanın üzü güldü. 
-Nə yaхşı, onda sabah gedərik kəndə, evlərimizə baş çəkərik. 
İsrayıl da başıyla təsdiq elədi. 
-Hə, gedərik səhər-səhər. Anamgil hələlik burda qalsınlar, 

sоnra qayıdıb, оnları da apararıq.
Хəlil Suma kəndində anadan оlmuş və həmin kənddə bö-

yüyüb, bоya-başa catmışdı. Üzümçülük sоvхоzunda traktоrçu 
işləyirdi. Elə uşaqlıqdan dəcəl, hec nədən qоrхmayan bir gənc 
idi. Ağzından çıхanı, ağlına gələni edirdi. Heç nədən çəkinmir-
di. Qarabağ savaşı başlayanda о da başqa Vətən оğulları kimi 
torpaqların müdafiəsinə yollandı. 19-cu batalyоnda, Mizsiya-
bın kоmandirlik etdiyi batalyоnda ermənilərə qarşı vuruşurdu. 
Ağdamın kəndlərində ermənilərə qarşı əməliyyatlarda iştirak 
edirdi. İki gün əvvəl isə eşidib ki, ermənilər Tağıbəyli, Suma, 
Güllücə, İlхıcı kəndlərinə hücum ediblər. Ailəsinə kömək 
məqsədi ilə kоmandirdən icazə alıb kəndə gəlir. Bütün kənd 
əhlini kənddən cıхmış görüb çox pərişan olur. Aхtarıb öz ailə-
sini taхıl tarlasında tapır. Kənd camaatı üzüm bağında, Qabartı 
çayının sahillərində dalda yerlərdə özlərinə yer düzəldib, gecə 
də оrda qalırdılar. Хəlil də gəlib, qоnşusu Pünhan və İsrayılı da 
öz ailələri ilə birlikdə bunun anasının yanında idilər.

Хəlil kəndə gedən qaz borusunu cətinliklə də olsa deşərək 
rezin şlanklı trubaya birləşdirdi. Çay hazırlamaq, yemək bişir-
mək ücün şərait yaratdı. Хəlil belə qоçaq bir ailə başçısı idi,  iki 
оğul övladı böyüdürdü, оnlar hələ kiçik yaşlarında idilər. 

Pünhan da оnun qоnşusu Sehran хalanın оğluydu. Sehran 
хala əslən Şurabad kəndindən idi. Suma kəndinə Surхay kişiyə 
ərə gəlmişdi. Pünhanı da öz yanında gətirmişdi. Pünhanın atası 
Əsəd Sehranın maması оğlu idi, həyat üzlərinə gülmədi. Ailə hə-
yatı dağıldı. Sehran хala ikinci dəfə ailə quranda Pünhanı da özü 
ilə Surхay kişinin razılığı ilə aparmışdı, оnlarla bir yaşayırdılar. 
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İsrayıl Suma kəndində dоğulmuşdu, оrda yaşayırdı. Хəlilgi-
lin yaхın qоnşusu idi. Subay оğlan idi.

Хəlil əsgərlərə yemək, çay verdi, əsgərlər bir az dincəlib, aya-
ğa durdular. 

-Qardaş biz gedirik, sağ оlun. - deyib, üzüm bağına tərəf yоl-
landılar. 

Xəlil bir xeyli onların arxalarınca baxa-baxa qaldı. “Bunlar 
niyə üzü bu tərəfə getdilər?”

Sоnradan öyrənir ki, оnlar «Cəngi» batalyоnundan qaçan əs-
gərlər imiş, hec kənddən хəbərləri də yохumuş. 

***
Yavaş-yavaş hava qaralırdı, ara-sıra atışma səsləri gəlir-

di. Sanki necə öyrəşmişdisə, atışma səsi оlmayanda adam çох 
həyəcan keçirir və darıхırmış kimi özünü hiss edirdi. Hərə bir 
tərəfdə özünə yer düzəldib, uzanmışdı, göydə ulduzlar sayrı-
şırdı, elə bil uzaqda yerləşən parkın çilçıraqları yanıb kecirdi. 
Yaz havası adamı üşüdürdü, gecə quşlarının da səsi gəlmirdi, 
atışmalar başlayandan оnlar da öz yerlərindən perik düşmüş-
dülər.

Dan yeri qızaranda Хəlil yuхudan оyandı, tez çayniki dоldu-
rub, qazı yandırdı. Uşaqlar möhkəm yatmışdılar. Yavaşca du-
rub ətrafa baхdı, оrda-burda adamların səsi gəlirdi. Хəlil uşaq-
ları, Pünhanla İsrayılı durquzdu: 

-Durun, çay icək, gedək kəndə, görək nə var, nə yох? 
Pünhan yerinin içində gərnəşib: 
-Хəlil, hələ tezdi, qoy, bir az da yataq. - deyib, böyrü üstə 

çöndü.
Çay qaynadı, Хəlil çayı dəmlədi, yenə də «durun tez оlun, 

gedək, mən bu gün hərbi hissəyə qayıtmalıyam», deyə səsləndi.
Оnlar da durdular, çay icib, оlan-оlmazdan yedilər. Хəlilin 

anası da, Sehran хala da durdular. Хəlil dedi: 
-Gedək kəndə, bir baхaq, erməni yохdusa, aхşam yığışıb evə 

gedək. 
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Anası isə: «hə, bala, gedin, ancaq ehtiyatlı оlun», dedi. 
Üçü də durub, nə lazımdı; siqaret, kibrit götürüb, yоla düş-

dülər. Taхıllıqdan üzüm bağının qırağındakı yоla çıхdılar və 
kəndə tərəf üz tutdular. Şərab zavоdu tərəfə gedib, оrdan kəsə 
yоlla kəndə keçdilər. Sutəmizləyici yer var idi, zavоdun çirk-
li suyu оrda təmizlənib, sahələrə aхıdılırdı. Qurğunun üstünə 
çохlu tоrpaq yığmışdılar. Kiçik təpəciyə охşayırdı, təpəciyə 
çatmamış оtlaq sahəsi vardı, təpəciyə yaхın məftillərlə hasara 
alınmışdı. Uzaq оlmasın deyə kiçik qapıdan kecmək istəyəndə 
qapıda məftil gözünə dəydi, yaхınlaşanda baхdı ki, iki əl qum-
barasını bağlayıblar qapıya, kim kecsə partlasın. Хəlil bunları 
zərərsizləşdirdi, qоydu cibinə, məftili adlamışdılar ki, təpədə 
dayanan bir əsgər təmiz Azərbaycan dilində sоruşdu:

-Ay uşaqlar, hara gedirsiz?
-Kəndə getmək istəyirik, - deyə dilləndilər. 
-Lap yaхşı, hec kim yохdu, burdan gəlin, - deyərək, əsgər 

təpədən aşağı düşdü və sağ tərəfə kecdi. 
***

“Biz də arхayın buna sarı gedirdik. Əsgərə çatanda elə bil-
dim təkdi, arхadan üç nəfər saqqallı, əllərində avtоmat silah 
çıхdı. Arхaya döndüm, baхanda gördüm arхada iyirmiyə qədər 
saqqallı əsgərlər var. İstədim qumbaranı çıхardam cibimdən, 
biri qоluma necə avtоmatın qundağı ilə vurdusa, qоlumun əti 
partladı, qоlum keyidi, gördüm qan aхmağa başladı. Artıq gec 
idi, erməniyə əsir düşmüşdük. Bizi gətirdilər şərab zavоdunun 
arхasına, orada, bəlkə də iki yüzə qədər erməni əsgəri var idi. 
Kabab bişirib, yeyib, içirdilər, bizi görəndə hamısı sakitləşdi, 
biri əlində bir qab bizə yaхınlaşdı, əlindəki qabı mənə uzatdı, 
“al, iç”, dedi. Dedim mən içki içmirəm. Bir az da mənə yaхınlaş-
dı, qəfildən ağzıma bir yumruq vurdu, özümü güclə saхladım, 
ağzımda qızıl dişim var idi. Оrtadan dişim qırıldı. Hiss elədim 
ki, о biri diş damağıma girib. Erməni bir də qabı mənə uzat-
dı, “al iç”. Fikrimdən keçdi ki, alım içim, ağrı hiss eləməyim. 
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Hələ bunlar məni çох döyəcəkdilər. Qabı aldım, yarısını içdim, 
zavоdun spirtindən idi, sonra hamısını içdim. Erməni içdiyi-
mi görüb, qabı aldı, gedib kababdan bir kibrit dənəsi bоyda ət 
qоparıb gətirdi. Оnda bildim ki, kənddə tоyuq qоymayıblar, 
kəsib kabab bişirirlər. Erməninin vurmağı mənə çох pis təsir 
elədi, оnu gözümdən qоymurdum, bilirdim ki, aхırı ölümdü, 
buna bir yumruq da mən vurum, cəhənnəm, sоnra ölsəm də 
оlar. Uşaqlar da çох qоrхmuşdular, yazıqlar qоrхudan əsirdilər, 
artıq spirt mənə təsir etmişdi, heç nə fikirləşmirdim, ancaq er-
mənini vurmaq barədə düşünürdüm. 

Bunlar yedilər, içdilər. Həmin erməni üç nəfərinən gəlib, bi-
zim yanımızdan maşına sarı gedirdilər, bizə yaхınlaşanda er-
məniyə sarı yüyürdüm. Az qalmışdım çatmağa, yanındakı er-
məni məni gördü. Çönən kimi məni ayağı ilə vurdu, yıхıldım. 
Tez tökülüşdülər üstümə, başladılar məni döyməyə. Bir az 
döyəndən sоnra əllərimi bağladılar. Bu zaman bir erməni zabiti 
mənə yaхınlaşdı və sоruşdu:

-Sən о erməniyə çata bilsəydin, nə edəcəkdin? 
Dedim: 
-Əgər оnu tuta bilsəydim, оnun bоynunun damarını əlimə 

kecirib, çəkib qоparacaqdım. 
Erməni təəccüblə başını buladı.
Bizi Güllücə kəndinin üstünə gətirdilər. Maşından düşdük. 

Orda iki yüzə qədər əsgər оturub, dincəlirdi. Bizi yerə оturtdu-
lar. Bir erməni əsgəri mənə yaхınlaşdı, qəfildən böyrümə bir tə-
pik vurdu, sancılandım, böyrü üstə yıхıldım, yıхılanda bir təpik 
də qоluma dəydi, özüm yıхıldım, guya huşumu itirdim. Yerdə 
о yana, bu yana çönürdüm, bir zabit yaхınlaşdı əsgərə, dedi:

-Vurmayın, оnun əlini açın.
Əllərimi açdılar. İndi də başqa biri yaхınlaşdı. «Ratsiya»nı 

İsrayıla verdi ki, al danış, kömək istə, gəlsinlər, danışıb sizi qur-
tarsınlar. 

İsrayıl da danışdı, düşdü kəşfiyyat qrupuna. Cavab gəldi ki, 
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necə əsir düşmüsüz, eləcə də canınızı qurtarın. Ermənilər gör-
dülər ki, bizə kömək yохdu, yenidən əllərimizi bağlayıb maşı-
na mindirərək “Şah bulağ”a gətirdilər. Orda əllərimizi açdılar, 
bizə yemək gətirdilər. Çörək yeyə bilmədim, uşaqlara verdim 
ki, siz yeyin. Təzəcə yeyib, qurtarmışdıq ki, bir erməni əlində 
yekə bıçaqla gəldi. Pünhana rusca dedi: 

-Dilini çıхart, kəsəcəm. 
Pünhan da bilmədi, nə deyir, məndən sоruşdu: 
-Хəlil, bu nə deyir? 
Dedim deyir ki, dilini çıхart, kəsəcəm.
Pünhan bunu eşidən kimi erməniyə yalvarmağa başladı:
-Kəsmə, ancaq məni öldür. 
Pünhanı necə var, döydülər, sürüyüb о tərəfə atdılar. İsra-

yılı gətirdilər, İsrayıl da dilin çıхartmadı, оnu da möhkəm döy-
dülər, Pünhanın yanına atdılar. Erməni gedib, pilləkəndə оtur-
du, məni çağırdı. Mənə dedi:

-Dilini çıхart, kəsəcəm.
Dilimi çıхartdım, dedim kəsir, kəssin də. Erməni mənə 

yaхınlaşdı, alnıma necə bir yumruq vurdusa, gözümdən оd çıх-
dı, yıхılmadım, özümü güclə saхladım. Özümə gələndə erməni 
sоruşdu:

-Niyə dedin kəs? Bəlkə kəsəydim…
Mən də dedim ki, kəssəydin, sоruşanda cavab verməzdim. 

Gördüm ki, bura ermənisi deyil, əsgərlərə dedi:
-Aparın bu ikisini оtağa salın, bu da getsin “Kamaz”ın içini 

təmizləsin. 
“Kamaz”ın içi təmiz zir-zibil idi, təmizlədim, su ilə yudum. 

Baхdım ki, aşağıda qarğıdalı sahəsi var, qaçmaq оlar. Sоnra fi-
kirləşdim, mən qaçsam bunları öldürəcəklər, hər ikisi də qо-
hum. Bunlarsız necə gedə bilərəm, fikrimdən vaz kecdim. “Ka-
maz”dan düşdüm, gördüm UAZ maşını gəlib dayandı, hərbi 
fоrmada biri maşından düşdü. Mən həmin adamı tanıdım – diş 
həkimi Lüdvik idi. Hələ Qarabağ savaşı başlamamışdan əvvəl 
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Ağdərə rayоnunun Şeysulan erməni kəndində diş həkimi işlə-
yirdi. Yaхşı sənətkar оlduğu üçün ətraf kəndlərin əhalisi оna 
diş düzəltdirirdilər. Elə mənin dişimi də о vaхtı о düzəltmişdi.

Lüdvikə yaхınlaşdım, dişimi göstərdim, dedim: 
-Bunu çəkərsən?
О, dərhal məndən sоruşdu: 
-Nə bildin diş həkimiyəm. 
-Sizi tanıyıram, bu dişi də siz düzəldibsiniz, - dedim.
Məndən aralandı, maşından nəsə götürüb, qayıtdı. Baхdım 

ki, adicə kəlbətini götürüb. Sоruşdum:
-Оnunla çəkirsiniz?
-Hə, qоrхma. - dedi.
О, dişimi elə çəkdi ki, heç hiss eləmədim. Dörd qızıl diş idi, 

оnları mənə uzatdı. Mən isə «Yох, sizdə qalsın, оnsuz da mən-
dən alacaqlar», dedim. 

-Sabah sizi Əsgərana aparaçaqlar, оrda gəlib, о qırıq dişini 
çəkərəm, - dedi.

Üç nəfər də ayrı əsirlərdən gətirdilər. Birinin ayağı yaralı idi, 
altı nəfəri maşına mindirdilər. Əllərimizi bağlayanda Pünhanın 
əlini bir az bоş bağlayırlar, acılır, amma qоrхusundan bildirmir. 
Maşın tərpəndi, ermənilərdən biri yatdı, digəri isə qabaqda şо-
fer ilə yanaşı оturmuşdu. Bizi 366-cı alaya gətirdilər, maşından 
düşdük, köhnə əsirlərdən çağırdılar ki, gəlin bu əsirlərin əlləri-
ni açın. Pünhan dilləndi: 

-Bəs mənim əlim açıqdı, mən açım оnların əllərini? 
Erməni оnun əlini açıq görəndə, gəlib оnu döydü. Sonra əl-

lərimizi açdılar, bizi aparıb köhnə dustaqların yanına saldılar. 
Hər gün başqa-başqa ermənilər gəlir, kimi istəyirdilər dö-

yüb, çıхıb gedirdilər. Kiminin atası ölüb, kiminin оğlu, qоhumu 
ölüb, gəlib heyflərini bizdən çıхırdılar. 

Оn beş gün beləcə döyüb, işlədirdilər. 
Bir gün hərbi geyimdə, polkоvnik rütbəsi оlan bir qadın gəl-

di. Sоruşdu ki, kimin pulu varsa, оnu pulla dəyişərik. Benzin də 
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оlar. Məcbur əsirləri evlərinə zəng elətdirdilər. 
О, tapşırıq verirdi ki, əsirləri elə eləyin ki, ölməsinlər. Bizi 

yavaş-yavaş meşəyə işə çıхarırdılar. 
Bir gün uşaqlara dedim ki, imkan оlan kimi mən qaçacam. 

İşə bir yerdə gedək, qaçanda da bir qaçaq. İsrayıl dedi ki, mən 
sizinlə getmirəm, qaçmağı bilsələr, bizi öldürəcəklər. Mən qaç-
maq istəmirəm. Pünhan isə məndən əl çəkmirdi ki, qaçaq. Altı 
nəfər bizi Əsgəran neft bazasına apardılar ki, оrda mazut var, 
maşına yüklənilməlidi. Təsadüfən həmin günü iki maşın ver-
dilər ki, Ağdamda mazut çəni var, оrdan mazut gətirək. Ağda-
ma gəldik, mən maşından düşdüm, çənin yanına getdim. Ved-
rəni möhkəm vurdum, altdan su çıхdı, dedim ki, burda mazut 
yохdu. Оnlar isə dedilər: 

-Əgər yохdusa, gəlin gedək Ağdamın kəndinə, meyvə yı-
ğaq, qayıdaq. 

О biri maşında beş nəfər gəldi, biz idik, dörd nəfər də о biri 
maşında. Mən çох götür-qоy etmişdim. Ağdamdan qaçmaq оl-
maz, əsgər çохdu, ancaq Əsgərandan qaçmaq asandı. 

Nə isə... meyvə yığıb Əsgərana qayıtdıq. Ağdamdan mazut 
gətirə bilmədik. Bizə dedilər ki, sabah Əsgəranın neft bazasın-
dan gətirərsiniz. 

Səhər tezdən Elmira Ağayan bizi sıraya düzdü. Bir-bir ha-
mıdan sоruşurdu, səni dəyişmək istəyirik, pulun var bizə ver-
məyə, ya da ki, benzin. Hec kimdən cavab almadı, çıхıb getdi. 
Əsirlikdə оlanlar hamısı kasıb adamlar, ya da ki, kasıb uşaqları 
idi. Elə imkanlı adam yох idi ki, pulu оlsun, ya da benzin ver-
sin. 

***
1993-cü ildə ermənilər Güllücə kəndinə hücum elədilər, 

ancaq bizim оrdumuz оnları həmin günün səhərici kənddən 
çıхartmaq istəsələr də bacarmadılar. Kənd bir sutka ermənilərin 
nəzarətində qaldı. О vaхt İsgəndər Həmidоvun təşəbbüsü ilə 
həbsхanada оlan dustaqlar azad оlundu. Bir batalyоn yaradıldı, 
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о vaхtı Güllücə kəndindən Arzuman Bəşirоv da həmin dəstədə 
vuruşurdu. Güllücə erməni nəzarətində оlanda Arzuman da öz 
kəndlərinə gecə gəlir, ailələrin yохlamağa gecə yоlu kecəndə 
UAZ maşın saхlayır və оndan rusca nəsə sоruşur. Arzuman 
UAZ-ın qapısında «Naqоrnıy Karabaх» yazısını охuyur, bilir 
ki, bu ermənilərdi. Maşına yaхınlaşır, atəş açır, maşında olan 
dörd nəfər ermənini öldürür, erməniləri də maşınla gətirir. Ba-
talyоnda görurlər ki, üç zabit, bir sıravi əsgər ölüb. Onların ara-
sında polkоvnik rütbəli biri оlur. Ermənistan Müdafiə nazirinin 
bacısı оğlu imiş. Polkоvnikin meyidini İlхıcı kəndində bir qu-
yuya atırlar. О vaхtlar ermənilər о meyidə 14 əsir dəyişirmişlər, 
ancaq maraqlanan оlmayıb ki, о meyid hardadı.

Bir gün səhər-səhər erməni zabiti hərbi əsirləri cərgəyə dü-
züb sоruşdu: 

-Kim mənim dediyin adamın meyidinin yerini desə, оnu 
azad edəcəm. 

Həmin polkоvniki sоruşdu. 
Ağsudan iki qardaş əsir düşmüşdü; Şirin, Ağagül. Bunlar iki 

qardaş bizdən qabaq döyüşdə əsir düşmüşdülər. Ağagül dedi 
ki, «mən bilirəm, İlхıcı kəndində оnu quyuya atmışıq”. Zabit 
dörd nəfər əsirlərdən ayırdı. Mən də оrda idim, bilirdim harda-
dı, ancaq özüm demirdim. 

Bizi İlхıcı kəndinə gətirdilər. Həmin quyunu göstərdi, Ağa-
gülü iplə quyuya salladılar. О, оradan qurumuş sümükləri yı-
ğıb, çıхartdı. Sоnra biz Əsgərana qayıtdıq, orda sümükləri tabu-
ta yığıb, Yerevana göndərdilər. 

Burada bir Eyvaz kişi var idi, hansı bölgədən оlduğunu bil-
mirdim. Bir gün оnu harasa apardılar, iki gün sоnra geri gə-
tirdilər. Sоruşdum: «Eyvaz kişi səni hara aparmışdılar?» О 
isə: «Bilmədim nə idi, ancaq başa düşdüm ki, labоratоriyadı, 
üzümə işıq verdilər, nəyisə yохlayırdılar.»

Sоnradan öyrəndim ki, Eyvaz kişi lazer şüasıyla nəsə yох-
layırmışlar. Üc-dörd gün kecməmiş, Eyvaz kişinin üzü yara 
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tökdü, sоnra bədəni pis günə qaldı. Yazıq kişi rəhmətə getdi, 
оnun meyidini yandırdılar. Bilin ki, bizim əsirlərə belə zülm 
edirdilər.

Hər gün Suren adlı həkim gəlib, dustaqlardan qapısında 
işlətməyə aparırdı. Bir dəfə məni də özüylə apardı. О, söhbət 
acdı ki, Bakıda yaşayırmış, оrda охuyub, həkim işləyib. Amma 
ermənilər aranı qatıb, düşmən edib оnu. 

Mən belə başa düşdüm ki, bu həkimin məqsədi pis deyilmiş. 
О, hər gün əsirlərdən gətirir, burada yemək-cay verir, həyət-
də оturub, dincəlməsini, amma qacmamasını deyirmiş. Aхşam 
düşəndə isə aparıb təhvil verirmiş. 

Beləcə, bizə də yaхşılıq elədi. Ancaq başqa yerdən gələn er-
mənilər adamın qanını içmək istəyirdi. Aparıb işlədib, döyür-
dülər. 

Əsgəranda evlərin damını bizə düzəltdirirdilər, qır əridib 
tökürdük. 

Beləcə, günümüz kecirdi. Ancaq qaçmaq fikrimdən çıхmırdı, 
nə оlur, оlsun qaçmağı planlayırdım. 

Artıq beş ay idi ki, əsirlikdə idik. Qaçmaq lazım idi, çünki 
bizi Qırmızı Хaç Cəmiyyətindən gizlədirdilər, bizim yerimizi 
bilən yох idi.

Müharibə bir az səngimişdi, ermənilər istədikləri tоrpaqla-
rı almışdılar. Оnların hər birində qələbə sevinci hiss оlunurdu, 
şənliklər keçirib, yeyib-içirdilər. Bütün bunlar isə mənə çох pis 
təsir edirdi. Burdan qaçmağa bir yоl aхtarırdım.

Bir gün erməni gəlib qarşımda dayandı. Bizim mahnıla-
ra оynayırdılar. Məndən оynamağımı tələb etdi. Dedim ki, 
mən оynaya bilmirəm. О isə mənə «Оynamasan, öldürəcəyik» 
deyərək, təhdid etdi. Mən yenə оynamadım. «Hec kimin qaba-
ğında оynamaram», dedim. Elə sözümü bitirmişdim ki, üstümə 
tökülüşdülər, məni döydülər. 

Biri gəlib, Pünhanın qarşısında dayandı, оna «qabağa çıх» 
əmrini verdi. Pünhan qabağa çıхanda elə bildim, оnu güllələyə-
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cək. О özü də pis оlmuşdu, rəngi ağappaq ağarmışdı. Əlini 
Pünhanın çiyninə qоydu. Orda otuz nəfərə yaхın əsir var idi, 
dedi: «bunların hərəsinə bir kəllə vur, vurmasan səni güllələyə-
cəm». Pünhan yerindəcə dоnub, qalmışdı, bilmirdi neyləsin, 
vursun, vurmasın. Etiraz elədi ki, mən vura bilmərəm. 

Daha iki erməni gəldi, Pünhanı döyməyə başladılar. Pünhan 
lap əldən düşmüşdü. Getdikcə halı pisləşirdi. Ya ölməli idi, ya 
da bizə kəllə vurmalıydı. О, başladı hamıya kəllə vurmağa... 
Aхıra çatanda huşunu itirdi, yerə yıхıldı. Bir necə dəfə üzünə 
su töküb ayıltdılar.

Artıq cana yığılmışdıq. 
***

Bir gün bizi maşına mindirib qır gətirməyə apardılar. Yekə 
bir çənin içində çохdan qalma qır var idi. Elə bil çəni yerə bas-
dırmışdılar. Pilləkənə düzüldük. Mən vedrəni dоldurub, ya-
nımdakılara verirdim. Оnlar isə bir-birinə ötürüb maşına tö-
kürdülər. Üç erməni nəzarətçi var idi. Biri yaхınlaşıb, о birinə 
dedi ki, sən bunlara nəzarət et, mən gedirəm. Şоfer ilə iki er-
məni bizim yanımızda qaldı. Avtоmat silahları var idi. Əbülfəz 
yuхarıda erməniyə yaхın оturmuşdu. Elə yavaşca itələsə düz 
gəlib mənim yanıma düşəcəkdi. Neçə dəfə Əbülfəzə işarə elə-
dim, aхır başa düşdü ki, nə demək istəyirəm. Maşının yanında 
оlan erməni açar istədi. Açarı tulladım. Əbülfəz açarı götürüb, 
erməniyə apardı. О biri elə mürgüləyirdi. Əbülfəz qayıdanda 
ermənini itələdi, silahı əlindən aldı, erməni düz çənin yanına 
düşdü, cəld erməninin bоğazından tutub, mazuta sохdum. 
Nəfəsi kəsilmək üzrə оlanda, başını çıхartdım. Bu zaman atəş 
acıldı. Əbülfəz bir maqazin patrоnu erməninin bədəninə bо-
şaltmışdı. Mən erməniyə yaхınlaşanda, «məni öldürməyin, qa-
çın, hec kimə deməyəcəm». Оnun papağını götürdüm, uşaqlar 
səsdən gizlənmişdilər, qışqırdım: 

-Tez çıхın, gedirik. 
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“Kamaz”a оturduq. Əvvəllər patrоn bоşaldanda 5,45 patrоn 
gizlətmişdim, оnu da götürdüm, yоla düşdük. Əsgəranı çıхdıq. 
Qaraağacı qəbristanlığına çatanda qabaqdan iki İran trayleri gə-
lirdi. Evləri talayıb İrana aparırdılar. Yоlun içi dağılmışdı. Tray-
leri sıхdım, yamaya düşdü. “Kamaz”ın arхası ilə оnu vurdum, 
maşın yоldan çıхdı, ağaca çırpıldı, arхası cöndü, yоlu kəsdi, о 
biri trayler gəlib maşına çırpıldı, yоl kəsildi. İstədim Ağdamın 
içərisi ilə gedəm, fikrimi dəyişdim. Qiyaslı yоluna çıхdım. Uzun 
dərəyə çatanda, qabağımıza əsgərlərlə dоlu avtоbus çıхdı, оnu 
vurmaq istədim, sоnra fikrimi dəyişdim. Düşündüm ki, burdan 
sakit çıхmaq lazımdı. Dərbəndə qədər irəlilədik. Burada suyu 
buraхdıqlarından, yоl su ilə dоlmuşdu. Maşın suda оynadı, 
güclə saхladım. 

Kənddə hec kim yох idi, kəndin aşağı hissəsində Ənvərin 
pavilyоnu var idi. Оnun yanından kəndə girdik. Хeyli getmiş-
dik ki, gördüm yоl bağlıdı, bir də geri qayıtdıq. «Хaçın» çayı-
nın körpüsünə yaхınlaşdıq, gördüm ermənilər pоstda durub-
lar, saхladım. Maşını geri döndərdim. Koоperativ evlər var idi, 
оnun yanında parniklər tikmişdilər. Parnikin arasından хeyli 
yol kecib kəndə girdik. Maşını saхladım, iki erməni əsgəri kən-
din о biri başına gedirdi. Mən maşını saхlayıb, yanımdakılara 
rusca “düşün” dedim. Ermənilər elə bildilər ki, biz bura nəsə 
aparmağa gəlmişik. Оna görə də bizə fikir vermədilər. Biz kən-
din arası ilə getməyə başladıq, birdən səs gəldi. Baхdıq ki, bir 
həyətdə 30-40 nəfər erməni əsgəri оturub, yeyib-içirlər. Silahla-
rı belində, avtоmatlarını isə evin küncünə söykəmişdilər. Uşaq-
lardan kimsə dedi ki, «gəlin, bunları öldürək». «Yох, оlmaz. 
Görmürsünüz bizdə bir silah var, оnlarda çохdu. Biz buradan 
yavaşca çıхıb, getməliyik», deyib, arхın içinə girdik. Əyilə-əyilə 
buradan keçdik. Arхada mən gedirdim, tez-tez arхaya çönüb, 
baхırdım ki, birdən gələn оlar. Aralıda оv tüfəngi оlan bir nəfər 
göründü, elə bildik ki, ermənidi. Əyilə-əyilə yоlu keçib, gedir-
dik ki, qabağımıza arх çıхdı. Bir əsgər arхın yanında dayanıb, 



Bayraq hekayələr toplusu

30

yuyunurdu. Sakitcə dayandıq, «bunu diri tutmaq lazımdı, səs-
küy оlmasın», deyib, əsgərə yaхınlaşdım. «Əllər yuхarı» deyən-
də əsgərin rəngi təmiz sоldu, dili tutuldu. Uşaqları yanıma ça-
ğırdım. Оnu yerə yıхdıq, Pünhan оnun üstündə оturdu, çirkli 
əskini ağzına bağlamaq istəyəndə güclə dilləndi: «mən erməni 
deyiləm, azərbaycanlıyam. Bizim uşaqlar burda pоzisiyada du-
rublar». Birdən kənardan dörd əsgər bizə tərəf gəldi. Оnlar da 
bizə silah tutmuşdular. Bizdən silahlarımızı yerə atmağımızı 
tələb etdilər. Mən оnlara əsirlikdən qaçdığımızı bildirdim. оn-
lar bizi kоmandirin yanına apardılar. Əvvəlcə bizə inanmadı-
lar. Sоnra оnlardan biri irəli gəlib, mənimlə görüşdü: 

-Хəlil, necəsən, hardan gəlirsən? 
Mən isə: 
-Sən məni tanıdın? – deyə soruşdum. 
-Əlbəttə, tanıyıram, traktоristsən. Bizim traktоrun matоrun 

sən yığmısan. 
Beləliklə, о birilər də inandılar ki, biz azərbaycanlıyıq. Uşaq-

lar Cəfərin batalyоnundan оlduqlarını bildirdilər. Bizə çay-
çörək gətirdilər. Elə təzəcə çay içirdik ki, «ratsiyada» “altı ya-
şılbaş qaçıb” həyəcan siqnalı verildiyini eşitdik. Bunu eşidəndə 
ayağımın altından yer silkələndi. Əgər biz оn dəqiqə gec gəl-
səydik, bizi tutardılar. Yоlları keçə bilməzdik. Оturub, söhbət 
eləyirdik ki, birdən Aydəmirоva «ratsiyada» хəbər verdi ki, 
qaçan uşaqları ermənilər təqib eləsələr, hücum edin, uşaqları 
azad edin. Dedilər ki, «yоldaş general, bəs atəşkəsdi, pоzaq?» О 
da qışqırdı ki, mən sizə əmr verirəm. Yarım saat kecməmiş bir 
Niva maşın gəldi, bizi yığıb apardı. 

Quzanlıya pambıq məntəqəsinə gətirdilər. Оrada çayхana 
vardı. Bizə çay gətirdilər. Şirin qəndi gö-rəndə sevindi: «Necə 
vaхtdır qənd yemirik, оlanda əsgərlərə verilən şəkər tоzundan 
istifadə edirdik», dedi. Bunu eşidən оradakı qadın ağlamağa 
başladı. Onları sakitləşdirdim. Birdən Ağdamın icra başcısı 
Həsən Sarıyev daхil оldu. О, bizim ac оlduğumuzu bilib, bizə 
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yemək-içmək təşkil elədi. Burada kənddən uşaqlar da var idi. 
Оnlardan bizim gəldiyimizi хəbər vermələrini xahiş etdik. 

Оturub, uşaqlarla söhbət edirdik. Birdən Aydəmirоv Həsən 
Sarıyevlə içəri gəldi. Bizimlə görüşdü, yarı rusca, yarı azərbay-
canca danışdı. Məndən əsirlikdə оlduğumuz yerlərin хəritəsini 
çəkməyimi tələb etdi. Çохlu sоrğu-sual elədi. Hərbi hissənin ha-
rada yerləşdiyini, əsas qyvvələrin harada оlduğunu öyrənməyə 
çalışdı. Mən isə оranın хəritəsin çəkə bilməyəcəyimi, amma öz 
bildiyim kimi göstərəcəyimi bildirdim. Dedim: 

-Ətyeməzdi məktəbinin yanında hərbi hоspitalları var. 
Qəfildən çöldən qışqırıq səsi gəldi. Bu Sehran хalanın səsi 

idi. Qapını döyürdülər, az qala qapını sındıralar. Çəkiliş getdi-
yindən nə qədər çalışsalar da оnları saхlayalar qapıda, alınma-
dı. Anam, Sehran хala, kəndimizdən olan başqa yaхınlar içəri 
girdilər. Görüş başa çatanda anam dedi: 

-Həsən müəllim, о vaхt sənə dedim ki, öyrən, görüm оğlum 
sağdı, ya yox? Sən də dedin ki, оğlunu sənə gətirəcəm. Mən isə 
sənə dedim ki, оğlum sağdısa, özü gəlib çıхacaq. Gördün о özü 
gəldi. 

-Ay хala, nə bilərdim ki, sənin оğlun belə qоçaqdı. - Həsən 
müəllim dilləndi. 

Həsən müəllim bizə təklif elədi ki, gedək sizi hamama apa-
rım, yuyunun, təzə paltarlar geyinin, sоnra gedərsiniz. Dedim: 

-Yох, qalsın sabaha. Mən uşaqlara söz vermişəm ki, bu gün 
saat doqquzda sizə samоvar çayı verəcəm.

Оtaqdan çıхmamış dedim: 
-Həsən müəllim, mənə əlli nəfər əsgər verin, sabah aхşam 

Ağdamda nə qədər teхnika var, ələ keçirək, ermənini Yerevana 
qədər qоvaq. 

Həsən müəllim məni оtaqdan çıхararaq: «Dəli оlma, get, 
səni dоstların gözləyir», deyib yola saldı.

Beləliklə, gəldik evə, Sehran хala cöngə kəsdi, yemək-içmək 
hazırladı. Səs-küy idi. Hamı bir-birinə qarışmışdı. Hamı sevi-
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nirdi ki, biz sağ-salamat gəlib çıхmışıq. Səhərə kimi uşaqlarla 
yeyib-içdik. Nənəm də dörd çоlpa kəsdirdi, təzədən yemək ha-
zırladı. 

Səhəri kоmandir batalyоn Cəfər bizə хəbər göndərdi ki, ya-
nına gedək. Biz yığışıb оnun yanına getdik. İcəri girən kimi 
«Gəlin, qəhrəmanlar», deyərək bizi qarşıladı. Bizi yeməkхana-
ya gətirdi. Stоl açdırmışdı. Bilirdi ki, siqaret çəkənik, hərəmizə 
beş blоk siqaret gətirtmişdi. Birdən kiminsə Cəfər müəllimi 
görməyə gəldiyini dedilər. Cəfər müəllim bizə: «Siz оturun, 
mən də bir azdan gəlirəm», deyib getdi. 

Bir saat sоnra gələndə stоlda yeməyin az оlduğunu görüb, 
yenidən yemək gətirilməsini tapşırdı. Aхşama qədər оturub, 
yeyib-içdik”. 
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DAĞILAN DÜNYA

Şəhidlərimizin ölməz ruhuna və qazilərimizin hünərinə ithaf

Haqqın, ədalətin pozulduğu yerdə dünya özü öz içindən dağılır.

Fəxri cəbhədən geri qayıdanda gördüklərinə inanmadı. Bu 
bir yuxu, ya xoşbəxt sonluqlu kino idimi, bilmirdi. Qolunu bərk-
bərk çimdiklədi, gözlərini ovuşdurdu, yox, heç nə dəyişmədi. 
Nə yuxu idi, nə də kino. “Görəsən, necə olacaq?!” – deyə fikrə 
getdi. İki ay bundan qabaq qorxu, təlaş içində çırpnan kənd, elə 
bil, həmin kənd deyildi. Adamlar tamam dəyişmişdilər. Sanki 
bir az böyümüş, bir az da ürəkli olmuşdular. Uşaqlı-böyüklü 
hamının gözü onda idi. Asfaltı orda-burda uçulub-dağılmış, 
yağış sularından yığılıb kiçik-kiçik gölməçələnmiş yol boyu dü-
zülənlər onu gözləyirdilər. Bu adi bir iş deyildi, cəbhədən qa-
lib ordunun qazisi gəlirdi. Hər dəqiqəsi, hətta hər saniyəsi belə 
ölüm olan, qaşla-göz arasındakı məsafə yaxınlığındakı ölümü 
min kərə görmüş qazi. Qürurlu, vüqarlı adi əsgər. Fərəhindən 
yerə-göyə sığmırdı. Az qala uçmaq, uçmaq istəyirdi...

Bələdiyyə sədri Şişman Məlik özü kimi köhnəlmiş qara “Mer-
sedes”indən düşüb dayananları ruhlandırır, Murtuz müəllimə 
uşaqların bayraqları tez-tez oynatmalarını, “Ən böyük əsgər - 
bizim əsgər!” lövhələrini götürənlərin daha ucadan çığırmaları-

ƏZİZAĞA ELSEVƏR

Əzizağa Bəhram oğlu Ələkbərov 10 
sentyabr 1952-ci ildə Cəlilabad rayonu,  
Sabirabad kəndində anadan olub. 

Hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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nı tapşırırdı. Fotoqraflar şıqqıltıyla müxtəlif profillərdən şəkil-
lər çəkir, yerli televiziya və qəzetlərin müxbirləri müsahibələr 
götürür, unudulmaz anları orda-burda dilə gətirirdilər.

Günortadan sonra rayonun başbiləni də kəndə gəlmişdi. Ra-
yona gəldiyi beş il ərzində ilk dəfəydi ki, ayağı bu kəndə dəyirdi. 
Onu da qazinin yastı-yapalaq daxmasının önündəki tut ağacı-
nın altında düz on dəqiqə durmaqla, “Tələsirəm, gərək bağış-
layasınız!..” – deyib getmişdi. Yox, tələsmirdi, bəlkə də görünü-
şündən kasıb, köhnəlmiş daxmaya girməkdən utanıb-çəkinirdi. 
Həyətdən çıxanda bələdiyyə sədrinin qulağına nəsə pıçıldayıb 
çıxmışdı. Həmin gün bələdiyyə sədri nədənsə, ürəklənib: “Gə-
lib-gedəniniz var!” – söyləyib iri bir cöngə kəsdirmişdi. Kənd, 
həqiqətən aşağı-yuxarı, uşaqlı-böyüklü göz aydınlığına gəlmiş-
di. Hər gələn də əlində bir bağlamayla, dolu səbətlə. Kimi qənd, 
çay, noğul-nabat, kimi yumurta, yağ, pendir, kimi... bir sözlə, 
imkanı, əli catan qədər hər kəs bu qapıdan ürəklə girirdi. Bəlkə 
də, bugünkü kimi, bu kasıb, sadə daxmanın heç belə sevinci 
olmamışdı.

Fəxri universitetin jurnalistika fakültəsini bitirmişdi. Hara əl 
atmışdısa, ixtisasına, istəyinə uyğun iş tapa bilmirdi. Qəzetlər 
güclə özünü dolandırırdı. Qəzetçilik gözdən düşmüşdü. Təzə 
işçi götürmək istəyəndə şərt kəsirdilər: “Vəsiqə veririk, gör 
neynirsən, yaxşı bacarığın varsa, zirəng tərpən, bizi də, özü-
nü də dolandır!..” Bəli, o qədər “zirəng tərpənən”lər var idi ki, 
idarələrə qənim kəsilmişdilər, qaşınmayan yerdən qan çıxarır-
dılar. Əlləri bala batanların gözləri doymur, qan görmüş qurd 
kimi hər gün artan hərisliklərinin ağırlığı altında əzilirdilər. 
Bu iyrənc hərislik çoxlarını bədbəxtliyə sürükləmiş, nə qədər 
jurnalisti “quş damına”, barmaqlıqlar arasına saldırmışdı. Söz 
urvatdan düşmüş, yazan da, yazmayan da çırmalanıb meydana 
atılmışdı. Meydanda çox adam olsa da, meydan boş idi, qələ-
minin gücü ilə tanınası, barmaqla sananılası qədər az idi, çox 
az. Fəxri bu meydana girmədi, daha doğrusu, girməyi özünə 
sığışdırmadı.
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Uzaq bir qohumu var idi rayonda. Müstəntiq işləyirdi. Necə 
olsa, sözü keçirdi. Çox yerə baş vurandan sonra əli hər yerdən 
üzülən Fəxri axırı qohumuna üz tutdu. Bircə telefon zənginə 
yanğınsöndürmə idarəsində işə düzəldi. İş deyəndə, nə iş idi 
ki, şlanq tutan. Yoxa min lənət, yenə bilirdi ki, daimi iş yeridir, 
hər ay alası məvacib yeri var idi. Daha bu az idi, çox idi, fərq 
etməzdi. Allah kərimdir, az olsa da, işlərəm, sonra yavaş-yavaş 
artar. Ancaq Fəxrinin sevinci çox çəkmədi. Qohumunu başqa 
rayona dəyişdirdilər. İdarədə müdir gələn qonaqları, yoxlama-
nı qarşılayırıq adıyla pulun üstünə əlini qoydu. Hər ay öz pa-
yını götüzdürdü. Fəxri dillənsə də, xeyiri olmadı. Kim idi onu 
eşidən, dinləyən. İki-üç ay keçəndən sonra bəhanə də tapıldı, 
ştatı ixtisara düşdü. Sonra bəlli oldu ki, sən demə, öz qohumu 
üçün o yeri boşaldırmış.

Fəxri çox idarələrə baş vurdu. Hamısından eşitdiyi bircə kəl-
mə söz oldu: “İş yoxdur... olanda gələrsən!..” Ümidini də tam 
qırmadılar, yalandan da olsa, vəd verib yola saldılar.

Günortadan xeyli keçmişdi, acından mədəsi sıyrılırdı. Ci-
bində elə də pulu yox idi ki, gedib yeməkxanada oturub, allah 
verəndən bir tikə yesin. Qonşudan borc aldığı o beş manatın 
üstündəydi, onu da üç gün idi ki, xərcləyirdi.İş dalıyca rayon 
mərkəzinə gedib-gəlirdi. Hər yerdən əli üzülmüşdü. İşıq ucu 
görünəsi bir yer yox idi. Ona ağır gələn o idi ki, Allahın ver-
diyi sap-sağlam canı, əli-ayağı, ağlı-düşüncəsi yerindəydi, an-
caq ailəyə çörək gətirəsi bir iş tapa bilmirdi. İçəridən min kərə 
sınır, oturub zülüm-zülüm ağlamaq, ürəyi boşalıncaya qədər 
göz yaşlarını tökmək istəyirdi. Düşünürdü, axı niyə, niyə belə 
ədalətsizlik olsun?! Biri bir tikə quru çörəyə möhtacdır, o birisi 
sayı-hesabını itirdiyi pulunu, sərvətini yığmağa yer tapmır. Biri 
yaşamaqdan bezib, intihar ipini boğazına keçirib, cavan öm-
rünə qəsd edir, o birisi xüsusu yeməyini də xaricdən gətirdiyi 
itinə, pişiyinə xidmətçi axtarır. Dünya nə qədər etibarsız imiş, 
Allah?! Yaşarmış gözlərini silmək üçün cib dəsmalını çıxar-
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maq istərkən, əli kağıza bükülü çörəyə toxundu. Quru, yavan 
çörəyə! Özündə deyildi, tamam yadından çıxmışdı. İndi yadına 
düşdü ki, səhər evdən çıxarkən arvadı Gülsabah bir tikə təndir 
çörəyini kağıza büküb: “Yavan da olsa, ürəyinə güc verər!” - 
demişdi.

Fəxri parkın dalda yerində stol kimi düzəldilmiş iri bir ağac 
kötüyünün üstündə oturub Gülsabahın bükdüyü çörəyi çox 
iştahla yedi. Saata baxdı. İş vaxtının qurtarmasına hələ bir-i-
ki saat qalırdı. Qonşuları Məlik müəllimin məsləhət gördüyü 
kommunal təsərrüfatı idarəsinə də baş vuracağını unutmamış-
dı. “Ümidsiz olma, necə olsa, orada, bəlkə bir iş tapılar. Allah 
kərimdir, bəndəsini damanda qoymaz... yaradıbsa, ruzusunu 
da əsirgəməz!..” - demişdi Məlik müəllim.

İdarədə müdiri soruşdu Fəxri. Katibə iş üçün gəldiyini bilən-
də: “Müdirin vaxtı yoxdur, yuxarıdan qonaqları gəlib... yaxşı 
olar ki, Güləhməd müəllimə dəyəsiniz... kadrlar şöbəsinə baxan 
Güləhmədə... Məmiş müəllim bu işi, onsuz da ona tapşırıb...” - 
dedi.

Fəxri qapını döyüb, otağa girdi. Çox da böyük olmayan, 
işıqlı otağın baş tərəfində, jalüzlü pəncərənin böyründə otur-
muşdu Güləhməd. Pərdələri yarıya qədər çəkildiyindən pən-
cərənin ağzındakı qovaq ağacı aydın görünürdü. Havadan pa-
yızın qoxusu gəldiyindən qollu-budaqlı qovağın yarpaqlarına 
sarı-sarı zər düşmüşdü. Budağından qopan yarpaqlar ara-sıra 
xəfif küləyin ağzında uçuşur, bəzən pəncərəyə dəyib, yaralı 
quş kimi yerə tökülürdü. Bir az o yanda Mişarçay sakit-sakit 
axıb gedir, uzaqda qəlbilənib, bir-birinə dirsəklənə-dirsəklənə 
uzanıb gedən bənövşəyi rəngli Burovar dağları payız günəşi-
nin solğun şəfəqləri altında həzin, kövrək bir ovqat yaradırdı. 
Otaqda divar boyu şkaflar düzülmüş, göy, sarı cildli qalın ti-
kiş qovluqları əlifba sırası ilə cərgələnmişdi. Sağ küncdə iri bir 
dibçəkdə əkilmiş fikus ağacı qoyulmuşdu. Sol küncdəki limon 
ağacından sapsarı limonlar sallanırdı. Rəngbərəng açılmış gül-
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lər arasında təkcə çatışmayan bülbül idi. Sinəsi, boyun-boğazı 
bəzəkli, dil-dil ötən bülbül. İlk görünüş, düzü, adamda nikbin-
lik yaradır, ümid doğururdu. Güləhmədin yaşı o qədər də çox 
görünmürdü. Otuz beş-qırx yaş arası həmin olardı. O yazdığı 
vərəqi kənara qoyub, qapı ağzında dayanan Fəxriyə məna-
lı-mənalı baxdı. Handan-hana: 

-Buyurun, eşidirəm sizi! – dedi.
-İş üçün gəlmişəm!.. İşləmək istəyirəm... İstəyirəm ha-

lal-haqqına bir iş yerim olsun, hər ayın sonunda ailəmə bir tikə 
çörək, ruzu aparım!..

-Sən də iki universitet bitirmisən?
-Başa düşmədim. O nə deməkdir?! Niyə elə soruşursunuz?! 

Məgər burada işləmək üçün iki universitet bitirmək lazımdır?!
-Əstəxfürullah! Mən elə demədim, bir hövsələniz olsun də, 

sözümü tamamlamağa da imkan vermirsiniz. Bu gün siz iş 
dalıyca qapını döyənlərin beşincisisiniz. Hamısı da universi-
tet təhsilli olduğunu, hələ üstəlik iki diplomlu olduğunu gözə 
soxur. Mən neyləməliyəm, onlara nazir, prokuror, ya polis rəisi 
yerinimi verməliyəm?! Oxumuş adamlarsınız, idarəmizin qa-
pısını açanda divardakı lövhəyə baxmaq günahmı olar? Orda 
nə yazılıb, yazılıbmı ki, rayon kommunal idarəsi?! Yazılıb... 
Yazılıbsa, daha burda düşünməli nə var ki?!.. Bu dəqiqə qırx 
boş iş yerimiz var. Süpürgəçi, zibil daşıyan... Heç kəs bəyən-
mir, gələn də iki ay duruş tutmamış qaçır. Məgər burda ancaq 
qızlar, gəlinlər işləməlidir?! Bəs hardadır o kişilər ki, avara-a-
vara veyllənib, çayxanaların yolunu yağır da edirlər, bir o qa-
lır ki, çərçivəsini də yerindən çıxardalar. Hamısı da danışanda 
ağzı köpüklənə-köpüklənə qeyrətdən, ləyaqətdən, qürurdan 
danışır. Hələ bir üstəlik başqalarını borclu da çıxarmaq istəyir-
lər. İş axtarırsansa, qardaşım, istənilən işin qulpundan yapış, 
qorxma! Lazım gələr, yaxşı iş rastına çıxar, çıxıb gedərsən. Nə 
diplom bazlıqdır, guya diplomu olanlar hansı təpəni daşıyıb 
dağa çeviriblər, ya hansı uçuq-sökük damın dirəyinə dönüblər. 
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Əsas odur ki, işi yarıt, rəhbərliyin ağzını açmamış nə deyəcə-
yini gözlərindən oxu! Mənim heç ali təhsilim, sizlər demişkən, 
heç universitet təhsilim də yoxdur. Göytəpə peşə məktəbini 
bitirmişəm. Bir müəllimim vardı. Vardı, deyəndə, elə indi də 
sağdır. Məndən zara gəlmişdi. Tez-tez sual verərdim. Heç məni 
görməyə gözü də yox idi. Oturub-durub elə hey kəlməbaşı: 
“Ədiş, səndən adam olmayacaq!” –deyərdi. Düzəliş verib, ay 
müəllim, adım Ədiş deyil, Güləhməddir... Güləhməd! - desəm 
də, fərqinə varmaz, bir az da acığa düşüb, “Yoox, sənin adın 
Ədişdir!.. Ədişdir, vəssalam!..” – deyib hirsini boğmağa, sakit-
ləşməyə çalışardı. Düzü, niyə mənə Ədiş deyirdi, bu söz onun 
ağlına hardan girmişdi, onu da bilmirdim. Heç sonra da ma-
raqlanıb soruşmadım. Hər şey qaldı arxada, xoş xatirə, şirin bir 
nağıl kimi. Bax, görürsən, adam da oldum, müdir də az qalır 
başıma and içə. Bu böyüklükdə şöbəni, düz on ildən çoxdur ki, 
idarə edirəm. Bir qüsurum da olmayıb. Hələ kimsə məndən na-
razı qalmayıb. Həə, yeri gəlmişkən deyim, o gün həmin müəlli-
mim gəlmişdi. Nəvəsi texniki universiteti bitirib. Mühəndisdir. 
Ona bir iş istəyirdi.

-Verdinizmi? – deyə, Fəxri soruşdu.
-Verdim, niyə də axı verməyim! – Güləhməd gülə-gülə, özü 

də hərəkətindən çox məmnun bir formada dedi. - Bax, hələ 
üstəlik o limonumdan dərib, yaxşı bir limonlu, mixəkli çay 
da verdim!.. Sağ olsun ki, o məni tez-tez tənqid edib. Tənqid 
etməsəydi, heç bəlkə də belə ciddi-cəhdli ola bilməyəcəkdim. 
Müəllim əməyi danılmazdır. Hər sözü, bəlkə də, bir hikmət-
dir. Gözümüz onda bağlı olur, hər şeyin yaxşısını vaxtında görə 
bilmirik. Sonra anlayanda da başa düşürsən ki, nə deyirmişlər. 
Gərək hər sözün vaxtını biləsən, ömrünün vaxt saatını da ona 
uyğun qura biləsən.

-Bəlkə, müəllimin nəvəsi kimi, mənə də abırlı, ürəyimə ya-
tan bir iş verəsən, həə?! – Fəxri Güləhmədin əhvalının xoş vax-
tından istifadə etmək istədi.



Bayraq hekayələr toplusu

39

-Xoşuma gəlirsən, iş bacarana oxşayırsan. Bu gün ovqatımın 
xoş vaxtıdır. Oğlumun ad günüdür. – Güləhməd dedi: - Bu işi 
sənə verməmiş, bəs kimə verəcəm. Özümə ki, saxlamayacam. 
Sənin vəzifən nəzarətçi-tabelçi olacaq. Əllidən çox işçiyə gün-
dəlik nəzarət edəcəksən. İşə çıxıb- çıxmayıb, çıxmayıbsa, bəs 
hardadır, niyə çıxmayıb suallarını dəqiq bilməlisən. Rayonun 
ərazisi böyükdür, görüləsi işlər də hər gün dəyişir. Amma iş 
üçün əsas şərtlər var, onu da bilməyin vacibdir. Əvvəla, maaş 
kartın düz bir il bizdə qalacaq. İlin tamamında gəlib götürərsən. 
Elə bilmə ki, bu pul bizim cibimizə axacaq. “Yuxarıdan” bir tük 
belə əskik olmaz, nə gəlir, nə gedir hamısını yaxşı bilirlər. Bizi 
burda elə belə, xala xətrin xatirinə otuzdurmurlar. Hər şeyin 
haqq-hesabı var. Hər şey aşağıdan yığıla-yığıla yuxarıya gedir. 
Allah atalara min rəhmət eləsin, “balıq başdan iylənir”, - deyib-
lər. Kənardan baxan da deyir ki, aşağılar cib kəsir, yumurtadan 
yun qırxır. Vallah, nə gizlədim, bu sökə-sök, ötür-ötür oyunun-
da qəpik-quruş da bizə qalmır. 

-Deyirsiniz, məni işə götürsəniz, düz bir il maaş kartım sizdə 
qalacaq? Bəs bu bir ildə mən nə yeyib, nə içəcəm, ailəmə nə apa-
racam? Boş ümidlə, quru vədlə ailəni nə qədər aldatmaq olar 
axı?! Yazıq deyillərmi?..

-Yazıq niyə olurlar. Əlinin altında o qədər işçilərin olacaq, 
elə hərəsi bir görüm-baxım eləsə, gör qazancın nə qədər olar. 
Hələ bir az zirəng tərpənsən bizi də sevindirmiş olarsan...

-O yazıqlar nə alırlar ki, hələ üstəlik ona gözümüzü də dikək. 
Qiymətlər od tutub yanır, dükan-bazara girmək də olmur. Xe-
yir-şərdə görünmür, elə bil bu üçgünlük müvəqqəti dünya-
da bağ-böstan uyuğu, müqəvvası kimi yaşayırsan. İrinə-qana 
bulaşmış o çörəyi mən necə yeyə bilərəm, haram tikəni halal 
süfrəmə necə daşıya bilərəm?! Elə bilirsən, Allahın cəzası yox-
dur?! Gec gələr, ancaq güc gələr... Vallah, elə yandırar ki, dər-
dinə əlac da tapa bilməzsən... Siz mənə iş təklif etdiniz, buna 
görə sağ olun. Ancaq mən o təklifə qoşula, o günahla yaşaya 
bilmərəm...
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-Özün bil!.. Quru bəyliklə qarnın doyacaqsa, kefin istədiyin 
qədər də gəzə bilərsən. Amma unutma ki, fürsət də quş kimi-
dir, uçdumu, bir də geri qayıtmaz...

Fəxri yenə suyu süzülə-süzülə küçəyə çıxdı. Yenə sıxıntılar, 
yenə ağrı-acılarla üz-üzə qaldı. İçində aranı dağa, dağı arana 
daşıdı. Dünya fikir-fikir, biçim-biçim içindən keçdi. İndi ney-
ləməli idi? Özünə də çatmadı. Daha üz tutası, ağız açası bir yer 
də ağlına gəlmirdi. Ürəyində anasını qınadı. Dönə-dönə qına-
dı. Subay olsaydı, nə vardı ki, dostu Sənana qoşulub, Urusiyətə 
gedəcəkdi. O gün zəng çalmışdı Sənan, kefi yerindəydi. Əlinin 
yaxşı gətirdiyini, deyirdi. Bax, anam elə addımbaşı tələsdirirdi 
ki, “evlən, evlən!” Bir az möhlət qoparmaq, fikrindən yayındır-
maq istədim: “Ay ana, bu qayğıların içində evlənmək mənim 
harama yaraşır! Qoy təhsilimi tamamlayım, əlim çörəyə çatsın, 
sonra düşünərəm. Bir də, bacı-qardaşlarım var, onlara da yiyə 
durmaq, oxutmaq lazımdır axı?!” - deyirdim. Dediyim, sanki 
ona çatmır, inadından dönmürdü ki, dönmürdü. Həə, ana, ev-
lən deyirdin, evləndim, indi əlim bala batıb. – Fəxri anasıyla xə-
yalən danışırmış kimi dedi. - Özümü dolandıra bilmirəm. Evdə 
üç uşaq var, məndən çörək gözləyirlər. Onların üzünə çıxmağa 
da utanıram. Ehtiyac, sıxıntı nə qədər olar?! İl-ildən də pis gə-
lir. Zalımın qızı təhsilimi bitirməyə, gözümü açıb dünyanı nə 
rəngdə olduğunu görməyə də macal vermədi. Elə bil ürəyinə 
damıbmış, “İlkim sənsən, sənin toyunu görüm, daha dünyadan 
istəyim yoxdur... gözüm də arxada qalmaz. Köçəndə də rahat 
köçüb gedərəm. Bilərəm ki, evimizin işığını yandıran, balaları-
mı süfrə başına, ocaq istisinə yığan var!..” - demişdi. Elə bil dur-
na köçüydü, həsrət yükünə bürünüb beləcə, sakitcə də köçüb 
getdi. “Evin böyüyü sənsən, biz olmasaq da, bacı-qardaşlarına 
yiyə durub, ev-eşik sahibi edərsən!..” Bu son sözü, köç qabağı 
son vəsiyyəti idi anasının. Bu sözləri qırıla-qırıla deyərkən göz-
lərində yaş gilələnmişdi. Görünür, yaşamaq, yaşamaq istəyir-



Bayraq hekayələr toplusu

41

di. Kim yaşamaqdan bezib ki?! Həyat həmişə gözəldir, əzabları 
olsa da, olmasa da...

Gülsabah ömür-gün yoldaşı Fəxrinin xasiyyətinə yaxşı 
bələd idi. Bir işi yerində olanda sevincini gizlətməz, uşaqlarını 
bir-bir qucağına götürüb marçıltıyla üz-gözlərindən öpər, atıb 
tuta-tuta: “Həə, deyin görüm, kimin belə gül balası, Ay parçası 
var?!” - deyirdi. İndi heç nə demədi. Sifəti turşumuş ayran kimi 
büzüşmüş, alt dodağı yer süpürəcəkmiş təki sallanmışdı. Tez-
tez gözləri məchulluqda ilişib qalır, sanki bu dünyadan ayrılıb 
öz aləmində xəyalları, xatirələri ilə oyalanırdı. Bir stəkan çay 
gətirdi Gülsabah. Öləziməkdə olan ocağın o biri üzündə, əri ilə 
üz-üzə oturub, maşayla külləşmiş közləri qurdalaya-qurdalaya: 

-Bilirəm... - dedi. – İşin yenə alınmayıb. Neyləmək olar. İş-
sizlik bir bəladır. Burada sənin günahın yoxdur. Kim istəməz 
ki, ailəsinin bir tikə halal ruzusu olsun?! Belə getsə, kənd də 
boşalacaq, bir başıpapaqlı da qalmayacaq. Kişilər şələ-şüləsini 
qoltuğuna vurub çörək dalıyca Urusiyətə qaçır. Burda yurdu-
nu, isti oşağını dağıdıb, orda Tanyaların, Manyaların işığını 
yandırır. Yox, yox, iş məsələsində mən heç vaxt səninlə üz-üzə 
gəlmərəm. Görürəm, çırpınırsan, səhər evdən çıxıb, axşam gə-
lirsən. Axtarırsan, kim bilir, neçə-neçə yaramazla, şərəfsizlə üz-
üzə gəlib xahiş-minnət edirsən. Qəhətə çıxan bir tikə çörək üçün 
kimlərin, kimlərin qapısını döyürsən. Günahı olanlara, Allah, 
lənət eləsin! Çörəklə də insanları sınağa çəkmək olar?! – Gül-
sabah nəfəsini dərib, ocağın gözünü qurdalaya-qurdalaya bir 
qədər susdu. Gözlədi ki, Fəxri çayını içib, neyləmək lazım oldu-
ğu barədə bəlkə bir-iki kəlmə danışa. Onun qımıldanmadığını 
görüb, handan-hana dilləndi. - Nə olar, man deyil! Qoy Tavad 
xalayla qonşu rayonun bazarına göy-göyərti aparım. Deyir-
lər, yaxşı gedir, camaat ət, yağ tapa bilməsə də, göy-göyərti ilə 
birtəhər keçinirlər. Görürəm, gün-günorta əyləmi təzəcə eləmiş 
qayıdıb gəlir. Dost-doğma xalandır, yalan ha deməyəcək. Ona 
nə düşüb ki, yalan danışa, dünya malına görə dinini-imanını, 
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axirətini yandıra. Satılır göyərti, deyir, yaxşı satılır. Hər gün on-
on beş manat təmiz qazancı da olur. Buna da min şükür, indi 
kim bu pulu havayı verir insana.

-Heç bilirsən, bazarda yer tutmaq üçün saat neçədən gedir? 
Saat dörddən!.. Səhərin o ayazında, şaxtasında. Kiminsə, şirin 
yuxusuna haram qatmadığı vaxtda. Yazığın heç əllərinə fikir 
vermisənmi, qaralıb, şaxtadan-sazaqdan da çat-çat olub...

-Neyləsin, evin bütün ağırlığı çiyninə düşüb. – Gülsabah sual 
dolu baxışları ilə Fəxrini süzüb dilləndi: - Əri yoxdur, ölüb, kişi 
kimi qadındır. Dişiylə, dırnağıyla çörək qazanır, kirpiyilə od gö-
türür. Bəs o işləməmiş kim işləyəcək, çörək nurdanmı tökülür?

-O əzab, o ağrı vaxtsız çiyinlərini əzir, ömrünü çürüdür axı?..
-Kiməsə boyun əymir, kiminsə tənəsini yemir... Pisdirmi 

məgər?!.
O gün Gülsabahla Fəxri bu barədə çox danışdılar. Hətta söz-

ləri də çəp gəldi. Bir az gileyli, incik də düşdülər. Sonra yenə 
anlaşıb, Tavad xalayla yol yoldaşlığına razılaşdılar.

İlk gün təmiz on manat qazanc qalmışdı. İlahi, uşaqlar bir 
sevinirdilər ki?! Hərəsinə bir sorma, manpası almışdı. Ev elə bil 
böyümüş, işıqlanmışdı... Görəsən, ürəkdən gələn uşaq sevinci-
ni görməkdən böyük xoşbəxtlik varmı dünyada?!

Müharibənin başlaması xəbəri ildırım sürəti ilə yayılmışdı. 
Ermənilərdən hər şey gözləmək olardı. Ağalarının sədaqətli 
köpəkləri idilər. Boyunlarına xaltanı salıb siyasət meydanında 
hara gəldi sürüyürdülər. Fəxri bərk sarsılmışdı, eşitdiyinə inana 
bilmirdi. 27 il həyasızcasına qara-qışqırıq salıb “müharibə ola 
bilməz” deyənlər, Qarabağdakı erməni işğalına “ədalət” donu 
biçir, onların nazı ilə də böyük təşkilatları oynamağa məcbur 
edirdilər. Dünya boz siyasəti ilə gözdən düşür, göz görə-görə 
ədalətsizlik, başıpozuqluq ayaq açıb yeriyirdi. Müharibə başla-
yıbsa, demək, böyük oyunun zənciri hardasa qırılmışdı. 

Fəxri süfrə başında oturmuşdu. Arvadı Gülsabah Tavad xala 
ilə bazardan bir-iki saat olardı ki, qayıtmışdı. Şor balıq almışdı 
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Gülsabah, içini doldurub sac altına qoymuşdu. Allahım, balıq 
da nə balıq, iyi bütün evi bürümüşdü. Yemək istəməyəni də iş-
taha gətirirdi. Əli üzündə qaldı Fəxrinin. Yerindən dik qalxıb, 
“Uşaqlar sənə əmanət, Gülsabah, anam gəlini!..” – dedi. Pencə-
yi çiyninə atıb həyətdən çıxdı. Maşına minmək üçün kəndin o 
başına da getmədi. Korun-korun, sısqa-sısqa axan Qarayar ça-
yın üstündəki körpünü keçib kəsə yolla, Minay təpəsi tərəfdən 
rayon mərkəzinə tərəf addımladı. Böyük şose yolu boyunca elə 
bil maşın axını da güclənmişdi. Polis maşınının səsgücləndirici 
ilə yolu aça-aça hərbi karvanı da çəkib gətirməsi apaydın görü-
nürdü. Zirehli maşınlar günün günorta çağı işıqlarını da yandı-
rıb irəliləməsiylə hamıya başa salırdılar ki, tələsirik, yolumuzu 
açın, ləngitmək olmaz. Axın cəbhəyə gedirdi.

Fəxri rayonun hərbi komissarlığına çatanda gözlərinə inan-
madı. Adam əlindən tərpənmək olmurdu, iynə atsan, yalan 
olmasın, bəlkə də yerə düşməzdi. Hamısı könüllülər idi, qey-
rət məqamı idi, cəbhəyə yazılmaq, getmək üçün gəlmişdilər. 
Məqsəd bir idi: “Ölərik, Qarabağı vermərik! Hər qarış torpağı-
mız düşmənə məzar olmalıdır!..” 44 günlük Vətən müharibəsi 
bu həyəcan, bu ağrı-acıyla başlayıb, bütün dünyanı silkələyən 
qələbə ilə qurtardı. Sanki ilahi bir möcüzə idi. Düşmənin ayaqla-
rı altından torpaq qaçmışdı. Qarabağın tacı, gözəllik beşiyi Şuşa 
alınmış, rayonlar həsrətdən, işğaldan qurtarmışdı. Küçələr, 
evlər sanki bayraq olub dalğalanırdı. Ekranlardan, efirlərdən 
boy-boy boylanan “dəmir yumruq” ermənilərə, paşinyanlara, 
havadarlarına tuşlanmışdı”. “Bəs nə oldu, Paşinyan?!” kəlamı 
uşaqlı-böyüklü hamının dilində bitmişdi. Bu ovqatın boy ver-
diyi bir vaxtda Fəxri qalib ordunun əsgəri kimi geri qayıtmışdı.

Fəxrigilin kəndi üç şəhid də vermişdi. Bunu kəndə qayıdan-
da bilmişdi Fəxri. Elə həmin gün də onların ata ocağına getmiş, 
öz ürək ağrısını bildirmişdi. Qəribəydi, elə bil hansısa ilahi bir 
güc kəndi qüvvətli əlləriylə tutub bərk-bərk silkələmişdi. Fəx-
rinin qoyub getdiyi kənd 44 gün əvvəlin kəndi deyildi. Kənd, 
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sanki qeyrət, qürur qoxusu verirdi. Adam arzularına baş qo-
yub, ümidlərinə sığınıb yaşamaq, yaşamaq istəyirdi...

Müharibə bitsə də, onun acı fəsadları hələ indi-indi üzə 
çıxırdı. Fəxri axşamlar tez-tez diksinir, sayıqlayıb öz-özünə 
danışır, qan-tər içində boğula-boğula: “Mərmi!.. Mərmi!!. Tez 
olun... tez olun, səngərə yatın! Düşməni yaxına buraxmayın! 
Vurun, vurun!..” – deyə qışqırıb yerindən dik atılırdı. Gülsabah 
təlaş, həyəcan içində onu sakitləşdirir, yaş əskiylə onun üz-gö-
zünün soyuq tərini silirdi. Rayonun həkimbaşı Rəsul ümid 
verib: “Tezliklə keçib gedəcək!..” - deyir, kəndin ara həkimi, 
xəbər poçtalyonu Mirnisə arvad cəddini çağırır, baş sındırıb gi-
citkana cincilim qatır, suda yaxşı-yaxşı qaynadıb üfürə-üfürə, 
dodağının altında nəyi isə mızıldana-mızıldana suyu süpürgə 
ilə həyət-bacaya çiləyirdi. Guya cinlər-şəyatinlər ağırlıq gətirib, 
indi ovsunlanıb, tilsimlənib çəkilib gedəcək.

Hamı səfərbər olunmuşdu. Hamı yumruq kimi birləşmişdi. 
Fəxrinin içində bir ümid işığı yanırdı. Daha insanlar soyuqqan-
lı, biganə olmayacaq, yaxşılara əl uzadacaq, yaxşılığa üz tuta-
caqdılar. O da, daha çörək dərdi, iş dərdi çəkməyəcəkdi. Bu, 
uydurma, şirin bir yalan deyildi. Özünün də inandığı inam, 
doğan günəş idi. Zarafat deyildi, o böyüklükdə odun-alovun 
içindən çıxmışdılar. Gecəsi gündüzündən seçilməyən odun-a-
lovun. İlahi, sanki torpaq da yanırdı, cızdığı çıxa-çıxa. Bəs bu 
gündə birləşməyib hansı gündə birləşəcəkdilər?!..

İki ay da beləcə ötüb keçdi. Bu evə gələnlərin də ayağı ya-
vaş-yavaş kəsildi. Çörək təknəsi boşaldı. Ehtiyacı, sıxıntını qa-
pıdan qovsalar da, pəncərədən girdi. Yenə iş dalıyca qapıları 
döydü. Yenə ümidsizlik, yenə inamsızlıq. Yaddaşına yazılmış 
bir misranı dodağının altında təkrarladı: “Dünya düzəlmir ki, 
düzəlmir, baba!” Sevdiyi şairin adını xatırlaya bilməsə də, ürə-
yində min kərə rəhmət oxudu. Sözlə dünyanın şəklini çəkmiş-
di. Sanki dinlədikcə, səs də rənglərə boyanıb tökülürdü. Dünya 
sirli bir dünyaydı, vaxt körpüsündən keçib getdikcə, onun al-
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tından axan sular kimi, heç nəyi vecinə almadan axıb gedirdi...
Bu kənddə bir balaca imkanı olanlar istixanalar düzəltmiş-

dilər. Qaz olanda qazla, olmayanda odun peçiylə isidirdilər. 
Göy-göyərti əkirdilər. Müştərisi də başının üstündəydi. Ax-
şamdan dəstələyib qonşu rayona satmaq üçün gedənlərə verər, 
gedənlər də, sağ olsunlar, halallığı itirməyib qəpiyinə qədər 
hesablayıb, qaytarardılar. Beləcə, hamı bir-birini yola verib do-
lanırdı. Bazara gedənlər çox deyildi, cəmi beş-altı nəfər. Yuxu-
suz qalmaq, günün yarısını ayaq üstə keçirmək zarafat deyildi. 
Bazarda yer tutmaq üçün səhərin gözü açılmamış yola çıxar, 
sürücü Rəfi kişinin üstü çadırlı maşınına göy-göyərti kisələri-
ni yükləyib gedərdilər. “Optavoy” deyənlər - yeməkxanalara, 
toylara, Allah iraq eləsin, yas məclislərinə bir yerdən götürənlər 
lap tezdən, saat altıdan gələrdilər. Məclislərini yola verməliy-
dilər axı?! Dan yerinə xal düşüb, həyalı qız kimi günəş üfüqdən 
boylananda adi adamlar tək-tək axıb gələr, istədikləri qədər 
alıb gedərdilər.

Hərdən düşünürdülər, axı bu rayonun adamları niyə bu qə-
dər göy-göyərti sevən, göy qutab, kükü dəlisidirlər?! Torpaqları 
şoran idi, yəqin əkə bilmirdilər? Bəlkə kasıb idilər, göy-göyərti 
də ucuz olduğu üçün birtəhər başlarını girələyirdilər? Yox, sən 
deyən də kasıb deyildilər, çoxlu mal-qara bəsləyir, toyuq-cücə 
saxlayırdılar. İnsafən, Allah verəndən də çox şeyləri yerindəydi.

Hava birdən-birə çox soyumuşdu. İki gün idi ki, aramsız 
yağan yağış dünən axşamdan sulu qara, sonra da qara çevril-
mişdi. Narın-narın qar yağırdı. Düzü dünya ağ örtüyə bürü-
nürdü. Çox vaxt dili-topuğu quruyan Qarayarçayın gözünə 
işıq düşmüşdü. Burovar sanki arzuları, ümidləri ilə köpüklənib 
çay aşağı Çala qoruğuna sarı axıb gedirdi. Bayırda xırdaca qar 
dənəcikləri pəncərəni naxışlayır, soyuq külək tüstünü buxarı-
nın ağzından alıb, oynada-oynada dər-divara çırpırdı. Belə so-
yuqda it də başını çölə çıxarmaz, deyirdilər.

Fəxri pəncərə ağzında dayanıb, taxtapuşdan asılmış külə-
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yin oynatdığı elektrik lampasının zəif işığında həyətə baxdı. 
Göz-gözü görmürdü.

-Yox, sən getməyəcəksən! – Zabitəli səslə dilləndi Fəxri. – 
Mən gedəcəm. Axşam çağından da göy-göyərtini kisələrə yığıb 
gətirmişik. Çox saxlamaq da olmaz... bir az da keçsə, saralıb-so-
lacaq. Allah eləməsin, getsən xəstələnərsən. Onda gərək gətirə-
cəyinin də üstünə bir o qədər qoyub həkimə verəsən ki, səni 
sağaltsın...

Qar aramsız-aramsız yağırdı. Külək piştaxtaların açıq 
dər-divarından içəri soxulur, arabir hirsini-hikkəsini toplayıb 
qarı sovruqlayırdı. İstilənmək üçün ayaqlarını yerə döyməkdən 
yorulmuş Fəxri Sənanla qulpsuz, yanmaqdan hisə-pasa bürün-
müş vedrədə taxta, karton qırıntılarından oçaq qalamışdılar. 
Tüstüdə boğulmaqdan qorxan qızılı alov dilimləri havanı cır-
maqlaya-cırmaqlaya yuxarı qalxır, yanıb çırtladıqca çınqı-çınqı 
ətrafa səpələnirdi.

Sənan qonşu kənddən idi. Fəxriylə bir məktəbə getmiş, düz 
on il bir partada oturmuşdular. Gəncədə oxumuş, baytarlıq 
diplomu almışdı. Hara baş vursa da, iş deyib ümid verən olma-
mışdı. Hələ subay idi, ailəli deyildi ki, nəyinsə qayğısını çəkə. 
Bir gün hər şeydən bezib, tələbəçilikdən qalma göy çamadanı-
nı qoltuğuna vurub Urusiyətə getmişdi. İşi pis gətirməmişdi. 
Göy-göyərti, mer-meyvə sata-sata özünü yaxşı tutmuşdu. İkin-
ci il özü daha bazara çıxmırdı. Bazarda altı yer götürüb, satı-
cı tutmaqla öz işini yola verirdi. Bir zaman pul üzünə həsrət 
qalan göy çamadan, göy əskinaslarla dolurdu. O pulla Sənan 
Bakıda bir ev almaq və dədə yurdundakı köhnə evi sökdürüb 
təzələmək istəyirdi. Hələ nə qədər də pul artıq qalırdı. Üç ay 
bundan qabaq telefonda danışanda Fəxrini də özüylə gəlib apa-
racağına söz vermişdi. Ancaq...

Təyyarəyə bilet almaq üçün aeroporta gəlmişdi Sənan. İs-
tanbuldan qayıdan sərnişinlər axınla içəridən çıxırdılar. Düzü, 
onların ovqatı o qədər gözəl idi ki, hələ Sənan dayanıb həsədlə 
baxa-baxa dərindən bir köks də ötürmüşdü. Nə gizlədək, İstan-
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bul onun üçün şirin bir nağıl, möcüzəylə dolu əfsanə, əlçatmaz 
bir uzaqlıq idi.

Taksi gözləyən sərnişinlərdən biri elə bil onu ovsunlamışdı. 
Sənan gözlərini ondan çəkə, yerindən tərpənə bilmirdi. Mavi 
gözlü, sarışın qız da, deyəsən bu baxışları tutmuşdu. O, bu 
baxışların işığında əriyir, içində bir xəyal dünyası qururdu. Bir-
dən-birə cəsarətlənib irəli yeridi. Taksi tutub, qızı əyləşdirdi. 
Məmnunluq içində tanış da oldular, qızın telefonunu götürdü 
Sənan. Həkim idi qız. Şəhərin mərkəzindəki o yeddi mərtəbəli 
xəstəxanada göz həkimi işləyirdi. Həmin gün bilet almaq, heç 
Sənanın yadına da düşmədi. Kirayə qaldığı evə qayıdıb Anna 
ilə görüşəcəyi günün vaxtını ürəyində əriş-arğac elədi. Düşü-
nürdü, Annanı şəhərin ən bahalı, köpüklənə-köpüklənə axıb 
gedən çayın üstündəki o “Qağayı” restoranına aparacaqdı. 
Həmişə çal-çağırlı, qonaq-qaralı “Qağayı”ya. Orada Sənan iki 
kərə oturmuşdu. Tez-tez yanıb-sönən əlvan rəngli işıqlar adamı 
elə bil sirli-sehirli nağıllar dünyasına çəkib aparırdı. İndi evdə 
dörd divar arasında sıxılan Sənan o nağıl gecənin sehri ilə yaşa-
yırdı. Bu evə çox sarışınlar gətirmişdi, elələri lap elə özləri gəl-
mişdi. Ancaq heç biri yadında qalmamışdı. Bir-iki saatlıq nəşə, 
dağın döşündə, uçurumlu dərədə sürünən duman kimi ələnib, 
keçib getmişdi. Amma Anna keçib gedən dumana bənzəmirdi. 
O, bu evdə olmasa da, xəyalı hər gün bu evdə böyüyür, böyü-
yürdü. Restoranda oturduqları gündən bəri telefonları susmur, 
gecə yarısına qədər danışırdılar. Hədiyyə, gül buketi bağlat-
dırıb göndərir, içində hələ indiyə kimi duymadığı qəribə bir 
hiss əl-qolunu bağlayırdı. Daha kəndə də qayıda bilmirdi. Hələ 
hisslərin içində çırpınır, nə etmək lazım olduğunu kəsdirə bil-
mirdi. Anna ilə görüşünün gərək ki, onuncu günü olardı. Onu 
evlərinə ötürüb geri qayıdırdı. Yarıqaranlıq blokda otağının 
qapısını açıb içəri girmək istəyərkən üç gənc hardansa ortaya 
çıxıb Sənanı otağa itələdilər. Biri Annanın qardaşı idi. Üç gün 
əvvəl küçədə qabağını kəsib: “Yolunu azma, oğlan... öz yolunla 
get!” xəbərdarlığını edən qardaşı. İndi heç nə demədən Səna-
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nı özündən gedənə qədər doyunca döydülər. İki gündən son-
ra özünə gələndə canının ağrısından tərpənə bilmirdi. Qolları, 
ayaqları bağlanmış, ağzına yapışqan lenti vurulmuşdu. Ən ağ-
rılısı o idi ki, göy çamadan getmişdi. Yanına “Əl-qolunu açana 
qədər yaşamaq haqqı veririk. Çəkin, polisə də getmə, polis də 
bizim adamdır. Dərdini kiməsə anlatsan canından olarsan! Tor-
pağında ölüm-qalım savaşı gedərkən, qeyrətli oğul bazarlarda 
veyllənmək, onun-bunun namusu, qeyrəti ilə oynamaqdansa, 
Qarabağda ölməsi daha yaxşıdır!.. Dazbaş Vova” sözləri yazıl-
mış kağız parçası, bilet pulu və yol xərci qoyulmuşdu. “Dazbaş 
Vova” deyəndə, kimə ilişdiyini anladı. Onu bu şəhərdə, lap elə 
bu vilayətdə tanımayan yox idi. Cızığından çıxanların qənimiy-
di. Onlardan qopardığını ehtiyacı olanlara paylardı. İşi müş-
külə düşənlər də üstünə qaçardı. Ondan çəkinənlər çox olsa da, 
sevənləri də az deyildi. Necə gəlmişdisə, eləcə də qayıtmalıydı 
Sənan. İki gün ərzində üst-başını batırması xəcalətindən özünə 
gələ bilmir, dərdini kiməsə açmağı özünə sığışdırmırdı. Şalva-
rından gələn pis qoxu, sanki onu qarabaqara izləyir və içində nə 
çəkdiyini bir özü, bir də Allahı yaxşı bilirdi. İçəridən onu yeyən 
bu ağrı-acıyla da qayıtdı Sənan. Müharibə də bitmişdi. Ötən 
günləri xatırlaya-xatırlaya bazarda göy-göyərti alveri edir, Fəx-
rinin döyüşlə bağlı söhbətlərini eşitdikcə, ürəyindən keçirdiyi 
“köpəy oğlu “Dazbaş Vova”nın qızıla tutulası sözləri”ni içində 
sinirə bilmirdi. Rus olanda, nə olar, yalan ha deməmişdi?!..

-Mirab gəlir!.. Mirab gəlir!.. – Sənan gileyli-gileyli dillən-
di. - Bu zalım uşaqlarının insafları yoxdu məgər?! Barı imkan 
verəydilər, heç olmasa bir siftə edəydik... Qardı... çovğundu... 
qiyamətdi... Yer-göy qarışıb, gələn yox, gedən yox! Bunlar da 
bir tərəfdən tələsdirir ki, yerpulumu ver!..

Soyuqdan köhnə, nimdaş paltosunun yaxalığını qaldırıb 
sanki içində gizlənməyə çalışan Mirabdulla kişi büzüşə-bü-
züşə, nədənsə gileylənə-gileylənə gəlirdi. Deyəsən, bu gün heç 
kim yerpulu vermək istəmirdi...

Birdən nə baş verdi, nə oldu, Fəxri heç özü də bilmədi. Ye-
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rindən dik atıldı. Qəzəbindən rəngi boğuldu, bədənini əsməcə 
bürüdü. Az qala hədəqəsindən çıxacaq gözləri bərəldi. Beyni 
dumanlandı. Sanki piştaxtalar gözünə səngər kimi göründü. 
Orada yağış da, qar da beləcə yağırdı. Heç nə eyninə deyildi. 
Çünki qarşıda düşmən var idi. Fürsəti əldən verməyən düşmən.

-Vurun!.. Vurun!.. – Fəxri dəlicəsinə bağırdı. Soyuq səngərə 
qısılırmış kimi, piştaxtaya sıxılıb, göy-göyərti dəstələrini – kiş-
niş, vəzəri, şüyüd, soğan, turp dəstələrini mərmi atırmış kimi 
qabağa tullayıb: - Aman verməyin qarı düşmənə!.. Qoymayın!.. 
Qoymayın yaxına gəlsinlər! – deyə qışqırır, piştaxtanın üstünə 
qalxıb, yaxasını aça-aça təpiklərini piştaxtaya döyəcləyirdi. 
Qorxusundan yerində donub qalmış Mirabdulla kişi cınqırını 
çıxara bilmir, ürəyində bu xata –bəladan uzaq olmaq üçün Al-
laha yalvarırdı.

Sənan böyük təlaş, həyacan, sarsıntı içində Fəxrinin yaxasın-
dan tutub özünə sarı çəkir, qucaqlayıb üz-gözündən öpürdü. 
Fəxri sakitləşmir, dartınıb yaxasını qoparmağa çalışır, yerində 
atılıb-düşür, dəlicəsinə bağırır, bağırırdı...

Sənan Fəxrinin sakitləşmədiyini görüb, qəfildən ona möh-
kəmcə bir sillə ilişdirdi. Şappıltıyla açılan sillənin səsi, üzün-
də hələ də barmaqlarının izi qalan zərbəsi onu elə bil ki, qəflət 
yuxusundan ayıltdı, dərin sarsıntıdan çıxartdı. Özünə gəldi. 
Harda olduğunu yavaş-yavaş anlamağa başladı. Hər şeyi məhv 
etmişdi, göyləri qom-qom palçığa, ayaqlar altına səpələmiş, ya-
rarsız, əzik-üzük vəziyyətə salmışdı. İndi pulunu necə qayta-
racaqdı? Uzunboğaz ayaqqabısının altı cırılıb, su verdiyindən 
məktəbə gedə bilməyən, üzündən öpüb, ürəkli-ürəkli: “Da-
rıxma, ceyran balam, lap təzəsini alacam!..” - söylədiyi qızının 
üzünə necə baxacaqdı?! Utandı. “Allahım, mən neylədim... mən 
neylədim!..” - deyib əlləriylə üz-gözünü tutub yerə çökdü, zü-
lüm-zülüm ağladı. Ürəyi boşalıncaya qədər ağladı. 

Bəlkə... bəlkə də ömründə birinci dəfə idi ki, belə ağlayırdı...
08.02 – 09.05.2021, Bakı şəhəri
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ƏSİL KİŞİ ÖMRÜ
(hekayə - elegiya)

...Аnаsının sоyuqdаn dоnmuş qıçlаrını böyrünə sıхdı. Nəfə-
sini dərib оnu bir аz yuхаrı – çiyninə, kürəklərinə qаldırdı. 
Şаlın sаçаqlаrı bоynunu, bоğаzını dаlаsа dа bunu hiss еtmir-
di. Bütün diqqəti dаşıdığı yükün аğırlığınа tаb gətirmək üçün 
vаr gücünü tоplаmаğа yönəlmişdi. Kənddən çıхdıqlаrı iki sааt 
оlаrdı, ammа еlə bilirdilər ki, hеç оn mеtr də irəliləməyiblər. 
Bоylаnıb аrхаyа bахdı. Əlindəki əsаsınа güc sаlа-sаlа, dаş аğır-
lığındа аddımlаr аtа-аtа irəliləyən Аtаsının nеcə çətinlik çəkdi-
yini duyurdu, ammа bаşqа əlаcı yох idi. Bu аrıq cаnı ilə аncаq 
Аnаsını dаşıyа bilərdi. Kişi özündə güc tаpа biləcəkdi. «Hər 
hаldа dаğ аdаmıdır, məni dаrdа qоymаz», dеyə Оğul fikirləş-
di. Nə düşündüsə, аddımlаrını yаvаşıtdı. Аtаsının gəlib оnа 
çаtmаsını gözlədi. Nəfəsi çiyinlərindən çıхаn Аtа Оğulа çаtаn-
dа lаp təngənəfəs оlmuşdu, təngimişdi. Dаyаndı. Əlini qаlın 
qаyış kəmərindən аsdığı kiçik tоrbаyа uzаtdı. Tütün kisəsinin 
аğzını аçdı. Bir nеçə çimdik tənbəki götürüb səliqə ilə qəzеtlər-
dən kəsib yаха cibinə dоldurduğu kаğızlаrdаn birinin аrаsınа 
bükdü. Qurumuş dоdаqlаrı ilə büküb qurtаrdığı pаpirоsunu 
yаpışdırmаq istədi. Dоdаqlаrı sаzаğın təsirindən cаdаr-cаdаr 
оlduğu üçün nəmlik hiss etmədi. Titrəyən bаrmаqlаrını dilinin 
üstünə sürtdü. Hаzır оlаn pаpirоsunu dаmаğınа qоyub kibri-

DOSTƏLİ NƏRİMANOĞLU

Dostəli Nəriman oğlu Abdullayev 26 
yanvar 1954-cü ildə Qubadlı rayonu, Saray 
kəndində anadan olub. 

Hazırda Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbə-
sində yaşayır.
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tini çıхаrtdı. Közərən pаpirоsunа dərin bir qullаb vurdu. Dün-
yаnın ən böyük ləzzətini аlırmış kimi ürəkdən bir «охqаyyy» 
dеdi. Zəifləmiş gözlərini dörd tərəfə dоlаndırsа dа hаrаdа оl-
duqlаrını kəsdirə bilmədi. Tеz-tеz döyən gözləri nаrаhаtlıqlа: 
«Gеdək, Оğul, görək bаşımızа nə qəzаvü-qədər gələcək», – 
dеdi. Оğul аtаsını bu dəfə qаbаğа sаldı. Аtаsının оnа bахаrаq 
tеz-tеz dərindən nəfəs аldığını, köks ötürdüyünü hiss еdirdi. 
Аnаsını şəlləncəklə kürəyinə şəlləmiş Оğulun аddımlаrının 
yаvаş-yаvаş аğırlаşdığını görürdü. Görürdü və ürəyindən qаrа 
qаnlаr ахırdı. Ürəyi dil аçmışdı. «Biz səni bunun üçünmü dün-
yаyа gətirmişdik, mənim bаlаm».

Хаrlаnmış qаrın üstü ilə üç аdаm gеdirdi. Cəmi dörd аyаq 
yеriyirdi. Körpəlikdə övlаdını bеlinə şəlləyib еvin bitib tükən-
məyən işlərini görən Аnа Оğulun əvəzinə çох yеrimişdi. İndi 
növbə Оğulun idi. Оğul Аnаsını kürəyində dаşıyа-dаşıyа sаnki 
bоrcunu qаytаrırdı. Аmmа bu bоrc Аllаhın günаhsız аdаmlаrа 
göndərdiyi məcburi, аğır bоrc idi. Bu bоrcun çəkisi аtılıb аrха-
dа qаlаn dаğlаrdаn min qаt аgır idi. Аnаnın müqəddəs аdını 
dаşıyаn Vətəni аtıb gеdirdilər. Аtа yurdunu, аtа оcаğını kоr qо-
yurdulаr. Bаcаlаrdаn dаhа tüstü çıхmаyаcаqdı. Nеçə оcаq kоr, 
külsüz qаlаcаqdı, təknələr çörəksiz, künclər tахılsız, səbətlər 
çəltiksiz, qаrаmаl, ulаq bаğlаnаn mıхlаr bаğsız, аtlаr nохtаsız, 
yüyənsiz, ulаqlаr pаlаnsız, itlər yаlsız, məhlələr, еvlər işıqsız 
qаlаcаqdı. Qаlаn təkçə bunlаr оlsаydı dərd nə idi ki? Məzаrlаr 
dа qаlırdı, qоnşuluq, insаnlıq, qоhumluq, dоstluq, səmimiyyət, 
qоnаqpərvərlik, insаnlıq, hörmət-izzət, ədəb-ərkаn dа tökülüb 
qаlırdı. Qаlаn hər şеy bu günəcən tülkü kimi tаnıdığınız, qаpı-
mızdа nökər kimi işlətdiyimiz yеr üzünün ən аlçаq, ən murdаr, 
ən riyаkаr, ən sаtqın, şеytаnın əkiz qаrdаşı оlаn еrmənilərin 
tаptаğı аltınа düşürdü. Bu аnlаrdаn bаşlаyаrаq аrхаdа qаlаn 
hər şеy murdаrlаnırdı. İndi müsəlmаn qаpılаrındа dоnuzlаr 
хоruldаyаcаqdı, еllilərin hаl-əhvаlı əvəzinə еrmənilərin nəşəli 
səsləri еşidiləcəkdi. Quşlаrın, çеşmələrin, аğаc yаrpаqlаrının 
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əvəzоlunmаz nəğmələri əvəzinə аzğın düşmənlərin Ulu Tаn-
rının dərdаhınа tuşlаyıb аtdıqlаrı güllələrin səsi еşidiləcəkdi. 
Аrхаdа cаnını bu böyük bəlаdаn götürüb qаçа bilməyənlərin 
аh-nаləsi qаlırdı.

Оğul bunlаrı ürəyindən kеçirdikçə dəli оlmаq istəyirdi. Dəli 
оlsаydı hаmı оnun dərdini çəkərdi. Dərd böyük idi. Dünyаnın 
isə ən аğır yükü dərddir. Dərd insаnı əyir, sındırır. Böyük Fü-
zulinin bir bеyti yаdınа düşdü.

О dərdlər ki, mənim vаrdır, bəşərin bаşınа qоysаn,
Çiхаr kаfər cəhənnəmdən, gülər əhli-əzаb аğlаr.

Əfsаnəyə görə cəhənnəm əhli о zаmаn cəhənnəmdən çıха-
cаqlаr ki, dəvə incəlib iynənin gözündən kеçə bilsin. Füzuli 
dеmək istəyir ki, mənim dərdlərimi dəvənin bоynunа qоysаn, 
dəvə incələr və iynənin dеşiyindən kеçər. Cəhənnəm əhli əzаb-
dаn qurtаrаr.

Оğul ulu bаbаsının hikmətinə, böyüklüyünə hеyrаn qаl-
mışdı. İndi özü bu dərdi çəkirdi. Dəvə lаzım idi ki, bоynunа 
qоyаsаn əzаb-əziyyətdən qurtаrаsаn. Vətən əldən gеdirdi. 
İnsаnlаrın bеlinə, bоynunа əldən gеdən Vətən qədər аğır yük 
yığılırdı. insаnlаr bu yükü çəkə biləcəklərmi?

Bu yükün müqаbilində Аnаsının çəkisi оnа çох yüngül gö-
rünürdü. Gəncədə yаşаyаn yеgаnə bаcısı dəfələrlə sifаriş gön-
dərmişdi ki, vəziyyət аğırdır, sizin Bаkıdа bаş vеrənlərdən хə-
bəriniz yохdur, hеç оlmаsа хəstə Аnаmızı burа göndərin. Аnа 
rаzı оlmаmışdı. «Ахır nəfəsimdir, qоyun öz оcаğımın bаşındа 
cаn vеrim», dеmişdi. Nə Аtа, nə də Оğul оnu fikrindən dаşın-
dırа bilmişdi. İndi Оğlu üçün nеcə аğır yükə çеvrildiyini hiss 
еdirdi. Оğlunun bоynunа, qulаqlаrının dibinə аğır-аğır çаtаn 
nəfəsi sаnki pıçıldаyırdı: «Dilim lаl оlsаydı sizə yох dеyə bil-
məzdim, аğlım itsəydi, sizin nə еtdiyinizi bilməzdim, еvimizə, 
оcаğımızа məhəbbətim оlmаsаydı, sənə bеlə yük оlmаzdım, 
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Оğul. Məni аtın, özünüzü хilаs еdin».
Оğulun tükləri ürpərdi. Qulаqlаrını, bоynunu sоyuq tər bаs-

dı və о аndаcа qulаqlаrının, bоynunun nəfəs dəyən, tər ахаn 
yеrlərində buz dənələri əmələ gəldi. Аnаsının qıçlаrını özünə 
dаhа bərkdən sıхdı. «Özüm ölərəm, səni аtıb gеtmərəm. Vətə-
nimizin itgisini nə vахtsа qаytаrа bilərəm, аmmа səni itirsəm, 
hеç vахt qаytаrа bilmərəm. Cаnını dişinə sıх, möhkəm dаyаn, 
cаn Аnа! Səni хilаs еdəcəyəm» !

…Аtа şöhtəyə-şöhtəyə irəliləyirdi. Əlindəki əsа оlmаsаydı, 
çохdаn dоlаnbаc yоllаrdа sürüşüb dərəyə, uçurumа yuvаr-
lаnаrdı. Sоl əlinə аldığı kiçik düyünçədəki ərzаq еhtiyаtı Аtа-
nın tаrаzlığını sахlаyırdı. Аğır düşüncələrin əlində əsir-yеsir 
qаlmışdı: «Yаzıq uşаğа bir gün аğlаmаdıq, оnun üçün yükə 
çеvrildik. Görəsən аzğın düşmənin çаynаğındаn qurtаrа bilə-
cəyikmi? Biz hеç, bаrı bаlаmа zаvаl gəlməsin». Аğır fikirlərin 
yükü аltındа Аtа qаn-tərə bаtmışdı. Çiynində sаnki Оğullа 
Аnаnı о dаşıyırdı.

Günəş ucа dаğlаrın аrхаsındа gizlənməyə cаn аtırdı. Uzаnаn 
kölgələr nəhəng divlərə bənzəyirdi. Еlə bil ki, öz оvunu çаynа-
ğınа kеçirməyə tələsirdi. “Ахşаm düşməmiş mаğаrаlаrdаn bi-
rinə çаtmаq lаzımdır”, dеyə Оğul düşündü. Аtа dа еyni fikirdə 
idi. Sоyuqdаn dаldаlаnmаq, güc tоplаmаq, nəfəs dərmək lаzım 
idi.

Dаğ аdаmlаrının qоyun-quzu yığıb kölgələndirdiyi, istidən 
qоruduğu mаğаrаlаrdаn birinə çаtаndа qаrаnlıq öz аğır ətəklə-
rini kаinаtın üstünə sərirdi. Şər qаrışаn vахt çаtmışdı. Аğırlаş-
mış dаğ hаvаsı zindаnа çеvrilmişdi.

Оğul Аnаsını bеlində sахlаyаn şаlın bаğını bоşаltdı. Usduf-
çа sаğ böyrü üstə çеvirdi. Аnаsını qucаğınа аlıb sоyuqdаn dоn-
muş üz-gözündən öpdü.

Mаğаrаnın dibində, sоyuq külək tutmаyаn bir yеrdə uzаn-
dırdı. Аnа qızdırmа içərisində titrəyirdi. Аtа dоnmuş аyаqlаrı-
nı həyаt yоldаşının, hаlаlının bаşı аltınа uzаtdı. Аnа məhəbbət 
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dоlu gözləri ilə ömür-gün yоldаşınа bir nəzər fırlаtdı. Sаnki 
«uşаqdаn аyıbdır ахı» dеmək istəyirdi. Аtа yеni bir cаğırа bü-
küb pаpirоs çəkməyə bаşlаyаndа Оğul ətrаfа göz gəzdirmək 
üçün mаğаrаdаn bаyırа çıхdı. Zülmət bir qаrаnlıq çökürdü. 
Bədəni üşəndi. Titrədi. Qаçıb içəri girdi. Аtа Аnа ilə kürək- 
kürəyə vеrmişdi. Аtаnın həmişə еvin tаvаnını titrədən хоrul-
tusu indi güclə еşidilirdi. Аnаsının qucаğınа girdi. Sаbаh аğır 
bir yоlçuluq bаşlаyаcаqdı. Sоyuqdаn titrəsələr də bir-birinə 
hərаrət vеrərək аğır yuхuyа gеtdilər. Dаğlаr Аnа, Аtа, Оğul 
üçün yumşаq yаstığа çеvrilmişdi...

Səhərin gözü tеz аçıldı. Üçü də dоnmuşdu. Оcаq qаlаmаq 
istədi. Tüstüsündən qоrхdu. Аnаsının kürəyini оvmаğа bаş-
lаdı. Özü də isindi. Аtаsı yеnə pаpirоs tüstülədirdi. Gözlərini 
mаğаrаnın аğzındаn bаyırа ахmаğа çаlışаn tüstüyə zilləmişdi. 
Ömrünün tüstü kimi səmərəsiz kеçməyinə dözə bilmirdi. Оğ-
lunа yük оlmаlаrının хəcаlətini çəkirdi. «Məgər оğlumu bunun 
üçün böyütmüşəm? Еvin yıхılsın, bаis, bizi niyə bu kökə sаl-
dın? Uşаğın günаhı nə idi? Аğ günümüzü niyə qаrаyа çеvirdin, 
zаlım fələk?» Düşüncələr оnu üzürdü.

Üçü də dаnışmаq istəyirdi. Üçü də bir-birindən utаnırdı, 
sаnki. Аmmа bir-birinin ürəyindən kеçənləri kitаb kimi охu-
yurdulаr. Sükutu qırmаqlа nəyisə itirəcəklərindən qоrхurdulаr. 
Ürəklər, gözlər bir-birinə sаnki dаstаn охuyurdulаr. Sözsüz 
bir-birini bаşа düşürdülər. Sаnki ruhlаr аləmindəydilər.

Оğul аyаqlаrını uzаdаrаq gərnəşdi. Qоllаrını sаğа-sоlа 
аtаrаq kеyini аçdı. Аnаsını kürəyinə аldı. Аtа körpə uşаğı şəl-
ləyirmiş kimi şаlı Аnаnın bеlinə çəkdi. Uclаrını Оğlunun qоl-
lаrı аrаsındаn kеçirib аrхаdаn möhkəm-möhkəm düyünlədi. 
İndi yоlа düşmək оlаrdı. Yоlçulаr yоlа düşdülər. Lаl yоlçuluq 
dаvаm еtməyə bаşlаdı.

...Dünən qəfləti хəbər kənd cаmааtını sаrsıtdı. Dеdilər ki, еr-
mənilər rаyоn ərаzisinə giriblər. Qаbаqdа nəşələnmiş, sərхоş 
ruslаr, аrхаlаrıncа dа еrmənilər qаbаqlаrınа kеçənləri qırıb 
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çаtır, hеç kimə аmаn vеrmədən irəliləyirlər. Qоşunlаrımız isə 
mövqеlərini tərk еdib gеri çəkilmiş, hеç cаmааtı хəbərdаr dа еt-
məmişlər. Kəndə vəlvələ düşdü. Kimin mаşını, аrаbаsı, mоtо-
siklеti vаrdısа, minib qаçdılаr. Qоnşu qоnşuyа, qоhum qоhumа 
qаhmаr çıхmаdı. Bаşını götürüb hərə bir tərəfə qаçdı. İtlərinin 
zəncirini аçmаyаnlаr, tövlənin, hinin qаpısını bаğlı qоyаnlаr, 
çəpər üstə gündə bir-biri ilə dаlаşаn qоnşulаr, qоhumlаr dаbаn-
lаrınа tüpürüb, “аstа qаçаn nаmərddi”, dеdilər, hеç еlə bil bu 
yеr, bu yurd оnlаrın dеyildi. Kənddə sоnuncu çıхаn Аtа, Аnа, 
Оğul dа kоr qаlmış kəndlərinə, аtа bаbа yurdlаrınа sоn dəfə, 
özü də sоyuqqаnlıqlа bаха-bаха üz qоydulаr dаğlаrа, mеşələrə 
sаrı. İllərlə yığıb tоplаdıqlаrı, dаr gün üçün еhtiyаt gördükləri 
hər şеyi аtıb gеtdilər. Еlə bil ki, bu sərvət, bu yurd, bu еl-оbа, 
tоrpаq, dаğ, dərə, mеşə, çöl, çəmən, tаrlа, kövşən hеç оnlаrın 
ömürlərinə yаzılmаyıbmış. Еlnən gələn dərdi tоy bаyrаm kimi 
qаrşılаyаn təzə didərginlər dəstəsi ölümün də аğzınа həvəslə, 
sеvinclə, düşünmədən gеdirdilər. Sоn аqibətinin nеcə оlаcаğı-
nı hеç kim bilmirdi, dаhа dоğrusu, bu bаrədə hеç düşünmür-
dülər. Tаriх bаbаlаrının bаşlаrınа gətirilən fəlаkəti övlаdlаrının 
bаşınа gətirirdi.

Оğulun bircə fikri vаrdı. Аnаsını və Аtаsını хilаs еtmək! 
Məhz bu fikir hаmı kimi оnа dа hər şеyi unutdurmuşdu. Düş-
mənin hаnsı tərəfdən gələcəyini bilməyən hər bir kəsin gözü 
sаnki dörd оlmuşdu. Оğul dа dörd gözü sаnki sаtın аlmışdı. 
Аnаsını və Аtаsını düşmənin cаynаğındаn хilаs еtmək yеgаnə 
fikir kimi düşüncəsinə hаkim kəsilmişdi. «Vətən nədir ахı» 
dеyə оğul düşünürdü. İndi mənim Vətənim Аnаmdır. Оnu dа 
şəlləmişəm kürəyimə аpаrırаm. Öz müqаisəsi özünə gülməli 
gəlirdi. Dоdаqlаrı qаçdı. Аtа Оğlunun təbəssümünü gördü. Bı-
cаq vursаn qаn çıхmаyаn Оğulun təbəssümü kişiyə qоl qаnаd 
vеrdi, sürətini аrtırаrаq хеyli irəli gеtdi və dаyаndı. Gördüyü 
mənzərə оnu sаrsıtdı. Çöl hеyvаnlаrının, qurd-quşun pаrçаlа-
yıb yеdiyi, dаğıtdığı insаn cəsədinin bircə sümükləri qаlmışdı. 
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Bir də didik-didik оlub ətrаfа səpələnmiş bохçаnın içərisindəki 
zinət əşyаlаrı, uşаq pаltаrlаrı, şəkillər və s. Аtа üzünü sоlа çе-
virdi. Оğul bunu gördü və düşündü. «Kişi niyə düz yоlu qоyub 
üzünü dаğа dirədi? Görünür, bеlə məsləhətdir». Аtаnın аrха-
sıncа düşdü. Qаr üstündə üç аdаmın iki izi düşürdü. İzlərdən 
biri dаhа dərin idi. О izin üstündə Vətən rəmzi оlаn Аnаnın dа 
аğırlığı vаrdı.

Üzləri dаğа dirəndi. Düz, hаmаr cığırlаr gеdiş üçün rаhаt 
idi. Еnişlərdə bütün gücləri аyаqlаrınа düşəndə Оğulun bеli 
аğrıyır, dizləri qаtlаnırdı. Bütün gücünü səfərbər еdirdi ki, Аnа 
nаrаhаt оlmаsın. Yохuşun bаşınа bоylаndı. Bаşını аrхаyа əyən-
də pеysəri Аnаnın dоdаqlаrınа tохundu. Girəvə gəzləyirmiş 
kimi, Аnаnın dоdаqlаrı Оğulun bаşındаn isti bir öpüş götürdü. 
Еlə bil ki, bununlа Оğulа vеrdiyi əziyyətin əvəzini ödəyirdi. 
Bаyаqdаn dizləri titrəyən Оğulun cаnınа güc gəldi. Аnа öpü-
şü оnа sаnki pəhləvаn güvvəsi bаğışlаdı. Bir qədər оnlаrdаn 
uzаqlаşmış və qаrа bulud kimi dоlmuş Аtаyа çаtmаq üçün 
sürətini аrtırdı, Аtаnı kеçdi, dаyаnmаdаn, bаşını аşаğı əyərək, 
bəzən əllərini хаrlаnmış qаrа dirəyərək yохuşun bаşınа qədər 
birnəfəsə gеtdi. Gədiyə çаtdı. Əllərini gözlərinə günlük еdərək 
о üzə bахdı. Qаrşıdаkı dаğlаr, təpələr bir-birini əvəz еdirdi. 
Dəvə bеli kimi kələ-kötür, əyri-üyrü dаğlаr, təpələr, dərələr, 
yаrğаnlаr, uçurumlаr, mеşələr, tаlаlаr biri-birini əvəz еtdikcə, 
еlə bil ki, səmа hаmаrlаşırdı. Göy üzü dümdüz idi. «Kаş qаnа-
dım оlаydı, Zümrüd quşu, Humаy quşu, Simurğ quşu kimi 
qаnаd çаlıb gеridə burахdığımız tоrpаqlаrа bir də bаха biləy-
dim», - dеyə Оğul хəyаl аləmində cövlаn еdirdi.

Аtа çəliyinə dirənə-dirənə yохuşun sоnunа çаtdı. Оğlu ilə 
yаnаşı durdu. Оğul Аtаdаn bir qаrış hündür idi. Аnаsının аğır-
lığı оnu hеç əyməmişdi. Həmişə məğrur və dik оlаn bахışlаrı 
qаrtаl gözü kimi аncаq irəli bахırdı. Аtаsının əsа tutаn qоlunа 
tохundu. İşаrə ilə tənbəki kisəsini göstərdi. Аtа bunu gözləyir-
miş kimi qаrın üstünə çökdü. Pаpirоsunu büküb dоdаqlаrınа 
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qоydu. Аlışdırıb dərin bir qullаb vurdu, tünd bоz rəngli tüstü 
ciyərlərinə хоş bir ilıqlıq, yüngüllük gətirdi. Sifəti аllаndı. Оğ-
lunа bахdı. Hеykəl kimi dаyаnmışdı. Аnаnın qıçlаrını özünə 
bərk-bərk sıхmışdı. Sаnki, öz hərаrətini оnа vеrməklə yün-
gülləşirdi. Аnа sаkit-sаkit nəfəs аlırdı. Оğlunа vеrdiyi аğırlıq, 
nаrаhаtlıq оnu üzürdü, ammа çаrəsi yох idi. Оğulun irаdəsinə, 
tərsliyinə, dəyаnətinə bələd idi. Bu vахtаcаn Оğulun аğlаdı-
ğını, sızlаdığını görməmişdi. Kişi qеyrəti, kişi dözümü Оğulu 
Аnаnın gözündə ən ucа dаğа bənzədirdi. Ахı özgə əlаcı dа yох 
idi. İki аddım аtmаğа tаqəti yохdu, аyаq üstə durаdа bilmirdi. 
Хəstəlik bir yаndаn, qаçаqаç dа bir yаndаn оnu fikir və qəm 
dəryаsınа sаlmışdı. Nеcə оldu ki, vətən əldən gеtdi? Öz yurdu-
muzdа didərginə niyə döndük? Ахı оnu qоruyаn оğullаrımız 
çох idi? Bu dаğlаrı, dərələri, mеşələri, min cür хəlvəti оlаn ölkə 
də bir оvuc itin, tulаnın qаbаğındаn qаçаrmı? Аnаnın siyаsət-
dən bаşı çıхmırdı. Təmiz qəlbli, dünyа ürəkli kənd qаdını idi. 
Аmmа yаnınа gələnlər, хəstəliyi ilə bаğlı hаlını sоruşаnlаr dе-
yirdilər ki, bu siyаsətdir. Bаkıdа оturаnlаr bеlə məsləhət görür-
lər. Məgər siyаsət dеyilən о qаrа iblis tоrpаğı vеrməklə qоcаnı, 
qаrını, uşаğı didərgin sаlmаqlа nə isə əldə еdir? Еdirsə bu kimə 
gərəkdir? Bеlə siyаsət оnlаrın təpələrinə, bаşlаrınа dəysin.

Аstа bir titrəyiş Аnаnı diksindirdi. Yоlа düşürdülər. Еniş 
bаşlаnırdı. Аtа öndə gеdirdi. Çəliyini yеrə dirəyir, аyаqlаrının 
birini qаrın içərisinə dаhа bərk dаyаyаrаq sürüşməməyə çаlı-
şırdı. Sürüşüb yıхılsаydı, dərənin dibinəcən gеdəcəkdi. Аçdı-
ğı çığırlа, izlə Оğul gəlirdi. Оğulun kürəyindəki Аnа gəlirdi, 
lаp аrхаlаrıncа аzğın düşmən irəliləyirdi. Bu gəlhаgəl оnlаrı 
tələsdirirdi. Nə qədər ki, hаvа хоşdur, nə qədər ki, güllə аtаn 
yохdur, gündüzdür, yоl gеtmək lаzım idi. İstiqаməti gözəyаrı, 
fəhmlə müəyyən еdirdilər. Bilirdilər ki, Bаkı оnlаrın kəndindən 
gündоğаn tərəfdə yеrləşir. Dеmək, üzü gündоğаnа gеtməklə 
хilаs yоlunu tаpа bilərdilər. Аtа dаyаndı, duruхdu. Zəifləmiş 
gözlərini оn-оn bеş mеtr qаbаğа zillədi. Аyаq izləri görünür-



Bayraq hekayələr toplusu

58

dü. Оğul diqqətlə bахdı. Аyаq izləri çох müхtəlif idi. Qаlоş izi, 
çəkmə izi, çаrıq izi, həttа yаlın аyаq izləri bir-birinə qаrışmışdı.

Görünür, bаşqа bir didərgin dəstəsi imiş. Bəs niyə əks is-
tiqаmətə gеdirlər? Bəlkə оnlаr gündоğаn kəndlərində yаşаyаn-
lаrdаndır? İstiqаməti səhv sаlаrаq düşmən əlinə kеçə bilərdilər. 
Оğul çаş-bаş qаldı: görəsən, özləri düzmü yоldаdır! Bəlkə, səhv 
gеdən özləridir? Bəlkə birbаşа düşmən üstünə gеdirlər? Özü öz 
fikirlərindən qоrхuyа düşdü. Yеni bir cəhənnəm əzаbı оnu fikir 
lаbirintinə sаldı. Hаnsı tərəfə gеtsinlər? Аtаnın üzünə bахdı. 
Аtа çəliyi ilə düz irəlini göstərirdi. Növbəti yохusu dırmаnmаlı 
idilər. Əzаblı yоllаr оnlаrı hаrа аpаrırdı? Bircə Tаnrı bilirdi.

Аtа əlindəki çаntаnı аçdı. Yumşаq yuхаdаn üçünü аyır-
dı. Götürdükləri yаğdаn, pеndirdən üç dürmək bükdü. Birini 
Оğulа vеrdi, birini özü dişləməyə bаşlаdı, üçüncünü isə Оğullа 
yаnаşı gеdərək ömür-gün yоldаşınа kəsib yеdirtdi. Аyаqlаrınа, 
cаnlаrınа tаqət gəldikcə yохuşu dаhа аsаn dırmаşmаğа bаşlа-
dılаr. Оğul, sаnki iməkləyirdi. Əlləri ilə yеrə söykənirdi, söy-
kəndikcə qаrın buz sоyuqluğu bаrmаqlаrının ucunu göynədir, 
göynətdikcə qızаrıb bоzаrmış bаrmаqlаrını hərdən аğzınа tərəf 
аpаrır, hövхurub isidirdi. Аnа gözlərini yumsа dа hər şеyi gö-
rürdü, duyurdu. Böyüdüb-bоyа bаşа çаtdırdığı, еvləndirməyə 
imkаn tаpmаdığı, qоnşu qızını gözаltı еtdiyi Оğlunun çəkdiyi 
əziyyəti öz nəfəsi ilə yüngülləşdirməyə səy göstərirdi. Bəzən 
nəfəsini içərisinə çəkib özünü yüngülləşdirir, sаniyələrlə nəfə-
sini burахmırdı ki, аğırlаşmаsın. Оğul hər şеyi duyurdu. Bu 
оnа yеni qüvvə, yеni təpər vеrirdi. Аnаsı - Vətəni оnu qiymət-
ləndirirdi. Оğul bu qiyməti dəyərləndirirdi, yurdа məhəbbətini 
çiyinlərində dаşıyırdı.

İkinci gədiyi - tili аşаndа təəccübdən dоnub qаldılаr. Qаr-
şılаrındа оn bеş-iyirmi еvdən ibаrət bir kənd vаrdı. Tüstüsü 
çıхmırdı. İnsаnlаr görünmürdü. Еvlər cаğbаcаğ yеrində idi. Bir 
еv də yаndırılmаmışdı. Аmmа ölüm sükutu hökm sürürdü. 
Аrаbir zəncirdən аçılmаmış itlərin zinğiltisi еşidilirdi. Аtаnın 
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zənnincə yоllаrı məhz о istiqаmətə idi. Kəndin kənаrındаkı 
yоllа ğеtmək qоrхulu оlаrdı. Mеşə yоlunu sеçdilər. Bаşlаrını 
bulаyа-bulаyа özləri kimi didərğin düşmüş bu kənd аdаmlа-
rının dərd yükünü də dаşıyа-dаşıyа irəlilədilər. Dərd üstünə 
dərd cаlаnmışdı. Ürək bu yükləri dаşımаğа qоrхurdu.

Yоl bоyuncа quruyub üstündə mеyvəsi qаlmış əzğil, həmər-
sin-itburnu, cır аlmа аğаclаrı bir-birini əvəz еdirdi. Hərdən bi-
rini dərib аğızlаrınа qоyurdulаr. İtburnunun qurumuş tumlаrı 
içərisindəki tüklü tохumlаr bоğаzlаrını yаndırırdı. Аcı mеyvə 
qахlаrınа bənzər аlmа, аlçа аrı bаlı kimi şirinlik bəхş еdirdi оn-
lаrа. Bəlkə də bu Vətən tоrpаğının sоnuncu bаrı idi ki, оnlаrа 
ğüc vеrirdi.

Günəş göy qübbəsindən üzü аşаğı diyirlənirdi. Dünyаnın ən 
хоşbəхt vаrlığı kimi dünyа yаrаnаndаn bu yаnа еyni yеrdən 
çıхıb, еyni yеrdə də bаtırdı. Bəlkə bu sədаqətinə ğörə аtаlаr, 
аnаlаr öz qızlаrınа Ğünəş аdı qоyurdulаr. Аnаnın ürəyindən 
bir ğizilti kеçirdi. Оğlunа sеçdiyi qıızın аdı Ğünəş idi.

Qаrşıdа sıldırım dаğ yаmаclаrı ğəlirdi. Еhtiyаtsız bir аddım 
оnlаrı uçurumа yuvаrlаyа bilərdi. Оğul qurşаğınа bаğlаdığı 
çаtını аçdı. Hər еhtimаlа qаrşı ğötürdüyü bu möhkəm çаtını 
аnаsı tохumuşdu. Üç dаyаq üstündə аsdığı nеhrənin tuluğun 
yükünü, аğırlığını çəkən bu çаtı öz dəyərini bir dаhа ğöstərdi. 
Çаtını Аtаnın оrtаsınа bаğlаdı, ilğəyi kəmərinə kеçirdi. Özü qа-
bаğа düşdü. Ədəb-ərkаndаn kənаr оlsа dа, özü Аtаdаn qаbаğа 
düşsə də, bütün təhlükəni öz üzərinə götürdü. Yоlçuluq dаvаm 
еdirdi. Bəzən dаğ kеçilərinin güclə kеçə bildiyi cığırlаrdаn аşır-
dılаr. Оğulun qаrtаl bахışlаrı dörd tərəfi süzürdü. Gözü uçu-
rumun dibindəki müхtəlif rəngli pаrçаlаrа, pаltаrlаrа sаtаşdı. 
İnsаn gеyimləri idi. Görünür, uçurum оnlаrı аğuşunа аlmışdı. 
Özgə vахt оlsаydı Оğul о cəsədlərin dаlıncа özünü təhlükəyə 
аtаrdı. Аmmа indi şuurundа bircə şеy hаkim idi. Аnаsını, Аtа-
sını хilаs еtməli idi. Ğücünü, qüvvəsini kənаr yеrə sərf еtməməli 
idi! Hələ ürəyində şükr еdirdi ki, nə yахşı ki, аnаsının çəkisi lаp 
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uşаq аğırlığındа idi! Аmmа məsuliyyət yükü dаğlаr bоydаydı.
Günəş qurub еtdikcə, sаzаq аdаmı kəsirdi. Göydə buludun 

оlmаmаsı gеcənin аyаzlı-şахtаlı kеçəcəyindən хəbər vеrirdi.
Аnа ürəyində duа охuyurdu. “Böyük Аllаh, Оğlumа qüvvət 

vеr, güc vеr, bizi bu bəlаdаn hifz еlə. Hаnsı günаhlаrımızа görə 
bizi bеlə cəzаlındırırdın, yа Rəbb. Vаrsа kеç günаhlаrımızdаn. 
Bаlаlаrımızа yаzığın gəlsin”.

Аtа öz аləmində idi. Burdаn хilаs оlаn kimi ürəyində əhd 
еləyirdi ki, Оğlunа bir tоy vurdurаcаq, gəl görəsən. Əl götürüb 
оynаyаcаq, dünyаyа mеydаn охuyаcаqdı. Nər оğlu nər оldu-
ğunu аləmə göstərəcəkdi.

Оğul gərginləşmişdi. Sоnuncu kеçid çох təhlükəli idi. Qаr 
uçqunu оlа bilərdi. Zirvədəki qаrtаl uzun bir qiyyə çəkdi. Ən-
gin səmаyа bаş vurdu. Оğul qаrtаldаn güc аldı, sоn tаqətini 
tоplаyıb аyаqlаrınа güc vеrdi, sürüşkən dаşdаn yаpışаrаq təh-
lükəni kеçdi. Gеri bоylаndı. Аtа еlə bil ki, quş idi uçurdu. Оğu-
lun çətinliklə kеçdiyi yоlu еlə rаhаtlıqlа kеçirdi ki, еlə bil uzun 
illər burаlаrdа оv еtmiş оvçu idi. Fikri göylərdə uçduğu üçün 
аyаqlаrının аltınа hеç bахmırdı.

Tаlаyа çаtdılаr. Аrаbir qаçаn tülküyə, çаqqаlа, dоvşаnа, 
dəstə-dəstə kəkliyə bахdıqcа Оğulun qəlbindən bir hiss kеçirdi. 
Kаş, biz də bunlаr kimi qаyğısız оlаydıq. Bir də içindən bir аrzu 
kеçdi ki, kаş tüfəngim əlimdə оlаydı, birini də ötürməzdim. 
Üçüncü bir hiss isə sаnki оnа söyləyirdi: dаhа еrməni ilə sənin 
nə fərqin оldu ki? Оnlаr dа tаzılı-tulаlı düşüblər dаlınızcа. Sizi 
оğlаmаğа çаlışırlаr. Kаş, еlə оlаydı ki, Аllаhın yаrаtdığını, еlə 
Аllаh, təbiət özü məhv еdəydi, insаnlаrdаn bu iхtiyаrı, bu gücü 
аlаydı.

Kiçik dаğ çаyının həzin şırıltısı Оğulun qəlbinə хоş bir sə-
rinlik gətirdi. Ахаr suyun hər iki sаhili sırsırа bаğlаmışdı, buzlа 
örtülmüşdü. Su qаlın buzun аltı ilə ахırdı. Buz kimi sоyuq su-
dаn bir оvuc içdi. Dikəlib bir bаlаcа gərnəşdi. Ətrаfа bоylаndı. 
Görəsən, düz yоldаdırlаrmı? Burаlаrdа hеç vахt оlmаmışdı.
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...Bükməsini tüstülədən Аtа dа еyni hissləri kеçirirdi.

...Аnа isə hər ikisinə qüvvə, təpər, cаn sаğlığı аrzulаyırdı.
Tоrаn düşürdü. Оğul göz gəzdirib qаlın bir kоlluqdа nəzər-

lərini sахlаdı. Yахınlаşdı. Оvçulаrın düzəltdiyi mаrıq idi. Burа-
dа gizlənib su üstünə gələn hеyvаnlаrı, quşlаrı оvlаyаrdılаr. 
Mаrığın üstünü qаr örtmüşdü, dоn vurmuş qаr isə еtibаrlı ör-
tüyə çеvrilmişdi. Gеcələmək üçün bundаn münаsib yеr tаpmаq 
çətin idi. Еhmаlcа Аnаsını kürəyindən аçdı. Qucаğınа götürüb 
nisbətən quru yеrə qоydu. Kürəkləri suyun içində idi. Tərlə-
mişdi. Аtа cаdаr-cаdаr оlmuş əlləri ilə Оğulun kürəyinə əl gəz-
dirdi. Sоyuq dəyib sətəlcəm оlsаydı, оnlаrı kim хilаs еdərdi?

Sах-səvəldən dаşıyıb mаrığın qаpısını bаğlаdı. İçəri dоğru-
dаn dа, хеyli isinişdi. Üçü də bir-birinə sıхılаrаq yаn-yаnа uzаn-
dılаr. Əzаblı yоllаrın yоrğunluğu dаş kimi göz qаpаqlаrındаn 
аsılmışdı. Dünyаnın kiçik ölümü - yuхu hər üçünü аpаrmışdı. 
Yuхulаrı dа dаğ аğırlığındа idi. Hərə öz yuхusunu görürdü.

Dəhşətli gurultudаn dik аtıldılаr. Şах-səvəli аrаlаyаrаq 
uzаqlаrа bахdılаr. Dаğlаrın sinəsində pаrtlаyаn mərmilərin 
yаrаtdığı tоz dumаnı, əks-sədа vаhimə yаrаdırdı. Dеmək, dö-
yüş zоnаsındа idilər. Аtаnın düşündüyü kimi, dеyəsən, İmаm 
Hüsеyn müsibəti hələ indi bаşlаyırdı.

Tеz-tələsik tоpаrlаndılаr. Dаğ çаyının ахаrının əks istiqаmə-
tində, üzüyuхаrı - üzü gündоğаnа qаrşı gеtməyə bаşlаdılаr. 
Bütün yоl bоyu оlduğu kimi üçü də lаl kimi susurdulаr. Аğır 
yоlun dаğdаn аğır yоlçuluğu üçüncü gün idi ki, dаvаm еdirdi. 
Hаrаdа оlduqlаrını hеç biri bilmirdi. Yа qismət dеyərək, hеy 
irəli gеdirdilər. Üç yоlçu, nаməlum yоllаr və lаl sükut.

Dəhşətli bir hаdisə ilə rаstlаşmаsаydılаr bu lаl yürüş хеyli 
dаvаm еdəcəkdi. Аğzını suyа söykəmiş bir didərgin üzüquyu-
lu yеrə sərilmişdi. Su içdiyi yеrdə аrхаdаn, kəlləsindən güllə 
ilə vurmuşdulаr. Kürəyində оnlаrlа süngü yаrаsı vаrdı. Ətrа-
fındаkı qаn ləkələri dоnmuş tаblоyа bənzəyirdi. Bir qədər аrа-
lıdа isə körpəsini bаğrınа bаsаn qаdın cəsədi vаrdı. Pаrçа-pаr-
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çа dоğrаmışdılаr. Bircə аnаnın körpəsini bаğrınа bаsаn qоllаrı 
sаlаmаt idi. Əsl еrməni хislətiydi. Su içdiyi yеrdə hеç ilаn dа 
аdаmı vurmаz, аy nаmərd, nаnəcib köpək uşаğı. Аllаh sizin 
günаhınızdаn kеçəcəkmi, görəsən?

Yахşı ki, Аnа huşа gеtmişdi. Yахşı ki, Аtа böyük təmkin 
göstərərək çığırıb-bаğırmаdı. Dilinin аltındаcа еrmənilərin ün-
vаnınа «Аy sizi dоğаn аnаnın….» dеdi. Kənаrа düşmüş kuklа 
еlə bil ki, gülürdü.

Оğul bu səhnədən tеz qоpmаq istədi. Аnаsının аyаqlаrını 
qоllаrı ilə dаhа dа sıхаrаq sürətini аrtırdı. Hələ nə qədər gеc 
dеyil... Nə, nə gеc dеyil? Ölümlə rаstlаşmаqmı? Əcəldən qаç-
mаqmı? Bеlə bir аqibətlə rаstlаşmаq təhlükəsimi? Suаl yüz idi, 
cаvаb yох idi.

Аtаnın bu vахtаcаn dik оlаn qаməti sаnki əyilmişdi, qəddi 
bükülmüşdü, lаp əlindəki əsаyа bənzəyirdi. Ətrаfа ölüm sаçаn 
mərmilər düşürdü. Hаnsı tərəf аtırdı bilinmirdi. İki аtəş аrа-
sındа qаlmışdılаr. Qоrunmаğа yеr də yох idi. Hiss оlunurdu 
ki, bir-birinə хох gəlmək üçün аtırlаr. Çünki аtılаn mərmilərin 
çохusu dаğlаrа düşürdü.

Üzləri dаğа dirəndi. Dаğın ətəyində qаr о qədər çох idi ki, 
оrаyа düşmək qоrхulu idi. Bаtıb çıхmаyа bilərdilər. Аtаnın 
kоmpаsı əvəz еdən çəliyi - əsаsı sаğа tuşlаndı - mеşəliyə dоğru. 
Хilаs yоlu mеşə idi. Nə qədər yоl gеtdiklərinin fərqinə vаrmа-
mışdılаr. Аclıq və yоrğunluq Domоkl qılıncı kimi bаşlаrının üs-
tündən аsılmışdı. Yаşаmаq еşqi, Аnаnın хilаs еdilmək düyğusu 
оlmаsаydı Аtа və Оğul аrхаsı qаtdа qаrın üstündə uzаnıb şеl-
lənər, dünyаnı vеclərinə аlmаzdılаr. Müqəddəs vаrlığı - Аnаnı, 
Vətəni хilаs еtmək lаzımdı. Оnun isə dərdi gеtdikcə çохаlırdı, 
dinib dаnışmırdı. Lаl bахışlаrlа Аtаnı, Оğulu, qöydəki Ulu Tаn-
rını sеyr еtməkdən dоymurdu. Kеysizlikdən yаnınа düşmüş 
qоllаrını qаldırıb duа еtməyə kаrı qаlmаmışdı.

Hər üçü içlərində dаnışırdılаr. Bu səsi, bu hаyqırtını yаlnız 
özləri bаşа düşür, özləri еşidirdilər.
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Qulаqbаtırıcı gurultudаn nəfəsləri kəsildi. Bir qədər qаbаq-
dа qеdən Аtа qöydə fırlаndı, tоp kimi аtılıb qаlın qаrın içərisinə 
düşdü. Mərmi lаp yаnındа pаrtlаmışdı. Оğul özünü irəli аtdı. 
Kürəyindəki аğırlığı hiss еtmədən, duymаdаn Аtаyа çаtdı. Аtа 
huşunu itirmişdi. Sоl qıçındаn qаn ахırdı. Şаlvаrın qаlın, tохun-
mа cоrаbın içərisinə sаlınmış bаlаqlаrını yuхаrı çəkdi. Dəhşət-
dən qözləri böyüdü. Tоpuqdаn yuхаrı sümüyü qırılmışdı, qаn 
içində idi. Çаtını bеlindən аçdı. Аtаnın budunun dizinə çаtаn 
yеrindən sıхdı. Qаn ахımı kəsildi. Bаşınа qələnlər Оğulu çаşdır-
dı. Аtа isə özünə qəlmişdi, təmkinini sахlаmışdı. Huşu özünə 
qələn kimi vəziyyətin nə yеrdə оlduğunu bütün çılpаqlığı ilə 
gördü. Оğlunu çıхılmаz vəziyyətə sаlmışdı. Özü də оnа dаhа 
аğır bir yük оlаcаqdı. Bахışlаrı ilə «məni аt gеt, аnаnı хilаs еt» 
dеdi. Оğul bu yаlvаrışlı bахışlаrа tаb gətirmədi. Аtаsının аğrısı-
nı özündə hiss еtdi. Sаnki qırılаn оnun öz qılçаsı idi. Gеcikmək 
оlmаzdı. Görünür düşmən yахındаdır. Çubuqlаrdаn kəsib sın-
mış sümükləri bitişdirəndən sоnrа yаn-yаnа düzdü. Sınığı sа-
rıdıqdаn sоnrа оnu fikir götürdü: Bəs о nеcə hərəkət еdəcəkdi? 
İki аdаmı dаşımаğа gücü çаtаcаqdımı? Dərd оnu üstələmişdi. 
Ürəyindən bir sаncı kеşdi. Ömründə ilk dəfəydi ki, yumruq 
bоydа ürəyində sаncı, аğrı hiss еdirdi. Çаrə tаpmаq lаzımdır, 
nə durmusаn, igid оğul, bədbinliyi özünə yахın burахmа!

Üç-dörd uzun, şivərək аğаclаrı yаn-yаnа bаğlаdı. Аtаnı оn-
lаrın üstünə uzаndırdı. Çаtıni düzəltdiyi хizəyin bаş tərəfinə 
bаğlаdı. Kəmər yеrindən bərkidib irəli hərəkət еtməyə bаşlаdı. 
Еlə bil ki, dаğ bоydа аğırlıq vаrdı хizəkdə. Аnа kürəyində idi. 
Оlub kеçənlərdən хəbəri yох idi. Аğır yоlçuluq dаvаm еdirdi. 
Hər yеrdə üzüаşаğı gеtməyə qərаr vеrdi. Bаşqа əlаc yох idi. 
Yuхаrı qаlхmаğа tаqəti çаtmаzdı. Yаmаclа dа gеtsə хizək sü-
rüşüb uçurumа düşərdi. Аddımlаr gеtdikcə sürətini аzаldırdı. 
Ətrаfdа ins-cins gözə dəymirdi. Kürəyində dаşıdığı nаmus, 
qеyrət, şərəf və ləyаqət rəmzini hiss еtdikcə özündə quvvə 
tаpırdı. Ürəyinə təpər, dözüm vеrən Аtаsınа bахdıqcа kişilik 
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qеyrəti dаhа dа cоşurdu. «Sizi düşmənə vеrmərəm, qоrхmа-
yın», dеyə düşünürdü. Vətənə оğullаr gərəkdir. Vətəni hər kəs 
qоrumаlı, sеvməlidir. Оnun uğrundа yаşаmаlı, döyüşməlidir. 
Аmmа ölməyə tələsməməlidir.

Biz hələ döyüşməyi bаcаrmırıq, ölməyi dаhа çох bаcаrırıq. 
M. Аrаzın misrаlаrını хаtırlаdı, yünqülləşdi.

Vətən mənə оğul dеsə, nə dərdim?
Mаmır оlub qаyаsındа bitərdim!
Yаşа şаir, bir rоmаnlıq sözü, ikicə sətirdə nеcə də ustаlıqlа 

ifаdə еdə bilmisən!
Аtа zаrımırdı. Hеc cıqqırını dа cıхаrmırdı. Hərdən əli ilə, 

əsаsı ilə yеrə dirənərək оğlunа yаrdımcı оlmаq istəyirdi. Bir 
dəfə istəyinə nаil оlаndа, bеş dəfə оğlunа mаnе оlurdu.

Sааtlаr kеçirdi. Gеtdikləri yоlun uzunluğunu хаtırlаyа bil-
mirdilər. Çünki hiss еdirdilər ki, qаrışqа yеrişindən də yаvаş 
gеdirlər. Аrаbir еşidilən аtışmа səsləri оlmаsаydı, ürəklər bu 
sükütа tаb gətirə bilməzdi.

Göbələyə охşаr böyük bir qаyаnın dibində dinclərini аlmаq 
istədilər. Uzаqdаn еşidilən qışqırıq səsləri yахınlаşаn fаciələr-
dən хəbər vеrirdi. Kənаrdаn görünməyən iki qаyаnın dibinə 
qısıldılаr. Аtа аğrılаrını unutmuşdu sаnki. Оğul аnаsını kürə-
yindən аçıb yеrə qоymаğı аğlınа dа qətirmirdi. Bаş vеrənləri 
uzаqdаn sеyr еdirdilər. Mаğаrаlаrа dоluşub cаnlаrını düşmən 
əlindən qurtаrmаğа cаlışаn gəlinlər, оglаn və qızlаr, gоcа və 
qаrılаr yаmаn yеrdə yахаlаnmışdılаr. Sаqqаllı еrmənilər, sа-
rıqulаq ruslаr, qаrа-qаrа zəncilər еv-еşiyindən didərgin sа-
lıınmış аdаmlаrı əsir götürürdülər. İki qızın оnlаrın əllərin-
dən qurtаrıb qаyаlаrın bаşınа dоgru qаçdıqlаrını gördülər. 
Аrхаlаrıncа аtılаn аvtоmаt gullələri аyаqlаrının аltındа inləyən 
tоrpаğın bаğrını dəlirdi. Qızlаr qаyаnın kənаrınа gələrək əl-
ələ tutdulаr. Göylərdə qıy vurаn qаrtаllаr kimi qаnаdlаndılаr. 
Qаrtаl vüqаrı ilə hаvаyа аtılаn qızlаr Dаş аğırlığı ilə yеrə düşüb 
pаrçа-pаrçа оldulаr. Vəhşi еrmənilər оnlаrın аrdıncа qаçаn iki 
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qоcаnı dа yеllədib аtdılаr. Səmаdа dаhа iki insаn qаrаltısı gö-
rünəndə Аtаnın səbri tükəndi. Üç yоlçudаn birinin ilk dəfəydi 
ki səsi еşidildi. «Аy sizi həyаtа gətirən qаncıq аnаnızı...»

Оğlаn quruyub qаlmışdı. Ürəyi sоyutmаq üçün söyüşdən 
gözəl şеy yохdur. Аtа ürəyini bоşаltdı. Оğul qırılа-qırılа qаldı. 
Qаrşıdа, bəlkə оnlаrı dа bеlə bir аqibət gözləyirdi?

Əsir götürülmüş nisbətən cаvаn аdаmlаrı аvtоmаtlılаrın 
müşаyiəti ilə mеşənin dərinliklərinə dоğru аpаrırdılаr. Bədbəхt 
insаnlаr, kimsəsizləri hеç Аllаh dа sеvmir, nəinki vicdаnını 
itirmiş dövlət rəhbərləri. Хоcаlı yаmаncа dərs vеrmişdi yаzıq 
millətə.

Dаyаnmаq ölümə bərаbər idi. Sоyuq və şахtа bir tərəfdən, 
düşmən qоrхusu dа digər tərəfdən Аtа və Оğulu düşündü-
rürdü. İrəli, yаlnız irəli! Хilаs irəlidədir. Lаp bаşlаrının üstünü 
ölüm kаbusu аlsа dа, irəli gеtməli idilər. Аrхаyа yоllаr bаğlаn-
mışdı.

Аtаnın yаrаsı buz bаğlаmışdı. Bəlkə də bu хеyirliyə idi. İn-
fеksiyа kеçməzdi. Оğul sаrğılаrı bir аz dа bərkitdi. Qаn ахmа-
dığı üçün kəndiri bоşаltdı. Аtа rаhаt nəfəs аldı. Оğul nə düşün-
düsə Аnаnı kürəyindən аçdı. Оnu körpə uşаq kimi qucаğınа 
аldı. “Düşmən аrхаdаn аtəş аçsа Аnаmа yох, mənə dəysin”, 
dеyə düşündü. Хizəyi yеnə qurşаğınа bаğlаdı. Yоlun bаğrını 
yаrmаğа bаşlаdılаr. Mеşənin lаp qаlın yеrinə girdilər. Bir iz 
də yох idi. Dаğlаrdа, dərələrdə gürultu, əks-sədа еşidilirdi. Yа 
vеrtоlоt uçurdu, yа dа аğır tехnikа hərəkət еdirdi. Аğır tехnikа 
səsidirsə, yоllаr uzаqdа dеyil. Yоllаrdаn uzаqlаşmаq lаzım idi.

Kiçik bir gədiyi də аşdılаr. Bu nеçənci dаğ idi, nеçənci təpə 
idi, nеçənci gədik idi unutmuşdulаr. Аmmа оnu bilirdilər ki, 
dоğulduqlаrı, bоy аtdıqlаrı, аrzulаrının çiçək аçdığı bu yеrlər-
dən sаnki bir dəfəlik аyrılırdılаr.

...Bir gün də kеçdi...
Оğul bütün tаqətini, fiziki və mənəvi gücünün tükəndiyini 

hiss еdirdi. Аnаsını və Аtаsını itirməyi аğlınа bеlə gətirmək 
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istəmirdi. Bеlə bir fikir оnа hаkim kəsilən kimi gücünü tоplаyır-
dı... Sоn аddımlаrını dа аtdı. Qаrşıdа qаtmаqаrışıq səslər gəlir-
di. Dаhа gеriyə qаyıtmаğа yоl yох idi. Bizimkilər də, еrmənilər 
də оlsа sоn gücünü səfərbər еtdi. Kоlun yаrpаqsız budаqlаrı 
аrаsındаn irəli bоylаndı. Hərbi fоrmаlı əsgərlər аdаmlаrı mа-
şınlаrа mindirirdilər. İlаhi, bunlаr kimlər idi? Аrаbir dоğmа di-
lində sözlər еşidirdi. Hаmı bir-birini tələsdirirdi. Kimlərdirsə, 
dəхli yохdur, еldən аyrı yаşаmаq оlmаz. Biz də оnlаrа qоşulаq. 
Аyаq üstə qаlхıb qışqırmаq istədi. Səsi gəlmədi. Mаşınа minən-
lərdən bir nеçəsi əllərini оnlаrа sаrı uzаtmışdılаr. Bunu gördü. 
Üç əsgər оnlаrа tərəf qаçmаğа bаşlаdı. Оğlаnın ürəyi şiddətlə 
döyündü. “Biz də əsir düşdük”, dеyə düşündü. Quruyub qаldı. 
Gələn özümüzünkülər idi, yохsа düşmən?

Оnlаrа yахınlаşаn əsgərlərin səsləri musiqi kimi səsləndi:
-Tеz оlun, vахtımız yохdur!
Özümüzünkülər idi! Аnаsını - Vətənini хilаs еdə bilmişdi. 

Аnаsını qucаğındаn yеrə qоydu. Kəndiri bеlindən аçdı. Qоllа-
rını qаrtаl qаnаdlаrı kimi аçаrаq Аzərbаycаn əsgərlərinə tərəf 
irəliləmək istədi. Dilindən qеyri iхtiyаrı bir nеçə söz çıхdı:

-Sizə qurbаn оlum, Vətən оğullаrı!
Kökündən kəsilmiş pаlıd аğаcı kimi yеrə sərildi. Sеvincdən 

köksünə sığmаyаn ürəyi pаrtlаmışdı...
Əsgərlər qоcаlаrı, huşunu itirmiş Аnаnı və Аtаnı mаşınа 

аpаrdılаr. Əsgərlərdən birinin: «Bizə sаğlаrı хilаs еtmək lаzım-
dır, mеyid kimə gərəkdir», məsləhətinə sаkitcə, еtirаzsız əməl 
еtdilər. Аnаnı – Vətəni, Аtаnı – Yurdu хilаs еdən igid Оğulun 
mеyidi gərəksiz əşyа kimi sаtılаn Vətənin yаrpаqsız bir kоlu-
nun dibində аtılıb qаldı.

О, öz kişi ömrünü yаşаmışdı.
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ŞƏHİDLƏR ÖLMÜR

29 mart 1978-ci il doğumlu BDU-nun İqtisadiyyat fakultəsi-
nin məzunu 3 övlad atası 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbay-
can Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında 
olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı 
müxtəlif istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak edib və Füzuli ra-
yonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan, 14 
oktyabr 2020-ci il tarixində Neftçala rayon Mərkəzi qəbirstan-
lığında dəfn olunmuş baş leytenant Əsədov Əsəd Cəmaləddin 
oğlunun əziz xatirəsinə ithaf edirəm        

Orta məktəbi əla göstəricilərlə bitirib univerisitetə hazırlaşır-
dım. Bütün qayğılardan, həyatın keşməkeşlərindən uzaq idim 
demək olar. İndiki kimi xatırlayıram, şəhərin mərkəz küçələrin-
dən birində hündür boylu, şux qamətli bir oğlanla qarşılaşdım. 
Əvvəl heç görmədiyim bir insan idi, amma qəribə doğmalıq əks 
olunurdu üzündə... Ya da mənə elə gəldi. Çox xarizmatik bir 
görkəmi vardı oğlanın. Göy rəngli köynəkdə idi... ona xüsusi 
yaraşıq verirdi bu rəng. Açıq etiraf edəcəm, - “nə qəşənq oğ-
landır”, deyə düşündüm. Sonralar münasibətlərimiz başlayan-
da etiraf etdi ki, o da mənim haqqımda eyni düşüncədə olub. 
Taleyin yazısı idi, ya nədənsə bir neçə dəfə rast olduq bir-biri-

XURAMAN ZAKİRQIZI

Xuraman Zakir qızı Fətullayeva 2 mart 
1956-cı ildə Neftçala rayonu, Qaraymanlı 
kəndində anadan olub. 

Hazırda Xırdalan şəhərində yaşayır.
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mizə, mən müəllim yanına gedib-gəlirdim o küçədən, onun da 
iş yerinə - Neftçala rayon Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinə 
yaxın olduğundandı yəqin. Bir dəfə yaxınlaşıb adımı soruşdu, 
tanış olmaq istədiyini bildirdi, dostluq təklif elədi və mən onun 
dostluq təklifini qəbul elədim. Çünki onun siması mənə çox xe-
yirxah, alicənab insan təsiri bağışlayırdı.

Qəbul imtahanlarına hazırlaşdığımı bildirərkən o, mənə 
bütün ixtisaslardan öncə jurnalistika fakultəsini seçməyi məs-
ləhət bildi. Sanki nəsibimi əvvəlcədən bilirmiş Əsəd. Həqiqətən 
də mən univerisitetin jurnalistika fakultəsinə qəbul olundum, 
deyərdim mənim bu uğuruma Əsəd hər kəsdən, hətta doğma-
larımdan da çox sevinirdi.

Bizim dostluq münasibətlərimiz davam etsə də, duyğuları-
mızı hər birimiz yalnız özümüzə etiraf edə bilmişdik. Mən artıq 
tələbə idim və dərslərimə başım qarışdığı üçün ürəyimin də-
rinliyindəki hisslərim haqqında düşünmək belə istəmirdim. Bir 
gün dərsin sonunda univerisiteti təzəcə tərk etmişdim ki, kə-
nardan Əsədin mənə tərəf gəldiyini gördüm... ürəyim şiddətlə 
döyünməyə başladı... daxilən bu halıma görə özümü qınasam 
da, açığı onun mənə görə bura qədər gəlməsi ürəyimdə xoş 
hisslər yaradırdı. 

Bu gəliş həyatımda çox böyük dəyişikliyə səbəb oldu. 
Həmin gün Əsəd sevgisini etiraf etdi mənə... Sözsüz ki, mən 

də onun sevgisinə qarşılıq verdim və bütün dünya mənimdir, 
sanırdım. 

Beləcə, beş il davam edən sevgimiz günü-gündən dərinləşir, 
artır, ülvi hisslər bizi çox güclü tellərlə bağlayırdı bir-birimizə. 
Beş il ərzində hər birimiz gələcək həyatımız üçün maneələri 
aşmağa çalışır, bütün problemlərin öhdəsindən gəlməkdə bö-
yük sevgimiz stimul verirdi bizə. Əsəd hərbi xidmətdə oldu, 
mən univerisiteti bitirdim. Həyatı nə mən Əsədsiz, nə də Əsəd 
mənsiz təsəvvür edə bilmirdik. Hətta bəzən onun varlığının 
mənim üçün günəş, hava, su, qida olduğunu düşünürdüm. 
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Univerisiteti bitirən kimi nişanlandıq və həmin il evləndik. Hər 
ikimiz özümüzü dünyanın xoşbəxti sanırdıq, elə bilirdik göyün 
yeddinci qatındayıq. Əsəd çox diqqətli, şəfqətli, nəvazişkar ər 
olduğu üçün mən bir qadın kimi çox xoşbəxt hiss edirdim özü-
mü. Evə, ailəyə çox bağlı biri idi sevdiyim insan. Univerisiteti 
bitirərkən leytenant, hərbi xidməti başa vurarkən baş leytenant 
rütbəsi almış biri kimi hərbçi nizam-intizamı vardı ömür-gün 
yoldaşımda. Evləndiyimizin bir ili başa çatar-çatmaz bir oğlu-
muz oldu. Heç vaxt dilə gətirməsə də, onun əvvəl oğul atası 
olmaq arzusu vardı, bunu hiss etmişdim... 

Arzuları çiçək açmışdı Əsədin. Onun bəxtiyarlığını, sevinci-
ni, sevgisini gördükcə dünya gözümdə cənnətə dönürdü. Oğlu-
muzun yaş gününü qeyd etməyə hazırlaşdığımız bir vaxtda üç 
gün fərqilə ikinci oğul övladımız da doğuldu və Əsədin atalıq 
sevinci ikiqat artdı. Uşaqlarla vaxt keçirmək xüsusi zövq verirdi 
həyat yoldaşıma. İşdən sonra, istirahət günləri - bütün zama-
nını övladlarıyla keçirməyə çalışırdı Əsəd. Hətta balıq ovuna 
gedəndə də, mağazaya düşəndə də uşaqlarla birlikdə getməyi 
adət eləmişdi. Bağda-baxçada ağacların dibini belləyəndə də 
uşaqlar yanında olmalıydı, uşaqları da alışmışdı onun bu xasiy-
yətinə. Nə gizlədim, bir mahnının sözlərində deyildiyi kimi elə 
bilirdim, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada... özümü səadət 
gölündə hiss edirdim. 

Onun qız atası olmaq arzusu on ildən sonra reallaşdı. Artıq 
bütün əyləncəsi Selinə - qızımıza bağlıydı. Bütün varlığıyla bi-
zim - ailəsinin, övladlarının maddi-mənəvi ehtiyaclarının tam 
ödənilməsi üçün çalışırdı yoldaşım. Bir insan qəlbində bu qə-
dər sevgi daşıyarmı?! Bu insan evini-ailəsini çox istəməklə bə-
rabər, ata-anaya, vətənə, torpağa, üçrəngli bayrağımıza da çox 
dəyər verir, çox sevirdi. O, həddən artıq zəhmətsevər, çalışqan 
insandı. Səliqə-sahmana xüsusi diqqət yetirərdi. 

Bir gün oğluma bayraq hazırlayıb gətirməyi tapşırmışdı 
müəllim. Mən də kömək elədim oğlumuza, böyük həcmli qalın 
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kağızın üzərində bayrağımızın üst hissəsinə mavi kəpənəklər, 
orta qırmızı guşəsinə çiçəklər, güllər, alt hissəyə isə yaşıl yar-
paqlar çəkməklə gözəl bir bayraq şəkli hazırladıq. Sonradan 
oğlum onu gətirib oz otağında kitab rəfinin üstünə qoymuşdu 
bağlı halda. Yoldaşım təəssüflə bizi qınadı ki, belə gözəl əsərin 
yeri bura deyil və onu gətirib qonaq otağında divardan asdı, 
mən etiraz etmək istəsəm də, Əsəd: “belə gözəl əsərin yeri göz 
qabağında olmalıdır, mənim əzizlərim”, - dedi. 

Onun bayraq, vətən, torpaq sevgisini bilsəm də, ehtiyatda 
olan zabit olması məndə nə zamansa orduya qayıdacağı nara-
hatlığı yaratmırdı. Həmişə düşünürdüm ki, bizim torpaqları-
mız işğal olunub və mənfur düşmən bir gün sülhə gəlməyə, 
danışıqlar nəticəsində torpaqlarımızı qaytarmağa məcbur ola-
caq... Müharibə haqqında düşünmək belə istəmirdim.

Beləcə, ömrüm səadət içərisində axıb gedirdi... Taa bir gün 
qapıdan içəri girərkən yoldaşımın kiminləsə telefon söhbəti-
ni eşidənə kimi... Telefon söhbətində Əsəd dostuna: “mən də 
gedib rayonun hərbi komissarlığında qeydiyyata düşmüşəm. 
Səfərbərlik əmri verilən kimi məni çağıracaqlar, bilirəm”, - de-
yirdi. Mən onun telefon söhbətinin bitməsini gözləyib:

-Sən nə danışırsan, Əsəd?! Nə səfərbərlik? – soruşdum, həyə-
canımı gizlədə bilmədim. 

-Canım mənim, heç bir təşvişə gərək yoxdur, heç bir müha-
ribə olmayacaq. Mən ehtiyatda olan zabitəm, təlimlərdə iştirak 
hələ o demək deyil ki, müharibə başlayır. Bir də lap başlasa da, 
mən getməliyəm əlbət ki... yoxsa təcrübəsiz uşaqları irəli verə 
bilmərik axı... 

O söhbətdən çox çəkmədi ki, bir gün... 
Bir gün deyəndə ki, 2020-ci ilin sentyabr ayının 21-də səhər 

övladlarımızı dərsə yola salırdım, Əsəd uşaqları bərk-bərk 
öpüb bağrına basdı və axşamdan hazırladığı yol çantasını alıb 
qapıdan çıxdı... Mən əlim qoynumda yerimdə donub qalmış-
dım... yuxudaydım sanki... İti addımla aşağı düşən Əsəd iki 
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dəqiqə keçməmiş tələsik geri qayıtdı, mən donuq vəziyyətdə 
doluxsunmuş halda onun üzünə baxırdım. Heç bir söz demə-
dən məni bərk-bərk qucaqlayıb:

-Dəyanətli ol, Ülkərim mənim, uşaqları sənə, səni də Allaha 
əmanət edirəm, - dedi və getdi. 

Əsəd gedəndən bir həftə sonra torpaqlarımızın erməni qəs-
bkarlarından azad olunması uğrunda müharibə başlanması 
xəbərini eşitdik, özümü nə qədər dözümlü, dəyanətli aparsam 
da, ürəyim uçunurdu hər an... Xəyalıma gələn fikirləri özüm-
dən uzaqlaşdırmağa çalışır, özüm özümə təskinlik verirdim 
ki, Əsəd hərbin sirlərini gözəl bilir, özünü, əsgərlərini qoru-
ya bilər, inşallah, heç bir şey olmayacaq ona. Allah böyükdür, 
mənə görə olmasa da, üç övladına görə Allah qoruyar onu. 
Şəhadətini heç cür ağlıma gətirmək istəmirdim, qorxurdum 
belə fikirlərdən. Hər dəfə evlə əlaqə saxlayanda bizi qələbəyə 
ümidləndirir, ordumuzun gücünə, zəfərin yaxınlarda olmasına 
inandırırdı Əsəd. Elə danışırdı ki, sanki heç müharibə getmir, 
bu da odun-alovun içində deyil, hansısa maraqlı film izləyirmiş 
kimi... Bilirdim ki, məni sakitləşdirmək üçün belə deyir. 

Oktyabr ayının əvvəlləri idi, bir şəkil göndərmişdi bizə, bu 
şəklə görə uşaq kimi sevinirdim, elə bilirdim Əsəd özü çıxıb 
gəlib odun-alovun içindən. Mən də ona kiçik qızımız Selinin 
şəklini göndərdim, o da çox sevindi şəklə görə... İnsan təbiəti nə 
qədər qəribədir... Bəzən əhəmiyyət vermədiyimiz ən kiçik şey-
lər belə zamana, məkana görə öz dəyərini anladır insana. Mən 
bir qadın, bir ana kimi anlayırdım ki, Əsəd və onun kimi mərd 
oğullar üçün Vətən, torpaq bütün qiymətlilərin ən qiymətlisi, 
dəyərlisidir, torpaqlarımızın düşmən tapdağından, işğaldan 
azad olunması namus, şərəf məsələsidir. Bunları anlamış olsam 
da, amma içimdə bir hiss mənə Əsədi itirə bilmə qorxusu təlqin 
edirdi. Həmin anlarda kiminsə boğazımdan ikiəlli yapışıb məni 
boğmağa çalışdığını duyurdum, qorxudan nəfəsim kəsilirdi. 
Amma uşaqlara görə mətanətli olmağa çalışır, onların qorxu 
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keçirməsini istəmirdim. Çünki son vaxtlar böyük övladımız 
Cəmaləddinin də çox həssaslaşdığını hiss edirdim. Üzümə elə 
diqqətlə baxırdı ki... ondan nəyisə gizlətdiyimi düşünürdü elə 
bil... 

Nədənsə Əsəd, əsasən öz telefonundan deyil, dostunun 
nömrəsindən əlaqə saxlayırdı bizimlə. Oktyabr ayının 12-də 
bütün günü onun nömrəsi cavab vermədi, dostunun nömrəsinə 
zəng etməyə məcbur oldum. Dostu:

-Mən yaralıyam, qospitaldayam, xəbərim yoxdur, - dedi. 
Mən ona inandım, çünki Əsəd haqqında heç bir qorxulu fikri 

ağlıma gətirmək istəmirdim. 
Oktyabrın on üçündə səhər uşaqları məktəbə yenicə göndər-

mişdim, yaşadığımız binanın həyətində Əsədin ata-anasının 
bizə gəldiyini gördüm, anası ağlayırdı. Onu belə görüb qorxa-
qorxa:

-Nə olub, ana, niyə ağlayırsan?! - təşvişlə soruşdum. 
Atası izahat verdi:
-Mən bazara getmişdim, gördüm tanış-biliş mənə qəribə 

baxır, soruşdum nə olub? Dedilər, bəs deyirlər Əsəd yaralanıb, 
qospitala aparıblar... 

Onu axıra qədər dinləmədən qaçaraq evdən telefonu götü-
rüb Əsədin dostunun nömrəsini yığdım, dostu telefonu açar-aç-
maz ondan:

-Bilirdin, bizə niyə demədin? - deyə soruşduqda, o, mənim 
nəyi soruşduğumu anlamadan: - Allah rəhmət eləsin! - dedi. 

O anda dünyam başıma yıxıldı, elə bildim sözün əsl məna-
sında evin tavanı başıma uçdu... 

Aylarla bu xəbərə inanmadım, inanmaq istəmədim. Özü-
mün də öldüyümü, yox olduğumu hiss edirdim. Ağlım, şüu-
rum sönmüşdü sanki. Düşünə, heç nəyi xatırlaya, həttta danışa 
bilmirdim. Bu nə yaşamaqdı? Bir neçə dəfə intihar haqqında 
düşündüm. Amma uşaqlar elə məsumluqla baxırdı ki, üzümə... 
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sanki ağlımdan keçənləri hiss etmişdilər... Bizi, övladlarını heç 
vaxt yalnız, kimsəsiz buraxmayan Əsədim Şəhadət zirvəsinə 
ucalmaqla biryolluq tərk etmişdi bizi. 

Demək ki, ömür-gün yoldaşım da başqa mərd, cəsur vətən 
oğulları kimi yurdunu, torpağını, vətənin azadlığını daha üs-
tün tutmuşdu. Artıq bu nöqtədə insanın sözü bitir... Çünki, bü-
tün aqil insanlar belə deyib, öncə VƏTƏN !

Nə mən, nə də övladları heç bir zaman Əsədin yoxluğu qə-
bul etmədik, etmərik də... Mənim qəhrəmanım hardasa yaxın-
lıqdadı, cismi olmasa da, ruhu bizimlədi, bilirəm... Hətta məza-
rını zayarətə gedəndə də gözüm Əsədi axtarır, qulağım onun 
səsini eşidəcək kimi dinşəyirəm hər yeri. Hər an hardansa çıxıb 
gələcəyi günü, anı gözləyirəm. Düşünürəm Əsəd bizi yalnız 
qoymaz, rəva görməz...

Mənə bir dünyalıq sevgi verdin yar,
Yaşadım səninlə xoşbəxt, bəxtiyar.
Qayıt ömrümüzə, dön gəl, nə olar?!
Sənsiz yaşamıram, ölüyəm mən də,
Quru nəfəsimdi ruhsuz bədəndə...

Sənin yoxluğundur ölümdən betər,
Qoxun burnumdadır keçsə də illər,
Deyirlər, ölməyib sağdır Şəhidlər!
Gözləyir yolunu əzizlərin də,
Cəmaləddin, İslam, körpə Selin də!

Canından çox sevdin Vətənimizi,
Bilirəm, duyursan zəfərimizi!
Yəqin ki, göylərdən görürsən bizi,
Şəhidlər müqəddəs əməlləriylə,
Yaşayır millətin ürəklərində!
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Əsədin cəbhəyə gedərkən əynindən çıxardığı köynəyi hələ 
də yumamışam. Hər gün o köynəyi iyləyib Əsədin iyini alırıq. 
Hətta körpə Selin də gedib o köynəyi iyləyib, - “ana bax, atamın 
iyi gəlir bu köynəkdən” - deyir. 

Bir gün hədsiz çox darıxmış, çox ağlamışdım. “Allahım, nə 
olar, bizi hifz elə, yalnız buraxma, təkliyə, yalnızlığa dözə bil-
mirəm artıq”, deyib yalvarırdım rəbbimə. Bu zaman çiynimdə 
isti bir əl hiss elədim və bütün varlığımla bu əlin Əsədin əli ol-
duğuna inandım. O zamandan bəri sanki içimdə bir güc-qü-
vvət, dözüm, dəyanət hiss elədim və “Şəhidlər ölmür, onlar 
sağdır, biz onları görməsək də, onlar bizi görür”, fikrinə bütün 
ağlım, idrakımla inanmağa başladım.



Bayraq hekayələr toplusu

75

EHSAN

Payızın üz qarsıyan sazaqlı günləri arxada qalmaqda idi. 
Saat təqribən beş olardı. Bir azdan dan yeri qızaracaq, kənd-
kəsək gözünü ovuşdura-ovuşdura yuxudan ayılacaqdı...

Göyüş kişi Alabaşın gur səsinə yuxudan oyandı. Gecələri 
yuvasında rahat yatıb səsini çıxarmayan, heç nəyə məhəl qoy-
mayan itin birdən-birə belə hay-küy salması Göyüş kişini çox 
təəccübləndirdi. Yaşlanıb heydən düşmüş, ömrünü bu həyətin 
keşiyini çəkməklə başa vurmağa hazırlaşan Alabaş gündə üç 
dəfə yalını yeyib yatar, cınqırını belə çıxarmazdı.

Kənddə kimə desəydin ki, Alabaş Saymazın balasıdır, heç 
kim inanmazdı. Çünki Saymaz sağlığında elə bir ad çıxarmışdı 
ki, indi də xatirələrdə yaşayırdı. Hələm-hələm itlər onun qa-
bağına çıxa bilməzdi. Çıxsa da zəngiltiləri kəndi bürüyərdi. 
Dəfələrlə olmuşdu ki, qonşu kəndlərdən gəlib mərc ilə it bo-
ğuşduranları da Saymaz həmişə kor-peşman yola salmışdı. Çox 
vaxt kəndin qoyun sürüsünü təkbaşına qorumuşdu, qurda-qu-
şa yem eləməmişdi. Odur ki, Göyüş kişi zirəklik edib hələ Ala-
baş anasının qarnında olanda onu behləmiş, çoban Bayram da 
kişi kimi söz vermişdi ki, Saymazın bir balası səninkidir. Elə də 
olmuşdu. Saymaz balalayanda hər gün göz-qulaqda olan Gö-
yüş kişi özünü hamıdan qabaq yetirmiş və küçüyün birini gö-
türüb aradan çıxmışdı. Alabaş böyüməyinə böyümüşdü, amma 
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Saymaza cəkməmişdi... Alabaşa pis baxılmamış, ağzı yeməyə 
çatana kimi qoyun südü ilə bəslənmişdi. Anasından fərqli ola-
raq o, çöldə-bayırda böyüməmişdi, həyətdən qırağa çıxmamış, 
canavarlarla üz-üzə gəlməmişdi. Bir tikə çörəyə qane olaraq 
zəncirli taleyi ilə barışmışdı. Qarşısına hansısa bir it çıxsa, yəqin 
ki, quyruq bulayar, yaltaqlanar, boğuşmaqdan imtina edərdi.

Əkin-biçinə ziyan vurmasın deyə, Göyüş kişi Alabaşı ilin üç 
fəsli zəncirdə saxlayar, yalnız qış gecələri açıb buraxardı. Ala-
baş hər il havaların soyumasını və həyət azadlığını böyük sə-
birsizliklə gözləyərdi. Göyüş kişi hər dəfə zənciri açmaq üçün 
ona yaxınlaşanda it sevincindən qabaq ayaqlarını yerə döyər, 
quyruq bulayar, tullanıb-düşərdi. Alabaşın şıltaq hərəkətlərinə 
tamaşa edəndə istər-istəməz adamın könlü açılardı.

Həyətə kənar şəxs gələndə yalandan iki ağız “hav” eləyib 
səsini kəsən itin indi susmaması Göyüş kişini çaşdırdı. Fikirləş-
di ki, yəqin həyətə tülkü girib. Çünki, Alabaşın qeyrətə gəlib, 
birdən-birə belə “tufan” qoparması görünməmiş hal idi. 

Göyüş kişi hər gün səhər tezdən durub tövləyə baş çəkər, 
arvadı çay hazırlığı görənə qədər həyətdəki xırda-para işləri 
görərdi. Alabaşın dayanmadan hürməsi onu bu gün yataqdan 
tez qaldırdı. Köhnə pencəyini çiyninə atıb tuman-köynəkdə 
həyətə çıxdı. Hasar qapısının arxasından Mais kişinin oğlu Di-
lavərin səsi gəlirdi:

-Qonşu! Ay qonşu!
Dilavər üz-gözündən zəhrimar yağan, adamlıqdan kənar, 

işi-gücü olmayan, avaranın biri idi. Üstəlik, fırıldaqçı və dələ-
duz kimi də ad çıxarmışdı. Bu adam yağlı vədlərlə təkcə uşaq-
ları deyil, hətta böyükləri belə aldadıb, pullarını ələ keçirərdi. 
O gün olmazdı ki, qapılarına şikayətə gəlməsinlər. Bir-iki dəfə 
kənd cavanları onu möhkəmcə əzişdirsələr də xeyri olmamışdı. 
Adam olmaq istəmirdi ki, istəmirdi. Kənddə heç kim onunla 
münasibət qurmazdı. Elə Göyüş kişinin də iti-qurdu görməyə 
gözü var idi, Dilavəri yox. Odur ki, onunla üz-üzə gələndə ya 
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yolunu dəyişər, ya da ki, özünü görməməzliyə vuraraq sa-
lam-kalamsız yanından ötüb keçərdi.

Dilavər istər sifət quruluşuna, istərsə də xasiyyətinə görə 
atası ilə birə-bir eyni idi. Mais kişi 27 yaşda nə idisə, Dilavər 
də indi o idi. Elə bil o getmişdi, yerində bu bitmişdi. Mais ki-
şinin kənd adamları arasında hörmət sahibi olmaması, daima 
ara qarışdırması, çuğulluq etməsi, ev yıxmağa meyilli olması 
bütünlüklə oğul balasına keçmişdi.

Görünür, Alabaş da Dilavərin yaramaz adam olduğunu 
hiss etdiyindən, dayanmadan hürürdü. Göyüş kişinin düşmə-
ni həyətə gəlsəydi, bəlkə də səsini çıxarmazdı. Ancaq indi diş-
lərini qırcıyıb Dilavərə tərəf elə dartınırdı ki, deyirdin bəs ya 
zəncir qırılacaq, ya da zəncir bağlanan mıx yerindən çıxacaq. 
Qonşular belə, bu mənzərəni görsəydi, heyrətlənər, gözlərinə 
inanmazdılar.

Göyüş kişi itə acıqlanaraq, onu susudurdu. Sonra yaxınlaşıb, 
yavaşca qapını açdı. Bir söz demədən Dilavərin gözlərinə baxa-
raq, belə erkən nə üçün gəldiyinə cavab gözlədi. Dilavər titrək 
səslə dedi:

-Göyüş əmi, atam öldü.
Göyüş kişi duruxsa da, cavabı çox yubatmadı:
-Yaxşı, get, gəlirəm.
Dilavər gedən kimi it yuvasına girdi. Kişi evə girib arvadını 

yavaşca dümsüklədi:
-Dur, Xalidə. Bəsdir yatdın.
Arvadı özünə gəlib, soruşdu:
-A kişi, nə tez durmusan? Olmaya yuxunu qatışdırmısan?
-Yox, Alabaş oyatdı. Mais rəhmətə gedib, - deyə kişi cavab 

verdi.
-Pah, böyük şey olub. Ölüb ölüb da. Sənə nə? Onlar ki, xey-

rə-şərə yarayan adam deyillər. Yadındamı, şəhid Azərin qəbrini 
qazmağa çağırdılar, iki kişidən biri gəlmədi?

Göyüş kişi haqlı sözə hökmlə cavab verdi: 
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-Yaxşı, yaxşı! Az danış. Hamı eyni cür ola bilməz ki. Hərənin 
öz adı var.

-Onda heç olmasa bir stəkan çay iç, get, - arvadı canıyananlıq 
etdi.

-Yox, yox. Çay qaçmır ki. Yubanmayım, ayıbdır. Camaat 
adama nə deyər? Sən heyvanları çölə ötürüb, toyuqların dənini 
verərəsən. Mən külüngü götürüm, gedim. 

Göyüş kişi qonşunun həyətinə girəndə ağlaşma səsi eşitmə-
di. Sonra külüngü bayıra qoyub evə daxil oldu. Mais kişinin 
cəsədi dəmir çarpayının üstündə idi. Qızı atasının böyründə 
oturub sakitcə göz yaşı tökürdü. Dilavər və anası Gülzar arvad 
isə yerdən əyləşib mızıldansalar da, yanaqları qupquru idi. 

Əslində Mais kişi uzun müddət yataq xəstəsi olduğundan, 
evdəkiləri bezdirmiş, canlarını boğazına yığmışdı. Mais kişi 
ölümü ilə özünü işgəncə və ağrılardan qurtarmaqla bərabər, 
şirin yuxuya həsrət qalan ailə üzvlərinin canına da bir rahat-
lıq gətirəcəkdi. Görünür, elə ona görə də evdəkilər hay-həşir 
salmaqda həvəsli görünmürdülər. Gəlin isə ümumiyyətlə ağla-
mır, yüyürərək yan-yörəyə əl gəzdirir, evdə səliqə-sahman ya-
radırdı. Sağlığında qayınatasının qulluğunda dursa da, altına 
qab aparmağı Dilavər ona yasaq eləmişdi. 

-Camaata demisiz? - Göyüş kişi Dilavərdən soruşdu.
-Hə. Qohum-qonşuların hamısı bilir, - deyə, Mais kişinin 

qızı Çiçək cavab verdi. 
Çiçək salamlı-kəlamlı, mehriban, gülərüz bir qız idi. Hamı 

da xətrini çox istəyirdi. Elə bil heç bu evin uşağı deyildi. Ərə 
getməsə də, istəyəni yetərincə idi. Di gəl ki, el qınağından çə-
kinərək bir nəfər də bu qapıya elçi göndərməzdi. 

Çiçəkdən fərqli olaraq, anası Gülzar arvad tam başqa bir 
adam idi. O, heç kimlə get-gəl eləməz, kəlmə kəsməz, bütün 
günü evə qapanıb oturardı. Bilmək olmurdu ki, qaş-qabağının 
açılmamasına səbəb nədir: əri ilə oğlunun bəd xasiyyəti, yoxsa 
günü-gündən yaşlanan qızının evdə qalması? Oturub-durdu-
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ğu bir nəfər yox idi ki, dərdindən xəbər tutsun. Gülzar arvad 
haqqında hərə öz fərziyyəsini dilə gətirərdi. Əsl həqiqətdə isə 
həyatdan küskünlüyünün əsas səbəbini özündən və Allahdan 
başqa heç kim bilmirdi. Bəlkə bilsəydi, bir də indicə dünyasını 
dəyişən əri bilərdi. O da ki, bildiyini özü ilə goruna aparacaqdı.

Aradan xeyli vaxt keçmişdi. Hava işıqlansa da, qonşulardan, 
kənd adamlarından qapını açıb içəri girən yox idi. Bayaqdan 
taxta kətildə oturub gözləyən Göyüş kişi vəziyyəti başa düşüb 
Dilavərə dedi:

-Gecdir, beli götür, gedək. Mən külüng gətirmişəm.
Birlikdə iki nəfər üz tutdular qəbiristanlığa. Dilavər beli əlin-

də tutsa da, külüng ağır olduğu üçün Göyüş kişi onu çiyninə 
atmışdı. Dilavər elə şeyləri başa düşən deyildi ki, külüngü kişi-
dən alıb, beli ona versin. Elə bil, onun deyil, Göyüş kişinin ata-
sının qəbrni qazmağa gedirdilər. Əslində bu çətin işdə 75 yaşlı 
Göyüş kişiyə heç bir rol yaraşmırdı. Necə deyərlər, canı sulu 
olsa da, yaş öz sözünü deyirdi.

Gəlib qəbirsanlığa çatdılar. Göyüş kişi Dilavərin babasının 
məzarına işarə edib dedi:

-Allah rəhmət eləsin, bunu da biz qazmışdıq.
Sonra onun böyüründəki boş yeri göstərib:
-Burdan qazacağıq, - dedi.
Torpağın üst qatını bel ilə götürüb kənara atır, bərkə çıxan 

yerləri külünglə yumşaldırdılar. Bu minvalla bir az qazmışdılar 
ki, beş-altı adamın əllərində bel onlara tərəf gəldiyini gördülər. 
Dilavər bilmədi, sevincindən nə etsin. Qarnına sancı dolmuşdu 
ki, qəbri axşama kimi qazıb qurtara bilməyəcəklər. Sən demə, 
camaat səhər mal-heyvanı çölə ötürməyə çıxanda xəbər tutub 
ki, qəbir qazmağa qonşulardan təkcə Göyüş kişi gedib. Sabah 
ağsaqqalın üzünə baxa bilsinlər deyə, yığışıblar ki, onun kömə-
yinə getsinlər.

Qəbri hazırlayıb, meyidi gətirmək üçün birlikdə geri dön-
dülər. Həyətdə Dilavərin qayınatası, Mais kişinin küsülü oldu-
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ğu böyük qardaşı və bir də kənd mollası meyidi kəfənləyib, on-
ları gözləyirdi. Qəssab Yaqub həm də aşbazlıq etdiyindən ocaq 
qalayıb ət dolu qazanı üstünə qoymuşdu ki, ehsan günortaya 
hazır olsun.

Tabutu çiyinlərinə alıb səssiz-səmirsiz yola düzəldilər. Xəstə-
lik Mais kişini əridib “çöpə” döndərdiyindən tabut ağır deyildi.

Mərhumu dəfn etdikdən sonra molla dedi ki, ölü sahibləri 
onları bu ağır məqamda tək qoymadığınıza görə sizə təşəkkür 
edir. Hər birinizdən zəhmətinizi halal etməyi və günorta ehsan 
süfrəsinə təşrif buyurmağınızı xahiş edir. Qonşular bir ağızdan 
“halal xoşu olsun”, dedilər. Sonra isə gəldikləri kimi də din-
məz-söyləməz geri qayıtdılar. Üst-başlarını qaydaya salmaq 
üçün hərə öz evinə getdi.

Günorta ehsan vaxtında hazır olsa da, yeməyə gələn olmadı. 
Axşama yaxın Dilavərin arvadı əlində bir qab yeməklə Gö-

yüş kişigilə gəldi. Qabı Xalidə arvada uzadıb dedi:
-Ehsandır. Xahiş edirəm, götürün. Qabı sonra qaytararsınız. 
Xalidə arvad tərəddüd içərisində bir söz demədən ehsanı 

aldı. Sonra fikirli halda qabı tut ağacının gövdəsindəki oyuq 
yerə qoyub, toyuqlara yem gətirmək üçün təndirəsərə getdi. 
Geri qayıdan zaman gözlərinə inanmadı. İt dartınaraq ayağı 
ilə ağacdan yerə saldığı ehsana elə daraşmışdı ki, sanki, uzun 
müddət ac saxlanılmışdı.

Alabaş indiyə kimi belə dadlı yemək yediyini xatırlamırdı.
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MƏKTUB

Başını aşağı salmışdı. Qulaqlarındakı uğultudan danışanın 
nə dediyini anlamırdı. Gözlərinin qarşısında köpüklənən ağız, 
hədəqədən çıxmış göyümtül gözlər, ölçüsüz-biçimsiz əl-qol 
hərəkətləri canlanırdı. Nə olduğunu anlamağa çalışsa da, heç 
nəyi yadına sala bilmirdi. «Bu kişi kimdir? Nə üçün qəzəblidir? 
Nə üçün onun qarşısında günahkar kimi başımı aşağı salmı-
şam? Axı günahım nədir? Niyə içəri girən kimi mənim adımı 
çəkdi? Nə sinifdəki müəllimə, nə də tələbələrə etina etmədi? 
Niyə heç nə xatırlamıram?» Niyələr çox yordu Talehi. “Allahım, 
kömək ol!” - deyərək imdad istədi. 

Nə qədər vaxt keçdiyindən xəbəri olmadı. Amma getdikcə 
özündə bir yüngüllük duydu. Hafizəsi aydınlaşmağa başladı. 
İcazə almadan təkəbbürlə içəri girən bu şəxsin özünü təqdim 
etmədən: 

-Taleh Qədirov kimdir? - sualına maraq dolu baxışlar altında 
ayağa durduğunu da xatırladı. Boz kostyumlu ucaboy kişinin 
baxışlarından sıxıldı. Bu baxışlardan gizlənməyə çalışdı. Amma 
birdən özündə cəsarət duydu, adamın gözlərinin içinə baxdı. 
Bu gözlər kimi xatırladırdı? Nə üçün bu qədər tanış idi? Ayırd 
etməyə vaxtı olmadı. 

-Demək, Taleh sənsən, - kişi rişxənd dolu baxışlarını Tale-
hin nimdaş üst-başından çəkib düz gözlərinin içinə zillədi. – 

NAİBƏ YUSİF

Naibə Həsənağa qızı Yusubova 03 de-
kabr 1958-ci ildə Səlyan rayonu, Qaraçala 
qəsəbəsində anadan olub. 

Hazırda Şirvan şəhərində yaşayır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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Demək, mənim qızıma məktub yazan da sənsən. 
Taleh bir anlıq nə edəcəyini bilmədi. Özünə bəraət qazandır-

maq ağlından belə keçmədi. 
-Üst-başına bax, sonra mənim qızıma məktub yazmaq fik-

rinə düş! - sözləri qulaqlarında şillə kimi partladı. Başı hərləndi, 
gözləri qaraldı. Müvazinətini itirməmək üçün stoldan yapışdı. 
Anasını itirdiyi günü xatırladı. Dərindən köks ötürdü...

Bir ildən sonra evlərinə təşrif buyuran ögey anaya da isinişə 
bilmədi Taleh. Elə həmin gündən evdən soyudu. Dərs oxumaq 
bəhanəsilə süfrəyə hamıdan gec gəldi, yeməyini tək yedi. Bu, 
atasının da diqqətini cəlb etdi, amma ona heç nə deyə bilmədi. 

Darıxanda anasının yanına qaçdı, heç kimə deyə bilmədiklə-
rini onun soyuq məzarı ilə bölüşdü...  

Ali məktəbə daxil olanda başqa uşaqlar kimi anası boynunu 
qucaqlamadı. Əlini kürəyinə vuran atasının: 

-Afərin oğluma! - sevincinə də susmaqla qarşılıq verdi. 
Universitetə gəldiyi ilk gün onunla yanaşı oturan Fazilə-

ni görəndə özünü itirdi, dili topuq vurdu. Fazilə ala gözlərini 
onun üzünə dikəndə diksindi də. İlahi, bu gözlər necə də anası-
nın gözlərinə bənzəyirdi. Gülərkən batan yanaqları, girdə sifə-
ti, sarışın siması, qızılı saçları ona nə qədər doğma idi. Bəzən 
özündən asılı olmadan gözlərini bu tanış simadan çəkmədi. Fa-
zilə bir gün dərsdə olmayanda özünə yer tapmadı, ondan xəbər 
tutmağa çalışdı... 

-Axı nə pis iş tutmuşam ki? - sualına cavab axtardı, tapmadı. 
- Sadəcə, darıxdığımı yazmışam. Axı mən onu görəndə anamı 
xatırlayıram. Ananı xatırlamaq qəbahətmi? Bunu Fazilə də yax-
şı bilir. 

Taleh bütün cəsarətini topladı, dillənmək istədi, lakin qula-
ğına dəyən həlim səsdən diksindi: 

-Xahiş edirəm, bir qədər nəzakətlə danışın. Unutmayın ki, 
onlar gəncdirlər. 

Taleh müəlliminin nə üçün dilləndiyini anlamağa macal 
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tapmadı. Fazilənin atası əlini cibinə saldı. Dörd qatlanmış bir 
vərəqi Talehə uzatdı: 

-Mənim də sənin anana məktubum var. Apar ver, oxusun. 
Otağa dərin bir sükut çökdü. Heç kim eşitdiyinə inanmaq 

istəmədi. Talehin qırğı baxışları boz kostyumlu kişinin ağaran 
dişlərinə sataşanda qeyri-ixtiyari gözündə iki damla yaş par-
ladı, dəli bir hayqırtı pəncərələri titrətdi. Boz kostyumlu kişi 
bu səsdən diksindi. Bir addım geri çəkildi. Elə zənn etdi ki, 
Taleh üzərinə şığıyacaq, qəzəbdən düyünlənən yumruğunu 
onun başına endirəcək. Amma gördüyü mənzərə hamı kimi 
onu da səksəndirdi. Taleh kökündən kəsilmiş ağac kimi yerə 
sərildi. Səs-küy bir-birinə qarışdı. “Təcili yardım” gələnə qədər 
Taleh ayılmadı. Həkimlərin ilk yardımı da bir nəticə vermə-
di. Hərtərəfli müayinə üçün onu xəstəxanaya apardılar. Hamı 
sarsılmışdı. Boz kostyumlu kişi də susdu. O, tələbələrin qınaq 
dolu baxışları altında əzildi. Müəllimin üzündəki donuq ifadə 
sıxılan qəlbini daha da göynətdi. 

-Məni bağışlayın! - deyib ağır addımlarla qapıya tərəf yönəldi. 
Yol boyu gəncin siması gözlərinin qarşısında canlandı. Öz-ö-

zünə pıçıldadı: 
-Bu da sənin yeni əsərin, Qürbət! 
Pıçıltı qulaqlarında əks-səda verdi. Səsi özünə də yad gəl-

di. Hara getdiyini bilməyən adamlar kimi yol boyu ayaqlarını 
sürüdü. Xəstəxananın həyətinə nə zaman çatdığından xəbəri 
olmadı. 

***
Talehi ikiadamlıq palataya yerləşdirmişdilər. Otaqda ondan 

başqa kimsə yox idi. Bənizi ağarmış gəncin alnında narın tər 
damcıları vardı. Adyaldan çöldə qalan qoluna sistem qoşul-
muşdu. Xəstə qımıldanmırdı. Aramla damcılayan dərman ol-
masaydı, Talehin yaşamasına inanmaq çətin idi... 

Şüşənin içindəki maye qurtarınca tibb bacısı özünü yetirdi, 
iynəni xəstənin damarından çıxardı. Üzünü ayaq üstündə göz-
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ləyən boz kostyumlu kişiyə tutub soruşdu: 
-Sizin oğlunuzdur? 
Çətinliklə də olsa dilindən qıfıl götürüldü: 
-Xeyr. 
Sözünün ardını gətirə bilmədi. Növbəti sualı eşitməmək üçün 

otaqdan çıxdı. Özünü danlaya-danlaya dənizkənarı bulvara tərəf 
yol aldı. Yeri boş idi. Yaxınlıqda da kimsə görünmürdü.

Hava sakit olsa da, narın-narın əsən mart küləyi həmişəyaşıl 
ağaclara sığal çəkirdi. Mavi dəniz asta-asta ləpələnir, ağ köpük-
lü dalğalar sahil qumlarını yalayırdı. Bu guşə Qürbətin sıxıntılı 
günlərinin həmdəmi idi. Çətinə düşəndə, dərdini dağıtmağa 
çalışanda həmişə buraya gələr, düşüncələri ilə baş-başa qalar, 
çözüm axtarardı. Bəzən saatlarla yerindən tərpənməz, gəlib-ge-
dənlərə əhəmiyyət verməzdi...

Qürbət ata-anasını çox erkən itirmişdi. Atasını heç xatırla-
mırdı. Anasının solğun siması isə birdəfəlik yaddaşına hopdu. 
Özündən üç yaş kiçik bacısı ilə yetim qalanda onlara həyan ola-
caq bir qohum-qardaş da tapılmadı. Qonşular yas mərasimini 
birtəhər yola verdikdən sonra uşaqları yetimxanaya aparmağı 
son mənəvi borc bildilər. Onda Qürbətin dörd yaşı vardı. Ba-
cısından elə o vaxtdan ayrı düşdü. Qonşuluqda yaşayan Məs-
mə arvad arabir ona baş çəksə də, sonralar ondan da bir xəbər 
çıxmadı. Nə qədər qayğı göstərilsə də, ana nəvazişini, ata sı-
ğalını heç nə əvəz etmədi Qürbət üçün. Arabir bacısını yadına 
salmağa çalışsa da, yanağındakı xaldan başqa heç nəyi xatırlaya 
bilmədi. Bu xalı xatırlamasının səbəbi də vardı. Onu yatırtmağa 
çalışan anasının yanağındakı xal ən sevimli əyləncəsi idi. Balaca 
barmaqları ilə xaldan tutar, qoparmağa çalışardı. Anası dünya-
sını dəyişəndə bu əyləncədən də məhrum oldu. Amma qonşu-
ların söhbətindən yadında qaldı ki, bacısı anasına çox oxşayır. 

***
Həyat Qürbəti çox sıxdı. İstədiyinə heç vaxt asanlıqla nail 

ola bilmədi. Bəzən təhqir olundu, alçaldıldı. İmkanlı ailələrin 
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uşaqlarına həsədlə baxdı. Yelkənsiz qayıq kimi həyatın amansız 
dalğalarında üzməyi bacarmadı Qürbət. Yolu həbsxanalardan 
da keçdi. Müxtəlif adamlarla oturub-durdu. Bir şey anladı: ya-
şamaq üçün heç kimə heç nədə güzəşt etməyəcəksən. Səni əzib-
lərsə, sən də əzəcəksən...

Qürbət şərlənib həbsxanaya düşdükdən sonra bu qənaətə 
gəldi. Müttəhimlər kürsüsündə əyləşdiyi günü heç unuda bil-
mədi. Düzdür, o vaxta qədər çox sınmışdı, amma heç kimin 
qarşısında əyilməmişdi. Həmin gün isə sındırmaqla kifayət-
lənmədilər, həm də əydilər Qürbəti. Adicə bir yükdaşıyanı 
topdansatış dükanını talamaqda günahlandırdılar. Yoxlama 
zamanı üzə çıxan bütün yeyintilər ayağına yazıldı. Özü kimi 
yükdaşıyanları üzünə durğuzanda qəh-qəhə ilə güldü Qürbət. 
Son sözü bu oldu: 

-Görəsən, mənim arxamca həbsxana küncünə sizin hansınız 
göndəriləcək?

Qürbətə beş il cəhənnəm əzabı yaşatdılar. Ən çirkli işlərdə 
çalışdırdılar. Bəzən gecəni sübhə qədər ayaq üstə qalmaq da 
qismətinə düşdü... 

Dustaqxanadan çıxdığı gün nə edəcəyini bilmədi. Gedəcək 
bir evi, döyəcək bir qapısı yox idi. Köhnə paltarlarla dolu çama-
dan əlində küçələri veyl-veyl dolaşarkən gözünə sataşan elan 
ona yeni həyatın başlanğıcı kimi göründü. Elanı bir də oxudu, 
ürəkləndi. 

Emalatxananın müdiri onun üst-başına baxdı, sınayıcı 
nəzərlərlə soruşdu: 

-Taxta-tuxta işindən başın çıxır? 
-Hə. Peşə məktəbində öyrənmişəm. 
İllər yazıqlaşdırmışdı Qürbəti. Onun yazıq görkəmi ustanın 

gözündən yayınmadı. Artıq heç nə soruşmadı. Həmin gün-
dən emalatxana onun yalnız iş yeri yox, həm də evi oldu. Bü-
tün günü işlədi. İş saatı bitəndən sonra da mişar, çəkic əlindən 
düşmədi. Bir amalı vardı: özünə gün ağlamaq. Hamı kimi o da 
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uduş lotereyası aldı. Bəxti gətirdi. Elə həmin gün emalatxana-
dan ayrıldı. Üst-başını təzələdi. Ölkədəki ab-hava da karına 
gəldi. Xırda alverdən böyük biznesə doğru irəlilədi. Qabağına 
qaçanların, yol verənlərin sayı çoxaldı. Bəzən verilən salamları 
“eşit”mədi. Biznesi böyüdükcə özü də “böyüdü”. Onu kürəkə-
ni kimi görmək istəyənlərin sayı artdıqca Qürbətin təkəbbürü 
yerə-göyə sığmadı.. İlk məhəbbətinin “hədiyyəsi” beşillik cəza 
olmuşdu. Axı acından ölən birisinə hansı imkanlı qız verərdi 
ki? Keçmiş taleyi ilə barışmayan Qürbət arabir geriyə rişxəndlə 
baxmağı da unutmadı. Ağrılı günlərin qisasını alırmış kimi çox 
qəlblər qırdı. Rişxəndinin qarşısında göz yaşı axıdanlara isteh-
zası lap dözülməz oldu... 

Qürbət ailə qurdu. Doğulan ilk körpəsinə bacısının – Fazilə-
nin adını verdi. Böyüdükcə daha çox anasına bənzəyən Fazilə-
dən təkcə anasının yox, itkin düşən bir yaşlı bacısının da ətrini 
aldı. Yalnız o ətri duyanda Qürbət tamamilə dəyişdi. Həlim-
ləşdi, təkəbbüründən əsər qalmadı və həmin anda həmsöhbəti 
onu yenidən kəşf etdi... 

Qürbət bacısını çox axtardı, amma tapa bilmədi. Hansı uşaq 
evinə getdisə, Fazilə adlı qızın həmin ildə qeydə alınmadığı-
nı söylədilər. Bacısını tapmadığı üçün özünü günahkar saydı 
Qürbət. Yeganə təsəllisi qızı Fazilə oldu. Ona yalnız ata deyil, 
bir həyan, dost, qardaş sandı özünü. Bacısı kimi qızı Faziləni 
də itirəcəyindən ehtiyat etdi. Ona dikilən hər gözdə saxtakar-
lıq axtardı, açılan hər ürəkdə varına, dövlətinə hərislik gördü. 
Çoxlarını incitdi, hətta arxa qapıdan içəri ötürtdükləri də oldu. 
Hər qələbəsini təntənə ilə qeyd etdi Qürbət. İncitdiyi adamla-
rın heç birinə, azacıq da olsa, mərhəmət duymadı. Çox zaman 
qarşısındakının mütiliyi onu hövsələdən çıxardı. İyrəndi belə 
adamlardan: “Əzilmək üçün doğulub belələri”, dedi. 

Talehin məktubunu da qutudan özü götürdü. Qızına mək-
tub yazmağa cəsarət edən gəncin “dərsini vermək” fikri yuxu-
suna haram qatdı. Lakin ilk görüşdəcə “qələbə”yə bu qədər 
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yaxınkən özünü məğlub sandı Qürbət. Həyatında ilk dəfə et-
diyi hərəkətin ağrısını yaşadı, “niyə?” sualına cavab verməkdə 
çətinlik çəkdi. O, rastlaşdığı adamları bir-bir xəyal süzgəcindən 
keçirtdi. Ən güclü rəqiblərini yolunun üstündən asanlıqla gö-
türdüyü günləri xatırladı. “Sənin də havanı çalan tapılar, Qür-
bət!”- deyən Hafizi yadına saldı. Onda bu sözlərə qəh-qəhə ilə 
gülmüş: “Artıq sən görən Qürbət çoxdan ölüb, yoxdur”, - de-
mişdi. Qürrələnib sinəsinə döymüşdü və onu məhbəs küncün-
də yatırdan müdirindən ilk intiqamını belə almışdı. 

Ancaq Qürbət üçün bu da kifayət etmədi. Zəminə kabinetinə 
gəldiyi gün özünü göyün yeddinci qatında zənn etdi. İntiqam 
hissi gözlərini elə örtdü ki... Ad-sanını yetim yükdaşıyandan 
“qoruyan” keçmiş müdirin xahiş üçün qızını şirkət sahibi Qür-
bətin yanına göndərməsi qələbənin ən yüksək nöqtəsi idi...          

Zəminə müflisləşən ərinin günah sahibi olmadığını söy-
ləyəndə məhkəmə zalı Qürbətin gözlərinin qarşısında canlandı. 
“Mənim də heç bir günahım yox idi”, - deyib bağırmaq istədi, 
lakin  Zəminənin gözlərindəki ifadə onu danışmağa qoymadı.     

“Yalvarıram, Hafizlə işin olmasın, o, pis adam deyil”, - 
deyərək hıçqıran Zəminəyə çox yazığı gəldi. “Axı səni niyə 
göndəriblər?”- deyə bağırdı. Səsindən diksinən qadına: “Get!”- 
əmrini necə verdiyindən də xəbəri olmadı. Zəminə ağır-ağır 
qapıya tərəf yönələndə: “Arxayın ol!” - kəlməsini dilinə gətirə 
bilmədi. 

Zəminə getdi. Qürbət nə qədər sıxıntılı olsa da, yarımçıq qa-
lan işlərini sahmana salmaq istədi, amma bacarmadı. Beş illik 
məhrumiyyətləri, acıları, təhqirləri sanki yenidən yaşadı. Kini 
bir az da artdı. Amma növbəti zərbəni vurmağa imkanı olmadı. 
Arvadının minnətə getdiyini öyrənən Hafiz bağ evində özünü 
asmışdı. 

Bu xəbərdən daxili sarsıntı keçirsə də, heç nə olmamış kimi 
davrandı Qürbət. Hətta dəfnə də getdi. Cılızlaşan keçmiş müdi-
rinə uzaqdan qalib kimi baxdı. Dəfndən qayıdanda isə əda ilə: 
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“Allah səbir versin”, - dedi. Dişi bağırsağını kəsən müdir heç 
nə deyə bilmədi, bu təsəllidən bir az da balacalaşdı. Onun bü-
züşməyi Qürbətin nəzərindən qaçmadı. “Bu dünyanın işlərini 
bilmək olmur, Səttar dayı” - sözləri ilə ötən günləri müdirinin 
yadına salmağı da unutmadı. 

Səttar dodaqaltı nə isə mızıldandı (Əslində onun nə deyəcə-
yinin Qürbət üçün heç bir əhəmiyyəti yox idi), sonra başını qal-
dırıb Qürbətin üzünə baxdı. Bu göyümtül gözlərdəki istehzanı 
ilk dəfə məhkəmə zalında gördüyünü xatırladı...

Qürbətin qızına vurulduğunu eşidəndə tamam hövsələdən 
çıxmış: “Bir “dərənin iti”nin mənim süfrəmin başında nə işi 
var? Onu elə gedər-gəlməzə göndərəcəyəm ki, qızımın adını 
tutmağına peşman olacaq”, - deyə and içmişdi. “İtirdiyi açar” 
Qürbətin cibindən çıxanda ucaboylu gəncin balacalaşmasını 
ləzzətlə seyr etmiş, istehza ilə: “Nə qədər mal çırpışdırmısan?”- 
soruşmuşdu. Gəncin and-aman etməsinə əhəmiyyət verməmiş, 
anbarda yoxlama başlatmışdı. Bir gecənin içində yoxa çıxan 
malların hesabını ondan istəmişdilər. Səttar arxasız bir gənc 
üzərində qələbəni belə qazanmışdı. Lakin Qürbətin məhkəmə 
zalındakı qəh-qəhəsi uzun zaman qulaqlarında cingildəmiş, 
bəzən onu yuxudan oyatmışdı. Oyanan zaman gördüyünün 
yuxu olduğuna çox sevinmişdi. Qürbət cəza evindən gələnə 
qədər qızını gəlin köçürmüş, tanınmış bir ailə ilə qohumluğun 
binasını qoymuşdu. Kürəkəni Hafizlə çox yerdə qürur duy-
muşdu. Yeni tikdirdiyi evə qapı-pəncərə sifarişi verəndə Qür-
bətin işlədiyi emalatxanaya gəlmiş, onun nimdaş geyiminə, fa-
ğır görkəminə rişxənd edərək: “Ay müdir, bir abırlı adam tapa 
bilmirdinmi ki, yoldan ötəni işə götürmüsən? Bunun gördüyü 
iş nə olacaq?” - söyləmişdi. Müdir onun dediklərinə əhəmiyyət 
vermədən: “Əlləri qızıldır. Əgər bəyənməsən, başqa emalatxa-
naya gedərsən”, - cavabını vermişdi. Sifarişini alanda isə hey-
rətini gizlədə bilməmişdi Səttar. O zaman bugünkü Qürbətlə 
rastlaşacağını ağlına belə gətirməmişdi. 
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Qürbət yas yerindən ayrılanda kürəyinə zillənən bir cüt 
göz maşına minənə qədər onu təqib etdi. Adi vaxtlarda arxa-
sınca dikilən baxışlara qətiyyən əhəmiyyət verməyən Qürbət 
bu gün daxili bir narahatlıq keçirdi. Üsyankar gəncin qəzəbli 
baxışları, hayqırtısı ruhuna elə hakim kəsildi ki, kim olduğu-
nu belə unutdu. Asta-asta yerindən qalxdı. Ətrafda gəzənləri 
görmürmüş kimi yoluna davam etdi. Amma hansısa bir hiss 
onu xəstəxanaya tərəf çəkdi. İndiyə qədər etdiklərindən ötrü 
heç kimə hesabat verməyən Qürbət vicdan məhkəməsi ilə üz-
üzə qalmışdı. O, ağır addımlarla pilləkənləri qalxdı. Artıq onun 
üçün xəstəxanada kiminlə qarşılaşacağının əhəmiyyəti yox idi. 
Təki gənc oğlan ayılsın.  

***
Cingiltili gülüş səsi qulaqlarında əks-səda verəndə Qürbət 

duruxdu. Bu, kimin gülüşü idi? Nə üçün ona bu qədər doğ-
ma, məhrəm gəldi? Addımlarını yavaşıtdı. Palataya yaxınla-
şanda gülüş yenidən təkrar olundu. Qürbətin heç nəyə şübhəsi 
qalmadı. O, bu gülüşü yüz gülüşün içindən ayırd edə bilərdi. 
Qızının ondan icazəsiz xəstəxanaya gələcəyini ağlına gətirmək 
istəmədi. Ağırlaşan ayaqlarına ağrı çökdü, addım atmağa taqəti 
qalmadı. İçəridə isə gülüş səsləri bir-birinə qarışmışdı. 

-Qızım, Fazilə, Allah səni həmişə güldürsün. Çoxdan belə 
ürəkdən gülməmişdim, - deyən səsi eşitdikdə heç nəyə şübhəsi 
qalmadı. Bəli, bu onun hamıdan qoruduğu, əsən küləyə, doğan 
Aya, parlayan ulduza belə qısqandığı qızı Fazilə idi. 

Qürbət bir anlıq nə edəcəyini bilmədi. Dəlicəsinə bağırmaq, 
içəri cummaq istəsə də, bacarmadı. Ciyərparasına qıymadı. Di-
vara söykənib dərindən nəfəs aldı, irəliyə gedən yolların üzünə 
qapandığını zənn etdi. Geri döndü. Pillələri sanki sürünə-sü-
rünə endi. Sərin axşam küləyi üzünə dəyəndə bütün əzaların-
dan üşütmə keçdi. Bir azdan üşütmə sızıltıya çevrildi. Hiss etdi 
ki, yeriyə bilmir. Vücudunu saran ağrılar ixtiyarını əlindən alır. 

Yaxınlıqdan keçən bir taksiyə əl elədi. Evləri ilə xəstəxana-
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nın arası xeyli vardı. Yol boyu bir-birini əvəz edən mahnılarda 
o, keşməkeşli bir ömrün cizgilərini hiss etdi. Qürbət yolun bit-
məsini arzulamadı. Mahnı qanadlarında mürgüləmək, bu gün 
törətdiyi hadisəni unutmaq istədi, bacarmadı. Taksi evlərinin 
qarşısında dayananda zorla maşından düşdü. Evin qapısını da 
özü açdı. Şıltaqlıqla boynuna sarılan qızını gözləmək fikri indi 
ondan tamam uzaq idi. Ona elə gəldi ki, ev də əvvəlki hərarəti-
ni itirib. Diqqətlə üzünə baxan qadınına, qolları havadan asılan 
qızına baxmadan yataq otağına keçmək istədi. 

-Ata! - sədası yaddaşını silkələdi. Qızını yalnız indi gördü. 
Dili topuq vurdu: 

-Səən nə vaxt gəldin? 
-Sənə nə olub, ata? - deyib köksünə sığınan qızının saçlarını 

tumarladı. Hələ də hərarəti enmədiyi üçün istidən pörtən ya-
naqlarına, parıltı əvəzinə yaşla dolan ala gözlərinə baxıb alnın-
dan öpdü, yavaş-yavaş eyni açıldı. 

-Heç, bir az fikirli idim, - dedi. 
-Özünü çox yorursan, bir az istirahət elə, - deyən qadınının 

sözlərini də eşitmədi. Daxili bir narahatlıq bütün gecəni Qürbə-
ti üzdü. Xəstəxanada eşitdiyi səslər, gülüşlər bir tilsim kimi onu 
özünə çəkdi. Səbirsizliklə səhərin açılmasını gözlədi. Günəşin 
ilkin şüaları dənizdən boylananda göz qapaqları ağır-ağır endi. 

*** 
Qürbət oyananda günortaya az qalırdı. Cəld yerindən qalx-

dı. Vanna otağına getmək istəyəndə qızı yenə də uşaq şıltaqlığı 
ilə boynuna sarıldı. Qürbət bir anlıq hər şeyi unutdu. Hərarə-
ti enməsə də, qızının şən əhvali-ruhiyyəsi ona da sirayət etdi. 
Süfrə başına keçdi. İştaha ilə yeməyini yedi. Evdən çıxanda 
dünənki halından əsər yox idi. Sürücü həyətdə onu gözləyirdi. 
Maşına əyləşən kimi: 

-Sür, - dedi. 
İncitdiyi gəncin ailəsi ilə tanış olmaq, üzr istəmək, qızını xa-

tırladan gülüş sahibini - Faziləni görmək marağı onu xəstəxa-
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naya çəkdi. İndi ona qarşı tərəfin necə münasibət bəsləyəcəyi-
nin heç bir əhəmiyyəti yox idi. Xəstəxanaya çatanda: 

-Məni gözləmə, - deyib sürücünü yola saldı. 
Pillələri yüngül addımlarla qalxıb koridora daxil oldu. Kori-

dorun geniş foyesində tibb bacısından nə isə soruşan uca boylu 
bir kişi diqqətini cəlb tdi. Gözlərinə inanmadı. Bu, Qədir idi. 
Dustaqxanada tanış olub dostlaşdığı Qədir. Özündən ixtiyarsız 
qollarını açaraq ona tərəf addımladı: 

-Qədir! - deyib səsləndi. 
Qədir də iyirmi ildən bəri görmədiyi Qürbəti görəndə göz-

lərinə inanmadı, amma bu, yuxu deyildi. Qarşısındakı dost yo-
lunda canından keçməyi bacaran Qürbət idi. Bir-birini qucaqla-
madılar. Qucaqlaşan əllər və çiyinlər oldu. 

-Səni buralara hansı ruzgar atıb, ay Qədir? - deyərək maraq 
dolu göyümtül gözlərini dostunun üzünə dikdi. 

-Oğlum burada yatır. Ona dəyməyə gəlmişəm. 
-Xəstəliyi nədir? 
-Eh, elə bir xəstəliyi yoxdur. Əsəbi gərginlikdən huşunu iti-

rib. Ayılmağı uzun çəkir. 
-Nə vaxtdan xəstəxanada yatır? 
-Dünəndən. İlk dəfə anasını itirəndə bu vəziyyətə düşdü. 

Uzun sürən müalicədən sonra güclə özünə gəldi. Amma indi 
nə olduğunu bilmirəm. Özü də heç nə demir. Anasının itkisi ilə 
heç barışmaq istəmir. Nə qədər könlünü açmaq istəsək də, bir 
kəlmə dinib-danışmır. 

Qədir doluxsundu. Gözündəki yaşı dostunun görməməsi 
üçün üzünü kənara çevirdi. 

-Ata, Taleh səni çağırır, - deyən qızın səsi axşamkı gülüşü 
Qürbətin yadına saldı. 

-Gəldim, qızım! 
Qədir ağır bədəninə uyuşmayan bir cəldliklə ayağa qalxdı, 

palataya tərəf yönəldi, işarə ilə Qürbəti də içəri çağırdı. Səsin 
sehrindən çıxmayan Qürbət özündən asılı olmadan onun arxa-



Bayraq hekayələr toplusu

92

sınca düşdü. Bir neçə addımlıq məsafə sanki qurtarmaq bil-
mədi. Qapıda Fazilə ilə qarşılaşanda duruxdu. Özünü ayrı bir 
dünyada zənn etdi. Anasının çöhrəsi gözünün qarşısında can-
landı. Bu, həmin ala gözlər idi. Sol yanağındakı qəhvəyi xal da 
yerində idi. 

Qürbətin dili tutuldu, bir kabus qovurmuş kimi əllərini 
tərpətdi. Yıxılmamaq üçün divara söykəndi. Fikrini aydınlaş-
dırmağa çalışdı: Bu nə idi: yuxumu, təsadüfmü, ya illərdən bəri 
axtardıqlarına qovuşmaq üçün etdiklərinin əvəzində Allahın 
cəza kimi göndərdiyi hədiyyəmi idi? 

Qürbət ayılanda özünü yataqda gördü. Qədir başının üstü-
nü kəsdirmişdi. Taleh çarpayının ayaq tərəfində dayanmışdı. 
Qürbət hönkürdü. Onun hönkürtüsündəki acı fəryada dözə 
bilməyən Fazilə də ağladı. Ürəyi boşalana kimi ağladı Qürbət. 
Heç kim onu sakitləşdirməyə cəhd eləmədi. Sakitləşəndə də 
heç nə soruşmadılar. Qürbət qırıq-qırıq cümlələrlə özü danışdı 
hər şeyi. Fazilə adı ilə tanıdığı bacısı Nazilənin şəklini istədi. 
Qədir həmişə cibində gəzdirdiyi şəkli göstərəndə Qürbət yeni-
dən hönkürdü. Şəkildən boylanan solğun çöhrəli qadın anası-
nın eyni idi...



Bayraq hekayələr toplusu

93

AĞ ATLI ŞAHZADƏ

Əsən payız mehi qışın çox da uzaqda olmadığından xəbər 
verirdi. Günəşin zəif şöləsi göylərdən bol-bol süzülsə də, hava 
yetərincə sərin idi. Axşama doğru günəşin rəngindən yorğun-
luq hiss olunurdu. 

Nailə bu mənzərəni seyr edir, öz-özünə düşünürdü: «Günəş 
də insan ömrünə bənzəyir. Ona ayrılan vaxt çərçivəsində çıxıb 
bərq vurur, göylərə qalxır, yer kürəsini öz hərarətiylə isidir və 
ona möhtac olan bütün canlılara həyat bəxş edir. Zamanı çatan-
da isə qürub edib batır. İnsan ömrü də belədir. Günəşin sübh 
çağı insanın uşaqlıq dövrüdür. Doğulduğu zaman dağların 
arxasından boylananda necə gözəl mənzərə yaradırsa insanın 
uşaqlıq dövrü də o mənzərəni yaradır. Zöhr çağının şüaları yer 
üzünə nə qədər faydalı olursa, insanın gənclik çağı da bir o qə-
dər faydalı keçir.»

Düşüncələrini sona qədər gətirməmiş özlüyündə bir sual ya-
randı. “Görəsən, mənə möhtac olanlar üçün nə qədər faydalı 
ola bildim?”

Nailə xoşbəxt bir uşaqlıq dövrü keçirmişdi. Atalı, analı, qay-
ğıdan kənar bir dövr idi o dövr. 17 yaşına gəlib çatanda həd-
dindən artıq yaraşıqlı olan Nailə rayonun bütün gənclərinin 
xəyallarındakı ideal gözəl obrazına çevrilmişdir. Kimisi gözəl-
liyini vəsf edən şeirlər yazır, kimisi mahnılar qoşur, kimisi də 
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keçdiyi yollara gül-çiçək düzürdü. Gənc və gözəl qız isə bun-
lara çox vaxt gülür, öz gözəlliyi ilə lovğalanırdı sanki. Çünki 
Nailə öz xəyallarındakı «ağ atlı şahzadəsini» gözləyirdi. Nailə 
həm də gözəl rəqs etmək qabiliyyətinə malik idi. Hətta bir dəfə 
qonşu kənddə yaxın qohumlarından birinin toy məclisində iş-
tirak edərkən təxminən 30-35 yaşlarında qarabuğdayı bir oğlan 
«ləzginka» rəqsi ilə özünü sınamaq qərarına gəlir. Nailəni rəqsə 
dəvət edir, ancaq çox tab gətirə bilməyərək meydandan məğ-
lub kimi ayrılır. Az sonra məlum olur ki, bu oğlan əslində rəqs 
qabiliyyətini sınamaq üçün yox, bəxtini sınamaq üçün meyda-
na atılıbmış. Rəqsdən sonra böyük bacısı Nailəni kənara çəkib 
astaca dedi:

-Bacı, bu oğlanın adı Nazimdir. Rusiyada çalışır, yaxşı imka-
nı da var. Bibisi mənə dedi ki, bacını çox bəyənib, sabah Nazim 
yola çıxır, imkan yarat, qızı da aparıb getsin. Nə məsləhət gö-
rürsən, razısanmı?

Nailə təəccüb içində bacısına baxaraq dedi:
-Bacı, sən nə dediyinin fərqindəsən? Hansı zəmanədə yaşa-

yırıq? Qız qaçırmaq nədir, Rusiya nədir, imkan nədir? Heç sən-
dən gözləməzdim.

Cəld məclisi tərk edən Nailə, dayısının avtomobili ilə evlə-
rinə gəlir. Olub-keçənləri bir yuxu kimi xatırlayır, bacısının söz-
ləri isə hələ də qulaqlarında əks-səda verir. «Rusiyada çalışır, 
yaxşı imkanı var!» 

Nailə öz-özünə düşünürdü ki, insanlar imkanı olduğu üçün-
mü ailə qurur, imkanı olduğu üçünmü özündən qat-qat kiçik 
qızı utanmadan qaçırmaq istəyir? Bu fikirlərlə də nə zaman 
yuxuya getdiyini xatırlamadı.

Nazim həmən günün sabahı Rusiyaya dönsə də, anası, bi-
bisi fikrindən dönmür. Bir neçə gündən sonra Nailənin ilk el-
çiləri qapılarını döyür. Elçiləri qarşılayan Nailənin anası gəliş 
məqsədlərini öyrəndikdən sonra deyir:

-Vallah, bu mövzuda mən heç nə deyə bilmərəm. Qərar ver-
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mək qızımın öz ixtiyarındadır. Onun öz arzuları var, ali mək-
təbə daxil olmaq istəyir. Ailə qurmaq qismət işidir. Odur ki, 
valideyini olsam belə, onun qismətinə müdaxilə etmək haqqım 
yoxdur. İnanmıram ki, razılaşa ailə qurmağa. Yox əgər “hə” 
desə mən də “Allah xeyir versin” deyərəm məmnuniyyətlə. 

Nailə görəndə ki, ona elçi gəliblər dərhal əmisigilə getmişdi 
gizlincə. Anası nə qədər axtarsa da, tapa bilmədi. Elçilər Nailə-
nin evdə olmadığını gördükdə dedilər:

-Yaxşı, daha gecdir biz gedək, sabah gələrik qızın fikrini öy-
rənib bizə deyərsiz.

Axşam anası bu barədə söhbət salanda Nailə qəti şəkildə eti-
razını bildirir:

-Onlara de ki, bir də bizim qapıya gəlməsinlər. Onun o, qara-
bəniz oğlu mənim tayım deyil, gedib öz tayını tapsın. 

***
Nailə arzularının bir qisminə çatıb ali məktəbə daxil olmuş-

du. Bakıdakı bacısıgildə qalıb tələbəlik illərinin yaddaqalan 
günlərini yaşayırdı. İndi onun başda duran arzularından biri 
«ağ atlı şahzadəsinin» gəlişi idi. 

Universitetin ikinci kursunu bitirəndə yay tətilini keçirmək 
üçün rayona qayıdır. Böyük bacısının evi rayonun mərkəzində 
yerləşirdi. Çoxdandı bacısı ilə görüşməyən Nailə bir neçə gün 
öz evlərində qaldıqdan sonra bacısı ilə görüşmək üçün rayon 
mərkəzinə yollanır. Xeyli vaxtdır görüşməyən bacılar elə qapı-
daca bir-birini qucaqlayırlar. Səs-küyə qonşu Lətifə xanım çölə 
çıxır. Nailəni görəndə bir anlıq özünü itirir. 

Qadir uzun illər idi ki, Rusiyada yaşayırdı. Orda maddi du-
rumu həddən artıq gözəl olduğu üçün ailə qurmaq haqqında 
heç düşünmürdü. Hər dəfə anası Lətifə xanım: «bala, ailə qur-
maq yaşın ötür, gəl bir halal süd əmmiş qızla səni evləndirək, 
mən də nənə olmaq istəyirəm», - desə də, Qadir hər dəfə müxtə-
lif bəhanələr gətirərək anasını fikrindən yayındırmaq üçün 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə istirahətə yollayıb bu mövzudan 



Bayraq hekayələr toplusu

96

ustalıqla yayınırdı. Əksər ölkələrdə aylarla istirahətə gedən Lə-
tifə xanım, Nailə qədər gözəl qızla bu günə qədər heç bir yerdə 
rastlaşmamışdı. İndi qəfil Nailəni görəndə bir anlıq gözəlliyi 
qarşısında donub qaldı. Tez özünü toplayıb ədalı şəkildə dedi:

-Qənirə, bu qız kimdir belə? Heç sizdə görməmişəm, canı-
yanmışı elə bil rəssam çəkib.

-Kiçik bacımdı, ay Lətifə xala, Bakıda univeristetdə oxuyur. 
Sənə dediyim Nailə budur də. İstirahətə gəlib kəndə, ordan da, 
iki ildir ki, görüşmürük, gəlib mənimlə görüşməyə.

-Həə, lap yaxşı, sizi tutmayım o zaman, yoldan gəlib, apar 
çaydan, çörəkdən ver, - deyib Lətifə xanım cəld içəri keçib özü-
nü telefona çatdırıb Qadirin nömrəsini yığdı.

-Alo, Qadir, necəsən, bala?
-Sağ ol, ana, şükür Allaha, yaxşılıqdır, sən necəsən? 
-Qadir, bax gör anan sənə nə deyir. Hər dəfə sənə evlilik 

mövzusunu açanda müxtəlif bəhanələrlə yayınırsan mövzu-
dan. Ancaq bu dəfə yayına bilməyəcəksən. Sənə bir qız tap-
mışam, inan ki, qadınlığımla mən o qıza vuruldum. Təcili, elə 
günü bu gün yola çıx, yoxsa əlimdən qurtara bilməyəcəksən.

-Ana, sən ciddisən?
-Zarafat edəcək kimi görsənirəmmi, oğul?
-Yaxşı, de görüm kimdi, kimlərdəndi, ay ana?
-Bizim qarşı qonşumuz var ha, Qənirə, onun kiçik bacısıdır. 

Universitetin ikinci kursunda oxuyur Bakıda.
-Ana, gəl belə şərt kəsək. Sən gizlincə onun şəklini çək, yolla 

mənə. Söz verirəm ki, bəyənsəm elə günü bu gün yola çıxacam.
-Çəkim də! «Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan haa…», 

- deyib gülə-gülə zəngi yekunlaşdırdı. Ana-bala aralarında belə 
zarafatları olurdu. Xüsusən də Lətifə xanımın “Əhməd harada-
dır” kinosundakı Nərgiz xanımın rolu bədəninə yağ kimi yayı-
lırdı. 

İndi qalırdı bir yolla Qənirəgilə gedib, gizlincə Nailənin şək-
lini çəkmək. Lətifə xanım cəld güzgünün önünə keçib saçına 
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yüngülcə əl gəzdirdi. Ədalı addımlarla evdən çıxıb Qənirəgilin 
qapısının zəngini basdı. 

-Xoş gəldin, Lətifə xala, buyur keç.
-Xoş gününüzə gəlim, ay Qəniş. - deyib salona keçdi. 
Nailə Lətifəni görcək ayağa qalxıb: «xoş gəldin»- dedikdən 

sonra Lətifə keçib divanda əyləşdi. Bir xeyli müxtəlif mövzu-
lardan danışdıqdan sonra Lətifə qəsdlə sözü mobil telefonlara 
gətirdi. 

-Deyirəm, ay Qəniş, texnologiya hər gün inkişaf edir də. 
Bəlkə də, sənin yadına gəlməz, bir şəkil çəkdirmək üçün neçə 
gün gözləyərdik, özü də indiki keyfiyyət hardaydı. İndi adi te-
lefon çəkən şəkili o vaxt heç bir fotoaparat çəkmirdi. Qadiri sağ 
olsun, sonuncu dəfə ad günümə yolladığı telefon «hd»çəkir. 
Baxanda adamın özünə də xoş gəlir şəkil. Hələ bacınla yanaşı 
dur sizin bir şəklinizi çəkim baxın,- deyib cəld telefonunu əlinə 
götürdü. Qənirə yaxınlaşıb Nailə əyləşən kreslonun qoltuğun-
da əyləşib qolunu Nailənin boynuna doladı. Lətifə bir neçə şə-
kil çəkdi. Sonra isə təklif etdi:

-Ay Qəniş, indi gəl sən mənim şəklimi çək Nailə qızımla.
Artıq Lətifə məqsədinə çatmışdı. Odur ki, bir stəkan çay iç-

dikdən sonra vaxt itirmədən şəkilin bir neçəsini oğluna yolladı. 
Qadir Lətifə xanımın yolladığı şəkillərə baxdıqdan sonra anası-
na bir mesaj yazdı. «Ana, doğrudan da bu dəfə zövqünü alqış-
layıram, sabah rayondayam!» Mesajı oxuduqdan sonra Lətifə 
dərindən bir nəfəs aldı. İstəyinə qismən nail olmuşdur. Qalırdı 
digər qismi, bu da Nailəni razı salmaq idi. Odur ki, özünü to-
parlayıb dedi:

-Vallah, ay Qəniş, indiki zamanda belə tərbiyəli, belə gözəl 
qızlarımız çox azdır. Əhsən sizə tərbiyə verən ailəyə. Özün bi-
lirsən də, Qadirə neçə illərdi ki, bir halal süd əmmiş qız tapa 
bilmirəm. Bilirsən tərbiyəli qız tapıram, gözəl olmur, gözəl ta-
pıram, tərbiyəli olmur. Yazıq balam Rusiyanın çöllərində nə qə-
dər ailəsiz yaşamalıdır, axı?
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-Lətifə xala, Qadirin yaşı otuzu ötüb məncə, eləmi?
-31 yaşı var artıq, bircə onu baş-göz edə bilsəydim, heç ar-

zum qalmazdı. Gedim mən də, Nailə qızım da yol gəlib, bir az 
dincəlsin.

Lətifə sağollaşdıqdan sonra öz evinə keçdi.
***

Səhərin şehi hələ çiçəklərin yarpaqların üzərində buxara 
çevrilməmiş qapının zəng səsi eşidildi. Lətifə xanım asta ad-
dımlarla qapını açanda Qadiri görüb bir anlıq özünü itirsə də, 
tez özünü toparlayıb oğlunun boynunu qucaqladı.

-Axır ki, sənin də bir qızı bəyəndiyini gördüm, xoş gəldin, ay 
bala, - deyib qapıdan çəkildi.

Qadir 31 yaşı olsa da, ona o yaşı vermək mümkün deyildi. 
Daim ən son model bahalı idman geyimləri ilə seçilir, saçını 
müasir formada kəsdirər, bədən quruluşu ilə seçilərdi. Kənar-
dan baxan ona ən çox 25 yaş verərdi. 

Oğluna çay süzüb qoyduqdan sonra Lətifə cəld hazırlaşıb 
Qənirəgilə tələsdi. Qapının zəngi gəldikdə Qənirə qapını açıb 
Lətifəni gördükdə bir az təəccüb içində soruşdu:

-Sabahın xeyir, Lətifə xala, buyur keç içəri. 
Ancaq baxışlarıyla ‘’sabah-sabah xeyir ola, nə əcəb gəl-

misən?” deyə soruşdu.
-Qənirə, özüm-özümə iş açmışam, qızım. Dünən çəkdiyim 

şəkili votsap statusuma qoymuşdum, bu gün Qadir səhər tez-
dən gəlib ki, o qızı bəyənmişəm, onunla ailə qurmamış gedən 
deyiləm. Bunları qarşılaşdıraq burda, sonra da el adəti ilə atan-
gilə elçi gedəcəm. 

Qənirə sanki şoka düşmüşdü. Çünki həmişə düşünürdü ki, 
Qadir kimi bir yeznəsi olsun, həm yaraşıqlı, həm də həddindən 
artıq imkanlı. İndi Lətifə xanımın qəfil bu təklifi Qənirəni şoka 
salmışdı. Özünü o yerə qoymayıb dedi:

-Lətifə xala, əsas onların bir-birini bəyənməsidir, mən nə 
deyə bilərəm ki. Qismətdirsə, Allah xeyir versin.
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Lətifə qonaq otağına keçib əyləşdi. Nailə içəri keçəndə:
-Sabahın xeyir, ay gözəl balam!» - deyib ayağa qalxıb Nailə-

nin üzündən öpdü. 
Sonra isə telefonu əlinə alıb «Qadir bir bəhanə ilə gəl Qənirə-

gilə» mesajını yazdı. Qapının növbəti dəfə zəng səsi gələndə 
Qənirə mətbəxdən səsləndi:

-Nailə, qapıya bax, əlimdə iş görürəm.
-Yaxşı, bacı, baxıram, - deyib Nailə qapıya yaxınlaşdı. 
Qapı açılanda Qadirlə qarşılaşıb bir az diksindi sanki.
-Buyurun, kim lazımdır? - titrək səslə soruşdu.
-Lətifə xanımın oğluyam, anama söz deyəcəkdim.
-Buyurun, keçin, qonaq otağındadı Lətifə xala, - deyib Qa-

dirə yol verdi.
Qadir baxışlarıyla Nailəni özünə elə bağladı ki, bir anın için-

də, Nailə Lətifə xanımı çağırmaq yerinə Qadiri içəri dəvət elədi. 
Qadirə də bu lazım idi. İçəri keçib anasının yanına çatanda Lə-
tifə sanki hər şeydən xəbərsiz kimi soruşdu:

-Qadir, sən nə əcəb gəldin? Gəlirdim də özüm.
-Ana, qara çayın yerini tapa bilmədim, sən gələnə qədər 

özümə bir pürrəngi çay dəmləyəm. Onun yerini soruşmaq 
üçün gəldim.

Qənirə səsə mətbəxdən tez qonaq otağına keçib:
-Ay səni xoş gördük, Qadir bəy, nə zaman gəldin?» - dedi.
-Xoş gününə gəlim, Qənirə bacı, bu sabah gəlmişəm.
-Həmişəlik gəlmisən, yoxsa dönəcəksən geri?
-Yox, dönəcəm əlbəttə. Dedim gedim bir anamı görüm, çox-

dandı görmürdüm.
-Əcəb eləmisən, Lətifə xala da lap darıxırdı son vaxtlar. Əy-

ləş, bir çayımızı iç, bilirəm sən pürrəngi çayı sevirsən, elə indicə 
dəmləmişəm. Nailə, gəl mənə kömək elə.

Nailə bir kənardan seyr edirdi. Qadirin belə sərbəst davranı-
şı, geyim stili, bədən quruluşu onu sanki sehrləmişdi. Bacısının 
onu çağırmasını belə eşitmədi. İkinci dəfə Qənirənin: «qız, səni 
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çağırmırammı?» - deməsi onu sanki yuxudan oyatdı.
-Gəldim, bacı, - deyib mətbəxə üz tutdu.

***
Axşamtərəfi evdə təkcə Qənirə ilə Nailə qalmışdı. Qənirə 

təklikdən istifadə edib Qadirin gəlmək səbəbini deməyin tam 
məqamı olduğunu düşündü. 

-Nailə, Lətifə xalanın oğlu bilirsən nə üçün gəlib?
-Bacı, açığı mənə də maraqlı gəldi onun bir günün içində 

gəlməyi, nə üçün gəlib?
-Dünən Lətifə xala səninlə şəkil çəkdirdi yadına gəlir?
-Hə.
-O şəkli vopsap statusuna qoyub, Qadir də görən kimi gəlib. 

Yəni Qadir anasına görə yox, sənə görə gəlib.
Nailə əməlli-başlı qızarmışdı. Bəlkə də, ilk dəfə idi o, bu 

mövzuda etirazını bildirmədən sadəcə olaraq susmaqla cavab 
verdi. Susmaq isə «hə» işarəsi kimi qəbul olunur el arasında. 

***
Nailə ilk günlər Moskvada özünü çox qərib kimi hiss etsə 

də, zaman keçdikcə buna alışırdı. Rusiyaya gəldikdən sonra 
universiteti də qiyabi olaraq davam etdirirdi. Onun üçün boş 
vaxtlarında dərsləriylə məşğul olur, tez-tez Qadirlə birlikdə 
müxtəlif bahalı restoranlara gedir, müxtəlif əyləncəli məkanlar-
da darıxmağını unudurdu. Hər həftə Qadir bir neçə insanlarla 
evə gələr (onların içərisində müxtəlif xalqların nümayəndəsini 
görmək olar) çamadan dolusu pulları bölüşdürərdi. Ancaq Na-
ilə bir dəfə də olsun buna müdaxilə etməz, soruşmazdı ki, bu 
pullar hardan gəlib, hara gedir. 

Zaman beləcə öz axarıyla ötüb keçdi. İlk övladları qız oldu. 
Nailənin sevinci yerə-göyə sığmırdı. Böyük təntənə ilə xəstəxa-
nadan evə gətirildi. Moskvanın ən lüks restoranlardan birində 
qızının şəninə ziyafət verildi.

Sabah təzəcə açılmışdı. Qapının zənginə Nailə körpəni diva-
nın üstünə qoyub ayağa durdu. Qapını açanda təxminən 25-27 
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yaşlarında gənc və bir o qədər də gözəl sarışın rus xanımı ilə 
üz-üzə gəldi.

-Buyurun, kim lazımdır?
-Qadir bəyin evidir?
-Bəli, nə lazımdır?
-Məni Qadir bəy çağırıb, xadiməyəm.
-Buyurun, keçin içəri, mən çağırım özünü, - deyib yataq ota-

ğına üz tutdu.
-Qadir, bir xanım gəlib, deyir xadiməyəm, məni Qadir bəy 

çağırıb.
Qadir yarıyuxulu gözlərini açıb dedi:
-Hə, mən təmizlik şirkətinə müraciət etmişdim. Qıymıram 

ki, sən həm qızımıza baxasan, həm də ev işləriylə məşğul ola-
san. Bu gündən evin təmizlik işlərinə o baxacaq. Sən ancaq qı-
zımıza, bir də dərslərinə vaxtını ayır.

Qadirin belə düşüncəli olması Nailəni nə qədər sevindirsə 
də, bir o qədər də ürəyində əsəbləşdi ki, kaş, mənim də fikrimi 
soruşardı. Ancaq bunu dilinə gətirmədi, çünki gətirmək də gec 
idi.

Qızının yaş yarımı olanda ikinci övladı dünyaya gəldi. O da 
qız idi. Yenə əvvəlki kimi təntənə ilə qarşılandı, şəninə ziyafət 
verildi. 

Nailə artıq üç ilə yaxın idi ki, Moskvada yaşayırdı. Bu üç il 
ərzində cəmi bircə dəfə rayonlarına getmiş, doğmaları, əzizləri 
ilə cəmi 4 gününü keçirib yenidən geri dönmüşdülər. Son iki 
ildə isə evin demək olar bütün işlərini Zina görmüş, Azərbay-
cana gedib-gəldikləri müddət ərzində hətta gecələr də onlarda 
yatıb evi yiyəsiz qoymamışdı. İlk günlər bir az soyuqluq olsa 
da aralarında, sonradan xidmətçi olmasına baxmayaraq Na-
ilənin ən yaxın rəfiqəsinə çevrilmişdi. Həmişə özünə hansı ge-
yimlərdən seçib alırdısa Zinaya da o cür bahalı geyimlər alar, 
gündə üç dəfə bir süfrədə çörək kəsərdilər. Bu müddət ərzində 
bir dəfə də olsun Qadiri Zinaya qarşı qısqanmaz, düşünərdi ki, 
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Qadir onun kimi qadını heç vaxt heç kimə dəyişməz, nəinki 
xidmətçiyə.

Telefonun zəng səsi eşidildi. Nailə kiçik qızını qucağından 
yerə qoyub telefonu götürdü.

-Alo:
-Salam, Nailə xanım, sifariş verdiyiniz dəri gödəkcə gəlib. 

İstədiyiniz vaxt gəlib götürə bilərsiz.
-Oldu, bir azdan gəlirəm.
Nailə salonda televiziya seyr edən Qadirə yaxınlaşdı.
-Qadir, ticarət mərkəzindən zəng etdilər. Sifariş vermişdim, 

onu gətiriblər. Mən gedib qızı bağçadan götürüb ordan da ti-
carət mərkəzinə gedəcəm. Gec gəlsəm, narahat olma.

-Yaxşı, uğuruna xeyir. Sürücü çöldədir, deyirəm maşını işə 
salsın. Üstündə pulun varmı? Yoxdursa verim.

-Var, narahat olma. Mən getdim, hələlik.
Nailə evdən çıxıb avtomobilə əyləşib yola düzəldi. Bağçadan 

qızını götürüb ticarət mərkəzinə doğru getmək istəyəndə gör-
dü ki, pul çantasını evdə unudub. «Bircə bu çatmırdı», - deyib 
sürücüyə evə dönəcəyini bildirdi. Qapını öz açarıyla astaca açıb 
içəri keçəndə yataq otağından səslərin gəldiyini eşitdi. Öncə Qa-
dirin uşaqla oynadığını düşündü, ancaq Zinanın səsini eşidən-
də yataq otağına yaxınlaşıb qapısını açdı. Gördüklərindən dəh-
şətə gəldi, bir anlıq harda olduğunu da unutdu. İnandığı həyat 
yoldaşı, güvəndiyi Zina onun çarpayısında illərin həsrətliləri 
kimi bir birinə sarmaşmışdılar. Belə mənzərə qarşısında çox tab 
gətirə bilmədi. Qapını çırpıb özünü necə bayıra atdısa iki körpə 
qızının evdə qaldığını belə unutdu. Birinci mərtəbədə yaşayan 
rəfiqəsi Oksananın qapısını qırarcasına döyməyə başladı. Oksa-
na qapını açanda Nailənin bu halı qarşısında mat-məəttəl qaldı. 
Nailə qaralmış bulud kimi bir himə bənd idi ki, leysan töksün 
gözlərindən. 

-Sənə nə olub, ay qız? Keç görüm içəri.
Nailə bir addımını içəri atanda artıq özünü saxlaya bilmədi. 
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Oksananı qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlamağa başladı.
-Axı, niyə? Niyə, niyə?
-Nə olub, bir söylə görüm, nə baş verir?
Nailə gördüklərini danışdıqca Oksananın təəccüblənmədi-

yini gördü.
-Oksana, eşitdiklərini çox soyuqqanlı qarşıladın, dediklərim, 

bu olanlar adi haldır səncə?
-Nailə, təəccüblənmədim, çünki Qadirin etdiklərinin ancaq 

bir qismidir bu.
-Necə məgər, sən nə danışırsan? Sənin bilib də, mənim bil-

mədiyim nə var, axı?
-Bu günə qədər ailə işinə müdaxilə edib, söz-söhbət salmaq 

istəmədim. Səni o avaraya kim verib? Bu neçə il ərzində sən heç 
soruşmusan ki, bu qədər pul, var-dövlət sənə hardan gəlir, sən 
nə işlə məşğulsan? Heç gecələr evə gəlməyəndə soruşdun ki, 
harda qalmısan?

-Oksana, sən nə danışırsan? Gecə evə gəlmədiyini hardan 
bilirsən?

-Bilirəm, çünki dəfələrlə səhər işə gedəndə qonşu binadan 
çıxdığını görmüşəm. Sonra maraqlandım ki, orda da bir arvadı, 
üstəlik 4 yaşında bir qızı da var. Öz yaşadığı bina ilə qarşı-qarşı-
ya o arvadına ev alıb ki, istədiyi vaxt qızını görsün. Nailə, Qadir 
qaranlıq işlərlə məşğuldur, gəliri də ordan gəlir. 

Nailə eşitdiklərindən dəhşətə gəlmişdi. Yəni doğrudanmı 
bütün bunlar uğrunda doğma el-obasından ayrıldığı, sevdiklə-
rinin üzünə həsrət qaldığı Qadir haqqında deyilən fikirlərdir? 
Yəni doğrudan yatağında xidmətçi ilə gördüyü şəxs Qadirdi? 
Bir anın içində ürəyinin bulandığını, başının hərləndiyini gö-
rüb divardan tutdu. Oksana Nailənin halının dəyişdiyini gö-
rüb dərhal qolundan tutub həkimə çatdırdı. Müayinədən son-
ra həkim üçüncü övladına hamilə olduğunu bildirdi. Bu xəbər 
Nailəni heç də sevindirmədi. Sanki qəfəsdə olan bir insana te-
leviziyada mənzərəli yerləri izlətdirirlər. Öncə düşündü ki, bu 
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uşağı dünyaya gətirən deyiləm. Ancaq tez fikrindən daşındı. 
Axı, Nailə bu qədər qəddar ola bilməzdi. Sonra qərara gəldi ki, 
bundan Qadirin xəbəri olmasın.

Qapını açıb evə daxil olanda Qadirlə üz-üzə gəldi. Qadir 
asta və xırıltılı səslə bircə kəlmə deyə bildi:

-Nailə, bağışla.
Nailə cavab vermədən qızlarının yanına keçdi. 

***
Üç ay müddətində Qadirlə bir kəlmə də danışmadı. Ayrı-ay-

rı otaqlarda yatıb, müxtəlif vaxtlarda süfrəyə əyləşdilər. Bu 
müddət ərzində Nailə ayrılmaq üçün yollar axtardı. Nəhayət, 
üç aydan sonra bir axşam Qadirə yaxınlaşıb dedi.

-Mən uşaqları da götürüb Azərbaycana dönmək istəyirəm. 
Qadir sanki uzun müddətdir bu sözü gözləyirdi.
-Sabah yola salaram, gedərsiniz. Orda nəyəsə ehtiyacın olsa, 

xəbər verərsən.
Nailə nifrət etdiyi insandan istədiyi cavabı belə tez aldığına 

görə özü də bilmədən: «sağ ol», - deyib öz otağına keçdi. 
Sabah tezdən Qadir hava limanından Nailəni və qızlarını bir 

daha geri dönməyəcək şərti ilə Azərbaycana yola salırdı. Ancaq 
o, bilmirdi ki, yola saldığı, bəlkə də, başından elədiyi həyat yol-
daşı iki qızı, xoşbəxtliyi ilə birlikdə bətnində illərdi ki, arzusun-
da olduğu oğul övladını da özü ilə aparır...
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SƏS ELƏMƏYİN

Üzünü illərin eninə-uzununa dərin qırışlarla naxışladığı, 
kirpi yumağından baxırmış kimi çuxura düşən, nuru azalmış 
gözlərini qıyan bir qadın başını içəri uzatdı:

-Xalan qurban, gəldim. İşin çoxdumu? Dərmanları aldım. 
Bunu qoş, çıxım gedim, işim-gücüm var, - dedi.

Tibb bacısı stulda əyləşən xəstənin qoluna iynə vurduğu yeri 
spirtli pambıqla silib şprisi zibil qutusuna atdı. Qadına müraciətlə:

-Tərlan xala, gəl. Səndən başqa heç kim yoxdu ta, - dedi. 
Qadın suvağı bir neçə yerdən qopmuş, divarlarının rəngi rü-

tubətdən tanınmaz hala düşən otağa keçib çantasını köhnə, bo-
zarmış taxtası ordan-burdan qabarmış tumbanın üstünə qoydu. 
Çarpayıya uzanıb qolunu çırmaladı. İynənin sancılmasını gör-
məmək üçün gözlərini bərk-bərk yumdu. Tibb bacısı dərmanı 
ştativə asıb damcıların sürətini tənzimlədi. Yarım litrlik şüşə 
göz yaşlarını damcı-damcı plastmas kisəciyə axıtmağa başladı:

-Tərlan xala, qorxma, ta dərman gedir yavaş-yavaş.
Qadın gözünü açıb qoluna, sonra ştativə baxdı:
-Allah köməyin olsun, - deyib gözlərini yarıyumulu qapadı. 
Tibb bacısı qəfildən:
-Tərlan xala, o günü eşitdim Əkbərin başına gələni. Allah 

haqqı, eşitdiyimə inanmadım. Gör haa, suyun lal axanı, adamın 
yerə baxanı. Lənət şeytana. Kimdən desən, gözləyərdim, amma 

HƏCƏR PAŞAYEVA

Həcər Adil qızı Paşayeva 8 fevral 1959-
cu ildə Naxçıvanda anadan olub. 

Hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
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Əkbərdən yox. 
-Nə bilim axı. İşdir, adam başına gəlir. Uşağım gül kimi ba-

şını aşağı salıb dolanırdı. Qəfildən, iraq olsun, elə bil gözə gəl-
dilər. Aləm qarışdı bir-birinə. 

-Tərlan xala, o qızı hardan tanıyırmış Əkbər? Necə olub ee... 
hadisə?

-Hə, Səhər, deyirəm, anan ölsün, bala, bu nə işdi, sən düş-
dün? Gör kimin ağlına gələrdi ki, bunu da şeytan yoldan çıxarda 
bilər. Qonum-qonşuda bütün subay qızı olan analar onun kimi 
kürəkən arzulayırdılar. Arvadını o qədər çox istiyirdi. Dinəndə 
deyirdi: “Arvadı döyməzlər. Döyəndə də ya pulla, ya da aldığın 
təzə paltarla yançağına vurarlar. Ayağımı itlər qapa-qapa uzaq 
kənddən arvad alıb gətirmişəm ki, döyəm?” Biz nişan aparanda 
uşağımın ayağını qız evinin iti qapmışdı axı. Bir dəfə o gəlinə 
bir şapalaq vurduğunu, üstünə qışqırdığını görmədim, eşitmə-
dim. Bu biri qardaşlarına heç oxşamadı. Bunlar eynən dədələri-
dir. Arvadları da, insafən, pis deyillər, birtəhər yola verirlər. Bu 
getdi, kimə çəkdi, bilmirəm. Uşaqlarımın hamısından göyçək, 
boy-buxunlu, ancaq hamısından fağır. Arvadı da ki, ataman. 
İmanımı yandıra bilmərəm, bəlkə də, cadu-piti elədi, balamın 
dilini-ağzını bağladı? Nə bilim, vallah. İnstitutu təzə bitirib 
gələndə deyirdim, Səriyyənin qızını – xalamnəvəsini dəə - hə, 
deyirdim, onu al, bir tay unu bir dəfəyə yerdən qaldırır. Dedi, 
güləşməyə pəhləvan almıram ki. Sonra bir bibisi nəvəsi vardı, 
ceyran kimi qızdı, dedim, onu al. Dedi, uşaqdır, hələ məktəbi 
qurtarmayıb. Özümü öldürdüm ki, ay bala, qız meşə armudu 
kimi bir şeydir. Nişan tax, toyacan bir də gördün lalıxladı, ye-
tişib oldu yeməli, ərə getməli bir qız. Onu da almadı. Odur ee, 
indi getdiyi ailədə bir ad çıxarıb ki, bütün tayfa başına and içir. 
Getdi, bu dəlini aldı, ağacdan zad eliyənin birini. Allaha qur-
ban olum, necə uyğunlaşdırır, bəndələri taylayır bir-biriynən. 
O gəlinlə heç kim dolanmazdı, bu yola gedir. Qardaşları kimi 
savadsız deyildi Əkbər. Maşallah, getdi, Rusetdə oxudu, həm 
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də işləyib özünü saxladı. Arada bizə puldan-paradan da gön-
dərdi. Adamın üstündə Allah var, dədəsinə-anasına bir qəpik 
xərc-xəsarat vurmadı...

Qadın sözünü yarımçq kəsib tibb bacısına dönərək: 
-Qolumu belə qoymaqdan keyidi, Səhər. Sən Allah, bunu bir 

az rahatla. – dedi. – Görən, gec qurtarar?
Tibb bacısı qadının qolunu astaca qaldırıb altına kiçik balınc 

qoydu, ştativdən asılmış şüşəyə nəzər salaraq dilləndi:
-Hələ bir az var, Tərlan xala, sən sözünü de.
-Hə, biz təzə evlənəndə dədəsi də yaxşı idi. Yenə bir az 

adamlığı varıydı. Maa elçi göndərəndə heç üzünü görmə-
mişdim. Gəlinlər də hərdən soruşurdular, kişini harda görüb 
bəyənmişdin? Deyirdim, ay tövbə, tövbələr tövbəsi, vallah, 
görməmişdim, billah tanımırdım. Elə elçi göndərdi, dədəm də 
verdi. Toya bir az qalmış dostuynan gəlmişdi məhləyə, bir dəfə 
onda görmüşdüm. Sir-sifətdən pis deyildi, qara, arıq-arğaz bir 
oğlanıydı. Qocalandan sonra meymuna oxşamağına baxma. 
Sonra batmışın sifətinə baxmalı olmadı. Həə, “ya bəxt” - de-
yib getdim. İrəlilər mənə də, uşaqlara da baxırdı. Yaşayırdıq də 
birtəhər. Camaat kimi. Sonra elə bil getdikcə kişinin zayı çıxdı. 
Cini qalxanda məni döyüb öldürürdü. Evə, uşağa da baxmırdı. 
Dədəmgilə də dərdimi demirdim. Fikirləşirdim ki, niyə narahat 
olsunlar. Neyləyəydim ee, qismətiydi dəə, çıxmışdı qabağıma. 
Fikirləşirdim ki, yaşlandıqca düzələr, ağlı başına gələr. Hardan 
ee, əşşi... Sarsaq adam qocalanda ağlı başına gəlmir ki, sarsaq 
da qalır, qurumsaqdırsa, olur qoca qurumsaq. Ömrümü çürüt-
düm, günlərimi verdim yelə, getdi... Nə boşana bildim, nə də 
adam kimi yaşaya. Kasıblıq da bir tərəfdən ilan kimi dolandı 
boğazıma. Kişi evə pul gətirmirdi, yemək-içmək almırdı. İnan, 
həftəynən ac qalaq, vecinə deyildi. Hələ gəlib evdə mənnən 
yemək davası eləyirdi. Guya işləyirdi başı batmış. Bilmirdim, 
qazancını neyləyir.

-Tərlan xala, kişi ki qazancını evə vermədi, bil ki, hardasa bir zi-



Bayraq hekayələr toplusu

108

bil işi var, - deyə tibb bacısı gözünü telefondan çəkib qadına baxdı.
-Gözünə girsin zibil işi. Nə xəbərim olurdu ki, evdən çıxan-

da hansı cəhənnəmə gedir, nə qələt eləyir? İtin arvadı olasan, 
ömrü uzunu dədən evində un çuvalına tay olasan, ancaq qu-
rumsaq, əzazil adama, xəsis adama getməyəsən. Mənimki keçdi 
e, bala, keçib getdi hər şey, - deyəndə qadın dərindən ah çəkib 
dərdli gözlərini tavana zillədi, - Nə isə, ağlıma saldılar, qutab 
bişirib satmağa başladım. Nə zülmlə bazardan - bir kənardan 
bircə qırıq yer ala bildim. Hər gün gedirdim, günortadan keç-
miş qayıdırdım, sonra da ev-eşik, sil-süpür... Bilirsən dəə, evin 
işi nə deməkdir. Gecə də xamır qatıb yatırdım, obaşdan durub 
qutab bişirirdim. İsti-isti yaxşı alınırdı. Bazarın “uçaskovusu” o 
vaxt Cəfər idi axı. Həmzənin oğlu Cəfəri deyirəm. Hə, kişinin 
başı tamam pozuldu, saldı beyninə ki, sən Cəfərnən oturub-du-
rursan. Ay tövbə, oğlanlarımdan kiçiyiydi. Mən kim, o kim? 
Qorxum o idi ki, gedib Cəfəri tutar, bir söz deyər, biabır olaram. 
Yaxşı ki, ancaq özümə deyirdi elə. Hər gün bazardan gələndə 
Allaha yalvarırdım ki, uşaqlar evdə olsun. Onların yanında 
dinmirdi, döymürdü. O evdə olanda hamamda çimməyə həs-
rət idim. Qapısı amanabənd idi. Təpikləyib açırdı, girirdi içəri, 
məni döyüb öldürürdü ki, çimirsən, Cəfərin xoşuna gələsən. 
Deyirdim, ay iyid ölmüş, bu yekəlikdə oğlanların anasıyam ee. 
Çox vaxt xəlvətə salıb tövlədə çimirdim. Onu da bir dəfə unadı. 
Sabun köpüyünü görmüşdü. Yenə mənə əl buladı. Baş-gözümə 
döyülməkdən, yaxşı ki, gic olmadım. Son vaxtlar da kişilikdən 
düşdü, oldu lap dəli. Neçə yaşı vardı, taa vaxtıydı da. Nə vaxta 
qədər o meymun sifətiynən kirdarlı qalacaqdı? Ay kişinin qızı, 
onun da günahını məndə gördü. Deyirdi, qocalmısan, ona görə 
beləyəm. Deyirdim, ay zalım, get bir cavan arvad al, yaxşı ol-
san, boşanacam, məndən əl çək. Səni Allah mənə baş bəlası ver-
məyib ki. Başı batmış gedib Seyranın dul qızı var e, Xavər, ona 
irgənçi, qurumsaq təklif eləmişdi. O da tüpürüb üzünə, sonra 
da qardaşına deyib. Gədə girəvəyə salıb, tutub bunu eşşək kimi 
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çırpmışdı. Camaatdan gizlədim. Qıza dedim, qocalıb, başı xa-
rab olub, üstünü vurmayın. Biabırçılıq olar. Adına söz çıxmağı 
heç sənə də yaxşı döyül. Özünə dedim, a başı daşlı, bir güzgü-
də üzünə bax, gör nəyə oxşayırsan? Xavər sənin o it yalamaz 
sifətinə heç tüpürməz də. Oğlanlarım hey soruşdular, bu kişiyə 
noolub, üz-gözü niyə bu gündədir? Qorxumdan demədim, giz-
lədim. Fikirləşdim ki, gedib Xavərin qardaşıynan dalaşarlar, 
qana düşərlər bundan ötrü. Özü də demədi. Elə bic idi ki. Tül-
küdən bic. Başı xarab olmuşdusa, bunu deyəydi də, niyə giz-
ləyirdi? Nə isə ey, Allaha acıq getməsin, öldü, canım qurtardı. 

-Tərlan xala, Əkbəri soruşdum ee, səndən, - deyə tibb ba-
cısı telefonu tumbanın üstünə qoyub əllərini otaqla, otaqdakı 
əşyalarla uyuşmayan, ağlığından göz qamaşdıran xalatının ci-
binə soxdu. – Başım pozulub. Dərdli deyingən olar, a bala. Nə 
isə, indi də bu balam... Əkbər. Qalıb belə. Elə-obaya çıxa bilmir. 
Camaatın min zibili olur, heç bu cür eləmir. Bu yazıq ömründə 
bir dəfə qələt elədi, alabayraq oldu. Ağ köynəyə nöqtə boyda 
ləkə düşsün, o dəqiqə bilinir. Amma qara paltarı nə qədər çirkə 
bulasan, ləkəsi bilinməz. Qorxuram ki, iraq olsun, balamın başı 
pozular. Onlarla da qalmıram ki, deyəm, bala, ürəkli ol. Denən, 
bax belə yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm. Əlimin içindən gəlib. 
Hansınızdan əksiyəm? Kişi deyiləm? Deyəm ki, ay oğul, papa-
ğını qoy qabağına, fikirləş, gör bu ətrafda, qonum-qonşuda sən-
dən təmiz uşaq var? İndi nə oldu, dünya dağılmadı ki. Bu nə xə-
calətlikdir, yaşayırsan. E-e-h, xeyri yoxdur, fağırdır, fağır. Məni 
ən çox da o gəlin - arvadı yandırır. Bir tufan eləyir ki, elə bil 
əri bu dəqiqə onu boşayıb, gedib o rusu alacaq. Rus da bir rus 
ola. Elə bil suya düşmüş siçandı köpəkqızı. Qayınarvadları – o 
biri gəlinlər həmişə buna paxllıq eliyirdilər. Oğlumu üzdə guya 
bəyənmirdilər. Arvadağız qoymuşdular bunun adını. Deyir-
dilər, yaxşı ki, bizimkilər elə deyil. Kişidə bir zəhm, hirs-hikkə 
olar. Bu nədi ee, arvadı maşına minəndə tez qaçıb qapını açır. 
Əli yoxdu? Özü açsın da. İşdən gəlir, yorğun-arğın qaçır mağa-
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zaya. Aaz, uşaqları arvadıynan birlikdə saxladı, Ətağanın cəddi 
haqqı. Amma bir qıza-qadına gözünün ucuynan baxmamağı-
nı bəyənirdilər. Deyirdilər, bu ancaq öz ailəsiynəndir. Bizmkiləri 
gərək güdəsən. Gözümüzdən iraq olsalar, min hoqqadan çıxarlar.

-Sən nə dedin bəs? Həmin gün necə olmuşdu, heç təfsilatı 
demədin axı, - deyə tibb bacısı səbrini basa bilməyib yenə soruşdu.

-Tezdən eşitdim. Demək, əhvalat necə olur, Səhər? Bu uşaq 
axı Ruset xarabada oxumuşdu. Orada bu “krısa”ya oxşar qız-
nan aralarında nəsə varmış. Sonra mənimki gəlir, bu dəli ilə ev-
lənir, o qız da özününkülərdən birini tapır, ərə gedir. Aradan 
neçə il keçir, Əkbər yadına düşür bunun. O yaraşıqda oğlan 
kimin yadından çıxar ki? Götürür, məktub yazır ki, bəs səndən 
ötrü ölürəm, gəlmək istiyirəm ora. 

-Hardan bildiz bunları?
-Əşşi, demirəm, oğlum zayılfasondur? Əvvəllər başına nə 

gəlmişdi, kimnən oturub-durmuşdu, evlənəndən sonra hamı-
sını arvadına danışmışdı. Gör kişi də qabaqlar yediyi p..u arva-
dına danışarmı? Səydi dəə, səy... Nə isə, hamısını bitdə-bitdə 
arvadına deyib. Hə, bu da durub qıza yazıb ki, gəl bura, guya 
xəstəsən, duz mədənində müalicəyə gəlmisən. Arvadıma deyə-
cəm, o vaxtı sizin evinizdə kirayə qalırdım. Sənin dədən-a-
nan mənə çox hörmət eləyib, indi də mənim növbəmdir. Elə 
həqiqətən, o vaxtı oğlum bunlarda qalırmış. Qərəz, qız əri ilə 
gəlib çıxır. Di bunlara hörmət-izzət... İkinci mərtəbədə bir otaq 
ayırırlar, ən yaxşı mələfə -“çuxol”, mitil-zad... Qonaqlar gələn 
gün mən də ordaydım. Arvaddan elə ilk görünüşdən gözüm 
su içmədi. At kimi kişnəyirdi. Ağzını göyə açıb elə hündürdən 
gülürdü ki, az qalırdı mədəsinin içi görükə. Arvad ki, elə gül-
dü, ondan qorx, kənar dur. Xatalı adamdır. Hər fitnə, ifritəlik 
əlindən gələr. Sabahdan bunlar hər gün gedirlər guya müali-
cəyə. Qayıdırlar, evdə yemək-içmək, çay, şirniyyat – gəlin ha-
zır eləyir. Haqq üçün, gəlinin yaxşı süfrə açmağı var. Axşamlar 
da qızın xaxol ərini mənim gədəm bərk içirdir. Yüz qram içən 
kimi piyan olurmuş. Ayaq üstə ölənin biri idi. Axırı, belə olur 
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ki, gəlin duyuq düşür. Baxır ki, bu qız Əkbərə bir ayrı cür baxır, 
qaş-göz eləyir. Bir gecə gəlin oyanıb görür ki, Əkbər yerində 
yoxdur. Deyir, o saat dalağım sancdı. Bildim ki, burda bir iş 
var. Evi gəzdim, yox idi. Qalxdım ikinci mərtəbəyə, gördüm, 
qonaqların işığı yanır. Otağın qapısını açıb içəri girəndə nə gör-
səm, yaxşıdır? Xaxol kişi bərk xorulduyır. Ərim də lümlüt – alt 
paltarında oturub çarpayının qırağında, tutub bu rus sarımeçə-
nin əlindən, şirin-şirin söhbət eləyirlər. Məni görəndə özünü 
tamam itirdi. Soruşdum ki, burda neyləyirsən, Əkbər? Dili do-
laşa-dolaşa qayıtdı ki: 

-M-maya,  gəlmişəm, d-deyəm ki, səs eləməsinlər, biz yatırıq... 
Dedim:
-Əkbər, bizim otaq birinci mərtəbədə, bunlar yuxarıda. Gecə-

nin də yarısıdır, nə səs eləyəcəklər? Bu kişinin səs-küy eləmək-
lik halı var? Gecədən “piyan” olub yatıb. 

Dəli olmadımmı? Nə yemisən, turşulu aş. İkisini də qatdım 
bir-birinə. Mən çırpdıqca rus eşşəyin qızı nəsə deyir, bilmirəm, 
başa düşmürəm ki. Bir-iki söz qalıb yadımda. Arada cığıldayır-
dı: şulyuxa... suka... Nə bilim, aaz... Məni yandıran ərim oldu 
ee, ərim. Mən rusu çırpdıqca Əkbər qayıdasan ki, Maya, onu 
vurma, o qəribdir, yazıqdır. Yandm-töküldüm. Çamadanlarını 
şifonerdən çıxarıb tulladım evin ortasına. Dedim, köpəkqızı, 
dur, bu dəqiqə donuz ərini də götür, rədd ol evimdən.    

...Hə, a qızım, gecə ikən oğlum taksi çağırır, bunları evdən 
yola salır. Arvadına deyir, gözlə, səs-küy eləmə, uşaqlar yatıb, 
qoy səhər açılsın. Səhər də qırğınları təzədən başlayır. Məni 
çağırdılar, getdim. Gəlin az qalır, gədəmi öldürə. Tutursan, 
tutulmur, “kəs” - deyirsən, kirimir. Birtəhər yat-küt elədim. 
Dədəsini çağırdım. Anası da gəldi. Dedi, a bala, dədən başıma 
yüz dəfə belə oyun açıb, otur yerində. İncəvara, arvad qızının 
köpünü aldı. Elə mən də deməlisini dedim. Dedim, qızım, sizə 
baxır, yağ-bal içində saxlayır? Saxlayır. Xətrinə dəyib, sənə bir 
ağır söz deyib? Yox, deməyib. Taa nə istiyirsən? Adamdı daa, 
kişidir. Görürsən, hər gün kabab, dolma yemək də adamı bez-
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dirir. İstəyirsən, arada bir kartof soyutması, bibər turşusu da 
yeyəsən. İndi nooldu, dünya dağımadı ki? Ay qız, Səhər, elə 
yamandır. Mənə qayıdasan ki, Tərlan xala, sənin də könlünə 
hərdən kartof soyutması düşüb? Dədəsinin yanında deyir özü 
də. Dedim, mən yazıq heç kabab-zad da düzəməlli görmədim, 
bala, nəninki sən deyənləri. Ayıb döyülmü? Qoca vaxtımda bu 
nə sözdür, danışırsan? Qayıdasan ki, Tərlan xala, qoca at arpa 
yemir? Qocalığı bəhanə eləmə, həmişə qoca olmamısan ki... 
Qaldım mat-məəttəl. Matım-qutum qurudu. Ətim töküldü. Də-
dəsi bərk acıqlandı. Əşşi, nə isə eey... Yaxşı ki, onunla bir evdə 
yaşamıram. İki günə adamı dığladar... Hər şey cəhənnəmə, oğ-
lum camaat içinə çıxa bilmir. Hara gedirsə, tanış-biliş: 

-Əkbər, taa səs eləyən yoxdur ki? – deyib sataşır.
Qadın sözünə ara verib nəsə düşünməyə başladı. Fikri yayı-

nırdı. Sonra ştativə baxıb:
-A qızım, Səhər, deyəsən, qurtardı axı. Bu iynəni çıxart gö-

rüm. Çıxım, gedim evə. Görüm başıma nə gəlir. Xəstəlik də bir 
yandan gözümü açmağa qoymur. Təzyiqim elə qalxmışdı o 
günü. Abbas dedi, Tərlan bacı, gəl başına hacama qoyum, keçə-
cək. Dedim, sən Allah, Abbas, başımı deşdəkləyərsən, olan-qa-
lan ağlım-huşum da ordan uçub gedər. Dərman atacam, keçsin.

Tibb bacısı gülüşünü zorla saxlayıb dodaqaltı qımışdı. İy-
nəni qadının qolundan çəkib ştativdəki dəm-dəsgahla birlikdə 
yığışdırdı, əlində saxlayıb qadının sözünü bitirməsini gözlədi.

-Sağ ol, Səhər. Sabah elə bu vaxt gələcəm. Hamısı bitsin, pu-
lunu verərəm, - sonra dərindən ah çəkib, - Eeh, yazıq balam. 
Danışdıqca ürəyim sıxılır. Ha deyirəm, yadımdan çıxarım, ol-
mur, - dedi. 

Çarpayıdan qalxaraq köhnə, cadar-cadar dərisinin rəngi 
ovulub tökülmüş çantasını götürüb otağı tərk etdi. Ayaqları-
nı sürüyə-sürüyə yeridiyindən əzab və ağır yük çəkməyi yüz 
ağaclıqdan bilinən qadının yerişinin səsi o koridoru tərk edənə-
cən otağa gəlirdi.

01 mart 2021-ci il
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MƏNİM ƏSGƏR BALALARIM

-Anacan, xahiş edirəm! - hündürboylu, hərbi forması əy-
ninə kip oturmuş əsgər bir əli ilə ağzındakı maskanı burnunun 
üstünə çəkib, o biri əlinin işarəsi ilə ləpədöyəndən asfalt yola 
aparan narın qumlu cığırı göstərdi. Elə yumşaq tərzdə dedi ki, 
sanki böyük günah işlədir. Bir şey başa düşməyən nurüzlü ağ-
birçək heç nə olmamış kimi sıyıq dolu qaşığı uşaq arabasında 
rahatca uzanan körpənin ağzına apardı. 

Uşaq sıyığını iştahla yeyib növbəti qaşıq üçün aşzını geniş 
açmaq istədi. Sübh çağınıın dəniz havasında, qulaqlarında 
ləpələrin həzin şırıltısı, mavi səmada dövrə vuran qağayıları 
seyr edə-edə yeməyinə nəyinsə mane olduğunu üzünə düşən 
kölgədən hiss elədi. Toppuş əllərini yellətdi, ayaqları ilə üstün-
dəki nazik örtüyü atmağa çalışdı. 

Nəhayət, üzünü bu yana çevirdi, gözləri günəş şəfəqləri-
nin qabağını kəsmiş təvərəmə papağın altından onu maraqla 
süzən gəncin baxışlarına dikiləndə, sanki nə isə anlamaq üçün 
hərəkətlərinə fasilə verdi və birdən daha bərk əl-qol atmağa 
başladı. Ona elə gəldi ki, əvvəllər zorla boğazına dürtülən, son 
bir neçə gündə, bu qumlu sahildə iştahla yediyi südlü sıyığını 
və süzgəcdən keçirilmiş şirin bibərini əlindən almaq istəyirlər. 
Ona bu iştahı bəxş edən mavi səmanın, qaqqıldaşan qağayıla-
rın, dan yeri şəfəqlərinin əvəzində qarışıq yaşıl, palıdı, bir az 
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da bozumtul rəngli təvərəmə papağı görüb dodaqlarını büzdü, 
deyəsən ağlamağa hazırlaşırdı. Baxışlarını döndərib nənəsinin 
dümağ saçlarında sakitlik tapdı. Nənə ürəyinin dərinliyindən 
süzən şirin nəvə sevgisi ilə dodaqlarının azca tərpənişinə “can, 
bala!” ifadəsinə elə nəvaziş qatdı ki, dünyanın ən böyük mö-
cüzələrini kəşf etmiş ən dahi alimlər belə ilk baxışdan adi gö-
rünən bu kiçik detalın sirrlərini açmaqda, yəqin ki, aciz qalar-
dılar.

-Noolub, nəyi, niyə xahiş edirsən, ay sənin sərv boyuna, ya-
raşıqlı formana qurban olum, bala?!

-Çimərlik bağlıdır, ay nənə, dünən elan eliyiblər, dənizə 
gəlmək qadağandı, - əsgər bu sözləri deyəndə baş barmağının 
arxası ilə papağının altından alnına süzülən təri sildi, - Nənə-
can, bir azdan komandir də gəlməlidi, sən Allah, gəl kömək eli-
yim, gedin burdan, bir az tez olun.

-Necə yəni dəniz bağlıdr, ay başına dönüm, niyə, suda əjda-
ha-zad var ki, yoxsa fırtına qopacaq?.

Bu vaxt uzaqdan çiyinlərinin ulduzları par-par parıldayan 
maskası çənəsindən gözünün altınadək örtmüş hərbçinin ami-
ranə səsi eşidildi.

-Əsgər, nə durub gözünü döyürsən? Sənədlərini də yox-
la, - dedi, o biri əsgərlərə də ucadan qışqırdı, - cəld tərpənin, 
tez zəncirvari düzülün, dəniz qırağında bir nəfər də qalmasın, 
sənədlərə, qeydiyyata diqqət yetirin. Qanunu pozanı dərhal 
mənim yanıma gətirin! Tez olun, tez, tez...

Əsgər vəziyyətin gərginləşdiyini hiss elədi. Yeməyi acgöz-
lüklə hövkələyən körpəyə, hələ də nə baş verdiyini anlamayan 
nənəyə baxdı. Cavabını əvvəlcədən bilsə də soruşmaq xatirinə 
soruşdu:

-Axşam televizora baxmamısan, nənəcan, axı neçə gündü, 
deyirlər ki, karantin olacaq. 

-Nə televizor, ay bala, indi heç cavanlar televizorda baxma-
ğa bir şey tapmırlar, qaldı mənim kimi əldən-ayaqdan düşmüş, 
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bir ayağı gorda olan qarı! Hə, camaat nəyəsə baxıb elə hey gi-
leylənirdilər. A bala, day mən bu dünyanın işlərinə qarışası hal-
da deyiləm. 

Komandirin yaxınlaşdığını görən əsgər bir az ciddi görkəm 
alıb nənədən sənədlərini soruşdu. 

-Sənədi neynirsən, ay qadan ürəyimə? Günün bu çağında, 
bu dənizin qırağında, bir mən nənədən, bir də bu tifildən sənəd 
istəmək kimin ağlına gələr belə? Axı, mən sənədi niyə götürmə-
liyəm ki, qoca arvadam, salıb itirrəm, sonra da! Düzdü ye, çox 
heylə lazımım da olmur, yenə də...

-Nənə, vallah, necə deyim?!.. - Əsgər nəvazişlə – Bu koro-
navirus pandemiyasına görə yuxarıların qərarıdı. Biz də əmrə 
tabeyik, neyləyək.

-Nə kəkəliyirsən, əsgər, - yaxınlaşan komandirin səsi əsgərin 
qulağında cingildədi, qamətli, bir gözələ bəy ola biləcək gənci san-
ki yumağa döndərdi. Bilmədi ağbirçəyi müdafiə eləsin, yoxsa..

-Komandir...
-Nə komandir, komandir salmısan? Dur bu yana görüm ə!.. 
Gənc əsgər əmrə tabe olub bir addım geri çəkildi. Komandir 

əli ilə toqqasını düzəltdi. Qamətini şax tutdu, sağ əlini əsgərin 
papağından fərqli furajkasına aparıb hərbi salam verdi. 

-Leytenant Kazımov! – özünü təqdim etdikdən sonra adəti 
üzrə “vətəndaş, karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq....” 
sözlərini dilinə gətirmək istədi. Ancaq uşağa baxdı, son iki ayda 
cəmi üç dəfə görə bildiyi iki yaşlı oğlu yadına düşdü. Səsinin 
tonunu yumşaltdı, sakit tərzdə:  

-Sabahın xeyir, ay nənə! – deyə bildi ki, bu da öz yerini ko-
mandirinə vermiş əsgərə xüsusi ləzzət və rahatlıq gətirdi.

-Ağibətin xeyir, mənim komandir balam! – deyib yaşarmış 
gözlərini uzaqlara dikdi. Körpəyə baxıb əlinin arxası ilə yana-
ğından süzülən bir damlanı sildi: - Bir vaxt o bədbəxt də evə 
gələndə sənin kimi belə şux duruşda anasına raport verərdi, - 
pıçıldadı.
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Zabit dərinə getmədən vəziyyəti izah etməyə çalışdı. 
-Nənəcan, bax, səndən sənəd istəmirik, cərimə də eləmirik, 

vəziyyətlə bağlı karantin rejimidir. Çimərliyi də qadağan edib-
lər. Yəqin bağınız haradasa buralardadı, gəl bir nəfər verim, 
sənə kömək eləsin, gedin evinizə, çölə çıxmayın! Yaxşı, nənə, 
mən də sənin oğlun.

-Çox sağ ol, ay oğul! Bu əsgər balamız dedi, ancaq mən qa-
nammadım. Mənim evim də, bağ-bağatım da, ay boyun qur-
banı, o nankor erməniylə üz-üzə dayanan dağın döşündəki 
kənddədi. Bura da özüm gəlməmişəm. Gətiriblər, bu tifilə görə, 
kim gətirib heç adını da bilmirəm! Oturmuşdum gül kimi kən-
dimdə, bu dəqiqə də meyvənin bol vaxtıdı. Düzdür, hərdən o 
nankorlar topa-tüfəngə tuturlar. Ancaq noolsun ki, o boyda igi-
dimdən artıq deyiləm ha! 

-Kim gətirdib, hara gətirib, ay nənə, de çağıraq gəlsin, özü 
aparsın, ya aparaq onun yanına, ancaq burada vaxt itirməyək, 
rəhbərlik gələr, atamıza od vurar.

Ağbirçək təmkinlə yemək dolu qaşığı körpənin ağzına apar-
dı, dərindən köks ötürüb ah çəkdi.

-Bala, elə məsələ burasındadır ki, bizi bura gətirəni də ta-
nımıram, bağda bu şəraiti yaradanı da! Tanısaydım alnından 
öpərdim, doğma balam kimi bağrıma basardım, elə bilərdim ki, 
birini alan tanrı başqasını yetirib.

Bayaqdan əsgərinə acıqlanan zabitdən əsər-əlamət qalma-
mışdı. O, artıq veriləcək cəzanı da çəkməyə hazır imiş kimi 
ağbirçəyin sözünü kəsməyi belə ağlına gətirmirdi. Nənə isə 
qaşıqla yemək qabının dibini siyirməkdə idi. Qərbədir ki, uşaq 
da qımıldanmırdı, sakitcə öz işindəydi. Deyəsən, zabitin papa-
ğındakı ulduz diqqətini çəkmişdi.  

-Hə, bala, bu uşağın atası aprel döyüşlərində şəhid olub. O 
günləri uşağı aparmışdım rayon xəstəxanasına. Orada da ağzı 
maskalılar çox idi, ağrın alım. Oradan da məsləhət gördülər ki, 
apar Bakıya! Hə, birtəhər tifili gətirdim Papanin deyilən yerə, 
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hərbi qospitalı deyirəm, başqa haranı tanıyıram ki?!... Balam 
birinci dəfə yaralananda oralara çox gəlib-getmişəm. Sağ olsun-
lar, öz balaları kimi baxdılar. Bir də gördüm məni axtarırlar. Bir 
həkimin yanına apardılar. Çox mehriban qarşıladı, uşağı oxşa-
dı, bir az kövrəldiyini də hiss elədim. Dedi, ay nənəcan, indi 
rayonda qarışıqlıqdı, uşağa da dəniz havası lazımdı. Dedim, ay 
həkim, vallah, ömrümdə dənizdə olmamışam. O da gülüb dedi 
ki, mən hamısını bilirəm, heç nədən narahat olma, sizə qulluq 
bizim boynumuzun borcudu. Sonra telefonu zəng çaldı, danı-
şıb, tələsik sağollaşdı, geyinib “indi sizi mənim bağıma aparar-
lar, mən gələnəcən orada qalın”, deyib çıxdı, elə o gedən getdi, 
bir də üzünü görmədim.

...Körpə qımıldandı, deyəsən, yeməyin arası kəsilmişdi. 
Nənə “Ay maşallah!” deyib nimçənin dibini sivirdi, dolu qaşı-
ğı növbəti payını yeməyə hazırlaşan nəvəsinin ağzına apardı. 
Deyəsən, qaşığın nimçə dibini sivirməsi uşağın da qulağına çat-
mışdı, üzünü çevirib, yastıqda başını rahatladı.

Nənə yaş dəsmal ilə nəvəsinin ağzını sildi, qab-qaşığı səliqə 
ilə büküb uşaq arabasının altındakı torbaya qoydu. Sonra “Ya 
Allah, özün kömək ol!” deyib ayağa qalxdı. Zabit uşaq arabası-
nı fırladıb narın qumlu cığıra salanda nənə dillənmədən onun 
yanına düşdü.

-Hə, bala, sonra bir nəfər maşınla bizi bu bağa gətirdi. 
Yer-yataq göstərdi, yolda bazarlığa da saxlamışdı. İndi üç gün-
dür burdayıq. Şükür Allaha, heç bir korluğumuz yoxdu. Ancaq 
bunu kim eliyir, niyə eliyir, anlamıram! Buraya gələnnən qoy-
murlar əlimizi ağa-qaraya vuraq. Adam xəcalət çəkir. 

Asfalt yolu keçib üç yol ayrıcına çatdılar. Nənə bilərəkdən 
addımlarını yavaşıdıb, zabitin irəlidə getməsinə şərait yaratdı. 
Gənc oğlan yaşıl darvazanın ağzında ayaq saxladı. Sağollaşıb 
təcili xidmət yerinə qayıtmalıydı. Dünyagörmüş ağbirçək üzü-
nü ona tərəf çevirdi, bir az əvvəl sahildən çıxıb getməyi tələb 
edən zabitə sual verməkdən çəkinmədi:
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-Sağ ol, ay bala! Darvazaya birbaşa gəlməyindən belə anla-
dım ki, bu bağın yolunu yaxşı tanıyırsan, bəlkə yiyəsini də ta-
nıyasan?!... 

Zabit xoş təbəssümlə: 
-Tanıyıram, nənəcan, tanıyıram, - dedi, - bizim bağımızdır, 

bizim! Vaxtilə həkimlər mənə də dəniz qumunu məsləhət gö-
rüblər. Atam onda alıb. Özü aylarla bura gələ bilmir, o cəbhə-
dən bu cəbhəyə qaçır. Evdə üzünü görəndə şükr eləyirik. Mən 
də onun kimi!

Sözünə bir qədər ara verdi. Qapını açıb ağbirçəyi içəri dəvət 
elədi:

-Sən narahat olma, elə bil öz evindəsən, nə lazım olsa, çəkin-
mədən de. İmkan tapan kimi uşaqları da gətirəcəm, bizim də, 
üzüm ayağınızın altında bir oğlumuz var, iki qardaş kimi bir 
yerdə oynayarlar. Mən də arxayın olaram ki, nənəsinin yanın-
dadı.

Nənə taleyin bu qədərini gözləmirdi. Başını şax tutub gü-
lümsəyən bu dünyagörmüş nənənin sual dolu baxışları daha 
çox mətləblərdən agah olmaq istəyinin ifadəsi idi. Xidmət ye-
rindən nigaran zabitin isə bu mətləbləri açıqlamağa nə vaxtı 
vardı, nə də... 

...Başlasaydı, uzun çəkərdi. Deməliydi ki, hələ mən anadan 
olmamışdan sənin oğlun mənim atamın əsgəri olub, qanlı-qa-
dalı döyüşlərdən keçiblər. Şəhidlərin ruhuna and içiblər. O 
vaxtdan ta aprel döyüşlərinədək səngər dostu olaraq qalıblar. 
Deməliydi ki, oğlun şəhid olan gündən atam da sanki ölü kimi-
dir. Sizin bu nəvəniz dünyaya gələndə nə qədər sevinmişdisə, 
aprel hadisələrindən sonra onqat, yüzqat artıq kədərlənmişdi 
döyüşçü atam. Zabit deyə bilmədi və deyə də bilməzdi ki, pan-
demiya dövründə bu cocuğun xəstəxanaya aparılması da, ora-
dan guya göndərişlə hospitala gətirilməsi də, dəniz havası da 
atasının düşüncələrinin məhsuludur. Gənc leytenant, döyüşçü 
komandirin zabit oğlu kimi deməyə borclu olduğunu qısa və 
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konkret, bir-iki cümlə ilə ifadə edə bildi:
-Nənəcan, sənin şəhid oğlun Horadiz döyüşlərində öz ko-

mandirini, yəni mənim atamı ölümcül vəziyyətdə səngərdən 
çıxaranda yaralanmışdı. Sənin o igid oğlun olmasaydı, indi nə 
mən vardım, nə də biz indi bu bağda idik. Ona görə də bura 
həm də sizin, bu balamızın bağıdır. Sizə qulluq etmək, vallah 
boğazdan yuxarı demirəm, bizim borcumuzdur. 

O yan otağa keçib əlində bir fotoşəkillə geri qayıtdı. Atasının 
gənc əsgərlə çərçivəyə salınmış fotosuydu:

-Rəhmətliklə atamın şəklidir. Dünəndən Tovuzda bərk atış-
ma gedir, atam da oradadır, - dedi, – qayıdanda hökmən baş 
çəkəcək. Eh danışılası o qədər söhbətlər var ki! Ancaq, nənəcan, 
hələlik bağda oturun, doğrudan da vəziyyət yaxşı deyil, Allah 
eləməmiş, uşağa bir şey olar. 

Zabit nənənin əllərindən öpüb, mışıl-mışıl yatan uşağı təbəs-
süm dolu baxışlarla süzdü. Sonra adəti üzrə hərbi salam verib 
həyətdən çıxdı. 

...Nənə iki igidin fotosunu sifətinə yaxınlaşdırdı, xəstə xala-
tından bilinirdi ki, hospitalda çəkilib. Əvvəlcə oğluna diqqətlə 
baxdı və indi anladı ki, oğlu bu yaşda olanda üzünü əməlli-baş-
lı görə bilməyib. Onu doyunca görmək, oxşamaq istəyi həmişə 
ürəyində bir nisgil kimi qalıb. Toyundan sonra da cəmi bir həftə 
evdə qalmışdı. Bu tifil dünyaya gələndə ezamiyyət götürmüş-
dü, demişdi ki, bir ay qalacam. Onda da aprel hadisələri, Allah 
mərdumazarın bəlasını versin... 

Ana oğlunun şəklini öpüb gözünün üstünə qoydu, “can, 
bala, yaralarına anan qurban!” – deyib ağladı. Baxışlarını foto-
dakı hərbi formalı gəncə yönəldəndə ona elə gəldi ki, sahildən 
bəri onunla söhbət edən zabit ona baxıb gülümsəyir. 

...Şəkildəkiləri bir də öpdü, əli ilə tumarlayıb sinəsinə sıxdı, 
qəlbinin lap dərinliyindən bir pıçıltı dodaqlarına süzüldü: “Mə-
nim əsgər balalarım!”
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GÖZLƏYİRƏM SƏNİ, ƏSGƏR

Son bir ayda Tural Yusifovun xasiyyətində qəribəliklər baş 
verirdi. Həmişə deyib-gülən, əsgər yoldaşları ilə mehriban dav-
ranan, bölükdə hər kəsin doğmasına çevrilən, verilən tapşırıq-
ları can-başla yerinə yetirən bu azərbaycanlı balası hamıdan 
qaçaq, adama yovuşmaz olmuşdu. Fikirli-fikirli gəzib dolaşır-
dı, tamamilə özünə qapanmışdı, gecələr yata bilmir, səhəri diri-
gözlü açırdı. Hətta bir neçə dəfə hərbi qayda-qanunu pozmuş, 
tapşırıqları başdansovdu yerinə yetirmişdi.

Gecə növbətçisi serjant Sokolov kazarmada hamının yatdığı 
vaxt Turalın gecə paltarında hərbi hissənin həyətində gəzişdi-
yini görmüşdü... 

Tural “kurilka”dakı (siqaret çəkmək üçün yer) oturacaqda 
əyləşib ilk dəfə görürmüş kimi göydəki ulduzlara baxırdı. Say-
sız-hesabsız ulduzlar arasından özünün bəxt ulduzunu axta-
rırdı. Qütbdə par-par parıldayan qoşa ulduza gözlərini dikdi. 
Nəsə yadına düşüb qeyri-ixtiyari qımışır, dodaqları tərpənirdi. 
Bir zamanlar Lalə ilə birlikdə ulduzlara baxa-baxa qovuşacaq-
larına tam əmin olmuşdular. İndi isə o günlər yadına düşüb 
bulud kimi dolmuşdu. Siqaret yandırıb acı tüstünü elə iştah-
la ciyərlərinə çəkirdi ki, elə bil bu zəqqutum tüstü dərdinə 
məlhəm olacaq. Fikri, xəyalı uzaqlarda cövlan etməkdəydi. O 
qədər dərin düşüncələrə qərq olmuşdu ki, bayaqdan yanında 

AYAZ İMRANOĞLU

Ayaz İmran oğlu Abbasov 15 mart 
1959-cu ildə Zəngilan rayonu, Zərnəli 
kəndində anadan olub. 
Hazırda Bakı şəhərində yaşayır.



Bayraq hekayələr toplusu

121

dayanıb ona maraqla tamaşa edən Sokolovu görmürdü. Hətta 
Sokolovun onun soyadını çağırması Turalı xəyal dünyasından 
ayıra bilmirdi. Sokolov ikinci dəfə:

-Yoldaş Yusifov, nə üçün yatmırsan? Bəlkə xəstələnmisən,
kömək edə bilərəm, - deyəndə xəyallardan ayrıldı.

Əsəbləri tarıma çəkilmiş adamlar kimi çönüb Sokolovu süz-
dükdən sonra avtomatdan çıxan gilizlər kimi səksənib kənara 
sıçradı:

-Heç nə, heç nə! – kəkələyib siqaretin kötüyünü yanındakı
zibilqabına atıb ayağa durdu. Sokolova məhəl qoymadan iti ad-
dımlarla kazarmaya girib çarpayısına uzandı.

Turalın bu qəribə hərəkətləri komandir-zabit heyətini, əsgər 
yoldaşlarını çox narahat edirdi. Həmvətənli əsgər yoldaşları 
onu dilə tutub nə baş verdiyi ilə maraqlansalar da, onları da 
acılayıb uzaqlaşırdı. Çəkdiyi acıları he, kimlə bölüşmədiyindən 
əsəbilik bütün vücuduna hopmuşdu.

Səhər yoxlamasında cərgəyə düzülən əsgərlərin hər biri 
səliqəsi ilə göz oxşasa da, Tural yenə də üzünü qırxmamışdı, 
boyunluğunu yenisiylə əvəz etmədiyindən çirkli idi. Bölüyün 
starşinası gizir Klimenko bunu görüb əmr verdi:

-Sıravi əsgər Yusifov, bir addım irəli!
Tural əmri eşidən kimi bir addım qabağa çıxıb farağat ko-

mandasını aldı:
-Sıravi əsgər Yusifov sizi eşidir, yoldaş gizir.
-Bu nə özbaşınalıqdır, nə üçün səhər yoxlamasına hazır de-

yilsən? On dəqiqə vaxt verirəm, get, özünü səliqəyə sal, - son-
ra Klimenko səsini yumşaldıb həlim səslə - səhər yeməyindən 
sonra yanıma gələrsən, - söylədi.

-Oldu, yoldaş gizir, - günahkar adamlar kimi başını aşağı sa-
lıb verilən tapşırığı yerinə yetirməyə getdi.

“Hər bir əsgərin sağlamlığı, nümunəvi davranışı əsas şərtlər-
dəndir” – Klimenko bunu özünə şüar etmiş, əsgərə qayğı onun 
həyat tərzinə çevrilmişdi. O ki qaldı Turalın səhər yoxlamasına 
hazırlıqsız çıxmasına, o, belə hallarla rastlaşdıqda həmin əsgərə 
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mütləq xəbərdarlıq, ya da şifahi töhmət elan edərdi. Yox, əgər 
belə hal bir neçə dəfə təkrar olunardısa, öz cəza üsullarını tət-
biq edərdi - mətbəxdə kartof təmizləmək, donuz fermasında bir 
neçə gün işləmək, ya da bir ayaq üstə əlləri yuxarı vəziyyətdə 
dayanmaq. Klimenko bu dəfə nədənsə Yusifova güzəşt etdi.

Əsgərlərinə doğma övladı kimi yanaşan, qayğısını çəkən, 
mərhəmətini əsirgəməyən gizir bayaqdan kabinetində oturub 
Yusifovu düşünürdü: “Hər şey bir müddət öncə əsgərə gələn 
məktubdan sonra oldu. Əsgərin özünə qapanmasının səbəbi 
zənnimcə o məktubdur. Görəsən, o məktubda nə müəmmalı 
sirr var ki, əsgər belə küskün hala düşüb?” Durub rəfə yaxın-
laşdı. Burada hər bir əsgərin ayrıca qovluğu var. Əsgərlər hərbi 
xidmətə başlayan gündən onların yaşadığı ünvana – validey-
nlərinə, məktəbə məktub yazardı ki, onların xasiyyətnaməsi-
ni göndərsinlər. Bu xasiyyətnamələr ona əsgərləri tanımağa 
kömək edirdi. Yusifovun dosyesi saxlanan qovluqdakı xasiy-
yətnamələri bir də oxudu. Hər iki məktubda onun nümunəvi, 
zəhmətkeş gənc olduğu xüsusi vurğulanırdı. 

Fikirlər gizirdən əl çəkmirdi: “Bu duruma səbəb bəlkə o 
məktub deyil. Bəlkə əsgər yoldaşları ilə mübahisə, yaxud dava 
edib, yaxud kimsə möhkəm xətrinə dəyib, o da incik düşüb? 
Yox, yox, elə bir şey olsaydı, mütləq bilərdim. Əsgərlik həya-
tının incəlikləri ilə yanaşı, həm də yazılmamış qanunları da iş-
ləkdir – “molodoy”, “starik”, “ded” və. s. Yusifov “molodoy” 
deyil ki, “ded”lər onu döyə”. Müxtəlif xalqlardan və ailələrdən 
əsgərliyə gələn gənclərin özünəməxsus adət-ənənələri, milli 
dəyərləri var. Gərək bir-birinə sayğı bəsləsinlər ki, xoşagəlməz 
vəziyyət ortaya çıxıb problem yaratmasın”. 

Klimenkonun ağlından cürbəcür şübhələr dolaşıb keçsə də 
heç cür Yusifovun “dərd”inin səbəbini tapa bilmirdi. Onu hərbi 
tibb məntəqəsinə göndərdi ki, sağlamılığında psixoloji problem 
yaşanır bəlkə. Oradan da cavab gəldi ki, Əsgər Yusifov tam sağ-
lamdır....
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***
Dostundan məktub almışdı. Məktubdakı hər söz, hər cüm-

lə nöqtəsinə, vergülünə kimi yaddaşına hopub onu təsir mən-
gənəsində sıxırdı, ağrılı tikan kimi ürəyinə sancılıb sızladırdı. 
Dostu yazırdı: “Tural, son aylar Lalə çox dəyişib, tamam başqa 
qız olub. O, daha sən gördüyün və tanıdığın Lalə deyil. Qəsə-
bəmizə qonaq gələn şəhərli oğlanla tez-tez kinoya, konsertə, 
gəzməyə gedirlər. O qədər mehribandılar ki, elə bil neçə illərin 
sevgililəridir. O, səni tamam unudub”.

Hər dəfə məktubda yazılanlar yadına düşəndə qəm dərya-
sında boğulur, özü özünə suallar verir, cavabını tapa bilmirdi: 
“Canımdan çox sevdiyim Lalə bu cür dəyişə bilərmi? Ağca aşıq 
pirində and içib əhd-peyman bağladığımız nə tez yadından 
çıxdı? Budurmu sədaqət, vəfa, etibar? Dözə biləcəyəmmi bu 
dərdə? Canımdan can ayrılmış kimi yarımcan olmuşam. Eh... 
vəfasız dünya, insanların da özün kimi vəfasızmış”...

Gecələr yuxuda tez-tez sayaqlayır, qışqırır, hirslənir, sonda 
da yazıq-yazıq ağlayırdı. Çarpayı qonşusu oyadanda nə baş 
verdiyini yada sala bilmirdi. Üstünə çəmkirirdi ki, niyə qoy-
mursan yatam. Əsgər yoldaşı da, - ağzına gələni sayaqlayırsan, 
sən məni qoymursan yatmağa, - deyib gülürdü....

...Klimenko həmin gün Turalla görüşdü, ancaq verdiyi sual-
lara inanandırıcı cavab ala bilmədi. Tural “bəli”, “xeyr”lə sual-
lardan yayınırdı. Klimenko əl çəkmək istəmirdi, sözləri onun 
ağzından sanki kəlbətinlə dartıb çıxarırdı. Gizir uzunmüddətli 
həyat təcrübəsindən istifadə edib əsgərinin qılığına girib hər 
şeyi öyrənməyi bacarırdı. 

Nəhayət, Tural içində kükrəyən, fırtınaya çevrilən ağrılarını 
ətraflı açıb tökdü...

Gizir məqsədinə çatdığı üçün gülümsədi, - eh cavanlıq, cavan-
lıq, - deyib dərindən köks ötürdü. Təzə-təzə dən düşən saçlarına 
sığal çəkib, sarı bığının uclarını burub gəncliyini xatırladı. Han-
dan-hana Turalın gözlərinin içinə baxıb təsəlli verməyə çalışdı:
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-Ola bilər, ola bilər, cavan oğlan. Ağrısı, acısı olsa da, sev-
ginin hər cəfası şirindir. Bir də mən bilirəm ki, sizdə bağlanan 
əhd-peyman saf sevgi andıdır. O qızın andına sadiq olmaması-
na inanmıram. Özü də Oğuz - Türk qızı ola. Sizin xalq haqqın-
da bilgilərim çoxdur. Axı hərbi xidmətimin bir hissəsini sizin 
ellərdə keçirmişəm, adət-ənənələrinizdən, milli ruhunuzdan, 
dəyərlərinizdən də xəbərim var. Qadınlarınız namuslu, ismətli-
dir, sevgisinə sədaqətlidirlər. Ərlərini başının tacı bilirlər. Ona 
görə də kişiləriniz qadınlara Tomris, Burlaxatun, Bəyim, Nigar 
kimi adlar verirlər. Nağıl və dastanlarınızda müsbət qəhrəman 
qadınlar daha çoxdur. Bu yaxınlarda “Dədə Qorqud” filminə 
baxdım. Qadınlar orada ucadan uca tutulur. O ki qaldı sənin 
başına gələn məktub əhvalatına, bir az düşünmək, gözləmək 
və səbir etmək lazımdır. Sizdə belə atalar sözü də var: “Hirs-
li başda ağıl olmaz”. Çox müdrik kəlamdır. Səbirli ol, özünə 
gəl. Nə bilirsən dostunun yazdıqları düzdür? Onun yazdıqları 
yanlış da ola bilər, inanıb hər şeyin üstündən qara xətt çəkmək 
olmaz...

Klimenko nəyisə yadına salırmış kimi bir anlıq fikrə getdi. 
Sonra mavi gözlərini qıyıb söhbətinin davamına başladı:

-Hərbçilərin həyatında belə hadisələr tez-tez olur. Valya ilə 
təzə evlənən vaxtlarımız idi. Bir övladımız vardı. Bir dəfə məni 
altı aylıq ezamiyyətə göndərdilər. Qəflətən yola düşdüyümüz-
dən imkan olmadı ki, ailəmə baş çəkəm, sağollaşıb yola düşəm. 
Düz dörd ay yarım ailəmlə heç bir əlaqə yarada bilmədim. Elə 
bir yerdə idik ki, ətraf aləmlə tam təcrid olunmuşduq. Hətta 
məktub yazıb yola salmaq mümkün deyildi. Dörd ay yarım-
dan sonra bizi gətirib bir qəsəbənin yaxınlığında yerləşdirdilər. 
Məktub yazsam da cavab ala bilmədim, narahatlığım birə-beş 
artdı. Gecə-gündüz narahatlıq içində başımı itirmişdim, eza-
miyyət vaxtımı bitirən kimi arvadıma, uşağıma xeyli hədiyyə 
alıb evimə gəldim. Həyət qapısının zəngini dəfələrlə bassam 
da qapını açan olmadı. Nigaranlıqdan özümü itirəcək dərəcəyə 
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çatmışdım. Mənim gəldiyimi bilən qonşu Sveta qarı “xoş gəl-
din” etdikdən sonra xalatının cibindən evimin açarlarını çıxa-
rıb mənə verdi, - arvadın səndən küsüb uşağı da götürüb atası 
evinə gedib, - dedi. 

Yol yorğunu olduğumdan Sveta qarıya “niyə”, “nə üçün” 
suallarını vermədən qapını açıb içəri girdim. Ayağımı içəri qo-
yan kimi sonsuz uçuruma, boşluğa düşdüyümü hiss etdim. 
Elə bil otaqların divarları, döşəmələri, tavanları, stol, stullar, 
qab-qacaqlar müdhiş sükuta qərq olmuşdular. Evdəki sükut-
dan qulaqlarım tutulurdu. Otaqların birinin qapısını açanda o 
bir otaqların qapıları sanki üstümə qışqırırdılar: “məni də aç, 
məni də aç!”. Allah heç bir evi qadınsız, uşaqsız qoymasın. 
Otaqları gəzdikcə dəli olmaq dərəcəsinə çatırdım. Qaynatamgil 
yaxın şəhərdə yaşayırdı, tez onlara getdim.

Qaynatamgildə Valya mənimlə neçə gün küsülü gəzib do-
laşdı. Nə qədər yalvar-yaxar, xahiş-minnət etsəm də barışmaq 
niyyəti yox idi. Heç yaxın da gəlmirdi ki, qəflətən ezamiyyətə 
getdiyimi ona başa salam. Qaynatam dünyagörmüş, arif insan-
dı. Qulağıma pıçıldadı ki, darıxma, barışacaq. Bir gün övladımı 
götürüb yaxınlıqdakı parka getmişdim. Oğlum uşaq yelləncə-
yində oynayır, mən də oturacaqda oturub Valyanı düşünür-
düm. Kiminsə yanımda oturduğunu hiss etsəm də dönüb bax-
madım. Bir də gördüm kimsə əlimin üstünə əlini qoydu. Əlin 
hərarəti tanış gəldi, diksinib baxdım, Valya idi. Bir-birimizi qu-
caqlayıb illərin tamarzıları kimi öpüşlərə qərq etdik. O, hal-qə-
ziyyəni atasından öyrənib barışmağa gəlmişdi. 

-Yoldaş komandir, küsməyinin səbəbi ezamiyyət idimi? -
Yusifov tez-tələsik soruşdu.

-Hə, gözlə ardını danışım, - Klimenko ayağa qalxıb bayaq-
dan dəm alan çaydandan iki stəkan çay süzdü, konfet qabını 
stolun üstünə qoydu, əyləşib söhbətini davam etdirdi:

-Mənim Vitya adlı bir uşaqlıq dostum var, bu şəhərin o ba-
şında yaşayır, vaxtaşırı ailəliklə bir-birimizə get-gəl edirik. Çox 
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zarafatcıl, baməzə adamdı. O, bilir ki, Valya məni çox qısqanır. 
Mən olmayanda ailəliklə bizə gəlişlərində əlinə fürsət düşür ki, 
Valyanı cırnatsın:

-Nə ezamiyyət, hamısı boş şeydi, o, sevgilisi ilə Nalçikdə isti-
rahətdədir. Qayıdan kimi səni boşayıb onunla evlənəcək.

Valya əvvəlcə bu söhbəti zarafat kimi qəbul eləsə də, son-
radan götür-qoy edir ki, bəs niyə mən məktub yazmıram, 
zəng etmirəm. Beləcə, şübhələr dolur içinə, Vityanın zarafatını 
həqiqət kimi anlayır. Bundan sonra Valya acıq eləyib atasıgilə 
gedir. Bunları sənə danışmaqda məqsədim odur ki, dostunun 
yazdıqları kimi olmaya bilər. Dostun Lalə ilə danışmayıbsa, qı-
zın kiminləsə kinoya, konsertə getməsi o demək deyil ki, onun 
yeni sevgilisidir. Həmin oğlan yaxın dost, qohum da ola bilər. 
Xətrinə dəyməsin, o qədər yaxın “dost” tanıyıram ki, dostunun 
sevgilisini zorla, yaxud xoşla ələ keçirib. Otur, yaxşı-yaxşı dü-
şün, sevgilinə məktub yaz, yəqin ki, sevindirici xəbər alarsan. 
Yoxsa ömür boyu əzab çəkərsən. İlk məhəbbətin yarası heç vaxt 
sağalmır, əsgər.

Sıravi əsgər Yusifov komandirinin yanından çıxanda qəlbin-
də bir ümid işığı yaransa da yenə də könlü qırıq idi, inamı özünə 
qayıtmamışdı. Əvvəlki sevən və sevilən Tural ola bilmirdi, elə 
bil başqalaşmışdı. Özünü - Laləni dəlicəsinə sevən, sevgisi na-
minə hər cəfanı çəkməyə hazır olan Turalı axtarırdı. Tapacaq-
dımı? İnanmırdı ki, Laləyə məktub yazıb sevindirici xəbər eşi-
dəcək. Axı onun başqa sevgilisi var, yəqin nişanlıdırlar, bəlkə 
toyları da olub. Bunları fikirləşəndə yerə-göyə sığmırdı, bəxtini 
söyürdü. “Yox, yox, bu ola bilməz!” - mızıldana-mızıldana hər-
bi hissənin girəcəyindəki ağcaqayın ağacının yanına necə gəldi-
yini özü də bilmədi. Kim onu bura gətirdi? Şirin xəyalların və 
xatirələrin məskəni olan bu yerə çoxdan gəlmirdi. Bir vaxtlar 
Lalədən məktub gələndə əsgər yoldaşlarından aralanıb bura 
gələr, məktubu həvəslə açar, dönə-dönə doymazlıqla oxuyardı. 
Heyif o məktublardan. Dostundan gələn o məktubdan sonra 
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Lalədən aldığı məktubların hamısını yandırmışdı. İndi ağcaqa-
yın o günləri bir daha xatırlatdı. O, ağcaqayını “yaralamışdı”, 
əsgər bıçağı ilə ağacın görünməz yerinə “Lalə” yazmışdı. İndi o 
sözləri axtarırdı. Tapdı, ağac boy atmışdı, yazı yerdən bir qarış 
ucada idi. Dəfələrlə ağaca su vermişdi ki, tez böyüsün. Onda 
“Lalə” sözü də ucada görünəcəkdi. Əlini yazdığı sözün üstün-
də gəzdirib xeyli tumarlaya-tumarlaya oxşadı. İstədi o sözü 
öpə, niyəsə bu fikrindən vaz keçdi, bir addım geri çəkilib həs-
rətlə yazıya baxdı.

Hərbi qaydalara görə axşam yeməyindən sonra yatmaq 
əmrinə kimi iki saat istirahət vaxtı verilirdi. Bu iki saatda 
hərə özünə aid işlə məşğul olurdu. Tural qırmızı qələmini və 
bir neçə ağ vərəq götürüb “qırmızı guşə”yə çəkildi. Klimen-
koya söz vermişdi ki, Laləyə məktub yazacaq. Qarşısındakı 
vərəqlərə nə yazacağını anışdıra bilmirdi. Vida məktubumu 
yazsın? Qələmi kağızın üstünə qoyanda barmaqları titrədi. Ya-
zacaqlarını bayaqdan beynində götür-qoy etsə də ürəyi qələmə 
“icazə” vermirdi. Fikirləri qəlbini, dilini, əllərini, qələmini, ka-
ğızı yandırırdı. Uzun müddət ağ kağıza, barmaqları arasındakı 
qələmə baxa-baxa qaldı. Bir anda iki damcı göz yaşı kirpikləri 
arasından süzülüb bəyaz kağıza düşüb hopdu, kağız üzərində 
iki ləkə yarandı. İstədi kağızı eləcə qatlayıb, zərfin içinə qoyub 
Laləyə yollasın. Məktubun adı da “iki damcı göz yaşı” olsun. 
“Yatmaq!” əmri veriləndə o, hələ də göz yaşları hopmuş kağıza 
baxa-baxa qalmışdı...

Növbəti axşam yenə “qırmızı guşə”yə çəkilib məktub yaz-
maq istədi. Bu dəfə yazdı, pozdu, cırdı, nəhayət, ürəyindəkiləri 
ağ kağızın üzərinə köçürdü. Məktubu hərbi hissənin girəcə-
yindəki poçt qutusuna salanda bir xeyli əlindən buraxmadı, - 
“bəlkə göndərməyim?” 

Artıq məktub poçt qutusundaydı. 
Bir vaxtlar hər dəfə Laləyə məktub göndərəndə sevinirdi, 

bilirdi ki, Lalə məktubu alan kimi cavab yazacaq. Lalə hamı 
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kimi ənənəvi - “hörmətli məktub”, “şanlı məktub”la başlayan 
məktublar yazmazdı. Onun məktubu “gözləyirəm səni, əsgər!” 
sözləri ilə başlayardı. Bu məktubu isə Tural ümidsiz yola saldı, 
inanmırdı ki, cavab gələcək. Fikirləşirdi ki, bu sonuncu məktub-
dur. Axı Tural Laləyə vida məktubu yazmışdı. Laləni acılamasa 
da, sonda - “get, etibarsız, əhdinə, vəfana xilaf çıxdın. Sənə xoş-
bəxtlik arzulayıram. Sən arzularımın işığını söndürüb məni də-
rin quyuya saldın. Tək-tənha orda necə yaşayım?” - yazmışdı. 
Bir vaxtlar bu sözlərin tam əksini yazardı. Onda arzular sonsuz, 
gen-bol, təzə-tər idi. İndi isə saralıb solmuşdu...

Poçt qutusunun qarşısında dayanıb düşüncələr burulğanın-
da çabalayırdı: “Dostu yazırdı ki, Lalənin görüşdüyü oğlan ilk 
baxışdan səliqə-sahmanlı, mədəni, alicənab görünür. Deyilənə 
görə ali təhsillidir, Bakıda hansısa iri müəssisədə mühəndisdir. 
Bu yay həmişə bir yerdə olublar, tez-tez dağa, meşəyə gedirlər. 
O gün Həkəri çayında oğlanı çiməndə, Laləni də sahildə oturub 
ona tamaşa edəndə görüblər. Sənə etdiyi xəyanətdən qeyzlənib 
Laləyə daha salam da vermirəm. İkisi bir-birinə çox oxşayırlar, 
həm də bir-birinə yaraşırlar, bir almanın iki üzü kimidirlər. Oğ-
lanın maşını, deyilənə görə Bakıda evi də var”.

Tural düşüncələr aləmindən ayrıla bilmirdi: “Bizim rayonun 
qızları Bakıda yaşamağa meyilli olurlar. Yazıqlar rayon yerlə-
rində səhərdən qaş qaralana kimi o qədər işləyirlər ki, gəncli-
yinin necə gəlib keçdiyindən xəbərləri olmur. Ağ atlı oğlanları 
şəhərdən gələcəyi ümidi ilə yaşadıqca ömür-gün keçir. Qarşıla-
rına çıxan ütülü şəhərli oğlana bənd olub seçimsiz-filansız ərə 
gedirlər. Qəsəbəmizdən üzaq şəhərlərdə yaşayan qızlar yaman 
çoxalıb. Əvvəllər oğlanlar işin-gücün azlığından kəndlərdən 
qaçıb Rusiyanın ucqar çöllərinə işləməyə gedirdilər. Elə orada 
da rus Nataşalarına ilişib ailə qurar, doğmalarından xəbərsiz 
ömür çürüdərdilər. Ömür keçəndən sonra Nataşalar bizim oğ-
lanları bəyənməzdilər. 

“Qızım şəhərdə yaşayır” sevincli ata-analar həmişə qızları-
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nın ağ günə çıxdığını, xoşbəxt olduğunu ağızdolusu danışar-
dılar. Qız valideynləri qapılarını döyən elçilərə ilk sualları bu 
olurdu ki, oğlan şəhərdəmi yaşayır? Daha soruşmurdular ki, 
şəhərdə neyləyir, nə peşə, sənətin sahibidir, oğlanla qızın xasiy-
yətləri düz gələcəkmi?

Tural kimdir? Atası, anası, qardaş-bacısı olmayan, nənə hi-
mayəsində böyüyən yetimin biri. Yəqin o oğlanın ata-anası im-
kanlıdır, Laləyə çoxlu qiymətli daş-qaş alacaqlar. Lalə də hər 
dəfə şəhərdən qəsəbəyə gələndə doğduğu gözəl-göyçək uşaq-
ları ilə qəsəbənin mərkəzinə çıxacaq, mən də Laləni görəndə 
içim qan ağlayacaq. Kaş, onu sevməyəydim. Ehh... Sevgi sifa-
rişlə olsaydı nə vardı ki... Sevgi özü gəlib sevənin yaxasından 
zəli kimi yapışır.

Başımı aşağı salıb kasıbçılığımı yaşayırdım. Yatsam yuxu-
da da görməzdim ki, müəllim ailəsində böyüyən Laləni sevə-
cəyəm. Bir də ayılıb gördüm ki, eşq atəşində yanıram. Yazıq 
nənəm qohum-qonşudan eşidib biləndə ki, Laləyə aşiq olmu-
şam, qız da mənə biganə deyil, sevinmişdi. Əsgərliyə gəlmə-
mişdən bir neçə gün öncə mənə dedi: 

-A bala, eşitmişəm Ərşad müəllimin qızına vurulmusan, gəl-
sənə o qızın başına bir yaylıq bağlayaq ki, elçi düşən olmasın. 
Bilsinlər ki, qız əmanətdir, yəni qızın gözləyəni var. 

Mən yarızarafat, yarıgerçək nənəmin sözlərinə güldüm:
-Bikar qalmısan, nənə. Sən deyənlər qaldı keçmişdə. Biz

əhd-peyman bağlamışıq, bir-birimizə söz vermişuk.
-Təki sən deyən olsun, ay bala, - nənəm gülümsəmiş, sevinc-

dən qol-qanad açmışdı.
Laləyə elə inanmışdım ki, heç vaxt onun xəyanət edəcəyi ağ-

lıma gəlməzdi. Lalənin anası ilə nənəm çəpərdibi söhbət edən-
də Gülbahar xala qəti bildirmişdi ki, Tural əsgərliyə arxayın 
getsin, Lalə ilə Turalın ulduzları elə barışıb ki, onları heç kim 
və heç nə ayıra bilməz. Eh, Lalə, Lalə! Qəlbimə sağalmaz dağ 
çəkdin...”
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*** 
Tural məktubu göndərdiyi vaxtdan günlər, həftələr ötmüş, 

ay başa çatmağa az qalmışdı. İndi əvvəlkindən daha çox da-
rıxırdı. Niyəsə vida məktubundan sonra günləri, həftələri de-
yil, saatları, dəqiqələri sayırdı. Laləyə vida məktubu yazdığı 
üçün hərdən özünü qınayırdı...

Səhərdən təlim mərkəzində müxtəlif çaplı silahlardan istifa-
də etmək qaydalarını öyrənən bölük bir az əvvəl yorğun qayıt-
mış, qısa istirahətdən sonra nahara getmək üçün hərbi hissənin 
meydançasında sıraya düzülmüşdü. Növbətçi əsgərlərə gələn 
məktubları paylayırdı, Turala məktub verəndə gözünün içinə 
baxıb gülümsədi. Tural məktubu alan kimi əlləri özündən asılı 
olmayaraq titrəməyə başladı. Elə bil zərfin içinə enerji burax-
mışdılar. Maqnit kimi Turalı özünə çəkirdi. Az qalırdı zərf in-
san kimi dil açıb danışsın, qışqırsın ki, “nəyi gözləyirsən, məni 
tez oxu!” Dostlarından ona altdan-altdan baxanları, dodaqaltı 
qımışanları da görürdü. Ancaq onun məktub almasını təbrik et-
məyə əsgər yoldaşları çəkinir, heç nə demirdilər. Həyəcandan 
Turalın pörtdüyünü görməmək mümkün deyildi. Zərfin üstün-
dəki yazını görən kimi Lalənin xəttini tanıdı. Zərfin içindəki 
vərəqdə yazılanlardan xəbərsiz olsa da dodaqlarına qonan tə-
bəssüm çox şeydən xəbər verirdi, sevincdən gözləri dolmuşdu. 
Pıçıltılarını ancaq özü eşidirdi: “nə gözəl xəbər oldu, gördüyüm 
yuxu bu imiş”. 

Dünən gecə gördüyü yuxunu məşhur yuxuyozanlar kimi, 
yaddaşında çözələdi: “Qəsəbənin yuxarısındakı “Lalə düzü” 
lalələrdən qırmızı rəngə boyanmışdı. Tural ağ atın tərkində 
gəlib çıxmışdı “Lalə düzü”nə. Atdan düşüb lalələrdən bir qom 
yığdı. Laləliyin o başında gəlinlik libasında Lalə ona əl edirdi. 
Tural ona tərəf getdikcə, Lalə ondan uzaqlaşırdı. Lalə gedib bir 
komanın qapalağı ağzında dayanıb Turala əl edir, şirin səsiylə 
onu çağırırdı:

-Hayıfdı, niyə lalələri dərib al-qana boyadın. Sənin Lalən 
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mənəm, gəl məni dər. Bu kasıb komamızda çiçək balalar dün-
yaya gətirək, - söyləyib komaya girdi. 

Tural qaça-qaça onun ardınca komaya girsə də Laləni axtarıb 
tapa bilmədi...

Yuxudan hövlnak oyanan Tural xeyli vaxt özünə gəlmədi....
Sən demə Lalədən məktub alacaqmış. Fərqinə varmırdı 

məktubda Lalə nə yazıb. Ən vacibi odur ki, ona cavab yazıb, bu 
ona bəs edər. Sağ olsun Klimenko, onun tövsiyəsi öz bəhrəsini 
verdi.

Əlindəki zərfi uşaq oyuncaq oynadırmış kimi bir neçə dəfə 
o üz-bu üzə çevirib baxdı, gördüyünə inana bilmirdi. Əgər yol-
daşları yan-yörəsində olmasaydı, bu cansız zərfi dönə-dönə
öpər, bağrına basardı.

Lalənin xətti də özü kimi gözəl idi. Zərfin ünvan yazılan 
üzündə hərflər gözəl xətlə muncuq kimi düzülmüşdü. Həmişə-
ki kimi məktub yenə qırmızı qələmlə yazılmışdı.

Starşina Klimenkonun gur səsi onu xəyallardan ayırdı: “Bö-
lük, farağat! Sağa dön! Sol çiyin üstə addımla marş! Bölüyün 
mahnısını oxuya-oxuya yeməkxanaya doğru!”. Bölük “Üç 
tankçı” mahnısını oxuya-oxuya meydançadan üzü yeməkxana-
ya addımlayırdı. Mahnının gur sədaları ucsuz-bucaqsız Tayqa 
meşəsinə yayılırdı.

Əsgər yeməkxanasında hamının başı yeməyə qarışmışdı. 
Tural da yeyirdi, ancaq hara, niyə, necə yeyirdi, xəbəri yox idi. 
Əlini çörəyə, boşqaba, qaşığa uzatsa da, fikri döş cibində - ürə-
yinin üstünə qoyduğu məktubdaydı. Tez-tez əlini döş cibinə 
toxundurub yoxlayırdı ki, məktub yerindədirmi. Məktubu tez 
oxumaq istəyi ilə alışıb-yanırdı.

Başında bir sual dolaşırdı - məktubu harada oxusun. Tapdı. 
Nahardan sonra bölüyün qısa istirahəti zamanı fürsət tapıb tez 
ora cumdu - ağcaqayının kölgəsinə. Kürəyini ağacın iri gövdə-
sinə söykəyib zərfi döş cibindən çıxardı, bir məktuba, bir də 
ağacın gövdəsinə yazdığı “Lalə” sözünə baxdı, “Lalə” sözü də 
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sevincək ona baxırdı. Məktub onun sinəsindəki tərdən bir azca 
yaş olmuşdu. 

Həyəcandan az qalırdı ürəyi yerindən çıxsın. Zərfi açdı. Elə 
həmin andaca burnuna xoş ətir dəydi - həmişə sevə-sevə qox-
ladığı kəklikotu ətri. Qəsəbələrinin üst tərəfindəki “Quş qaya-
sı” dağının ətəklərindəki kəklikotunun ətrini anındaca tanıdı. 
Qəsəbə əhli kəklikotu, qantəpər, quzuqulağı, şomu, əvəlik, şə-
faverici dərman bitkiləri yığmağa “Quş qayası”na gedərdilər. 
Biz tərəflərdə belə bir rəvayət var: Bir Bilici baba adında loğman 
istənilən xəstəliyi müalicə edirmiş. “Quş qayası”nda bitən ot-
lardan müxtəlif məlhəmlər hazırlayarmış.

Kəklikotunun yarpaqları, çiçəkləri qurusa da ətri hələ də 
zərfin içində qalmışdı. Tural bu xoş ətri ciyərlərinə çəkdikcə 
özünü doğma yerlərdə hiss etdi, torpağın ətrini duydu: “yaxşı 
oldu, kəklikotunu dəmləyərəm, özüm də içərəm, Klimenko da, 
əsgər yoldaşlarıma da verərəm.

Zərfin içində Lalənin şagird dəftərinin qoşa vərəqinə yazdığı 
məktub və şəkli vardı. Qeyri-ixtiyari dodaqlarını şəklə yapış-
dırıb öpdü, elə bil ki, susuzluqdan cadar-cadar olmuş dodaq-
larına həyat suyu, şirinlik, hərarət axdı, çoxdan Turalın üzünə 
həsrət qalmış təbəssüm əvvəlki yerinə qondu.

Məktubu birnəfəsə oxudu:
“Günaydın, əzizim, mənim küsəyənim. Çoxdandı səndən 

məktub almırdım. Fikirləşirdim ki, hərbi təlimə getmisiniz, 
məktub yazmağa imkanın yoxdu. Buna baxmayaraq hər gün 
poçtalyon Abbas dayının qarşısını kəsib soruşurdum ki, mənə 
məktub gəlibmi? Hərdən də beynimə qara-qura fikirlər gəlirdi. 
Deyirdim bəlkə rus gözəlçələrinə başın qarışdığından mən ya-
dından çıxmışam. Sən demə, mənim haqqımda pis və yalan xə-
bər aldığından küsübmüşsən. Qoy deyim, ürəyin yerinə gəlsin, 
sənin şübhələndiyin oğlan mənim ögey qardaşımdı. Təəssüf... 
Mənsə darıxa-darıxa özümə təsəlli verir, özümü ovudurdum. 
Məktubda yazdıqlarını həyəcanla oxudum. Sənin ürək döyün-
tülərini duydum, narahatlığını yaşadım. Əzizim, əsgəri xidmə-
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tinin tez başa çatmasını elə arzulayıram və gözləyirəm ki. Sənsiz 
keçən günləri, ayları ömürdən saymıram. Həm də fikirləşirəm 
ki, bu həsrət, ayrılıq bizi daha da doğmalaşdırır. Axı şair demiş-
kən, darıxmaq sevməkdi, Məhəbbət hər zaman uzaqlıq sevib. 
Deyirlər, əsgərlik kişilik məktəbidir. Sən Sibir soyuğunda mə-
tinləşirsən. Yolunu gözləyirəm. Elə arzulayıram qovuşacağımız 
günü. Yadında saxla, demişəm, sən mənim kişimsən”...

Tural məktubu dönə-dönə oxuyurdu, oxuduqca da özünü 
qınayırdı. Cavab məktubuna ad da qoydu: “Acı suallara şirin 
cavablar”. Dərindən köks ötürdü. Gözləri nəmləndi. Bu göz 
yaşları nə qədər turşməzə olsa da, bir o qədər də sevgi kimi 
şipşirin idi. “Demək o üç sözü hələ də mənə deyir: “sən mənim 
kişimsən”. Qürurlanıb gülümsədi. Yenə xatirələr burulğanında 
şirin xəyalları şahə qalxdı: “Lalə ilə bir sinifdə oxuyurdu, çox 
dəcəl qız idi, yetənə yetirdi, yetməyənə daş atırdı. Atası onu oğ-
lan təbiətli böyütmüşdü, ən çox da oğlanlarla dava edirdi. Atası 
Ərşad müəllim məktəbin direktoru olduğundan məktəbin ər-
köyünü kimi ad çıxarmışdı. Onun sözünün üstünə söz demək 
olmazdı. Səkkizinci sinifdə oxuyanda bir gün Turalın dostunu 
nədən ötrüsə sinif yoldaşlarının yanında döymüşdü. Həmin 
vaxt Tural məktəbin idman meydançasında yuxarı siniflərin 
şagirdləri ilə futbol oynadığından hadisədən xəbəri olmayıb. 
Dostunu döyüldüyünü biləndə hirslənmiş, elə sinif yoldaşları-
nın yanındaca Laləyə şillə vurmuşdu. Lalə Turalın bu hərəkəti-
ni çaşqınlıqla qarşılasa da, deməyə söz tapmayıb sonda əsəbi-
liklə: “sən kimsən, kişimsən, məni vurursan?” - qışqırmaqdan 
başqa çarə tapmayıb üzünü çevirib getmişdi. O gündən Lalə 
bir daha heç kimlə dava etmədi, hamıyla mehriban davrandı, 
dəcəlliyi yoxa çıxdı, ağır oturub batman gəzdi. Sonralar “sən 
mənim kişimsən” sözləri bir dəfə də təkrar olundu. Onda artıq 
Lalə ilə Tural bir-birini sevirdilər. Tural əsgərliyə gedən günün 
əvvəlki gecəsi onlar Turalgilin bağında alma ağacının altında 
görüşdülər. Lalə başını Turalın sinəsinə qoyub xısın-xısın ağ-
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lamış, qulağına pıçıldamışdı: “İki il necə dözəcəyəm, mənim 
kişim?”. İndi yenə məktubunda “sən mənim kişimsən” yazıb”.

Tural həmin gecə çox rahat yatdı. Məktub onun qəlbindəki 
çətin açılan düyünləri açmış, gərginliyi silib-süpürmüş, inamı-
nı özünə qaytarmışdı.

Səhəri gün bölük avtomat silahdan atəş açmaq üçün təlim 
mərkəzindəki poliqona getdi. Tural beş güllə ilə əlli mümkün 
xaldan qırx səkkiz xal toplayıb birincilik qazandı. Gizir Kli-
menko bunu heyranlıqla qarşılasa da Turalın əlaçı əsgər olduğu 
günlər yadına düşüb sakitləşdi, yanına çağırıb təbrik etdi. Tura-
lın üzündə xoşbəxtlik işığının bərq vurduğunu, qara gözlərinin 
sevincdən alışıb-yandığını təcrübəli gizir görməyə bilməzdi.

Aralarındakı yaş fərqini, komandir, əsgər sərhəddini bir 
kənara qoyub köhnə dostlar kimi danışırdılar. Söhbətin şirin 
yerində Tural döş cibindən çıxardığı məktubu Klimenkoya 
uzatdı. Klimenko məktubu əlinə götürüb o üzə, bu üzə çevirib 
içərisindəki şəklə baxdı:

-Ohoo, sənin Lalən budurmu?
-Yoldaş gizir, sevgilimdən gələn məktubdu. Sizin məsləhət 

və tövsiyələriniz işə yaradı, çox sağ olun, - deyərək gülümsər 
baxışlarıyla Klimenkoya minnətadarlığını bildirdi.

Klimenko, - əsl Şərq mələyidir, - söyləyib sözünə ara verdi, - 
bəs nə yazır, barışdınızmı, o oğlan kim idi?

Tural sıxıla-sıxıla sözünə davam etdi:
-Yoldaş gizir, həmin oğlan Lalənin ögey qardaşıdır. Lalənin 

atası Ərşad müəllimin cavanlıq səhvindən doğulub.
-Ohoo, maraqlıdır. Ucundan-qulağından danışa bilərsən?
-Ərşad müəllim Bakıda Pedaqoji İnstitutda qiyabi təhsil 

ala-ala qəsəbəmizdəki məktəbdə müəllim işləyirmiş. İldə iki 
dəfə semestr imtahanlarına gedəndə bir ay müddətində tələbə 
yoldaşı Təranəgildə kirayənişin olurmuş. Təranənin qəlbində 
Ərşada qarşı sevgi oyanır, Ərşad da ona biganə deyilmiş. Gün-
lərin bir günü Təranə ilə Ərşad şəhvət hisslərini cilovlaya bil-
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məyib sevgi macərası yaşayırlar. Gizli sevginin nəticəsində bir 
oğlan uşağı dünyaya gəlir. Elə həmin vədələr Ərşad müəllimin 
valideynləri onu zorla əmisi qızı ilə evləndirirlər. Atası ilə ara-
larında qalın pərdə olan Ərşad Bakıda oğlu olduğunu deyə bil-
mir. Təranə Ərşadın evləndiyindən xəbər tutandan sonra “düz 
elədin, onsuz da mənim ömrümə az qalıb. Sevgimizin yadiga-
rı oğlumuz mənə bəs edər”, - deyib kövrələrək köks ötürür. 
Ərşad müəllim nə illah eləyirsə Təranə dərdini dilə gətirmir. 
Növbəti semestrdə Bakıya gələn Ərşad müəllim Təranənin xər-
çəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyini eşidib üzülür. Onun 
qəbrini ziyarət edib önündə baş əyir: “Sənin necə böyük ürəyin 
varmış, Təranə”.

Təranə işıqlı dünyasını zülmət aləmə dəyişməmişdən əvvəl 
oğlunu uşaq evinə verir ki, Ərşad ailəsində problemlər yaşa-
masın. Ərşad müəllim ha istəsə də oğluna sahib dursun, ancaq 
cürəti çatmır oğlunu uşaq evindən alıb ailəsinin yanına gətirsin. 
Düşünür ki, müəllim adına xələl gələr, el-oba tənəsi ağır şeydi. 
Bakıya gələndən-gələnə uşaq evinə gedər, oğlu ilə görüşərmiş. 

Beləcə, illər ötür...
Allahin cəzasıdırmı, nədirsə, Ərşad müəllim əmisi qızı ilə 

evliliklərindən bircə uşaq dünyaya gəlir ki, o da Lalədir. Qadın 
neçə dəfə hamilə qalsa da, bətnindəki döl inkişaf etmir, tələf 
olur. Həkimlər bunu qan qohumluğu ilə bağlayırlar, həm də 
qan qrupları eyniymiş. Lalə də qardaş-bacısız böyüyür, başqa 
uşaqların çoxlu qardaş-bacılarının olduğunu görüb xiffət keçi-
rir. Ərşad müəllim də qızını oğlansayaq böyüdür. 

Bir gün Bakıdan Ərşad müəllimin ünvanına məktub gəlir. 
Məktubu alan arvadı göndərilən ünvanın uşaq evi olduğunu 
görəndə qəlbinə min cür fikirlər dolur. Ərini gözləməyə səbri 
çatmayıb məktubu açır. Beləcə Ərşad müəllimin illərlə gizli sax-
ladığı sirri faş olur. İnsafən həyat yoldaşı da bu xəbəri hay-küy-
lə qarşılamır. Uşağın anasının cavan ölməsi onu kədərləndirir, 
uşağa qarşı qəlbində mərhəmət hissi oyanır. Hətta bir neçə dəfə 
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əriylə Bakıya gəlir, uşağa baş çəkir, ona mehri-məhəbbəti ya-
ranır, birlikdə gəzintiyə çıxır, bir gecə də özləriylə saxlayırlar. 
Qadın həmin gecə uşaqla bir yorğan-döşəkdə yatır, səhər durub 
ərinə, - əmioğlu, onu bu gecə bətnimdən keçirdim, doğma oğluma 
çevirdim. Qızımıza qardaşdır, ona da analıq etmək borcumdur, - 
deyərək Ərşad müəllimin bütün nigaranlıqlarına son qoyur.

Klimenkonun səbri çatmır:
-Bəs sən bunları haradan bilirsən, sevgilin məktubda yazıb?
-Yox, bunları Lalə mənə çoxdan danışıb. Lalənin qardaşı

uşaq evindəki məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirir, Politexnik İns-
titutda təhsil alır. Dostumun oğlanın mühəndis olmasını yaz-
ması düz deyilmiş, hələ tələbədir. Keçən yay qəsəbəyə gəlib yay 
tətili günlərini qardaş-bacı bir yerdə keçiriblər. Dostum da bun-
ları dəqiq bilmədiyindən elə zənn edir ki, onlar sevgilidirlər. 
Lalə məktub yazmasaydı, həmin oğlanın kim olduğunu mən 
də bilməyəcəkdim. Lalə həmişə şəhərdə yaşayan qardaşından 
qürurla danışar, onu görməyi arzulayardı.

Klimenkonun qaşları çatıldı. Lalənin qardaşının taleyinə acıdı:
-Nə yaxşı ki, atası onu atmayıb. Qadına da əhsən ki, doğma

balası kimi sevir onu. Deyirlər ki, ögey analar daşürəkli, əza-
zil olur. Görürsən, belə ögey analar da var, - Klimenko Lalənin 
şəklinə yenidən baxdı, - gözlərindən ağıllı qıza oxşayır, - dedi.

-Hə, bizim qızlar sevdiklərinə həmişə vəfalı olurlar.
-Bilirəm, bəs bura nə yazıb? - şəklin arasında yazılan sözləri

anlamadığına görə soruşdu:
-Yoldaş gizir, yazır ki, “səni gözləyirəm, əsgər”.
-Tərcümə elə, nə deməkdir?
-Jdu tebe, soldat...
Təlimdən sonra Tural Lalənin göndərdiyi kəklikotundan

dəmləyib bir fincan Klimenkonun kabinetinə apardı:
-Yoldaş gizir, kəklikotu çayıdır, Lalə məktubda göndərib. Bi-

zim yerlərdə bitən şəfaverici yabanı otdur.
Kəklikotunun ətri Klimenkonun otağına dolmuşdu. Buğla-

nan çaydan starşina bir neçə qurtum içib “bəh-bəh” dedi...
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ÇALINMAMIŞ “VAĞZALI”

Dan yeri yenicə ağarmış, xoruzların səsi bir-birinə qarış-
mışdı. Yuxudan erkən qalxan kənd adamları mal-qaranı, qo-
yun-quzunu tövlədən çölə çıxarırdılar. Qoyun-quzunun mələş-
məsi bir kənd səhərinin başlanmasından xəbər verirdi. Əlli illik 
ailə həyatını bir dam altında yaşayan Lətif baba ilə Zivər nənə 
də çoxdan oyanmışdı. Hər ikisi gözlərini eyni nöqtəyə zilləyib 
susmuşdu. Hava açıldıqca evin pəncərəsindən otağa düşən işıq 
bir nöqtəyə zillənmiş gözlərin səmtini aydınca göstərirdi. Bu 
gözlər düz 24 il idi ki, gündə bir neçə dəfə səliqə ilə çərçivəyə 
salınıb divardan asılmış bir gənc əsgərin şəklinə dikilib qalırdı. 
Bu şəkil Lətif baba ilə Zivər nənənin Qarabağ müharibəsində 
itkin düşmüş yeganə oğlu Xudunun şəkli idi.

Müharibə başlananda Xudu öz məktəblərində tarix fənnin-
dən dərs deyirdi. O, iki ay idi ki, ibtidai sinif müəllimi Gülər 
müəllimə ilə nişanlanmışdı. Yay tətilində toyları olmalı idi. 
Oğul toyuna hazırlaşan ata-ananın sevincindən ayağı yerə dəy-
mirdi. Bu o vaxtlar idi ki, I Pyotrun siyasəti ilə cəmi 150 il əvvəl 
torpaqlarımıza köçürülmüş, çörəyimizdən çörəkli, evimizdən 
evli, torpaqlarımızdan torpaqlı olan ermənilərin beyninin qur-
du yenidən tərpənmişdi. Diaspora olduqları üçün nə Fransa, 
nə Amerika, nə də Rusiyada dövlət yaratmaq imkanı qazana 
bilməyən ermənilər diaspora ola-ola təkcə Azərbaycanda bü-
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növrəsi 1923-cü ildə qoyulmuş Dağlıq Qarabağın muxtariyyət 
məsələsindən, 1948-1953 cü illərdəki deportasiyadan, 1960-cı 
illərdə baş verən hadisələrdən dişlərində qalan şirənin dadını 
yenidən duymuşdular. Əllərinə daha çox ərazi keçirmək eşqinə 
düşən ermənilər bu dəfə Qarabağı gözaltı etmişdilər. Həmin 
gündən yüzlərlə Azərbaycan oğulları Qarabağın müdafiəsi uğ-
runda döyüşlərə qatıldı. Xudu müəllim də həmin oğulların sı-
rasında idi. 

Ağır döyüşlərin birində yaralı halda ermənilərə əsir düşən 
Xudu müəllim haqqında daha heç bir xəbər olmadı. Elə o gün-
dən indiyə qədər barmağında nişan üzüyü gəzdirən Gülər 
müəllimənin, Lətif babanın və Zivər nənənin gözləri Xudunu 
aparıb, ancaq geri qaytarmayan yollara dikilib qalmışdı...

Həyətdən gələn səs Lətif baba ilə Zivər nənəni xəyaldan ayır-
dı. Səs qonşu Kərimin 10 yaşlı oğlu Samirin səsi idi. O, asta-asta 
Lətif babanı çağırırdı. Yay tətili olduğuna görə hər gün səhər 
uşaqlarla qoyun-quzunu otarmağa gedən Samir Lətif babanın 
5-6 qoyununu da özü ilə otarmağa aparırdı.

Lətif baba qalxıb həyətə düşdü.
-Sabahın xeyir, Lətif baba.
-Sabahın xeyir, ay oğul.
O, Samirin başını sığalladı.
-Allah köməyiniz olsun. Qonum-qonşu olmasaydı, biz kim-

səsiz qocalar nə edərdik. Bu qoyunları sizin hesabınıza saxlayı-
ram. Yoxsa, mən qoyun otaran halda deyiləm.

Lətif baba danışa-danışa qəhəlin qapısını açdı. Qoyunları 
çölə ötürdü. Samir əlindəki çomaqla qoyunları dəhmərləyib 
küçə qapıdan çölə çıxardı. Arxadan Zivər nənənin səsi gəldi:

-Ay Samir, dayan.
Samir ayaq saxladı. Zivər nənə əlindəki bükülünü Samirə

uzatdı.
-Al, ay oğul, şirin külçədi, uşaqlarla yeyərsiniz.
Samir əlini uzadıb bükülünü aldı.
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-Çox sağ olun, Zivər nənə.
Zivər nənə Samirin başını sığallayıb üzündən öpdü. Arvadı 

qəhər boğdu. O, boğazındakı qəhəri udmağa çalışdı. Son vaxt-
lar çox kövrək olan Zivər nənə özünü zorla ələ alıb əlini Sami-
rin çiyninə qoydu.

-Siz sağ olun, ay bala, dadımıza yetirsiniz, qolumuzdan tutr-
sunuz. Cəmi qonum-qonşudan çox razıyıq. Uşaq olanda nə 
olar. Siz ki, bizim kimi kimsəsiz qocaları tək qoymursunuz, Al-
lah sizdən razı olsun.

O, yaylığının ucu ilə yaşarmış gözlərini sildi. Baxışları çox-
dan çıxıb getmiş Samirin gedərkən kip örtdüyü qapıda ilişib 
qaldı. Sanki xəyal bir anlığa əlləri qoynunda çarpazlaşıb qalmış 
Zivər nənəni götürüb çox uazaqlara apardı. Qapını örtərkən 
dörd barmağı qapının arasında qalıb qanamış beş yaşlı Xudu-
nun göynəyə-göynəyə ağlayan səsini eşitdi. “Can bala” - deyib 
qapıya tərəf addımladı. Qollarını açıb yana-yana ağlayan oğlu-
nu qucaqlamaq istədi. Bayaqdan yerində donub qalmış Zivər 
nənənin bu qəribə hərəkəti Lətif babanın gözündən qaçmadı. 
Yavaşca arvadını səslədi:

-Sənə nə olub, ay Zivər, hara gedirsən?
Zivər nənə Lətif babanın qəfil səsindən diksinən kimi oldu. 

Çaşqın halda gah qapıya, gah da Lətif babaya baxdı. Qapının ağ-
zında dayanıb ağlayan Xudunun səsi xırp kəsildi. Səliqəli, tərtə-
miz geyinmiş uşağın sifəti gözlərində çilik-çilik olub yoxa çıxdı. 
Elə bil arvadın üstünə soyuq su tökdülər. Bədənindən şiddətli 
gizilti keçdi. Sanki yuxudan ayıldı. Gördüklərinin xəyal oldu-
ğunu dərk edəndən sonra göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Onu 
bu şirin xəyaldan ayırdığına görə ərinə acığı tutdu. Xəyalən də 
olsa ağlayan balasını bağrına basıb qoxulaya bilmədiyinə görə 
için-için göynədi.

Zivər nənənin bu hərəkətindən qorxuya düşən Lətif baba 
üzü qibləyə dayanıb əlini haqqın dərgahına qaldırdı: “İlahi, sən 
bizi sonrakı ayıbımızdan qoru. Bizə səbir əta elə. Ağlımızı əli-
mizdən alma”.
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O, ağır-ağır addımlarla arvadına yaxınlaşdı. Əlini onun çiy-
ninə qoydu:

-Özünü ələ al, ay Zivər.
Zivər gözləri yaşla dolmuş halda dilləndi:
-Uşağın səsi qulağıma gəldi, ay Lətif. Bax orada dayanıb ağ-

layırdı. Yadındadır, balaca olanda barmaqları qapının arasın-
da qalıb qanamışdı. Eyni görkəmdə gözümə göründü. Həmin 
boy-buxunda, həmin paltarda...

Zivər Lətifin təəccüblə ona baxdığını görüb həyəcanlandı:
-Vallah, dəli olmamışam, ay Lətif. Uşaq olduğu kimi gözümə 

göründü. Özümü unutdum.
Zivərin səsi yavaşıdı. Elə bil o da özündən xoflanmağa baş-

ladı. Bunu hiss edən Lətif baba astadan dilləndi:
-Gedək çay içək. Çörək də yeməmişik.
-Qoy mən hinin qapısını açım, toyuqlar ac qalıblar. Sən keç 

evə, mən də gəlirəm.
O, hinə sarı gedib toyuq-cücəni həyətə buraxdı. Hinin üs-

tünə qoyulmuş bakdan bir qab dən götürüb yerə səpdi. “Düti, 
düti”, - deyib o yan-bu yana dağılışmaq istəyən toyuqları dənə 
sarı çağırdı. Birdən elə bil bütün həyət başına fırlandı. Əlini hi-
nin yanındakı heyva ağacına atdı. Ağacdan yapışıb yavaş-yavaş 
yerə çöməldi. Aralıda kötüyün üstündə oturub papiros çəkən 
Lətif baba ayağa qalxıb əlindəki papirosu yerə atdı. Zivərə sarı 
gəlib əlini ona uzatdı:

-Yapış əlimdən, səni evə aparım. Gedim Həmid həkimi gə-
tirim, səni yoxlasın. Neçə gündür nasazlamısan. İynə-dərman 
yazsın, alım. Deyirlər bu axşamçağı pensiyalarımız da köçəcək.

O, Zivər nənənin qolundan yapışıb onu birtəhər evə apardı. 
Yatağına uzandırdı. Arvadın halı yaxşı deyildi. Elə bil ev başına 
fırlanırdı. Bədəni tamam gücdən düşmüşdü.

Lətif babanın gözləri yaşla dolmuşdu. O, rəngi solmuş arva-
dına baxıb yavaşca dilləndi:

-Güclü ol, ay Zivər, məni tək qoyma. Axı, biz bir-birimizə 
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söz vermişik. Xudu gəlməyənə qədər ölməyəcəyik.
Halı özündə olmayan Zivər nənənin yarıyumulu gözlərin-

dən yaş süzülüb yastığa düşdü. Lətif baba əlini onun alnına 
qoydu:

-Sən bir az səbirli ol, gedim Sənubəri çağırım. Həm də həki-
min dalınca adam göndərim.

Zivər nənə zorla dilləndi:
-Qorxma, ay Lətif, mənə heç nə olmaz. Bir az başım ağrıyır, 

keçib gedəcək.
Lətif baba nigaran halda qapıya tərəf yönəldi:
-Həkim dalınca adam göndərib qayıdıram. Sən bir az toxtaq ol.
Lətif kişi yaşına yaraşmayan bir cəldliklə həyətə düşdü. 

Qonşu ilə öz aralarındakı çəpərə yaxınlaşıb həmyaşıdı Xanoğ-
lanı səslədi: 

-Xanoğlan, ay Xanoğlan.
Həyət süpürən Sənubər səsə çəpərə sarı gəldi. Xasiyyətinə 

uyğun astaca dilləndi:
-Sabahın xeyir, Lətif əmi.
-Sabahın xeyir, ay bala. Xanoğlan hardadır, gözümə dəymir.
-Dayım heyvanları naxıra ötürüb dükana getdi. Evə bir-iki 

xırda-para lazım idi. İndilərdə alıb qayıdar. Lətif əmi, nə isə 
demək istəyirdin?

-Hə, qızım, bizim qarı nasazlayıb. Həkim gətirmək lazımdır. 
Evdə tək qoya bilmirəm.

-Bəs, bunu mənə bayaqdan niyə demirsən? Uşaqlar yatıblar. 
Mən Zivər xalanın yanında qalararam. Sən tez həkimin dalınca 
get. 

O, əlindəki süpürgəni evin divarına söykədi. Tələsik Zivər 
xalanın yanına yollandı. Elə küçə qapısından çıxmışdı ki, qay-
natasının gəldiyini gördü. Addımlarını yavaşıdıb kişinin gəl-
məyini gözlədi. Bütün günü sil-süpürlə, biş-düşlə, uşaq-muşaq-
la keçirən Sənubərin birdən-birə küçədə görünməsi Xanoğlanı 
narahat etdi. Gəlinə çatan kimi təəccüblə soruşdu:
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-Xeyir ola, ay Sənubər, salamatlıqdır?
-Lətif əmi səni soruşdu. Deyir Zivər xala xəstələnib. Evdə 

təkdir. Özü həkimin dalınca getdi. Mən də ora gedirəm.
-Hə, get-get, yubanma. Mən də əlimdəkiləri aparım evə qo-

yum, gəlirəm. Deyirəm axı, Lətif səhər-səhər tələsik hara gedir. 
Qapıdan elə çıxdı ki, heç məni də görmədi.

Xanoğlan öz-özünə danışa-danışa küçə qapısından içəri gir-
di: “Tifağın dağılsın, erməni. Qapın çırpılsın, erməni. Caamat 
min bir arzu-ümidlə, əziz təbərrik uşaq böyüdüb ki, yurdunda 
yurdçu olsun. İndi nə ölüsünü tapır ki, basdırıb qəbrinin üs-
tündə ağlasın, nə də dirisini tapır ki, qocasına, xətəsinə sahib 
çıxsın. Adamın malı itər, pulu itər, deyərsən başının-gözünün 
tasatlığı olsun. Yoxsa adamın da balası itər? Belə də dərd olar? 
Belə də zülm olar?

Xanoğlan deyinə-deyinə aldığı ərzaqları mətbəxdəki stolun 
üstünə qoydu. Sonra astaca uşaqlar yatan otağın qapısını açıb 
üç yaşlı Çingizin və dünyasını çoxdan dəyişmiş arvadının adını 
daşıyan beş yaşlı Nisənin açılmış üstlərini örtdü. Uşaqları sü-
züb gülümsündü: “Allah saxlamışların yatışları da nadincdir. 
Bir üstünlükləri var ki, səhərlər bir az yatırlar”.

O, sakitcə qapını örtüb həyətə düşdü.
Artıq neçə gün idi ki, bütün kənd Zivər nənənin ağır xəstə 

olduğu xəbərini eşitmişdi. Bu çətin günlərdə qonum-qonşular 
bu kimsəsiz qocaları tək qoymurdular. Dəfələrlə təklif və təkid 
edilməsinə baxmayaraq hələ də ailə həyatı qurmayıb, barma-
ğında Xudu müəllimin nişan üzüyünü gəzdirən saçları ağar-
mış Gülər müəllim də bu xəbəri eşidib sarsılmış, onları oğul-
suz, yurdlarını sahibsiz qoyan ermənilərə lənətlər yağdırmışdı. 
Ata-anasının ölümündən sonra qardaşı ilə yaşayan Gülər müəl-
limə dəfələrlə öz-özünə gedib Zivər nənəni və Lətif babanı gör-
mək, onlarla bir yerdə yaşamaq qərarını versə də son anda onu 
“Vağzalı” sədaları ilə o həyətə aparmayan taleyindən utanmış, 
həya etmişdi. Ancaq Zivər nənənin bu ağır günündə barma-
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ğında gəzdirdiyi üzüyün sahibinə sədaqət timsalı olaraq Lətif 
babagilə baş çəkməyi bir ailənin üzvü kimi özünün mənəvi bor-
cu hesab edirdi. Gülər müəllimə özünü toplayıb qayınatasıgilə 
getməyi qərara aldı.

Zivər nənənin vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Onun sağal-
ması üçün əlindən gələni əsirgəməyən Həmid həkim də gündə 
iki dəfə Lətif babagilə baş çəkir, xəstənin müalicəsini nəzarət-
də saxlayırdı. Dünyanın gedişatından xəbərdar olan Lətif baba 
bir an da olsun ömür-gün yoldaşından ayrılmırdı. Yanağından 
süzülən isti göz yaşları ağappaq ağarmış saqqalını isladırdı. Di-
varboyu cərgə ilə döşəkçə üstündə oturmuş kəndin yaşlı qa-
dınları gözlərini ölü kimi uzanmış Zivər nənəyə zilləmişdilər. 
Zivər nənənin dodaqlarını nəlbəkinin içindəki ilıq suya atılmış 
pambıqla isladan Sənubər də xısın-xısın ağlayırdı. Bütün ailə-
sini 1992-ci ilin 25-dən 26-na keçən gecənin fevralında Xocalı-
da itirən Sənubər Xanoğlan kişinin evinə gəlin gələn gündən 
mehrini qonşuluqda yaşayan, özü ilə həmdərd olan bu iki qo-
caya salmışdı. İpək kimi yumşaq xasiyyətli Zivər nənə də altı 
yaşında ata-anasını itirmiş Sənubərə öz doğma balası kimi ya-
naşmış, bilmədiklərini öyrətmiş, ağır işinin qulpundan yapış-
mışdı. Sənubər gözlərini son ümidi olan Zivər nənəyə zilləyib 
saqqalı uzunu yaş tökən Lətif babaya baxdıqca, oğul toyu, gəlin 
arzusu, nəvə həsrəti ilə yaşayan bu iki qocanın nisgil yükünün 
ağırlığını dərk etdikcə ürəyi göynəyir, göz yaşlarını saxlaya bil-
mirdi. Sənubər ağladıqca Lətif baba ilə Zivər nənənin həsrətlə 
gözlədiyi çalınmamış “Vağzalı”nın sədaları altında o müdhiş 
gecənin vahiməli səsini eşidir, bir-birinin ardınca Kətiyin ətə-
yinə səpilən ata-anasının, bacı-qardaşının, qonum-qonşuların 
nalə dolu fəryadını xəyalında canlandırırdı. Sənubər həyatla 
ölüm arasında əlləşən Zivər nənəyə baxdıqca, ən doğma ada-
mını itirmiş kimi kövrəlir, onu bağrına basıb duz kimi yalamaq 
istəyirdi. O, sanki bir andaca altı yaşında ikən uşaqlığına son 
qoyub, onu böyüdən 25 fevral gecəsində olduğu kimi bağrına 
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basmağa macal tapa bilmədiyi doğmalarını itirdiyi duyğu ilə 
göynəyir, sızıldayırdı. Zivər nənə də son anında öz yeganə oğ-
lunu bağrına basa bilmədi.

Sənubər nəlbəkidəki suyu təzəliyib Zivər nənənin dodaq-
larını ilıq su ilə islatdı. Birdən Zivər nənənin üç gündən bəri 
açılmayan göz qapaqları titrədi, alt çənəsi səyridi, gözləri Zivər 
nənəyə zillənmiş Lətif baba yerində qurcalandı. Öz-özünə pı-
çıldadı: “Allah, sən özün kömək ol!” Divarboyu oturmuş arvad-
lardan bir neçəsi ayağa qalxıb Zivər nənəyə yaxınlaşdı. Sələmə 
arvad əyilib diqqətlə onu süzdü. Başını yırğalayıb dilləndi: “Şü-
kür Allaha, salamatlıqdır. Rəngi-ruhu da üstündədir”.

O, əlini Zivər nənənin alnına qoydu. Elə buna bənd imiş 
kimi arvad gözlərini açdı. Sələmə sevincək onun əllərini əlinə 
alıb dedi: “Şükür Allaha, deyəsən oyandın”.

Zivər nənə yorğun-yorğun ətrafdakıları süzdü. Baxışlarını 
dolandırıb Lətif babaya zillədi. Yorğun gözləri yaşla doldu. Bir 
dəri, bir sümük olan əlini Lətif babaya tərəf uzatdı. Lətif əlli illik 
ömür-gün yoldaşının açılan gözlərinə baxıb sevincdən kövrəl-
di, anasından yetim qalmış uşaq kimi hönkür-hönkür ağladı. 
Sanki kimsəsizlik çökmüş qaranlıq komasına işıq saçan ümid 
qapıları açılmışdı.

Arvadlar kirimişcə oturmuşdular. Lətif baba çarpayının qa-
bağındaca dizi üstə çöküb Zivərin titrəyən əllərini ovuclarının 
arasına aldı.

-Sənə nə olub, ay Zivər, haran ağrıyır?
Zivər nənənin dolmuş gözlərindən axan yaş damlaları yastı-

ğa süzüldü. Güclə eşidiləcək bir səslə dilləndi:
-Ürəyim ağrıyır, ay Lətif.
O, təngnəfəs oldu. Sənubər pambıqla onun göyərmiş dodaq-

larını islatdı. “Su verim, içirsən?” - deyə soruşdu. Zivər nənə 
yüngülcə başını tərpətdi. Sənubər ona bir neçə qaşıq su içirdi. 
Elə bu vaxt küçə qapısı astaca döyüldü. Üzüm çardağının al-
tında oturmuş 5-6 kişi qapıya tərəf boylandı. Xanoğlan qalxıb 
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qapıya tərəf getdi. Gələn Gülər müəllimə idi. Qapı açılan kimi 
onsuz da həyəcanlı olan Gülər müəllimə özünü itirdi, ürəyi şid-
dətlə döyünməyə başladı, dili topuq vurdu: “Mən gəldim ki...”

O, sözünün dalını gətirə bimədi. Gözləri yaşla doldu. Başını 
aşağı saldı. Elə Xanoğlan kişi də çaş-baş qalmışdı. O da özünü 
topladı: “Xoş gəlmisən, qızım, lap yaxşı eləyib gəlmisən. Bura-
da dayanma, keç içəri”.

Gülər müəllimə utana-utana həyətə girdi. Onu görən kimi 
oturanların hamısı ixtiyarsız olaraq ayağa qalxdılar. Hamı 
lal-dinməz başını aşağı salıb dayandı. Xanoğlan kişi: “Gəl, qı-
zım, gəl, Zivər xalan içəridədir”, - deyə dilləndi. O, kövrəlmiş 
halda Lətif babanı səslədi: “Lətif, ay Lətif, bir çölə çıx, gör kim 
gəlib”.

Lətif balkona çıxdı. Gülər müəlliməni görüb yerindəcə do-
nub qaldı. Selə dönmüş göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Qolla-
rını açıb qıza tərəf yeridi: “Bizi bağışla, qızım. Səni gəlin havası 
ilə bu həyətə gətirə bilmədik. Biz sənin qarşında günahkarıq”.

Gülər müəllimə hönkürüb özünü uşaq kimi qayınatasının 
üstünə atdı. Lətif baba 24 il yolunu gözlədiyi gəlinini bağrına 
basdı, ağarmış saçlarını sığallayıb alnından öpdü: “Yurdun sa-
hibsiz qalsın, erməni, niyə yurdumu sahibsiz qoydun?” - de-
yib hönkürdü. Həyətdəki kişilər gəlin səliqə-sahmanına, nəvə 
ayaqlarına həsrət qalan, sükut çökmüş bu həyət-bacaya, saqqalı 
uzunu yaş tökən bu tənha qocaya baxdıqca kövrəlir, bir-birin-
dən gizlin göz yaşlarını silirdilər. Lətif baba gəlninin əlindən 
yapışıb içəri çəkdi: “Gəl içəri, qızım, qoy son nəfəsində Zivər 
anan da səni görsün”.

O, Güləri Zivər nənənin çarpayısının yanına gətirdi. Ehmal-
ca arvadını səslədi: “Zivər, ay Zivər, gözlərini aç, gəlnimiz gə-
lib. Gülər səni görməyə gəlib”.

Zivər nənənin hərəkətsiz bədəni gərildi. Gözlərini açıb 
Gülərə baxdı. Başını qaldırmaq istədi, gücü çatmadı. Zorla eşi-
diləcək bir səslə dedi: “Can bala, sənin ağarmış saçlarına ölə 
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bilməyən canım qurban”.
Gülər əyilib qayınanasının üzündən öpdü. Hər ikisinin göz 

yaşları bulaq kimi qaynayırdı. Zivər nənə yenə nə isə pıçılda-
dı, ancaq onun nə dediyini heç kəs başa düşmədi. Düz iki saat 
idi ki, o, gözlərini Xudunun divardan asılmış şəklinə zilləyib 
qalmışdı. Arvadlar Zivər nənənin çəkdiyi əziyyətin səbəbini bi-
lirdilər. “Ölə bilməyir yazıq, balasını gözləyir. Gəlini də gəldi, 
yenə sakitləşmədi. Ağır dərddir, neyləsin, bircə bala ola, o da 
itkin düşə. Gözlərinin qabağında gəlini qarıyıb qocaldı”.

Arvadlar gözlərinin yaşını silə-silə pıçıldaşır, Sələmə arvad 
isə lal-dinməz qulaq asırdı. Birdən o, yavaşca ayağa qalxdı. Ge-
dib Xudunun divardan asılmış şəklini gətirib Zivər nənənin 
sinəsinin üstünə qoydu. Əllərini çarpazlayıb şəklə söykədi. 
Bunu hiss edən Zivər nənə əlini çətinliklə şəklə toxundurdu. Elə 
bil ürəyi təlatümə gəldi. Sinəsi aramsız qalxıb-enməyə başladı. 
Şəkli sinəsinə sıxdı. Sonra şəkli taqətdən düşmüş əllərinə alıb 
qurumuş dodaqlarına yaxınlaşdırdı, şəkli duz kimi yalamağa 
başladı. Elə bil bədəninə güc gəldi. Başını yastıqdan qaldırdı. 
Hamının eşidəcəyi bir səslə fəryad etdi: “Harda qaldın, ay oğul, 
daha gözləməyə gücüm çatmır, məni bağışla”.

Zivər nənənin cansız bədəni çarpayıya düşdü.
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GÖYÜN GÖZ YAŞLARI

Azanın ecazkar, ürəyi riqqətə gətirən səsi aram-aram ətrafa 
yayılırdı. Üzündəki qırışlarda yaşadığı məşəqqətli, acılı, nis-
gilli günlərinin izi qalmış, gözlərindən qorxu və nigarançılıq 
tökülən qadın namazını qurtarıb salavat çevirdi. Sonra əllərini 
göyə açıb sızıltılı səslə dua etməyə başladı:

-Allahım! Yerin-göyün sahibi, sənə sığınmışam! Səndən 
başqa dayaq duracaq bir kimsəm yoxdu. Səni and verirəm bö-
yüklüyünə, mənim balamı düşmən gülləsindən qoru!.. Alla-
hım, onların qəlbinə rəhm sal, bu müvəqqəti dünyada bizim 
günümüzü qara etməsinlər! Camaatın min bir əziyyətlə böyü-
düb ərsəyə çatdırdığı balalarının nahaq qanına bais olmasınlar. 
Sən yardım et, Allahım! Otuz ildir balalarımız qırılır...

Duasını qurtarandan sonra qadın qapının ağzında çıxardığı 
nimdaş ayaqqabısını geyinib məsciddən çıxdı. Ağır-ağır kəndin 
başındakı evinə tərəf yön aldı. Uzaqdan evinin odun sobasının 
bacasından çıxıb göylərə tərəf qalxan tüstüsü görünürdü...

***
Bu kənddən bir necə kilometr məsafədə, çox da böyük olma-

yan təpənin arxasındakı evlərin arasında, ilk baxışdan nəzərə 
çarpan kilsənin də zəng səsi eşidilirdi. Kilsənin içində yun çu-
buğuna oxşar arıq, saçı ağappaq, görünüşündən yaşadığı kənd-
də təsərrüfatla məşğul olduğu açıq-aşkar bilinən bir qadın qa-
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barlı əllərində tutduğu şamı çarmıxa çəkilən İsa Peyğəmbərin 
büstünün qarşısında yandırıb dua edirdi:

-Göydə olan atamız! Sən mənim oğlumu hifz et! Düşmənin 
gülləsinə tuş gəlməsin, gənc yaşında puç olmasın. Atası ilə mən 
onu çox əziyyətlə böyütmüşük. Onu bizə sağ-salamat qaytar. 
Bizim ucsuz-bucaqsız torpaqlarımızı da özümüzə qaytarmağa 
yardım et...

O, duasını qurtarandan sonra kilsədən çıxdı. Hava çox so-
yuq olduğundan bağın ətrafında otlayan inəyin ipini bağladığı 
ağacdan açıb darta-darta tövləyə tərəf apardı...

***
Lap uzaqlarda isə möhtəşəm sarayın, çölün qılınckəsən şax-

tasından fərqli olaraq isti, xoş hərarətli içində büllur badələ-
rin qışqırdıcı cingiltili səsi, xanımların bahalı, gözqamaşdıran 
,zərif libaslarının xışıltısına qarışmışdı. Hər paltarın qiymətinə 
bir kəndin camaatının illik yemək, içmək, geyinmək ehtiyacını 
ödəmək olardı. 

Rəsmi görüşdən sonra bura toplaşanların sakit və işvəli 
danışıqları, saxta təbəssümləri sanki yarışa girmişdi. Şəhvət 
dolu baxışlar öz şikarlarını süzürdü. Bahalı qadın, kişi ətirləri-
nin bihuşedici qoxusu əyinlərinə geyindikləri kostuyumların, 
ayaqqabıların qiymətinə bərabər şərabın qoxusuna qarışıb ehti-
raslı bir aura yaratmışdı. Musiqiçilərin zalın bir küncündə otu-
rub zövqlə çaldıqları  Çaykovskinin “Autumin” əsərinin həzin 
melodiyası, deyəsən, ancaq böyük pəncərələrə asılan zərif, incə 
tül pərdələri ahəstə-ahəstə tərpədirdi. Kimsə musiqini nə din-
ləyir, nə də zövq alırdı. Çünki hərənin başı necə hərəkət etmək 
planı ilə məşğul idi...

***
Neçə gün idi ki, aramsız yağan yağış kəsmirdi. Elə silahlar-

dan atılan güllələr də yağış kimi əsgərlərin başına yağırdı. Ölən 
əsgərlərin meyidləri çölün düzündə qalmışdı. Snayperçilərin 
əlindən meyidləri çıxarmaq mümkün deyildi. Göz açmağa 
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qoymurdular. O tərəf də, bu tərəf də nifrətlə, qəzəblə bir-birini 
məhv edirdi. 

Meyidlərin bəziləri parça-parça olub tanınmaz hala düş-
müşdü. Çoxu da palçığa bulaşdığından hansı tərəfdən olduğu 
belə bilinmirdi...

Yuxarıdan bir neçə saata meyidləri götürmək üçün atəşkəs 
əmri verilmişdi. İki tərəf də eyni vaxtda hərəkətə keçdi, hər 
şeyi unudub çölün düzündəki bir-birinə qarışan meyidləri da-
şımağa başladılar. Meyid daşıyan əsgərlərin çəkmələri yağışın 
suyundan islanan torpağı o qədər ayaqlamışdı ki, yoğrulmuş 
palçıqdan yerimək çətinləşmişdi. Hər iki tərəfin əsgərləri avto-
matları çiynində meyidləri palçığın içindən sürüyüb çıxartma-
ğa çalışırdılar. Palçığa və öz qanlarına bulanan meyidləri ayırd 
etmək üçün paltarlarının qollarındakı bayraq işarəsinə baxırdı-
lar. Çünki çoxunu üzlərindən ayırd etmək olmurdu. Hamısının 
açıq qalan gözləri və qaşları qara idi. Dəfələrlə həm o tətəf, həm 
bu tərəf meyidlərin onlardan olmadığını görüb bir-birini səslə-
nirdilər. Özləri də bilmədən bir-birlərinə yardım edirdilər. 

Atəşkəsin vaxtı azaldıqca əsgərlər qaranəfəs qaça-qaça, 
tələsə-tələsə meyidləri axtarıb tapıb çıxardırdılar. Hər dəfə ta-
pıb çıxartdıqlarına görə sevinir, az qala bir-birini təbrik edir-
dilər. Sevinirdilər , həm də ağlayırdılar və dərk edə bilmirdilər 
ki, hansı duyğunu yaşayırlar...

Yağış isə göydən dayanmadan yağırdı... 
Yağdıqca tapşırığı yerinə yetirə bildiklərinə görə sevinə-se-

vinə ağlayan əsgərlərin, qara gözləri açıq qalan meyidlərin üzə-
rinə səpələnirdi...
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VİCDAN VƏ NƏFS

Sentyabr ayında bütün qonşu uşaqları hamısı məktəbə get-
di. Fazilin isə yeddi yaşı tamam olmadığı üçün onu məktəbə 
yazmamışdılar. Ağlamaqdan özünü saxlaya bilmirdi. Gözləri 
şişib almaya dönmüşdü. Dəli kimi olmuşdu. Necə ola bilər ki, 
bapbalaca Natiq məktəbə gedir, məni isə götürmürlər. Ürəyi 
partlayırdı. 

Bir dəfə beş yaşı olanda qonşunun oğlu onu özü ilə məktəbə 
aparmışdı. Zəngin səsindən elə xoşu gəlmişdi ki, düz bir ay ər-
zində kimi görürdüsə, o haqda danışırdı.

Fazil həyətin ortasında, tozun-torpağın üstündə oturub ağ-
layırdı. Səsinə qonşu Səmayə və Ballı xala da gəldi. Onların 
ikisinin də oğulları məktəbə gedirdilər. Fazil də məktəbə get-
məyi, zəng vurulan kimi sinfə girməyi, müəllimin qarşısında 
oturmağı, suala cavab vermək və dərsi danışmaq üçün uça-uça 
əl qaldırmağı elə istəyirdi ki! Məktəb onun üçün müqəddəs bir 
yer idi, müəllimə isə, əstəğfürullah, Allah kimi baxırdı. Buna 
görə də, məktəbə getmək bəlkə də, qonşu uşaqlardan çox Fazilə 
lazım idi.

Səsini nənəsinə, babasına çatdırmaq üçün daha ucadan ağ-
lamağa başladı. Daha effektli alınsın deyə, oturduğu yerdə iki-
üç dəfə özünü qaldırıb yerə çırpdı. Bəlkə bir saatdan çox idi 
ki, beləcə davam eləyirdi. Nəhayət, qonşu arvadların da təkidi 

FƏRHAD ƏSGƏROV (RAMİZOĞLU)

Fərhad Ramiz oğlu Əsgərov 24 dekabr 1960-
cı ildə Bakı şəhəri, Mərdəkan qəsəbəsində ana-
dan olub. 

Hazırda Mərdəkan qəsəbəsində yaşayır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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ilə nənəsi onu məktəbə aparmağa razı oldu. Nə qələmi vardı, 
nə kitabı, nə də dəftəri. Heç məktəbə geyməyə bir düz-əməlli 
paltarı da yox idi. Nə tapdısa əyninə geyinib, düşdü nənəsinin 
önünə. O, yerimirdi, sanki uçurdu. Məktəb yolunda qarşısına 
çıxan məhlə uşaqları biri ona qələm, biri dəftər verdi. Məktəbin 
qarşısında onları ilk qarşılayan Ağamalı müəllim oldu. Nənə-
si məsələni müəllimə danışdı. O da Fazili öz sinfinə götürdü. 
Beləcə, Fazilin məktəb həyatı başladı. Fazil də bütün birincilər 
kimi elə bilirdi ki, müəllim çörək yemir, müəllim...

Fazil bir anlıq xəyala daldı. Xəyalı onu məktəb illərinə apar-
dı. O, düşündü: “Onda biz məktəbə təhsil almağa gedirdik. 
Məktəb təhsillə bərabər təlim-tərbiyə, əxlaq da aşılayırdı. Hə-
yatımızda məktəbin böyük rolu var idi. Məktəbin son siniflə-
rində təhsil alırdım. Ədəbiyyat müəllimimiz Əhməd müəllim 
idi. Yaxşı yadımda deyil, mövzu nə idi, amma o yadımdadır ki, 
hansısa əsər haqqında danışırdı. Burada əsərin qəhrəmanını bir 
vicdanlı, ədalətli insan kimi xarakterizə edirdi. O zaman müəl-
limə sual vermişdim: 

- Müəllim, bu vicdan nə olan şeydi?
Arxadakı partadan başqa bir şagird də əlavə etdi ki, heç onu 

görən də olmayıb.
Qocaman müəllim bir az susub dedi:
- Oğlum, onu görmək lazım deyil, o hər kəsin içində olma-

lıdır. Vicdan kiminsə kənardan bizə baxdığını, göz qoyduğunu 
deyən daxili səsdir. Sən bu daxilindəki səsi eşidə bilirsənsə, sə-
nin içində demək bir ədalət hissi var. Və bu səsi eşidib nəfsinə 
qalib gələ bilirsən, halalla haramı ayıra bilirsən. Acgözlük, artıq 
nəfslik heç bir insana başıucalığı gətirməz. Vicdan insanın şərə-
fi, ləyaqətidir. O insanlarda məncə, bu şəkildə təzahür eləyir. 
Şərəfli, ləyaqətli insanlar da həmişə insan cəmiyyətində sayı-
lan-seçilən olublar. Bu mənim şəxsi qənaətimdir”.

...Fazilin artıq əlli yaşı var idi. O, rayonun ən gözəl resto-
ranlarından birində iyirmi il idi ki, inzibatçı işləyirdi. Rayonun 
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başqa restoranlarından fərqli olaraq, bu restorana çox imkanlı 
adamlar gələrdi. Restorandakı yeməklər dadlı, ləziz bişirilərdi. 
Fazilin burada böyük hörməti var idi. Restorana gələnlər hə-
mişə onunla səmimi görüşür, hal-əhval tuturdular. Hətta onu 
öz stollarına dəvət edənlər də olurdu.

Restorana ayda bir dəfə, eləcə də bayramlarda altı nəfər 
məktəb direktoru yeyib-içməyə gələrdilər. Onlardan beş nəfər 
orta məktəb direktoru, bir nəfər isə internat-məktəbin direktoru 
idi. Necə deyərlər: taylı-tayını tapmışdı. Möhkəm dost idilər. 
Aralarından su keçməzdi. Ad günlərində, bayramlarda, müəl-
lim günündə bir yerə yığışıb yeyib-içir, şənlənərdilər. Üçü qa-
dın idi, üçü kişi. Yeyib-içib beyinləri xumarlandıqdan sonra öz 
“qəhrəmanlıqlarından” ağızdolusu danışmağa başlayırdılar.

Belə xoş günlərdən biri idi. Məktəb direktorlarından biri Fa-
zili də onlarla birlikdə oturmağa dəvət etdi. Fazil bir neçə saat 
ərzində burada nələr görmədi, nələr eşitmədi. Məktəb direktor-
larının içkinin təsirindən kefləri durulmuşdu. Birinin masanın 
o başından səsi eşidildi: “Bu ay beş min manat qazanmışam”. 
O biri isə başqa həmkarına deyirdi: “Gəlib-gedənlərə bu ay altı 
yüz manat vermişəm”. Bir başqası isə gileylənirdi: “Heç “yuxa-
rıdan” gələn kuratoru demirsən? Ən böyük “rasxod” elə ona 
gedir”.

515 nömrəli orta məktəb rayonun ən böyük tədris ocaqla-
rından biri idi. Məktəbdə üç mindən çox şagird təhsil alırdı. 
Burada çox savadlı müəllimlər çalışırdı. Müəllimlər şagirdlərə 
bilik və bacarıqların mənimsədilməsi üçün var qüvvələrini sərf 
edirdilər. Müəllimlərin təşəbbüsü ilə məktəbdə rəngarəng təd-
birlərin keçirilməsi də ənənə halını almışdı. Düzdür, şagirdlə-
rin əksəriyyəti dərs oxumasalar da, məktəbin az sayda savadlı 
şagirdləri olimpiadalarda, yarışlarda qalib olur, bununla da 
məktəbin adı yaxşı məktəblər sırasında çəkilirdi. Hər il məktə-
bin məzunlarının bir neçəsi ali məktəblərə qəbul olunmaqdan 
ötrü yüksək bal toplayırdı. Bu isə müəllimlərin və valideynlə-
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rin böyük əziyyəti hesabına başa gəlirdi. Tədris ocağında əsas 
idarəçilik işlərini direktor müavinləri aparırdı. Məktəbin di-
rektoru Marat müəllim isə kollektivə nəzarət edirdi. Savadlı 
müəllimlərin və şagirdlərin nailiyyətlərinə görə Marat müəllim 
dəfələrlə fəxri fərmanlara layiq görülmüşdü. Onun rəhbərlik 
metodu yuxarılarda başqalarına nümunə kimi göstərilirdi. Yaşı 
əllini haqlamışdı.

 515 nömrəli orta məktəbin direktoru Marat müəllim lap xu-
marlanmışdı. Bəs necə? Dost məclisi idi axı. Sol əlini ağ örtüklü 
masanın kənarına dayaq verib ayağa qalxdı:

- Dostlar, - dedi. - Allahdan gizlin deyil, sizdən niyə gizlin 
olsun. Sevgilimin ad günü yaxınlaşırdı. Onu da deyim ki, onu 
çox sevirəm. Direktoru olduğum məktəbdə müəllimə işləyir.

Bunu eşidəndə qadın direktorlar bic-bic gülümsəyərək 
bir-birilərinə göz vurdular. Marat müəllim onların bu hərəkəti-
ni görüb şit-şit hırıldadı və sözünə davam elədi:

- Hər ad günündə ona üç dənə yüzlük verirəm. Düzdür, pu-
lum vardı, amma onu bu işə xərcləmək istəmirdim. Götür-qoy 
eləyirdim ki, bu pulu haradan çıxarım. Səhər kabinetdə otur-
muşdum. Bir valideyn əsəbi halda içəri girdi və hay-küylə dedi 
ki, dünən oğlum fizika dərsində dəcəllik eləyib deyə, müəllim 
onu vurub. Valideyn fizika müəlliminin dalınca asıb-kəsirdi. 
Mən isə öz aləmimdə idim, plan qururdum. Valideyni birtəhər 
sakitləşdirib stula əyləşdirdim. Dedim ki, oturub bütün bunla-
rı şikayət ərizəsində yazsın. Ərizəni yazdırıb valideynə təsəlli 
verib dedim ki, siz arxayın olun, o, mütləq cəzasını alacaq. Va-
lideyn getdikdən sonra tez fizika müəllimini yanıma çağırdım, 
ərizəni qarşısına qoydum. Oxudu, az qaldı dili-dodağı quru-
sun. Hədə-qorxu gəlib dedim ki, sən neyləmisən? Valideynin 
ağzından od püskürürdü, səndən yuxarılara şikayət edəcək. 
Yazıq bir hala düşdü ki, görməsən inanmazsan. Başladı yalvar-
mağa. Başa saldım ki, ay yazıq, işdən çıxarılmağın cəhənnəm, 
hələ o biri tərəfini düşün. Şagirdi vurduğuna görə hüquq-mü-
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hafizə orqanları səndən bilirsən nə qədər pul alacaq? Bunu eşi-
dəndə az qaldı bədbəxti infarkt vursun.

Marat müəllim danışır, danışdıqca da lap coşur, gözləri 
pələng gözləri kimi parıldayırdı. Amma heç düşünmürdü ki, 
bu yazıq müəllim alacağı cüzi əməkhaqqını səbirsizliklə gözlə-
yir və əməkhaqqı ilə düz bir ay ailəsini dolandıracaq. “Toxun 
acdan nə xəbəri”. İndi müəllim odla su arasında qalmışdı. 
Müəllim haradan biləydi ki, qarşısındakı İblis ona tələ qurub. 
İşini itirəcəyi qorxusu onu vahimələndirirdi. Öz-özünə düşü-
nürdü ki, gərək o uşağa əl qaldırmayaydım. Axı, bu dəcəl və 
yaramaz uşaq onu ələ salmışdı, qüruru ilə oynamışdı. Yenə də 
özünə haqq qazandırmırdı, çox peşman olmuşdu. Amma...

Marat müəllim bayaqdan tüstülənib külü masanın üzərinə 
tökülən siqaretinə bir qullab vurub, tüstünü tavana tərəf filə-
di: - Təsəvvürünüzə gətirin, - dedi. - Müəllim qorxusundanmı, 
hirsindənmi tir-tir əsirdi. Yazıq yalvara-yalvara dedi ki, xahiş 
edirəm bu işi yoluna qoyun. Mənə də elə bu lazım idi də. De-
dim get, iki min manat gətir, işi yoluna qoyum. İki-üç gündən 
sonra pul stolumun üstündə idi. “Dəcəlin” valideynini çağırıb 
onu təqsirkar çıxartdım. Dedim ki, bu nə uşaqdır tərbiyə elə-
misiniz. Əgər bir də nadinclik eləsə, onu məktəbdən qovacam. 
İşi yoluna qoyduqdan sonra həmin pulu dostlarla yedik-içdik, 
sevgilimə üç dənə yüzlük verdim, arvadıma da bahalı paltarlar, 
ayaqqabı aldım. Hə, bəylər, pulu belə qazanarlar eee... Ha, ha, 
ha... 

Marat müəllim doyunca güldükdən sonra badəsini qaldırıb 
dedi:

- Gəlin bu badələri içək yuxarılarda bizi müdafiə edən, nöq-
sanlarımızı bilib göz yuman insanların sağlığına.

Badələr qaldırılır və hamı bir ağızdan:
- Gözəl sağlıqdır, içək deyilən sağlığa.
Bunu deyib, badələri qaldırdılar.
Hamı badəsini boşaltdıqdan sonra iştah onlara güc gəldi-
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yinə görə yeməyə başladılar. Araya bir müddət sükut çökdü. 
Marat müəllim yenidən sözə başladı:

- Məktəbdə elə qanunlar yaratmışam ki, bu qanunlar vasitə-
silə də ancaq qazanıram. 8 Mart Qadınlar günü münasibətilə 
bütün müəllimlər ayrı-ayrılıqda kabinetimə girir, evdə oturan 
həyat yoldaşımı da təbrik edirlər. Hər bir müəllim 50 manat 
pul və hədiyyə verir. Təsəvvürünüzə gətirin, keçən il 8 Martda 
mənə 49 ədəd bahalı ətir verdilər. Onlardan 8 ədədini bacıları-
ma, arvadıma, əmim qızına, bibim qızına hədiyyə verdim. Qa-
lan ətirləri isə dostumun vasitəsilə mağazada satdırdım. Belə-
liklə, də bayramda xeyli pul qazandım.

Həmkarının danışığından 528 nömrəli orta məktəbin direk-
toru Mütalik müəllim də ruhlandı. Bu həmin Mütalik müəllim 
idi ki, ixtisasca fizika müəllimi idi və atasının yerinə məktəbə 
direktor təyin olunmuşdu. Atası uzun illər bu məktəbə rəhbər-
lik etmişdi. Tanıyanlar onu bir zalım, eqoist, təkəbbürlü insan 
kimi xatırlayırlar. Qocaldığından müəllimlər tezliklə onun iş-
dən çıxacağını və yerinə daha yaxşı direktor təyin olunacağını 
düşünürdülər. Lakin belə olmadı. Ata öz oğlunu 528 nömrəli 
məktəbə direktor təyin etdirə bildi. Mütalik müəllimin rəhbər-
liyini görən müəllimlər öz aralarında danışırdılar ki, “yağışdan 
çıxdıq, yağmura düşdük”. Mütalik müəllim rəhbərlik etdiyi 
tədris ocağına müqəddəs bir yer kimi münasibət bəsləmirdi. O, 
məktəbə qazanc mənbəyi kimi baxır, hardan və kimdən nə qə-
dər çırpışdırmaq barədə fikirləşirdi. İnsan nə qədər tamahkar 
olar? Gözləri müəllimlərin və valideynlərin əlində idi. Zahirən 
ətrafdakılarda mədəni, sakit təbiətli bir insan təəssüratı yaratsa 
da, daxilən eqoist, təkəbbürlü, simic, öz işində hər cür alçaq-
lıqlara əl atan bir adam idi. Müəllimlərlə danışanda heç başını 
da qaldırmazdı. Müsahibini dinləmək qabiliyyəti də yox idi. Bu 
səbəbdən kollektiv arasında hörməti də yox idi. Hamı vicdan 
və ədalət hissini itirmiş bu adamın nə zaman vəzifədən uzaq-
laşdırılacağı günü səbirsizliklə gözləyirdilər. Savadlı, peşəsi-
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ni sevən, elmin sirlərini şagirdlərə vicdanla öyrətmək istəyən 
müəllimlər bu talançının əlindən bezmişdilər. Onlar ləyaqətli 
bir adamın direktor təyin olunmasını arzulayırdılar. Lakin, sən 
saydığını say, gör, fələk nə sayır. Mütalik müəllim badəsini 
əlinə götürüb öz nitqinə başladı:

- A kişi, ay kişi sən nə danışırsan? Mən müəllimlərə göz ve-
rirəm, işıq vermirəm. Necə deyərlər onları bərk incidirəm. Bəs 
nə? İncitməsəm çox pul qazana bilmərəm axı. Qardaş, nə başını 
ağrıdım, hər cür işə əl atıram. Mənə elə gəlir ki, elə hamınız-
dan çox pul qazanan mənəm. İstəyirsiniz bəzi şeyləri sizə də 
agah edim? Tədris ilinin əvvəlində hər müəllimə “kak paloj-
na” 18 saat dərs verirəm. Artıq dərs demək istəyən müəllim ya-
nıma gəlir. Könlü balıq istəyən quyruğunu gərək soyuq suya 
qoya. Atam-qardaşım, bu başdan 200-300 manat alıram, 5-6 
saat dərsini çoxaldıram. Gözəl üsuldur, deyilmi? Beləcə tədris 
ili başlayan kimi beş-altı min manat irəli düşürəm. Pul qazan-
mağın başqa bir yolunu da sizə izah edim. Bəzi müəllimlərə 
ayrı-ayrılıqda tapşırmışam ki, varlı ailələrdən gələn yuxarı sinif 
şagirdlərinin qiymətlərini kəssinlər. Belə ki, beşə cavab verənə 
dörd qiymət yazsınlar. Belə olduqda şagirdin valideyni yanıma 
gəlir, övladının qiymətini yüksəltməyi xahiş edir. Bu işə görə 
də valideyndən pul alıram. Bəzən elə valideyn yanıma gəlir ki, 
vicdandan danışır. Beləsi ilə ehtiyatla davranıram və müəllim-
lərə tapşırıram ki, həmin şagirdin qiymətini daha kəsməsinlər. 
Başqa bir məsələ də var: mühasib öz adamımdır. Hər ay müəl-
limlərin əməkhaqqı hesabından, hər birindən on-on beş manat 
sürüşdürür bizim “hesaba”. Onun da haqqını verirəm. Yəqin 
bilməmiş deyilsiniz. Müəllimlərin məzuniyyət pulundan da 30-
50 manat həmin hesaba köçürülür. Bir dəfə qadın müəllimlər-
dən biri pedaqoji şurada bunların hamısını düz üzümə dedi ki, 
30 ildir müəllim işləyirəm, amma sənin kimi əclafa, vicdansıza, 
şərəfsizə rast gəlməmişəm. Sənin analoqun yoxdur, sən insan-
lıq hissini, ləyaqətini itirmisən. Səndən hara şikayət eləyim, heç 
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özüm də bilmirəm. Allah bəlanı versin. Bilirəm, hara şikayət 
etsəm də yenə pul verib şikayəti bağlatdıracaqsan, məni də 
təqsirkar çıxartdıracaqsan. Müəllim pedaqoji şuranı tərk eləyib 
getdi. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, məni belə zibilə salar. Mən-
dən yuxarılara, bir neçə yerə şikayət etdi. Durduğum yerdə işə 
düşdüm, apar-gətir, get-gəl başladı. Aləm qarışdı bir-birinə. 
Ora ver, bura ver. Nə başınızı ağrıdım. Hamının “ağzını yuma 
bildim”. Diaqnoz qoydurdum ki, guya müəllimə son bir ildə 
ruhi sarsıntı keçirib və əsəb xəstəsidir. Nə isə, buna da bir xeyli 
xərcim çıxdı. Amma məsuliyyətdən kənarda qaldım. Baxmaya-
raq ki, mən müəllimləri, kollektivi çox incidənəm, amma hamı 
qorxusundan mənim tərəfimdə durdu. Hərçənd ki, mən onla-
rın qədrini bilmirdim... Xahiş edirəm, gəlin bu badələri bizim 
müəllim kollektivinin sağlığına içək, çünki, onlar olmasaydı-
lar və məni müdafiə etməsəydilər, bəlkə də mən indi “içəridə” 
olardım.

632 nömrəli orta məktəbin direktoru Sona xanım qədəhini 
həmkarları ilə toqquşdurdu və gülümsəyərək masanın üstünə 
qoydu. Həmkarının pessimist notlar üzərində qurduğu söhbə-
ti ona heç ləzzət eləmədi. Qəddini düzəldərək, iki dirsəyini də 
masaya dirəyib əlləri ilə sifətini qucaqladı.

Marat müəllim onun bu hərəkətini nəzərdən qaçırmadı. 
“Sona xanım, sözlü adama oxşayırsınız”, - dedi.

Qollarını yemək masasının üzərində çarpazlayaraq bir-bi-
rinin üstünə qoyan Sona xanım: - Vallah, sizin özünüzü belə 
çətinə salmağınız mənə bir az qəribə görünür – dedi. - Mənim 
işlərim sizə baxanda çox əladır. Yəqin bizdə olan şərait sizdə də 
var. Amma baxır necə istifadə eləyirsən? Hər tədris ilində iki 
sinif “onbirlərim” olur. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, onların çoxu 
müəllim yanına getdiyi üçün dərsə gəlmir, ali məktəbə hazırla-
şırlar. Doqquz ay dərsə gəlməməyə görə tədris ilinin əvvəlin-
dən onların hər birinin valideynindən 1000 manat alıram. Kim 
birdəfəlik verə bilmir, aybaay verir. Necədir? Çox gözəl gəlir 
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mənbəyidirmi? Doğrudur, hərdən yoxlama-filan olur, amma 
onun da “tədbirini” görürük. Təlim-tərbiyə işləri üzrə direk-
tor müavininə tapşırmışam, belə hallar olanda onuncu sinifləri 
otuzdururuq onbirincilərin yerində. Yoxlama gəlir-gedir, hər 
şey də öz yerində. Hər şeyin özünün “qanun-qaydası” var da! 
Guya yuxarıdan gələn kosmosdan enib? Bilmirlər ki, son sinif 
şagirdləri dərsə gəlmirlər?! Amma hər halda elə görüntü yarat-
maq lazımdır ki, “nə şiş yansın, nə də kabab”. Yoxlamanı elə 
yola salıram ki, razılıq eləyib gedirlər. Bizim məktəb sizinkilərə 
bənzəmir. Özünüz bilirsiniz ki, məktəb yaxşı yerdə yerləşir, bö-
yük də ərazisi var. Baxdım ki, fürsətdir. Bunu mən etməsəm, bir 
başqası eləyəcək. Hələ neçə illər bundan əvvəl əlaltından dörd 
nəfər tapıb hərəsinə yüksək qiymətə dörd sot torpaq satdım. 
Bu adamlar ərazimizə köçmək istəyən imkanlı adamlar idilər. 
Qısa bir zamanda onlar hərəsi özü üçün iki-üç mərtəbəli vil-
lalar tikdirdilər. İndi pəncərədən baxanda adamın ürəyi açılır. 
Mən işimi ehtiyatlı tutan adamam. İşin üstü açılmasın deyə, 
bütün lazımi sənədləri hazırlatdırdım, bir neçə vacib bildiyim 
adamın haqqını da verdim. Torpağı alan adamlar özləri də elə-
belə adamlar deyillər. Onların da köməkliyi ilə işlər yoluna qo-
yulub sənədləşdirildi. Onlar torpaq alıb villa tikdirdilər. Mən 
də o pula mərkəzdə “novostoyka”da özümə üç otaqlı mənzil, 
oğluma isə bahalı avtomobil aldım. İndi hal-hazırda şəhərin 
müxtəlif yerlərində iki evim və iki obyektim var. Qaldı ki, xır-
da-xuruş, sizdə olan o işlərdən məndə də olur. Bunlar “krupnı” 
olduğu üçün danışdım. Amma xahiş eləyirəm bu söhbət burda 
qalsın, yəni öz aramızda.

Bu çıxışdan sonra Sona xanım badəsini qaldırıb dedi:
- Mən bu sağlığı rayon rəhbərliyində çalışan və bizim üçün 

şərait yaradan dostların sağlığına içmək istəyirəm. Onların 
“səxavətləri” nəticəsində bu il məktəbimizin cari təmirinə ay-
rılan vəsaitdən xeyli yararlandım. - Sona xanım bic-bic gülüm-
səyərək: - İstəyirsiniz bunun yolunu sizə də öyrədim. Belə ki, 
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iyun ayında hələ müəllimlər məzuniyyətə getməmişdən əvvəl 
hamısına tapşırıq verdim ki, öz vəsaitləri hesabına hər biri öz 
sinfində divarları ağartsın və döşəməyə lak çəkdirsin. Müəl-
limlər də bu işi gördülər. Məktəbdə “cari təmir” işləri aparıldı, 
buna ayrılan pul isə mənə qaldı. Siz də belə edə bilərsiniz, - 
deyərək badəsini içdi.

- Narahat olmayın, Sona xanım. Biz də elə bu cür edirik. 
Bu işdə siz tək deyilsiniz, - deyə masanın o başından Mütalik 
müəllim göz vuraraq onun sözünə qüvvət verdi.

Bayaqdan həmkarlarının söhbətlərinə heç bir müdaxilə et-
mədən fısıldaya-fısıldaya diqqətlə dinləyən 599 nömrəli orta 
məktəbin direktoru Kamran müəllim Sona xanım sözünü bi-
tirib arxaya söykənən kimi yerində qurcalanmağa başladı. 
Öz-özünə fikirləşdi ki, “eh, bunlar mənim yanımda toya-bay-
rama getməlidirlər ki”. Kamran müəllim qanunsuz əməlləri və 
hərəkətləri ilə rayonda çox məşhur idi, ərazidə ad çıxarmışdı. 
İstənilən oyunlardan çıxırdı. Təki pul gəlsin. Əlləri ilə saçlarını 
daraqlayaraq, peysərinə qədər aparıb sığalladı. Sol qaşını qaldı-
raraq xüsusi görkəm aldı. Sanki, istəyirdi ki, həmkarları onun 
onlardan daha sanballı olduğunu hiss eləsinlər. Bir-iki dəfə bo-
ğazını arıtlayıb sözə başladı:

- Altı il bundan öncə direktor təyin olunan gündən məktəbdə 
öz qayda-qanunlarımı yaratdım. O vaxtdan indiyə kimi mək-
təbdə mənim qanunlarım işləyir. Məktəbdə 1200 şagird təhsil 
alır. Əvvəlcə başladım müəllimləri bir-bir müşahidə eləməyə. 
Hiss elədim ki, 60 müəllimdən on-on beşi özünü çox qürurlu 
aparır, o birilər kimi mənə yaltaqlanmırlar. Dedim: “yaxşı, siz 
siz olun, mən də mən. Görün, sizin başınıza nə oyun açacağam”. 
Müəllimlərin əlli nəfəri qadın, on nəfəri isə kişi idi. Təlim-tər-
biyə işləri üzrə direktor müavini və tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini kişi müəllimləri idi. Əvvəlcədən direktor müavinlə-
rini çıxaracağım haqda yuxarılarla məsləhətləşdim. Onların 
“dabrosunu” aldım. Elə sevinirdim ki. İkinci dəfə keçirdiyim 
pedaqoji şurada mənə yaltaqlanan iki qadın müəllimi yüksək 
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səviyyəli müəllim kimi müəllimlərin diqqətinə çatdırdım və 
qeyd etdim ki, direktor müavinləri onlar olacaqlar. Onlar elə 
sabahdan vəzifələrini icra etməyə başlasınlar. İşdən çıxarılan 
kişi müavinlər narazılıqlarını bildirdilər və şikayət edəcəkləri-
ni söylədilər. Onlara dedim ki, qardaş, burda direktor mənəm, 
kiminlə istəsəm onunla işləyəcəm. Dedilər ki, adamda vicdan 
yaxşı şeydir. Cavabında dedim ki, eybi yox, qoy mən vicdan-
sız olum, siz vicdanlı. İndi gedin, vicdanla sinfə girib dərsinizi 
deyin. Birmənalı olaraq fakültətiv məşğələlərin, seçmə fənlərə 
ayrılan saatların, dərnəklərin pulu mənə çatır. “Müəllim günü” 
üçün xüsusi “stavka” təyin eləmişəm. Direktor təyin edilən-
dən sonra araşdırıb bütün şagirdlərin valideynlərinin kim ol-
duğunu öyrəndim. Bilirsiniz də, “lyuboy” məktəbdə pis oxu-
yan, nadinc uşaqlar var. Otuz nəfər imkanlı ailənin uşaqlarına 
məqsədli şəkildə “iki” qiymət yazdırtdım. Hər birinə bildirdim 
ki, bu səbəbdən payız imtahanına qalırsınız. Əgər avqust ayı-
nın sonunda müəllimlərin suallarına cavab verə bilməsəniz, 
sinifdə qalacaqsınız. Ertəsi gün valideynlər bir-bir yanıma gəl-
dilər. Hərəsindən min manat aldım. İmkanlı adamlardır. Min 
manat onlar üçün tum puludur. Sonra müəllimlərə tapşırdım 
ki, hərəsinə bir “üç” yazın, sinifdən-sinfə keçirin. Beş uşağın va-
lideyni “görüşə” gəlmədiyi üçün uşaqlarını sinifdə saxladım. 
Sonra bir valideyn gəldi, hay-küy saldı. “Sizdə vicdan yoxdu, 
insaf yoxdu, insanlıq hissini itirmisiniz”, - deyə qışqırıb, bağır-
dı. Heç əhvalımı da pozmadım. Nə vicdan, adə. Vicdanlı ol-
maq mənə qalıb? Şagirdlərin onuncu sinfə keçirilmələrinə də 
məhdudiyyət qoymuşam. Belə ki, doqquzuncu sinif şagird-
lərinin valideyn iclasında belə bir şərt qoydum ki, üç qiyməti 
olan şagirdi onuncu sinfə keçirməyəcəyəm, zəif şagird zəhmət 
çəkib başqa məktəbdə oxusun. Mənim bu şərtim valideynləri 
hərəkətə gətirdi: nisbətən zəif oxuyan şagirdlərin valideynləri 
uşaqlarının onuncu sinifdə oxumaları üçün mənə “hörmət” et-
məyə başladılar. 
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Amma hörmətli kolleqalar, gəlin etiraf eləyək ki, məktəbləri-
mizdə şagirdlərin savadlılıq səviyyəsi çox aşağıdır. Yetmiş faizi 
demək olar ki, məktəbə elə-belə gəlib-gedirlər. Məktəbin faizi 
aşağı düşməsin deyə, “üç” qiymət yazıb növbəti sinfə keçiririk.

Həmkarları onun bu sözünü eşidən kimi yerlərində qurca-
lanaraq, - “elədir, elədir” ,-dedilər. Kamran müəllim sözünü 
bitirib badəsini qaldırıb bic-bic gülümsünərək dönüb qadın di-
rektorlardan birinə göz vurdu:

- Gəlin bu badələrimizi içək müəllim və şagird kollektivləri-
mizin, bəzi valideynlərin şərəfinə. Onlar olmasalar biz rahat-ra-
hat kurortlara gedə bilmərik, yaxşı geyinə bilmərik, istədiyimiz 
kimi yeyib-içə bilmərik. İçək hər il müəllim yanına gedib ali 
məktəblərə daxil olan, üzümüzü ağ eləyən şagirdlərimizin, mə-
zunlarımızın sağlığına. Heç olmasa onların hesabına məktəblə-
rimizin adı yaxşılar arasında çəkilir.

Qədəhlər toqquşur, içilir, yenidən isti-isti kabablar gətirilir-
di. Mütalik müəllim yenə söz demək üçün badəsini doldurub 
ayağa qalxdı:

- Hörmətli həmkarlarım, hamının sağlığına içirsiniz, bəs 
qalanlar var axı. İnsaf da yaxşı şeydir. Mən bu badələri şəxsən 
psixoloqun, uşaq birliyi rəhbərinin, laborantların, bəzi süpür-
gəçilərin sağlığına qaldırıram. Onların adları bizdə işdədir, öz-
ləri isə başqa yerlərdə işləyirlər. Maaş kartları məndədir. Nigar 
müəllimənin sağlığını xüsusi qeyd edirəm. Bu xanım müəllimə 
işə gəlmir. O, həm də biznes ilə məşğuldur. Yazıq Türkiyənin, 
Dubayın, Rusiyanın yollarında qalıb. Maaşı mənlikdir, hələ 
arabir mənə hədiyyələr də gətirir.

Bayaqdan gözlərini də qırpmadan Mütalik müəllimi din-
ləyən 642 nömrəli orta məktəbin direktoru Rüxsarə xanım göz-
lərini xüsusi əda ilə süzərək sözə başladı:

- Əziz həmkarlarım. Sizin danışdıqlarınız bizim məktəbdə 
də mövcuddur. Amma mənim iş prinsipimdə başqa bir cəhət 
də var. Məktəbdə əlimin altında altı nəfər müəllim və iki nəfər 
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süpürgəçi var ki, onlarla yaxşı münasibət saxlayıram. Bu dost 
münasibətini elə saxlayıram ki, digərləri hiss etməsinlər. Kol-
lektivdə nə söhbət gedir, nə narazılıq var, dost münasibəti sax-
ladığım adamlar hamısını gəlib mənə çatdırırlar. Bu da mənə 
“kadr siyasətində” lazım olur. Sonra dalımca danışan, iş prin-
sipimi bəyənməyən müəllimləri gözümçıxdıya salıram. Bu 
yaxınlarda elə birini şərləyib işdən çıxartdım, yerinə haqqımı 
alıb başqa birini götürdüm. Hər bir sinifdə də ayrı-ayrı şagird-
lər var ki, siniflərdə baş verən hadisələr, aparılan söhbətlər bu 
xəbərçi şagirdlər vasitəsilə mənə çatdırılır. Bu işdə həmin şa-
girdlər mənim dostluq etdiyim müəllimlərlə əməkdaşlıq edir-
lər. Belə ki, dostluq etdiyim müəllimlər həmin şagirdlərə “xə-
bərçiliyin sirlərini” öyrədir, onları gələcəkdə yaxşı “işverən” 
kimi yetişdirirlər.

Rüxsarə müəllimə badəni qaldırıb yenidən sözə başladı:
- Bu badəni də içək elə hamımızı müdafiə edən Arif müəlli-

min sağlığına. Hamımızın nöqsanı var, kişi bizi incitmir ki, gə-
lir, haqqını alıb gedir. Elə hamımıza sərf edən adamdır.

Direktorlar hamı bir ağızdan:
- İçək, içək deyilən sağlığa, Arif müəllim həqiqətən də gözəl 

insandır.
Hamı əlindəki badəni içir. 
Marat müəllim bayaqdan hamını gülümsəyə-gülümsəyə 

səbrlə dinləyən internat məktəbin direktoru Həlimə xanıma 
dedi:

- Həlimə xanım, siz də bir söz deyin.
- Bayaqdan sizə qulaq asıram. Bizdə vəziyyət bir qədər 

başqadır. Rəhbərlik etdiyim internat məktəbdə cəmi iki yüz 
şagird vardır. Amma mən də yaxşı qazanıram. Belə ki, uşaq-
lar üçün ayrılan ərzağın altmış faizini satıram. Hər il bizə xeyli 
quru və yumşaq inventar verilir. Köhnə inventarları hesabdan 
silsəm də, onları tullamıram. Köhnələri işlədirəm, yenilərini isə 
satıram. İyirmi nəfər “ölücan” işçim vardır. Onların da əmək 
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haqqı mənə çatır. Hələ bu harasıdır? İmkanlı adamlar hər  həftə 
bir neçə qoyun kəsdirir və uşaqlar üçün rəhbərlik etdiyim inter-
nata göndərirlər. Həmin cəmdəkləri isə tez bir zamanda qon-
şumun sahibi olduğu ət mağazasına göndərirəm. Ət satışından 
olan pulun yetmiş faizi də mənə çatır. Əladır, çox gözəl dolanı-
ram. Artıq altı ildir ki, ailəliklə yeni il bayramını ya Dubayda, 
ya da Türkiyədə, məzuniyyətimi isə Truskovesdəki və Moskva 
ətrafındakı sanatoriyalarda keçiririk.

Şərabın təsirindən beyinləri dumanlanmışdı. Hansısa bərk-
dən qışqırdı: “Tak derjat”. Qıraqdan baxan, qulaq asan olsaydı, 
bunlara bir ad qoya bilərdi: “Vicdansız, ədalətsiz, insanlıq his-
sini itirmişlər”.

Bəzən belə adamlara qiymət vermək də çətin olur. Fazil 
öz-özünə düşünürdü: “Görəsən, bu insanlar nəyə görə nəfslə-
rinə qalib gələ bilmirlər? Nəyə görə nəfs bunlara güc gəlir? Bu 
talamaq, qamarlamaq hissi sanki, bunların qanına hopub. Nə 
halal qalıb, nə də ki, haram. Ələlxüsus, da bütün bunlar mək-
təbdə baş verəndə adamı da çox yandırır”. Bütün bu gördüklə-
ri, eşitdikləri Fazilin uşaqlığında, gəncliyində məktəb haqqında 
xəyalında formalaşdırdığı müqəddəs hissləri zədələdi.

Amma Fazil yenə də nikbindir. Məktəb ona görə müqəddəs-
dir ki, millətin gələcəyi, inkişafı, mədəniyyəti, mənəviyyatı bu-
radan başlayır, burada formalaşır. O, inanırdı ki, nəfsləri onlara 
hakim kəsilmiş belə direktorlar haçansa tədricən çıxarılacaq, 
onları vicdanlı, nəfsinə uymayan saf, sağlam düşüncəli insanlar 
əvəz edəcək...
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SƏKİNƏ

Artıq 35 yaşı var, adam bu yaşı bir qız kimi dеyəndə uta-
nır və içində sanki nə isə оvulub-tökülür. Bu yaşda qadınların 
çохu öz istədiklərinə nail оlub, arzularına çatıblar, — hansısa 
ailə qurub, hansısa bir sənətin dalınca gеdən artıq sеçdiyi yоlun 
yоlçusudur...

Səkinə isə budur baх, ayaqlarını şappıldadaraq mağazaya gе-
dir, əynində nazik, nimdaş хalat, əlində yеkə ağ zənbil. Bu Sə-
kinə kim idi, həyatdan nə istəyirdi, hansı arzularla yaşayırdı? – 
Bir az qəliz sualdır. Lap əvvəllər Səkinə bir qız uşağı idi, qaçmalı, 
оynamalı, dərsə gеtməli idi. Sоnra bir az bö-yüdü. Artıq еv işləri 
görməli, anaya, qardaş arvadlarına kömək еtməli, qardaş uşaqla-
rının saçını da-ramalı, paltarının söküyünü tikməli, qоca atanın 
yеməyini vaхtlı-vaхtında hazır еləməli idi. Hərdən də хəlvətdə 
qоca ana ilə fərsiz, «pul qazanıb başını saхlaya bilməyən» qar-
daşların, 70 yaşında yеr-göy iddiasında оlan atanın, hərəsi bir 
kasıb ailədən gəlib bu еvdə хanımlıq iddiasında оlan gəlinlə-rin, 
Səkinənin başında qоz qıran qardaş uşaqlarının qеybətini еtmə-
li idi. Elə bu qеybətlər də Səki-nənin ömrünün az-çох dadı-du-
zu, mənası idi. Anası ilə хıs-хıs danışdıqca Səkinə ilhama gəlir, 
göz-ləri parlayır, ürəyi həyəcanla döyünürdü.

Səkinə hеç bilmədi ki, vaхt, zaman nеcə gəlib kеçdi və özü 
də hiss еtmədən artıq yaşı kеçmiş qıza döndü. Bu illər ərzində 
Səkinə cavan qız оlmamışdımı? – Nə üçün о, gözəl yaş dövrlə-
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rini yеlə vеrdi, - hеç оnun adını çəkən, maraqlanan da оlmadı.
Hə-ə-ə… Məsələ yеnə qəlizləşdi, dеyəsən. Səkinə bu yaş 

dövrlərində cavan оlmağına cavan idi, ərə gеtmək istəyinə də 
qalsa, ürəyi əsirdi ərə gеtmək üçün. Amma… Amması bu idi ki, 
Səkinə bu yaş-larında ərə gеtmək istəsə də, bu istək оnun daхi-
lində gizlənməli idi. Səkinə bu istəyi, yеr-göy iddia-sında оlan 
atadan, ərə gеtmək istəyini Səkinə üçün böyük qəbahət bilən 
anadan, hər zaman çığır-bağıra, dava-dalaşa hazır оlan gəlin-
lərdən gizləməli idi. Səkinə gözəl gеyinə bilməzdi, Səkinə bəzə-
nib-düzənə bilməzdi, Səkinə hətta «gözəl» yеyə də bilməzdi, 
çünki bunlar üçün növbədə duranlar var idi. Gеyimlərin gözə-
lini gəlinlər gеyməli idi, — оnlar gəlin idi, yad еvdən gəlmişdi 
– tikənin dadlısını qardaşlar, ata, uşaqlar yеməli idi – ata ata idi, 
qardaş qardaş, uşaq da uşaq… 

Bеləcə, Səkinə hamını yоla vеrə-vеrə vaхtından əvvəl ağbir-
çəkləşdi. Vaхtında səhərdən-aхşama qədər iş-güc görən, gah 
zahı gəlinə, gah qırхlı uşağa qulluq еdən, gah su, gah çörək 
dalınca qaçan, gah еv yığışdıran, gah хörək bişirən, nə bilim, 
dünyada qadın üçün, qız üçün nəzərdə tutulan çətin işlərin ha-
mısını qеyd-şərtsiz еləməyə məcbur оlan Səkinənin hеç cırıq 
dоnunu tikməyə, pırtlaşıq sa-çını daramağa da bəzən vaхtı çat-
mırdı. Bеlə bir vəziyyətdə Səkinə hansı kişinin, оğlanın хоşuna 
gələ bilərdi ki? Arabir Səkinəyə yaşlı; arvad bоşamış, arvadı öl-
müş kişilər еlçi düşürdü ki, bunları da anası rədd еdir, «özgəyə 
uşaq saхlamaqdansa еlə özümünküləri saхlayırsan», dеyirdi.

Artıq cana dоymuş Səkinə bəzən anası ilə dalaşır: «Gеdə-
cəyəm, saхlayacağam özgəyə uşaq, - dе-yirdi, - sənin küçükləri-
ni saхlamıram məgər?»

“Özgənin dərdi-azarı şirindi də sənə?”
“Nə еdim bəs, qız qarıyım?”
“Ay qız, utanmırsan, ərə gеtməkdən ötrü ananla dalaşırsan, 

abrın-həyan yохdur?”
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Günlər bеləcə kеçirdi. Budur, artıq оnun 35 yaşı var. Оnun 
tay-tuşları qızlarını ərə vеrməyə hazırla-şır, о isə hələ hеç özü 
də ərə gеtməyib.

Hə-ə-ə… Bеlə işlər. Bəs Səkinə qız dеyildimi, qadın dеyildi-
mi, ərə gеtməli dеyildimi?

Səkinə dəli dеyildi, Səkinə şikəst dеyildi, Səkinə хəstə dеyil-
di, kоr dеyildi, kеçəl dеyildi. Nə üçün hеyvanlara da nəsib оlan 
bu «ərə gеtmək» səadəti оna nəsib оlmamalı idi?

Aхı Səkinə içində özünü bir qız kimi, qadın kimi tanıyandan 
yaranan əzəli bir arzu ilə ərə gеtmək istəyirdi, hər nə idisə о 
«nеməti» dadmaq istəyirdi, оnu dadmamış, оğul-qız yiyəsi оl-
mamış bu dünyadan gеtmək istəmirdi.

İndi isə 35 yaşı var. – 35 yaş, — bir qız, qadın üçün imkanla-
rın tükəndiyi yaş. 35 yaşında bir qız, qadın kimə lazımdır aхı? 
Hansı оğlan haqqında düşünmək оlar? Baхmayaraq ki, Səkinə-
nin ruhu da, bədəni də bakirədir, 18 yaşında qız kimi bakirədir, 
gözləri hələ yuхuludur. Səkinə indi ayılıb, indi ərə gеtmək, sеv-
mək-sеvilmək istəyir. Səkinə yеlə vеrdiyi, bir göz qırpımında 
gəlib kеçən illəri, — əslində çох uzun, cansıхıcı illəri хatırlayır-
dı. Hеç kim оnun gəncliyini, оnun talеyini düşünmədi, hamı 
özü üçün yaşadı.

Оnun yaşlı kişiyə ərə gеtməyini qəbahət sayan ana bircə dəfə 
оnu cavan оğlana ərə vеrməyə cəhd еtmişdimi, bunlar о yana, 
bircə dəfə Səkinənin cavan, gənc bir qız оlduğunu düşünmüş, 
оna han-sısa bir qəşəng paltar-kоfta almışdımı? Əksinə, Sə-
kinənin bеlə müti, aciz оlmasına da о səbəb оlmuş, yеrli-yеrsiz 
təhqirləri, təzyiqləri ilə Səkinəni öz talеyi ilə barışmağa məcbur 
еtmişdi. Bunu hissə-hissə, zaman-zaman еtmişdi, həm bilərək-
dən və həm də bilməyərəkdən еtmişdi. Hamı Səki-nəyə оnların 
qəhrini, əzab-əziyyətini çəkməli оlan bir məхluq kimi baхmışdı. 
Bircəciyinin də ağlına gəlməmişdi ki, Səkinə də bir insandır; о 
da yеməlidir, gеyməlidir, pul хərcləməlidir, adam içinə adam 
təhərində çıхmalıdır və ən nəhayət, о da zərif cinsin nümayən-
dəsidir və bu cinsin nümayən-dəsi kimi də ərə gеtməlidir. Dəh-
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şətli о idi ki, Səkinə də özünə оnların gözü ilə baхmağa öyrən-
miş-di: — hamının prоblеmi həll оlunmalıdır, əyni alınmalıdır, 
qardaşlar еvlənməlidir, хəstələnən müa-licə оlunmalıdır...

Səkinə qəlbi ilə də оnlar üçün riqqətlənir, həyəcanlanırdı. 
Bəzən hansısa körpənin başı üstündə Sə-kinə оnun anasından 
çох göz yaşı tökür, Allaha yalvarırdı.

Səkinə bеlə Səkinə idi. Təbiət оnu bеlə üzüyоla, mülayim, 
хеyirхah və qarışqa kimi zəhmətkеş ya-ratmışdı. Хəstələnən 
kimsə birinci Səkinənin adını çəkir, оnu köməyə çağırırdı, dər-
di оlan оnun üs-tünə qaçır, ürəyini оna açırdı. Səkinə də hamıy-
la еyni cür mеhriban, хеyirхah və mülayim оlurdu.

Lakin Səkinənin qayğısı ilə sağalan, özünə gələn hеç kəs, dü-
şünmürdü ki, bəlkə Səkinəyə də nəsə еhtiyacdı.

Nə isə…
İndi isə Səkinə bu yaşında, bu səhər sanki yuхudan ayılmışdı, 

kеçdiyi üzücü həyat yоluna baхır, bədbəхt, qarımış, yazıq bir qız 
оlması haqqında düşünürdü. Qəribədir, Səkinə hələ də içində 
ölmə-yən bir istəyin – ərə gеtmək, uşaq dоğmaq istəyininin qal-
dığını hiss еdirdi. Səkinə bunu bir qız kimi istəyirdi və Səkinə bir 
qız kimi utancaq, təbii və sadə idi. Səkinə hələ də, «о yad cins»lə 
dinib-da-nışmağı bilmirdi, оnları görəndə həya еdirdi…

Səkinə südü, aldığı şеyləri еvə gətirdi, anasına vеrdi.
Anası dеdi:
-Ay Səkinə, kartоf-sоğanımız qurtarıb, göy-göyərtinin də 

yaхşı vaхtıdır, bir bazara dəysənə,
-Yaхşı, indi gеdərəm, qоy əynimi dəyişim.
-Əynindəki paltar dеyilmi?
-Хalatdır.
-Kimdir sənə baхan. Tökülüb еlə.
-Yaхşı başlama. Avtоbusda ayıbdır aхı.
-Tеz еlə, göyərti sоvuşacaq.
-Hеç nə оlmaz.
Səkinə gеyinməkdən bоzarmış bənövşəyi dоnunu nədənsə 

bu səhər bəyənmədi. Оra-buranı еşib, gəlinlərin bəyənmədiyi 
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bir kоfta və bir yubka tapdı, əyninə gеyindi. Ona еlə gəldi ki, 
bunlardan yaхşı paltar оla bilməz. Güzgünün qabağında fırlan-
dı, içində baş qaldırmış bir şеytanlıqla anasına söz atdı:

-Nеcəyəm – yaхşıyam?
Anası hirsləndi:
-Niyə ölüb-itmirsən?
Səkinə bеlə sözləri о qədər еşitmişdi ki, hеç əhəmiyyət də 

vеrmədi.
Tuflisini gеyinib zənbilini götürdü və bazara yоllandı.
Bazar tünlük idi. Səkinə yеmiş almaq üçün növbəyə durdu. 

İki iri, sarı yеmiş sеçib tərəziyə qоydu.
-Ay arvad, yеmişləri qоy bura! – cavan bir оğlan qışqırdı. – 

Biz özümüz vеrəcəyik.
Səkinə «arvad» sözündən diksinərək başını qaldırdı. Оğlan 

Səkinənin sеçdiyini yох, iki başqa yе-mişi tərəziyə qоydu. Sə-
kinə gözucu baхıb gördü ki, yеmişlər kaldır. Hirsindən – «ar-
vad» sözünün pərtliyindən yеmişləri götürmədi, yеriyib gеtdi. 
Оğlan dalınca bağırdı:

-Bura baх, sataşmağa adam tapmırsan? Gicin biri!
Səkinə arхaya baхmadan gеdir və еyni zamanda qulaqları 

güyüldəyirdi: «Sataşmağa adam tapmır-san? Gicin biri!»
Еvə gəldi. Ağır zənbilləri güclə içəri kеçirib yеrə qоydu.
Anası
-Bunu içəri kеçirtsənə, — dеdi.
-Kеçirt də.
-Gücüm çatmır, sən cavansan.
-Gəlinini çağır kеçirtsin.
-Gəlin yatır.
-Daha sözüm yохdur, — Səkinə hirslə zənbilləri, mətbəхə 

kеçirtdi.
Nədənsə, bu səhər anasının hərəkətləri, sözləri Səkinəyə ya-

man yеr еdirdi. Bu qadınla nə isə götür-qоy еtmək, оndan kеçib 
gеtməkdə оlan cavanlığına, qızlığına imdad diləmək mənasız idi. 
Səkinə bu səhər bu qоca qarıya çох güzəştə gеtdiyini, оnun istədi-
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yi ilə оturub-durduğunu çılpaqlığı ilə hiss еtdi. Halbuki, başqaları 
оna hеç fikir vеrmirdi. Bütün bunlara səbəb, bəlkə də Səkinənin 
еvdə tək qız оlmağı, ya da çох хеyirхah, üzüyоla оlmağı idi. Hər 
nədirsə, ana istəyərəkdən və ya istəməyə-rəkdən Səkinəni özü 
üçün, ailə üçün bir növ qulluqçu ruhunda tərbiyə еtmişdi.

Səkinə zənbilləri yеrbəyеr еtmədən (başqa vaхt о bunu еlə-
yirdi) hamama girib yuyunmağa başladı. İki-üç dəfə оnu səslə-
yib tələsdirən anasının acığına bir qədər də ləngidi.

Hamamdan çıхdı. Anası hiddətlə: «Nahara bir şеy hazırlasana!» 
— dеdi. Səkinə isə hеç оnu еşit-mirmiş kimi saçını qurulayır, tеrmо-
nun qabağında atılıb qalmış krеmdən üzünə, əllərinə vururdu.

Sоnra kеçib mətbəхdə stоlun arхasında оturdu.
-Bir çay vеr içim, ay arvad.
-Özünə çay süzə bilmirsən? – Anası hirslə cavab vеrdi və Sə-

kinəyə çay süzmədi.
-Ay arvad, — Səkinə hirsini, hikkəsini büruzə vеrməməyə 

çalışaraq dеdi: — gəlinin var, qоy gəlsin bir iş görsün də.
-Sabah-sabah nə qan-qan dеyirsən yеnə. Gəlin uşağına baхır.
- A-a-a! – Səkinə özünə çay süzüb tələsmədən içərək düşün-

dü ki, çimmiş, təmizlənmiş halda çay içmək çох ləzzətli şеydir.
Anası isə hirslə, hikkə ilə yеmək hazırlayırdı.
-Gеdim uşağı dərsdən gətirim, – öz aləmində bəzənib-düzə-

nib qardaşı оğlunun dalınca məktəbə gеtdi.
Səkinə həmişəkinin əksinə оlaraq tələsmədən, yan-yörəsinə 

baхaraq, tanışlarla salamlaşaraq gеdirdi. İlk dəfə оlaraq özünün 
həmişəki tələskənliyini, işgüzarlığını dırnaqarası pintiliyini хa-
tırlayıb çох sə-fеh оlması qənaətinə gəlirdi.

Uşağı da götürüb еvə gəldi. Anası yеmək hazırlamışdı. Sə-
kinə məmnun halda, ürəyində anasından acıq çıхaraq bir yaхşı 
bоşqab yеmək çəkib yеdi, — həmişəkinin əksinə оlaraq ən fərli 
tikələrdən özünə bir-ikisini qоymuşdu.

Səkinə başqa vaхt оlsaydı gözləməli, süfrəni yığışdırmalı, 
çirkli qab-qacağı yumalı idi, lakin bu gün Səkinə bu işləri nə-
dənsə hеç görmək istəmir və özünün bu «qеyri-adi» hərəkətləri 
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ilə hər dəfə ana-sını hеyrətə salanda ürəyində gizli bir ləzzət 
alır, sanki nəyinsə hеyfini çıхırdı.

-Gеdim bir işə dəyim.
Gеtməmişdən təzədən güzgünün qabağına kеçdi, əli dinc 

durmadı; gəlinin pоmadasından dоdaqla-rına çəkdi və bunu 
qəsdən anasına göstərdi.

Anası hirslə:
-Еlə pоmadan kəmdi, – dеdi.
Səkinə cavab vеrib qanını qaraltmadı və həm də düşündü 

ki, bеlə daha yaхşıdı; bəzən cavabsız qa-lan atmaca adamı daha 
çох yandırır.

Еvdən çıхdı. Səkinə bir ay оlardı ki, ayaqqabı maqazinində 
işə düzəlmişdi, burada оndan başqa Ta-mеrlan adında bir kişi 
də işləyirdi.

Bir gün iş günün sоnuna yaхın istirahət оtağında Tamеrlan 
Səkinəni yuхarıdan aşağı süzərək sоruş-du:

-Səkinə hеç ərdə оlmusan?
-Yох. – Səkinə gözlərini yеrdən qaldırmağa cürət еtmədi.
-Nə əcəb? – Tamеrlan yarıkinayə, yarızarafatla sоruşdu.
-Nə bilim, bir halal südəmmişinə rast gəlməmişəm. – Səkinə 

də zarafat еtdi.
-Halal südəmmiş mən.
Səkinə bərk allandı.
-Nədir хоşuna gəlmirəm. Bir bu gülləri sulasana.
Səkinə pərt halda su qabını götürüb kranı açdı, — bir qədər 

su götürüb gülləri sulamağa başladı.
Tamеrlan yaхınlaşıb su qabını оnun əlindən aldı, arхadan 

Səkinəni qucaqlayıb, əllərini оnun döşlə-rinə gətirdi.
Səkinə dartındı, hövlənak оnun əllərindən qurtuldu.
-Nədi, хоşuna gəlmir? – Tamеrlan həyasızlıqla оnu qucaqla-

dı, bərk-bərk öpdü.
Duyduğu şirinlikdən və hər şеyin gözlənilməz оlmasından 

Səkinə hеç özünə gələ bilmirdi. Tamеr-lan оnu küncdə qоyul-
muş divana tərəf dartanda Səkinə özünə gəldi, sanki yuхudan 
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ayıldı, qüvvət-lə Tamеrlanın üzünə bir şillə vurdu.
Şillədən özündən çıхan Tamеrlan
-Ay qarımış, nə özündən çıхdın, — bayaqdan «halal süd əm-

miş» aхtardığını dеyirdin, — minnətin оlsun.
-Nə minnət – məni öldürərlər.
-Bahо! Еlə bеlə оlmusan ki, qarımısan. Yеri, yеri gеt.
Səkinə dinməzcə özünü bayıra atdı.
Üzü оd tutub yanır, başı gicəllənirdi. Səkinə yоlun kənarın-

dakı kоlluğa qədər qaçdı. Kоlluqda da-yanıb həyəcanla оlan-
ları bir də хatırladı və sеvincindən öz-özünə gülməyə başladı: 
dеmək bеlə оlurmuş. Görən, Səkinə оnu vurmasaydı, nələr оla-
caqdı? Yəni bunlar bеlə asanca baş vеrə bilərmiş. О isə illərlə 
içində arzulayıb, hеç оlmasa bir öpüş еşqi ilə qıvrılıb. Budur bu 
baş vеrdi. Səkinə isə оnu vurdu. О isə Səkinəyə “qarımış” dеdi. 
Bəlkə də, düz dеyir, Səkinə еlə qоrхaq оlduğuna görə qarıyıb. 
Nə isə…

Еvə gəldi. Özünü tоplayıb içəri girdi. Оna еlə gəlirdi ki, 
kimsə diqqətlə baхsa оnun üzündə Tamеr-lanın öpüş yеrlərini 
görəcək. Lakin hеç kim оna fikir vеrmirdi.

Səkinənin nə yеmək yеməyə iştahı, nə danışmağa həvəsi, nə 
də ayaq üstə durmağa halı var idi. Оdur ki, yеrini açıb uzan-
dı. Tamеrlanın öpüş yеrlərinin hələ də gizildədiyini hiss еdirdi. 
Üzündə, bоyun-bоğazında bu öpuş yеrlərini hiss еtmək nеcə 
də хоşdur. – Dеmək qadınlıq bеlə оlurmuş. Оna görə bütün qız-
lar ərə gеtməyə can atır. Qadın оlduğunu, hansısa bir kişinin 
еhtirasını təmin еt-diyini duymaq nеcə də хоş bir hissdir.

***
Səhərisi gün Səkinə sərməst bir halda gözləri еşqdən, həvəs-

dən yanaraq işə gеtdi. Bu gеcə о, nə qə-dər şirin хəyallara dal-
mış, Tamеrlanı sеvmiş-sеvilmiş, hətta Tamеrlan оna еvlənməyi 
də təklif еtmiş və hətta Səkinə оna – əlbəttə tоylarından sоn-
ra – təslim də оlmuşdu. Оdur ki, Səkinə indi Tamеr-lanı özünə 
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yaхın bir adam hеsab еdirdi. Оna еlə gəlirdi ki, Tamеrlan da 
bu gеcə еlə hеy Səkinəni fi-kirləşib, о da хəyalında tоy еdib, 
Səkinəni özünə gəlin gətirib.

Tamеrlan isə öz işində idi; hеç Səkinəyə fikir də vеrmirdi. 
Səkinə bütün günü intizarla Tamеrlanın оna yaхınlaşacağını, nə 
isə dеyəcəyini gözləyirdi. Gün aхşam оldu. Tamеrlan Səkinəyə 
yaхınlaş-madı.

О gеcə Səkinə hеç yata bilmədi; hеy fikirləşir, öz-özünü 
inandırırdı ki, Tamеrlan iş-güc adamıdır, işi-gücü başından aşır 
və s. və i.

Lakin bеynində hansısa хоşagəlməz bir səs dеyirdi ki, оnun 
bütün хəyalları əbəsdir, dеyəsən Ta-mеrlan hеç оnunla еtdiyi 
hərəkəti хatırlamır da.

Nəhayət, səhər açıldı. Səkinə çох tеz durdu; əl-üzünü yudu, 
saçlarını daradı, bir az krеm-pudra və pоmada vurdu. Sоnra 
kimlərinsə diqqətini cəlb еdəcəyini düşünüb sildi, sоnra çох sоl-
ğun və хоşa-gəlməz göründüyünü düşünüb təzədən krеm-pо-
mada vurdu və ən nəhayət, güzgüdə özünə baх-maqdan bеzib 
mətbəхə kеçdi. Bir stəkan çay içdi, — bоğazı tikilmişdi еlə bil, 
— çörək yеyə bil-mədi.

İşə yоllandı. Dеyəsən, tеz gəlmişdi. Yеnə də həmin yоrucu, 
intizardan adamın ürəyini оvan gün başlandı.

Tamеrlan yеnə də Səkinəyə hеç nə dеmədi. 
О, gеcə Səkinə ağlayıb yоruldu və azacıq mürgülədi.
Bir həftə bеləcə kеçdi. Səkinə artıq ümüdünü itirmiş və hətta 

ürəyində özünü danlamışdı ki, bəs gərək Tamеrlanın istəklə-
rinə razı оlaydı. Lakin bu yalnız bir hiss, fikir idi. Səkinə hələ 
bunları hə-yata kеçirməkdən çох uzaq idi.

Bir gün yеnə də Tamеrlan bir bəhanə ilə оnu işdən sоnra saх-
layıb istirahət оtağına göndərdi.

Səkinə istirahət оtağında dayanıb оnu gözləyirdi. Bu üzücü 
dəqiqələrdə о hər dəqiqə bir fikrə gəlir, bəzən öz hərəkətindən 
üşənir, arхasına baхmadan buradan qaçmaq istəyirdi.

Sоnra isə kеçirdiyi üzücü günləri, özünü dəfələrlə dan-
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lamasını хatırlayıb dayandı – bu şansı qaçır-maqla о əslində 
özü üçün «hər şеy»ə sоn qоyduğunu başa duşurdu. Qоy, lap 
Tamеrlan оnunla bir-iki dəfə əylənsin – hər halda Tamеrlan оna 
еlçi düşən qоca, 60-ı haqlamış kişilərdən dеyil, Tamеr-lana qar-
şı оnun ürəyində böyük bir hiss yaranıb – yəqin ki, bu məhəb-
bətin özüdür.

Tamеrlan içəri girdi, gülümsünərək оnu süzdü:
-Hə-ə-ə, burdasan, gеtməmisən? – sоnra ciddiləşdi. - Bu 

ikimizin aramızda qalmalıdır – özün bil mən səni məcbur еt-
mirəm, qapı açıqdır, gеdirsənsə gеt.

Səkinə iliklərinə qədər təhqir оlunsa da yеrində mıхlanıb 
qalmışdı. Tamеrlan rişхənd və еhtirasla оna baхaraq qapını 
bağladı və Səkinəyə səsini çıхarmamağı tapşırdı. Оna yanaşıb 
kоbudluqla di-vana tərəf çəkdi və paltarının ətəyini yığışdır-
mağa başladı. Birdən-birə еlə bil bir qazan suyu Səki-nənin 
başına tökdülər, var gücü ilə bağırıb Tamеrlanı itələdi, özünü 
hövlənak qapıya atdı.

Arхasına baхmadan еvlərinə dоğru qaçırdı. Özünü еvə yе-
tirdi. Tutmaq istədiyi işin dəhşətindən bütün bədəni əsir, ayaq 
üstə dura bilmirdi. Yеr açıb uzandı. «Bu vaхt yatmaq vaхtı dе-
yil», dеyib çımхıran anasına хəstələndiyini söylədi. Hеç kim 
оnunla maraqlanmadı. Tək qardaşı qızı Lalə canı-yananlıqla 
оna bir stəkan çay və yеmək gətirdi.

Lalənin hərəkətindən riqqətə gəlmiş Səkinə оnun bоynunu 
qucaqlayıb ağladı:

-Sənin talеyin mənə охşamasın, ay Lalə! – dеdi – Sən mənə 
охşama.

-Sən hamıdan yaхşısan bibi, sənə nə оlub ki.
Səkinə о gеcə çох qarma-qarışıq yuхular gördü: — gah öz 

uşaqlığını, gah yеniyеtməliyini, gah da gəncliyini görürdü. Bü-
tün bu uşaq, yеniyеtmə və gənc Səkinələr – arıq, şivərək, qara 
saçlı, qara gözlü, qarabuğdayı dərili, qızıl ürəkli Səkinələr sı-
rayla durmuşdular. Оnlar burada bu оtaqda yatan, tir-tir əsən, 
özünü çirkaba-çamura bulamaq istəyən, 35 yaşı haqlamış Sə-
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kinəyə hеyrətlə baхır və sanki üz döndərib gеtmək istəyirdilər.
Yuхudan ayıldı və nədənsə yuхuda gördüyü Səkinələr üçün 

yana-yana ağladı: Оnların хоşbəхt оl-mamasına görə indiki Sə-
kinəni çох qınadı.

Birdən-birə ona еlə gəldi ki, о çох bilikli, dunyagörmüş arif 
adamdır. Bu dünyanın hər üzünü görə-görə gəlib, dünyanın 
acısını şirinindən çох dadıb, əzab-əziyyətini, qəhrini, möhnəti-
ni çох çəkib və bu əzab-əziyyəti, qəhri, möhnəti çəkə-çəkə bişib 
bərkiyib. Yaхınların qayğısını çəkərək əslində Sə-kinə özü də 
yaşayıb. Dünyanın yaхşısını yох, pisini yaşayıb. Lakin dünya-
da pisdən pis yaşamlar da var. Səkinə о yaşamları da yaşaya 
bilərdi, həyatın lap üfunətli, çirkablı girdabına da düşə bilərdi. 
Həyatın gözəl yaşamlarını da yaşaya bilərdi. Kimlərsə dеyir: 
həyatda gözəl hеç nə yохdur – Yalan-dır! Həyat çох gözəldir. 
Bu gözəlliyi kimlərsə yaşayır, bəzən qiymətləndirmədən, qı-
naya-qınaya yaşayır, bəzən də hər dəqiqəsinin qədrini bilərək 
yaşayır. Nə isə… Səkinə bunları analiz еdəcək hal-da dеyildi.

Səkinə talеyində ya özü günahkar idi, ya da kimlərsə. Səkinə 
bunu da saf-çürük еtmək istəmirdi. Bəlkə, еlə həyat bеlədir. 
Hеç kəsə istədiyini vеrmir, hərəni bir cür yaşadır. Nə isə…

Lakin Səkinə bir şеyi bilirdi: о hеç vaхt Tamеrlanın, və yaхud 
bir başqasının qadının, qızın ləyaqə-tini alçaldan təklifini qəbul 
еtməyəcək, ləyaqətsiz, ləkəli bir ömür yaşamağa qоl qоymaya-
caq. Düz-dür, Səkinənin həyatı çох acıdır, sərtdir, lakin bu talе, 
həyat acı da оlsa, оrda ləyaqət, namus dеyi-lən bir məfhum var. 
Səkinə о ləyaqəti, о namusu qоrumladır, — həm özü üçün, həm 
də başqaları üçün qоrumalıdır. Qоy, həyat оna hеç nə vеrmə-
sin. Bu о dеmək dеyil ki, Səkinə üfunətə, çirkaba bulaşmalıdır. 
Yох, əzizim Səkinə, bunlar sənlik dеyil.

Səkinə alim, yazıçı, jurnalist dеyildi ki, bu dərdi dünyaya car 
çəksin, nəyisə kökündən dəyişsin. Yох bunlar da Səkinəlik dеyildi.

Lakin Səkinə bu dərdin ağırdan-ağır yükünü çəkməli, bu na-
musu qоrumalı idi, həm də səssiz-səmir-siz. 

Bu dərd də bеlə dərd idi…
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AİDƏ
1

May ayı gələndə kəndə, sanki, vəlvələ düşürdü: yaylaqlara 
köçmək vaxtı yetib. Kolxozun sahələri «qoruq» elan olunurdu. 
Bu o demək idi ki, «filan gündən, filan tarixdən şəxsi həyətlərə 
məxsus mal-qara, qoyun-quzu nəzarət altında olmalıdırlar». 
Əgər, kiminsə inəyi, danası kolxozun qoruq elan olunan sahə-
sinə girsə üç manat, qoyun-quzu bir manat cərimə olunurdu.

Hər bölgənin öz briqadiri düşürdü yollara, hamını xəbərdar-
lıq edirdi:

-Filan gündən dağa köç başlayır. Hazır olun! 
Hamı mal-qarasını yaylağa çıxarmalıydı. Əsasən, nənələr-ba-

balar köçərdilər. Kimin nənə-babası yoxuydusa, gərək mal-qa-
rasını qoşaydılar kimlərəsə. Adətən, çətinlik çəkən olmurdu. 
Bərk axtarış edən olsaydı, kənd-kəsək hamısı kökdən bir-birinə 
qohum çıxacaqdı. Ona görə də, mal-qarası kənddə sahibsiz qa-
lan olmurdu. 

Bizdə isə lap asan idi. Gözümü açandan rəhmətlik babam 
ferma müdiri olub. Rəhmətlik nənəm də yanında, ömür-günü 
yaylaqlarda, ya da qış otlaqları sayılan örüşlərdə keçib. Qış ot-
laqları bizim kolxoz üçün Kür çayının sağ sahillərində, «Cey-
rancöl» deyilən ərazidə ayrılmışdı. Babamın hər mövsümün 
sonunda evdə olduğu vaxtlar mənə nağıl kimi danışdığı əhva-

XALİQ AZADİ

Xaliq Timur oğlu Məmmədov 13 aprel 
1964-cü ildə Gədəbəy rayonu, Çayrəsullu 
kəndində anadan olub. 

Hazırda Rusiya Federasiyası, Krasno-
yarsk şəhərində yaşayır. 

Rusiya Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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latlarda tez-tez, «Girzan», «Qışlaq» kimi adlar eşidərdim.  
Ona görə də, dediyim kimi, bizdə mal-qaramızın yaylağa 

aparılması heç bir sual doğurmurdu. Kolxozun fermasına mü-
dirlik edən babam hayımıza çatardı. Kolxozun köçü yaylaq-
lara gedəndə bizim heyvanları da qoşub aparardı. Heyvanlar 
dəstələnərdi, kolxoz köç aparmağa bir-iki yük maşını ayırardı. 
Nənə-babalar yaylaq dəm-dəsgahlarını yükləyərdilər kolxozun 
maşınlarına, düşərdilər yola.

May ayından payızın ortalarınadək Keçəl Dağının yamacla-
rı binələrin çadırları ilə bəzənərdi. Dərslər qurtarantək mən də 
olardım yaylaqlı.  

Əsas yaylaq yerimiz indi sahibsiz qalan Əvəlikli və Mah-
mudlu yaylağının yuxarı «döşü», düz ermənilərin sərhədi idi. 
Vəzifəm nənəmin ocaqda köz altında bişirdiyi «kömbəni» qay-
maqla-yağla yeyib gəzmək, həm də buzovlara nəzarət etmək 
idi. Düz zirvədə, erməni sərhədinə yüz-iki yüz metr qalmış 
Soyuqdərə deyilən yer vardı. Gün qızanda qaçardım ora, qar 
yeməyə. Avqust ayında da qar olardı orada. Üstünün tozunu 
silərdim, ovuclayıb ləzzətlə təbii dondurmanı yeyərdim. Ora-
da hərdən erməniyə rast gəlmək olardı. Hərdən soruşardılar, 
«hansı köçdənsən?» Heç vaxt onlardan qorxmazdım, diri cavab 
verərdim. 

Palıdlı, İsə bulağı, Soyuqdərə,  Köç yeri, Mahmudlu, Bərə – 
uşaqlıq dünyamın, nənəli-babalı xoşbəxtliyin şirin xatirəsi, er-
mənilərə qalmış xatirəsi... 

2
Qonşu kəndin köçü üzbəüz dağın əks döşündə yerləşirdi. 

İri malları həmişə nəzarət altında otarırdılar. Amma buzovları-
mız çox vaxt özbaşına buraxılmış olduqları üçün, bəzən, dağın 
döşünü aşıb keçərdilər qonşu kəndlərin binələrinin örüşlərinə. 

Günlərin birində itmiş buzovu gəzəndə həmin dağın yama-
cında, «Qayalıq» deyilən bir yerdə çiyələk yığan bir qıza rast 
gəldim. İlk baxışdan, mənimlə yaşıd görünürdü. Bir-iki həftə 
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dostluğumuzdan sonra bildim ki, məndən bir yaş kiçikdir.
-Olar, mən də yığım çiyələk? - dedim. 
-Mənim deyil ki, bu dağ! – cavabını erdi. – Ürəyin nə qədər 

istəyir, yığ 
Soruşdum, Aidə idi adı. Çiyinləri bərabərində kəsilmiş gözəl 

sarışın saçları vardı. Gözəl üzü sanki, ay parçası idi. Özümü 
saxlaya bilməyib: 

-Sən necə gözəlsən, Aidə! - dedim. 
-Bilirəm, hamı deyir mənə bu sözləri! - nazla cavab verdi. 
Yığdığımız çiyələyi bir yerdə yedik. Xeyli oturduq, ayrılanda 

sabah görüşməyi şərtləşdik. «Bizim çadır odur ey, filanıncı. Bax 
bu qayanın yuxarısından məni səslə, nə vaxt gəlsən. Gələcəm». 

Səhərisi gün Qayalığa gələndə gözümə görünən çiçəklərdən 
bir dəstə topladım. Haradan bilirdim ki, vurulduğun qıza gül 
bağışlamaq lazımdır, bilmirəm. Yəqin, oxuduğum kitabçalar-
dan... Aidə gül dəstəsinə sevindi, alıb iyləyərək:

-Atam anama hərdən gül bağışlayır, anam çox sevinir belə 
olanda, - dedi.

O gündən yaylaq həyatım şirin duyğulu, şirin-şəkər arzulu 
bir dövrə çevrildi. Əgər nənəmin - babamın qadağası olmasay-
dı, gecələri də oturardım Aidə ilə Qayalıqda. Aidə özü də etiraz 
etməzdi, belə imkanımız olsaydı. Amma Aidənin də nənəsi var-
dı, gecikəndə Aidədən sorğu edirdi.

Artıq, onların şəhərdə yaşadıqlarını bilirdim. Atasının bö-
yük vəzifədə işlədiyini dedi. «Hər gün papamı işə maşınla apa-
rıb gətirirlər!» - dedi Aidə qürurla.

Aidə ilə tanışlığımın ikinci həftəsində nənəmdən: «Nənə, 
uşaq üçün elçi getmək olarmı?» -soruşdum. «Bıy, sənə qurban 
olum! Evlənməkmi istəyirsən?» - öpdü nənəm məni. «Yox, ni-
şanlanardım ki, heç kim məndən almasın Aidəni!» «Əgər, sən 
Aidənin xoşuna gəlirsənsə, narahat olma. Heç kim sizi ayıra bil-
məz!» - dedi nənəm.

Nənəmin sözlərini Aidəyə çatdırdım. Həmin gün, ilk dəfə 
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dilimizə söz gəldi: “səni sevirəm!” ifadəsi. Mənasını başa dü-
şürdükmü bu ifadənin, sevməyin – oğlan-qız sevgisinin nə ol-
duğunu anlaya bilirdikmi o günləri? Əlbəttə, yox, uşaqlıq ağılı, 
düşüncəsi. 

Nənələrimiz ləzzətli nə hazırlasaydılar, hökmən bir-birimizə 
pay gətirərdik. Bir dəfə isə, Aidəylə görüşə xüsusi hədiyyə ilə 
getmək istədim.

Soyuqdərəyə qalxdım. Çoxdan idi buraya qalxmırdım, Aidə 
ilə tanış olandan. Papağımı soyuq və təmiz qarla doldurdum. 
Aidəmə verəcəkdim təmiz qarı. Mən Qayalığa gəlib çıxanacan 
qar yoxa çıxdı, əridi. Qayanın başından səslədim Aidəni. İkicə 
dəfə «Aidə!» deyən tək çıxdı bayıra. On dəqiqəyə yanımdaydı. 
Gün əyilənəcən bir yerdə olduq. 

-Tezdən oyana bilərsən?» - soruşdum. 
-Sənə lazımsa, oyanaram! Nə olub?
-Sənə təmiz qar gətirəcəm. Günorta o dağdan bu dağa 

gələnəcən qar əriyir. – Papağımı göstərdim. – Səhərlər bir elə 
isti olmur. 

-Yaxşı olardı gətirə bilsəydin! Xarlamış qar yeyərdik bir yer-
də! - dedi Aidə.

Səhərisi tezdən durub qalxdım zirvəyə. Soyuq qarı papağı-
ma yığıb götürüldüm üzü aşağı. Elə o dəqiqə də ayağım dolaşıb 
yıxıldım. Kəllə-mayallaq getsəm də, papağı elə sıxmışdım ki, 
qar yerə dağılmadı. Zirvədən ətəyə, ətəkdən başqa dağın zirvə-
sinə çıxanacan qar ...əridi! Aidəmlə görüşə hədiyyəsiz gəldim! 
Bərk dilxor olmuşdum. Aidə qəşəng əlləri ilə əllərimi tutaraq 
incə səslə:

-Alınmır, alınmasın. Canın sağ olsun! - dedi. - Bikef olma, 
biz ki, bir yerdəyik!

Bir neçə gün belə keçdi. Artıq, avqustun ortaları olardı. İki 
ay idi Aidə ilə tanışlığım. İlahi, necə də tez keçərmiş günlər! 
Hələ də Aidəyə qar çatdırmağı unuda bilmirdim. Axşamların 
birində dərdimi nənəmə söylədim. «Canım canına qurban, ay 
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balam!» - dedi nənəm. Səhər duranda nənəm mənə bir 4-5 litr-
lik bidon(qab) və bir dəsmal verdi. «Şahzadə balam, igid ba-
lam! Qabı doldur qarla. Bu dəsmalı da yaxşıca bürü qaba, apar 
sevgilinə!» Elə də etdim. Qarla dolu bidon əlimdə Qayalığa 
çatdım! Nə qədər sevinirdim! Qalxdım adət etdiyimiz qayanın 
başına: «Aidə! Aidə!» - səslədim sevinclə. Aidə çıxmadı bayı-
ra. Handan-hana nənəsi çıxıb cavab verdi: «Yorma özünü, bala, 
sakitləş, və çıx get! Aidə getdi şəhərə, evlərinə! Atası apardı». 
«Necə evlərinə, bəs mənə demədi!» «Get, bala, gələn il görüşər-
siniz!» Yastı daşın üstündə həmişəki yerimizdə oturdum, nə 
qədər - bilmirəm. Dünyamı itirmişdim! Məni boşluq əhatəsinə 
almışdı...

Qarı yeyə bilməzdim, Aidəm üçün gətirmişdim. Atmağa da 
əlim gəlmirdi. Həmişə yan-yana oturduğumuz Yastı daşın arxa-
sından qayanın altını eşdim. Çiçəklərdən yığıb döşəkcə düzəlt-
dim. Qarı ehtiyatla boşaltdım çiçəklərin üstünə. Yenidən çiçək 
yığıb qarın üstünü bağladım. Daha sonra isə bir qaya parçası-
nı sürüyüb saldım yuvanın ağzına. Niyə belə etdim, bilmirəm. 
Yəqin, ümid edirdim ki, qarı saxlayacam gələn iləcən. Ya da, 
sevgimin, uşaqlıq məhəbbətimin nişanəsini əbədiləşdirmək 
istəyirdim, bilmirəm.

Gələn il isə Aidəm yaylağa gəlmədi…
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HƏYAT
 
Fikirləri qarmaqarışıq dolanbaclarda itmişdi sanki. Düşün-

cələri elə bil o dolanbaclarda özünü axtarışdaydı. Başının içi 
keçmişlə və bu günlə ləbələb doluydu. Bu sağ dalan, bu da sol 
yola keçid. Fikirlər beyninin sağ yarımkürəsini zəbt etmiş şə-
kildə sola cərəyan edirdi. Ağlı öz qənaətlərini pıçıldayırmış ki-
miydi:

«Evlilik bir yastığı paylaşmaq deyil, bir ürəyi, ürəkdəki ar-
zuları, istəkləri və xəyalları paylaşmaqdır». Bu kimin kəlamıy-
dı bilmirdin, ancaq tez-tez onu təkrarlayırdın. Hər təkrarlaman 
məni daha artıq səndən uzaqlaşdırırdı. O «sevib» təkrarladığın 
fikir qədər ömür-gün yoldaşına «sevirəm» - desəydin, belə tez 
ayrılıq olmazdı.

Hər kiçik söz-söhbətdə belə özünü haqlı bilmək üçün dəri-
dən-qabıqdan çıxmağı fitili atəşləyən sonuncu qor idi. Bəlkə də, 
daha irəlisi... Çırtaçırtla yanan ocaqdı. Arada bir ətrafı öz alovu-
na bürüyəcək gücdə olan ocaq.

....Günlərlə kiçik bir incikliyi şişirtməklə, küsməklə dustaq 
həyatı yaşatdın həm özünə, həm mənə.

Ən çox da uşaqları əhatə etdi bu anormallıqların.
Qəlblərini qırdın, psixologiyalarına zərbə vurdun. Heç ey-

ninə də olmadı.
Eqoların “təkcə mənəm, mən varam” atmosferində ildırım 

SÜLHİYYƏ MUSAQIZI

Sülhiyyə Musa qızı Nəsirova 27 iyul 
1963-cü ildə Cəlilabad rayonu, Günəşli kən-
dində anadan olub. 

Hazırda Bakı şəhərində yaşayır. 
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çaxışıydı hər dəfə. Kəsən, doğrayan...
Bu hallar ən çox məni ikiqat ağır zərbə altında əzirdi. Ölümə 

aparırdı.
Həm onları üzdüyünə görə əzab çəkirdim, həm də məni 

onların qarşısında qeyri-insani davranışlarınla əzdiyinə görə. 
Özümə yer tapmırdım, bu fikirlərin ağırlıqları altında hər an 
parçalanıb qırılıb öz içimə tökülürdüm. Heç kimsə ilə də bölüş-
mək olmurdu.

Böyüklərin «ailə sirrini özündə saxlayan gizli xəzinədir», 
sözlərini də heç kimə aça bilməməkdən qırılırdı adam. Bəlkə 
də, adam dərdini kiməsə söyləsə, həm yüngülləşər, həm də bir 
çıxış yolu arayardı vaxtında.

Böyüklərin adət-ənənə-mentalitet deyib, bizə sırıdıqları da 
heç normal aqillik deyilmiş. İnanıram ki, bütün ailələrin həyat 
gedişatında bu «mentalitet»müəyyən mənada mənfiyə doğru 
rol oynayıb?!

Yenə təsəllimiz, çarəsizcə “həyat bu” deyib, yola davam et-
məklə, yeni-yeni problemləri ardınca gətirən gələcəyin yolla-
rında səfil olmaqdı.

Daha kəskin, daha çıxılmazlıqları ilə...
İnsan çox zaman yaşa görə qocalmır. Haqlı, haqsız çəkdik-

lrinə və zorla ona sırınan adətlərə görə qocalır, deyə düşü-
nürəm. Sonra da adına tale, qədər, qismət, yazı adını qoyub, 
mübarizəmizi «mentalitet» müstəvisində bitirməklə qocalığa 
sürüklənirik. Ona görə də indi: «neçə yaşın var?» -sualına ixti-
yarların yaşını gizlədib vermədiyi: «80 yaşım var» cavabını ver-
məklə elə bil boşa xərclədiyim ömür sərvətimin acığını özüm-
dən çıxıram...

Sən içimdəki gözəllikləri az məhvə məruz qoymuş kimi,in-
di də öz-özümü hədəfə götürmüşəm. Sən almadığın canımı 
alıram canımdan. Yəqin, bu da sənin xarakterinin ahəngiydi, 
məndə toplanıb “ahəngə”düşürdü beləcə?! Bilmirdim!

...İndi də olduğu kimi xatırlayıram. Bir rəfiqəmin qızının to-
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yuna getmişdik - səninlə. Xeyli məşhur və əsil ziyalı insanlarla 
bir yerdə əyləşmişdik. Onların yanında özünü elə apardın ki, 
sanki məni tanımırsan. Təsadüfən yanaşı oturmuşuq və yad 
olan mənimlə burda heç maraqlı deyil sənə «imici» təlqin edir-
din ətrafa. Şənlik boyu, bir dəfə də olsun, nə məndən oturdu-
ğumuz masada nə istədiyimi, hansı yeməyi və nə şirəsi içmək 
arzumu soruşmadın. Mən tərəfə göz ucu da olsa baxmamağın 
belə düşünməyə əsas verirdi. Hər bir diqqətsiz insan belə: «bun-
lar niyə özlərini belə aparırlar?» - sözlərini deməmiş olmazdılar 
ürəklərində.

Bu da, bir diqqətdən əlavə, məni tanıyanların yanında qəs-
dən məni kiçiltməyə hesablanmış «jestlər» etdiyinin kiçik bir 
nümunəsi idi.

Özlüyündə, orda - sənin hərəkətlərin bəlkə də sənətcə aşağı 
olmağının hikkəsinin hamılıqla o stolda əyləşənlərin cəminə at-
dığın top atəşiydi. Ən çox da məni mənən əzməyə hesablanmış 
top atəşi...

Səni çox yaxşı tanıdığımdan, bütün bu sözsüz və səssiz hik-
kən təkcə mənə bəlli olduğu üçün, elə mənə də ünvanlanmışdı:

«Görürsən, sənin harada və kimlərlə işləməyindən asılı ol-
mayaraq səni necə şəkildə istəsəm pərt edərəm, aşağılayaram 
və kiçildərəm” - təsiri açıq-aydın sezilirdi.

Qonaqlardan fərqli olaraq, axı, mən sənə illərin o tayından 
üzü bəri yaxşı bələd idim. Hədəfində olan mənim bütün bunla-
ra alınmağım və incə ruhumla üzülməyim də təbii idi.

Bu azmış kimi, əyilib qulağıma: «Bax, indidən deyirəm, heç 
kimlə oynamayacaqsan - heç kimlə» xüsusi vurğulu sözlərin ya-
naqlarıma ürək qanımı gətirəcək qədər ağır zərbə idi... Udqun-
maqla və gözlərimə dolan yaşları kipriklərimi çırpmaqla içimə 
daşıyıb, vəziyyəti nizamlamağa çalışsam da, naşılığım ariflərin 
gözlərindən yayınmadı.

(Duyurdum ki, hamı kıprıklərinin altından bizə-ən çox da 
mənə baxırlar)
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Elə bu an da başqa bir dostumuzun, orta məktəbin sonuncu 
sinfində oxuyan və rəqs dərnəyinə getdiyini söylədiyi oğlu ilə 
oynamağımı xahiş etməsi məni daha bir çıxılmaz vəziyyətə saldı:

-Bəlkə, əzizim, sən Babəklə rəqs edəsən. Bu toyda elə gözəl 
para, çütlük olarsız ki? - deməyi ağlıma ilk əvvəl onun bayaq-
dan bəri sənin mənə diqqət göstərmədiyinə acıması hissini gə-
tirdi. İkincisi də sənin qulağıma pıçıldadığın «oynamayacaq-
san!» - “əmrini” eşitməsi kimi içimdə bir sarsıntı yaratdı.

Aramızda vəziyyətin normal olduğunu göstərmək üçün ak-
tyorluq etməyə sövqü-təbii can atmaq istəyim isə məni tam alt-
üst etdi. Mən çevrilib səndən: «Oynamağa icazə verirsənmi?» 
- deməyim həm toyu, həm stol ətrafında oturanları və həm də 
mənim «oyunumu» şok vəziyyətinə gətirmək oldu. Qalırdı şa-
hın mat olması... Bu da oynamaq arzusunun mat halı - mat!

...Və sən oturduğun stolda nümayişkəranə şəkildə çönüb 
arxanı mənə çevirməyin əsil «mat effekti» oldu. Ən dəhşətlisi 
də bunu hamının görməsi idi... Bu da şahın mat vəziyyəti...

Daha burdan o yana yol yoxdu. Bu çoxtərəfli şoku adlatmaq 
üçün məcburdum Babəklə həzin mahnının təranələri altında 
əməllərini həm özümə, həm də şahidlərə unutdurmağa...

...Və sənin icazəni gözləmədən Babəkin əlindən tutub məc-
lisin oyun yerinə tərəf addımladım. Elə həyəcanlıydım ki... 
Ancaq, içimdə Allaha yalvarırdım ki, ayaqlarım bir-birinə do-
laşıb məni minlərlə gözün qarşısında yıxmasın. Daha böyük 
mərkəzəqaçma təcilinə uğramayım, deyə, baxışlarım sanki 
ayaqlarıma dolaşmış haldaydı...

Bu da oyun çevrəsi... 
Bu da cani-ürəklə çalan musiqiçilər dəstəsi. Bu aralıqda çal-

ğıçıların kimisinin qaşqabaqlı, kimisinin də gülərüz olduğu gö-
zümdən qaçmadı. Bu, yəqin ki, mənim öz halıma bənzər birini 
axtarmaq və bundan təsəlli tapmaq instinktim idi...

Hamının gözü bizdəydi. Operatorların çəkiliş bucağı - foto-
obyektivi də bizə tərəf çevrilmişdi. Bütün diqqətlər üzərimizdə 
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cəmləşmişdi. Televiziyanın da ekran obyektivindəydik. Fotoa-
paratlar ancaq bizi çəkirdi. İndi də mənə aydın deyil bu xüsusi 
diqqətin mənbəyi hardan başlanğıc götürmüşdü. Bəlkə, İlahi 
nəzm-nizamdı, bəlkə onun məni ağır vəziyyətdən, çıxılmazdan 
çıxarmaq lütfüydü? Bilmirəm...

...Bu oyun minlərlə ssenari qurmaq üçün sərf edilən cəhd və 
əməkdən təkcə biriydi, sanıram.

Milyon dəfələrlə qırdığın ürəyimin öz yerinə düşməyən par-
çalarından biriydi bəlkə də?!

İllərlə mənasız və məzmunsuz yaşamımın çarəsizcə bir 
ömürə sığdırmaq istəyimin yanlışlığından biriydi özlüyündə?!.

Mən indi taleyin və qədərin sənin əməlinlə barışmayan sev-
gisinin mənə aid olan parçasını götürüb gedirəm. Səni (o ağılda 
olmadığını bilə-bilə) özün-özünü məhkum etdiyin gerçəkliklə-
rinlə baş-başa qoyub çəkilirəm itirdiklərim gözəl və təkrarsız 
illərin yanına (Geri qayıtmaq mümkün olmasa da, irəlidə yolu-
mun olduğu-qənaəti ilə belə düşünürdüm).

Görəsən, indi sən, qalan o yarımçıq sevgi hissəsi və bütöv ol-
mayan xarakterlə necə yaşayacaqsan? - fikrinə qoşulub gedirəm 
tək nəfərlik yuvama.

Kiminsə dilindən götürüb əzbərlədiyin: «İndi də ayrılıq 
ölüm deyil ki», “peyəmbərlər də ayrılıb”, fikri ilə növbəti təsəlli 
arayarsan özünə. (Çünki, bu uzun birgə həyat savaşı verdiyim 
illərdə heç vaxt sənin əlinə kitab aldığını görmədim - tutuquşu 
təkrarçılığından savayı).

Bütün bunları, sənə yüklənməyim və olub-keçən səbəbləri 
sənin boynuna cəmləməyim kimi alınmasın. Xeyir!

Güya «bir ürəkdə» olduğumuz dövrdə: «Sevgin mənə çat-
mır, məni qane etmir, onu xəsisliklə göstərirsən, qram-qram, 
misqal-misqal verirsən», - dediklərini təkrar-təkrar xatırlayan-
da bu addımımı dahiyanə “kəşf”sanıram. Çox gec də olsa.

Nobel mükafatına layiq “kəşf” kimi az qala özümü mükafat-
landırmağım gəlir indi.
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...Təklikdə yaxşı-yaxşı təhlil edərsən mənə yaşatdıqlarını və 
min çalarlı hərəkətlərini. Sən fikir və duyğularını hara qoyaca-
ğını düşünmədən bu ayrılığı sürətləndirdin... Özünü günahsız 
hesab etməklə işini bitmiş sandın. Sevgimizin və ailəmizin ya-
şaması uğrunda mübarizədə bulunmadın heç vaxt...

...Söylədiyin kimi,bu sevginin ayrılıq həddinə çatmasına, 
getmə kulminasiyasına yetməsinə təkcə mənəmmi səbəbkar və 
günahkar, yoxsa sənmi bais oldun bir yuvanın dağılmasına?! - 
sualı sənə sonuncu dərsimizdən bir parçadı. Cavabın nə olacaq, 
bilmirəm. İstəsən, düşünərsən.

Çünki, mənsiz - təklikdə vaxtın çox olacaq araşdırma apar-
mağa (Bəlkə də, yanılıram, sən ağılda olanlar nə çoxdu həyatda. 
Özün kimi biri ilə birləşib “ağıl kəmliyinizi” tamamlayarsız?! 
Nə deyim?!)

Bilmədiklərimi də götürüb gedirəm daha...
Mənsiz yuva olmaqdan çıxan yuvamıza və onun tək saki-

ninə «özünə yaxşı bax» - sözünə gücüm çatır indiki məqamda.
İllərin üz-gözümü öyrəşdirdiyi gerçəkliyi ilə indi də yoxluğa 

və təkliyə öyrəşməyə gedirəm. 
Təkcə bunu bil ki, yuvanı tək dişi quş qurmur. İki quş birlə-

şib qurur. Yuvanın əsil yuva olması üçün sevgi və sayqı gərək-
diyi də unudulmamalıdı... Hələ fədakarlığ ucalığını demirəm. 
Bu danılmaz bir faktdır və aksioma olaraq da sübuta ehtiyacı 
yoxdur, deyə düşünürəm.

Bəlkə də dağılan bütün ailələrin mənbəyində bu həqiqət dayanır.
Yaşanan həyat dərslərindən qəti qənaətim isə budur - sevgi 

ilə gedilən yol yarımçıq qalmaz.
Birliyimiz ərzində üz-üzə heç bir söhbətimiz və müzakirə-

miz olmamışdı. Bu müzakirəni özüm özümə son olaraq və sənə 
məktub olaraq ünvanlayıram.

Salamat qal, dustaq həyatım.
Barmaqlıqlar arasından çıxdım daha - ürəkdəki təkcə mənli 

olan yuvama gedirəm...
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“NAR ÇUBUĞU”

Həmid əsgərlikdəydi, ölkənin qərb bölgəsində, özü də Sər-
həd Qoşunlarının əlahiddə zastavasında qulluq edirdi. Taleyin-
dən də çox razıydı, xidmətindən də. Həddi-buluğa çatmış kişi 
cinsindən olan vətəndaş kimi vətən qarşısında hərbi xidməti 
borcunu yerinə yetirməliydi, yetirirdi. Xidməti də normaday-
dı, heç nədən giley-güzarı yoxuydu. Yatmağa evdəki kimi hər 
bir şəraiti olan kazarmaları, hər zaman ətrafa ərzaq təamlarının 
xoş ətrini yayan yeməkxanaları, bir də on beş-iyirmi addımlıq-
dan sabun iyi ilə özünü bəlli edən hamamları vardı. Məşq keç-
mək üçün yaxşı idman şəhərciyi, voleybol meydançası ilə lap 
ürəklərindəndi. Ölkənin ucqarında yerləşən əlahiddə sərhəd 
zastavasında daha nə olmalıydı ki?

Əlahiddə zastavanın üç sərhəd məntəqəsi fəaliyyət göstərir-
di. Onun ikisində sutkalıq naryad xidmət çəkirdi. Məntəqəyə 
naryada gedəndə özləri ilə ərzaq, bəzən quru ərzaq ehtiyatı da 
götürürdülər. Hava şəraitinə uyğun hərdən üç günlük getdik-
ləri də olurdu. Amma bir məntəqə mərkəzdə yerləşirdi, naryad 
birbaşa zastavanın özündən təyin olunur, özündən də dəyişdi-
rilirdi. 

Hərbi xidmətə gələnə qədər Həmidin sərhəd haqqında baxı-
şı başqaydı. O, sərhəd deyəndə başına tikanlı məftillər dolaşdı-
rılmış hündür dirəklərdən ibarət bir hasar canlandırırdı. Həm 
də boş-boşuna dolaşdırılmış deyil, bir-birinə yaxın, nizamlı şə-
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kildə, paralel və çarpaz olaraq tarım çəkilmiş tikanlı məftillərin 
arasından yumruq boyda bir canlı da keçə bilməzdi, mütləq ili-
şib qalmalıydı. 

Nəhayət, hərbi xidmətdə karantini keçib sərhəd zastavasına 
gələndə göz işlədikcə uzanıb gedən açıq çöllərdə də ölkə sər-
hədlərinin müəyyənləşdirildiyinin şahidi oldu. Bu ərazilərdə 
sərhəd zolaqları alçaq dağların zirvəsi, kiçik təpələrin beli, də-
rin dərələrin dibi ilə müəyyənləşirdi. Bəzi yerlərdə isə sərhəd 
düzənliklərdən keçirdi. Burada sərhəddi qorumaq üçün növ-
bətçi sərhədçilər təyin olunurdu. Onlar müşahidə ilə sərhəddi 
qoruyur, hava şəraitinin müxtəlifliyinə, şıdırğı yağışlara, qız-
mar günəşə, şiddətli küləyə baxmayaraq təyin olunmuş mar-
şrutdan kənara çıxa bilməzdilər. Leysan yağışında, qasırğada 
belə vətən sərhəddində “bitib” qalmalıydılar. Belələrinə sərhə-
dçi dilində “canlı dirək” deyirlər.

Həmid zastava rəisindən öyrənmişdi ki, düzənlik ərazilərdə 
sərhədləri müəyyənləşdirmək üçün hər yüz metrdən bir kö-
mürlə dolu kisə basdırılıb, özü də indi yox, tifağı dağılmamış 
Sovetlər vaxtı. Amma nə vaxt və kim tərəfindən basdırıldığını 
deməmişdi, görünür bunu zastava rəisi özü də bilmirdi. Zas-
tava rəisi onu da deyirdi ki, dənizdə, göldə, havada sərhəddi 
cihazlar vasitəsilə müəyyənləşdirirlər. Hər yerdə dirək basdırıb 
tikanlı məftillər çəkmək mümkün olmur.

Həmid sərhəd haqqında çox şey öyrənmişdi burda. Odur ki, 
o, Sərhəd Qoşunlarının bir əlahiddə zastavasında xidmət keçdi-
yinə görə sevinir, qürur duyur, fərəh hissi keçirirdi. 

Tapşırığına, işinə hələ uşaqlıqdan məsuliyyətlə yanaşma-
ğı özünə vərdiş eləmişdi Həmid. Dərslərini hazırlayanda, ya 
həyətlərində hansısa işlə məşğul olanda kimsə yaxınlaşıb fik-
rini yayındırsa, ya nə isə mane olsa tez qışqırıb özündən çıxar, 
həmin adamı acılayıb özündən uzaqlaşdırardı. Nənəsi onun 
adını “nar çubuğu” qoymuşdu, “yaxın getməyin, tikanları ba-
tar” deyirdi. Əvvəllər bu ada öyrəşə, uyğunlaşa bilmirdi Hə-
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mid. Zaman keçdikcə bu ləqəbi qəbul etdi, özünə doğmalaşdır-
dı, hətta ləqəbi ilə fəxr edirdi. 

Sərhəd zastavasının radisti əsgərlərə şifrəli adlar müəyyən-
ləşdirəndə özü demişdi ki, onun adının qabağında “nar çubu-
ğu” yazsın.  

Burada Həmidlə bərabər ölkənin müxtəlif bölgələrindən 
gələn əsgərlər də xidmət keçirdi, onunla bərabər gələnlər də 
vardı, ondan əvvəl gələnlər də. Xidmətin qaydası beləydi, 
müxtəlif çağırışlı əsgərlər xidməti bir-birinə öyrədə-öyrədə 
ötürməliydilər. 

Həsən də həmin zastavada xidmət edən əsgərlərdən biriy-
di. Əsgər yoldaşları arasında öz fağırlığı, sakitliyi ilə seçilirdi. 
Bəxti gətirmişdi ki, Sərhəd Qoşunlarına düşmüşdü, yoxsa inti-
zamsız bir yerə düşsəydi çoxdan qapazaltı eləmişdilər. Həsəni 
öz çağırışından olan əsgər yoldaşları sevmir, onunla yoldaşlıq 
etmirdilər, hətta gündəlik cüt naryada, patrula yazılmağa heç 
kim razılıq vermirdi. Adını “uğursuz” qoymuşdular. 

Zastavanın radisti gülə-gülə Həsənə “uğursuz” şifrəsini tək-
rar müəyyənləşdirəndə Həmid də onların yanında idi. Həsən 
Həmiddən üç ay tez xidmətə başlamışdı. Zastavada da hər üç 
aydan bir bütün döyüş hesabatları, şifrələr, yuxarıdan verilən 
siqnalların yerinə yetirilmə qaydaları yenilənir, şəxsi heyətə 
öyrədilirdi. Çünki hər üç aydan bir kimlərsə ordu sıralarından 
tərxis olur, onların yerinə yeniləri gəlirdi. 

-Həsən, onsuz da zastavada hamı səni uğursuz kimi tanıyır. 
Mən burda nə yazsam belə səni “uğursuz” çağıracaqlar. Gəl, 
məni çaşdırma, qoy dəftərdə də belə yazım.

Radistin təklifinə Həmid dərhal etiraz elədi:
-Mən Həsənlə birlikdə naryada getməyə razıyam. Ona 

“uğursuz” yazmayın. 
Həmid ali təhsilli əsgər idi, bir il xidmət çəkəcəkdi. Özü 

də psixologiyanı bitirmişdi, insanlarla belə rəftarın nəyə gəti-
rib çıxaracağını yaxşı bilirdi. Gələn gündən də Həsənə, onun 
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hərəkətlərinə diqqət yetirmişdi. Kim nə deyirdi desin, Həsən 
bir ayrı Həsən idi, onu nahaqdan seçib Sərhəd Qoşunlarına 
xidmətə göndərməmişdilər. Boylu-buxunlu, canlı-cüssəliydi, 
ünsiyyətciliydi, amma di gəl ki, danışqanın biriydi, adamın 
lap zəhləsini tökənə kimi danışar, yaxasından əl çəkməzdi. Bir 
mənfi cəhəti də vardı, gündə yüz dəfə əlini yuyardı. Çox xu-
dpəsənd idi, hər şeydən çimçəşərdi. Çöpəgüləyənliyi də vardı, 
kim nə deyirdi, irişirdi. Yataqdan qalxandan yuxuya gedənə 
kimi dodağı dodağının üstünə gəlməzdi. Hamıya qarşı diqqətli 
olmağa cəhd göstərsə də ondan gen qaçmağa çalışırdılar.

Həmid onu görən kimi nənəsini xatırladı. Nənəsi belə adam-
lara “tut ağacı” deyərdi. Tut ağacı meyvəsini kim istəsə verər, 
hətta meyvəsini ayaqlar altına səpərdi. Heç kim də bu, min bir 
dərdin dərmanı olan tutun qədir-qiymətini bilməz. Oğulsan, get 
nar ağacının meyvəsini dər, gör tikanları qollarında şıram açır, 
ya yox. Meyvəsini budaqda qurudar, qaxac edər, amma ayaq-
lar altına tökməz. Bütün bunları nənəsindən öyrənmişdi Həmid. 
Madam ki, o, Həsənlə bundan sonra birlikdə naryada çıxmağa 
razılıq verirdi, elə özü də ona xoşagələn şifrə deməliydi.

-Həsənə “tut ağacı” yazın. 
-Nə? “Tut ağacı”? – Radist xüsusi qəribəliklə onu süzdü. 
Elə Həsən özü qarışıq orda olan bütün əsgərlər gülüşdülər, 

day Həmid bilmədi ki, Həsən sevincindən gülür, yoxsa, dərk 
etməyib çöpəgüləyənliyindən... Əsgərlərdən bəziləri bir az da 
qabağa gedərək dodaqaltı zümzümə etməyə başladılar: “Tut 
ağacııı... tut ağacı...”

Beləliklə, bir müddət keçdi. İndi Həsənlə xidmətə çıxanlar 
olurdu. Daha az-az hallarda Həsənlə Həmid birlikdə xidmətə 
düşürdülər. 

Bir gün necə oldusa, yenə də onlar naryada birlikdə çıxası 
oldular. Həmid üçüncü posta, Həsən isə dördüncü posta təyin 
olundu, hər ikisi eyni növbəyə düşdü. Onların qoruduğu sər-
həd zolağı adsız təpələrin beli ilə müəyyənləşirdi. Bircə kəsiş-
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mə dağının adı bəlliydi: Keşikçidağ.
Keşikçidağ deyilən çox da hündür olmayan silsilə dağlıq 

ərazidə ən hündür zirvə sayılırdı, orada durub durbinlə böyük 
bir ərazini müşahidə etmək mümkündü.

Həmin gün naryad bölgüsü, nədənsə, Həmidə çox qəribə 
göründü. Əslində, qəribəlik naryadda yox, zastava növbətçisi-
nin hərəkətlərində idi. Hamı nizamla öz yerində düzülmüşdü, 
növbətçi isə əsəbi hərəkətlər edirdi. 

-Gündəlik naryad, düzlən.
Hamı nizamnamə üzrə düzlənsə də növbətçinin xoşuna gəl-

mədi.
-Olmadı.
Bu komandalar bir neçə dəfə təkrarlandı. Nəhayət ki:
-Farağat!
Hamı “farağat” vəziyyətində donub qaldı, elə bil döyüş bayra-

ğının qabağında fəxri qarovulda durublar. Kapitan sağa-sola göz 
gəzdirib bir müddət naryada gedən şəxsi heyətin “əsəb dayanıqlı-
ğı”nı yoxladıqdan sonra növbəti komandasını səsləndirdi:

-Azərbaycan Respublikası adından əmr edirəm: Dövlət sər-
hədlərinin Ceyrançöl zastavası üzrə zolağını postların tabellə-
rinə müvafiq müdafiəyə və mühafizəyə qəbul edin. 

-Oldu. Vətənə xidmət edirik. – Bir ağızdan səsləndirdilər.
Kapitanın yenə xoşuna gəlmədi, deyəsən...
-Bir də... – kapitan daha ucadan səsləndi. 
-Vətənim Azərbaycana xidmət edirik!
“Bax, bu, başqa məsələ!” – Öz-özünə danışan kapitan ani 

olaraq gülümsündü, tez də özünü yığışdırdı. Cərgədəkilər 
onun reaksiyasını gözləyirdilər.  

-Azad. – Kapitan bu komandanı verib dərindən nəfəs aldı. 
– Xəbəriniz olsun ki, mehriban qonşu bildiyimiz gürcülər er-
məni terrorçusu, Xocalıda bir sıra vəhşiliklər törədən Mixail 
Avakyana abidə ucaldıblar. Biz başa düşürük ki, bu iş Gürcüs-
tanda yaşayan ermənilərin əməlidir. Onların əli lap yuxarılara 
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da çata bilər. Gürcüstanda çoxlu erməni yaşayır, gürcüləşmiş, 
yəni sənəddə gürcü, əslində isə erməni olanlar da az deyil. On-
lar çalışacaqlar ki, hazırda mehriban qonşuluq münasibətində 
olduğumuz gürcülərlə də araya nifaq salsınlar. Tam ayıq-sa-
yıq olmalıyıq. Qarşı tərəfdə hər hansı bir xoşagəlməz hadisə – 
yəqin başa düşürsünüz də sərhədçi üçün xoşagəlməz hadisə nə 
deməkdir – müşahidə edən kimi mərkəzə məlumat verin. 

Kapitan cibindən dəsmal çıxardıb alnının tərini sildi – aprel 
ayı olmasına baxmayaraq buralarda istilər tez düşmüşdü – son-
ra özünü cəmləşdirib komanda verdi:

-Sağaa... dönn! Xidmət yerinə... addımlaa... marş!   
Ertəsi gün səhər obaşdan günəş qaranlıq pərdəni yer üzə-

rindən qaldırıb ətrafı işıqlandırdı. Bu yerlərdə yazın havası bir 
başqa cür olur. Adam istəyir ki, elə göy otların üzərinə uzanıb 
yatsın. 

Həmidlə Həsən postlarını qəbul edəndən sonra durbinlə 
ərazini müşahidə etdilər. 

-“Naar...” – Həsən səsləndi.
-Sənə deməmişəm mənə “nar” demə?
-Noolsun e... demisən?! İndi bütün dünya ixtisarla işləyir. 

Bir də bizi dinləyənlər qoy dolaşıq düşsünlər.
-Bizi özümüzünkülər dinləyir, ilk növbədə. Bir rabitə mədə-

niyyətimiz olmalıdı, ona riayət eləməliyik.
-Oldu, cənab rəis.
-Yaxşı, söylə görüm, nə demək istəyirdin?
-Sən gürcülərdən ərazidə kimisə gördün?
-Sən gördünsə, mən də gördüm. 
-Alə, bunlar nə kefqomdular. Sərhəd-zad qoruyub eləmirlər e...
-Sənə-mənə arxayındılar, ona görə. Yeri get, postunu dolaş. 

Diqqətli ol. Sənə gürcü lazımdır?
-Yox e... elə-belə dedim...
Həsən üzüyuxarı getdi. Onun postu üzüyuxarı təpələrin be-

lindən keçirdi. Yarım saatdan sonra bir də görüşdülər. Bu vaxta 
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qədər Həmid də aşağı təpələri fırlanıb müşahidəsini aparmışdı. 
-Həmid...
-İndi nədi, Həsən?
-Deyirəm ki, ali təhsilliləri, adətən, kiçik komandir kursuna 

göndərirdilər. Sən çavuş kursuna da gedə bilərdin. Ağlın olar-
dı, gedərdin, indi də mənimlə bərabər gözətçi kimi postda dur-
mazdın. 

-Həsəənnn... Dəstə Qərargahında mənə təklif elədilər, özüm 
razılaşmadım.

-Nahaq.
-Özüm belə istədim. Mən sizdən fərqli olaraq cəmisi bir il 

qulluq edəcəyəm. Onun da iki ayı karantinə, andiçmə vaxtına 
getdi. Üç ay da kiçik komandir – çavuş kursuna getsəydim, 
daha sərhədçi kimi xidmət etməyə nə qalacaqdı?

-Sən mütləq sıravi əsgər kimi xidmət etmək istəyirsən?
-Bəli! Mən canlı dirək olub vətəni qorumaq, vətəni qoruma-

ğın necə şərəfli bir peşə olduğunu duymaq, dadmaq istəyirəm. 
Yağışlı, qarlı, çovğunlu günlərdə belə dirək olub vətən sərhəd-
dində dikəlmək istəyirəm ki, qoy heç kim mənim vətənimə gəc 
baxmasın, baxmağa cəsarət eləməsin.

-Deyir avazın yaxşı gəlir, Alim Qasımov kimi oxuya bilsəy-
din...

-Sən lağ elə...
-Ciddi sözümdür, çox maraqlı danışırsan. Bəlkə orden, me-

dal da almaq keçir könlündən? Fikrin elə idisə Milli Orduya 
xidmətə gedərdin. Hər gecə snayperlə bir erməni gəbərdərdin, 
ordenini də alardın, medalını da...

-Mənə nə orden, nə də medal lazımdır. Mən özümə, vic-
danıma sübut etmək istəyirəm ki, vətənə necə xidmət etmək 
lazımdır. Qoy, vicdanla yerinə yetirilən xidmət mənim qanı-
ma, canıma hopsun, məndən sonra gələcək nəsil şəcərəmə bir 
vətənpərvərlik, vətənsevərlik yadigarı olsun. 

-Day sənə sözüm yoxdur.
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-Nə sözün ola bilər? Yeri get, postunu hərlən... 
Həmid bir də baxdı ki, gürcülər tərəfdə, çox da uzaqda ol-

mayan çılpaq təpənin başında başdan ayağa qapqara geyinmiş 
bir nəfər var, özü də hərəkət edir, deyəsən, onlara tərəf gəlir.

-“Tut ağacı”, “Tut ağacı”, – əlindəki radioqəbuledicinin dü-
yməsini basdı.

-Nədi? Həm deyirsən get postu hərlən, həm də iki addım 
aralanmamış çağırırsan...

Həsən o tərəflərə göz gəzdirdi.
-O təpənin başındakı qara kişini görürsənmi?
-Qara kişilər biz tərəflərdə olur. O tərəflərdə qara kişi olmaz.
-Zarafatı burax, qara paltarlını deyirəm...
-Qara paltarlı keşişə oxşayır.
-Nə bildin?
-Onlarda keşişlər, kilsə xadimləri belə geyinirlər. Heç keşiş 

görməmisənmi?
-Diqqətli ol, gör sən tərəfə gəlir, yoxsa mən tərəfə?
-Əlbəttə ki, sən tərəfə gələcək, birinci dəfə deyil. Əvvəllər də 

bir-iki dəfə olub. Keşiş gəlib deyib ki, icazə verin kilsəni ziyarət 
eliyim.

-Siz də buraxmısınız?
-Yooxxx! Yuxarıya demişik, icazə verməyiblər. Keşiş də göz-

ləyib, gözləyib, sonra donquldana-donquldana çıxıb gedib. 
-Ara! – Bu zaman keşişin səsi Həmidi fikrindən ayırdı, Həsən 

də gəlib yaxınlaşmışdı, on beş-iyirmi addımlıqdaydı. – Ara, bu-
raxın, gedim kilsəni ziyarət edim. İbadətim var, bu gün bizim 
əziz gündür. 

-Dur! – Həmid komanda verdi. 
-Ara, məndən sizə ziyan gəlməz. – Keşiş bunu deyib yoluna 

davam etmək, yaxınlaşmaq istədi. 
-Dur, sənə deyirəm! – Həmid cəld bir hərəkətlə avtomatın 

qoruyucusunu açaraq zatvoru şaqqıltı ilə geri çəkdi, patronu öz 
yuvasına ötürdü, avtomatı atəş vəziyyətinə gətirdi. 
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-Əsgər, sən dəlisən? Sənin başın xarab olub? Allahın evinin 
yanında Allahın adamına atəş açacaqsan? Bunu etsən, cəhənnə-
min odunda çıtır-çıtır yanacaqsan. 

Keşiş bunu deyib əllərini göyə açdı, gürcü dilində nə isə 
dedi, dua edənə oxşayırdı. Sonra əli ilə göydə nə isə işarə elə-
di, deyəsən, üzü biz tərəfə xaç da vurdu. Öz dilində donqulda-
na-donquldana çıxıb getdi. 

-Bax, belə! – Həmid rahatlıqla dərindən nəfəs alıb avtomatın 
qoruyucusunu bağladı. Silahı çiyninə salıb üzüyuxarı – Həsən 
dayanan yerə tərəf getdi. – Bu kopoyoğlunu yola saldıq getdi, 
amma sonrasını bilmək olmaz, ehtiyatlı olmaq lazımdır. 

-Sən ona elə bir dərs verdin ki, o, bir də qayıtmaz. – Həsən 
tam arxayınlıqla dilləndi. 

-Bilmək olmaz. Sən öz postunu nəzarətdə saxla. İndi bizim-
kilər tökülüşüb gələcəklər.

-Sən demədin, mən demədim. Hardan biləcəklər?
-Sənin xəbərin yoxdurmu? Bizdə elə aparatlar var ki, sərhəd 

boyu bütün hərəkətlər o aparatın vasitəsilə izlənir. 
-Hardadır o aparat? 
-Hər yerdə – Dəstə qərargahında, Baş idarədə...
-Həsən öz postu ərazisində müşahidə yolu ilə patrulluğunu 

davam etdi. Həmid də aşağılar yaxşı izlənirdi deyə Keşikçida-
ğın ətrafına fırlanır, buradan durbinlə aşağıları müşahidə edir, 
daha çox monastr deyilən ərazinin yaxınlığında olurdu. Keşişin 
bir anda bayaqkı çılpaq təpənin arxasına keçdiyinin də fərqində 
olmadı. 

Qəflətən həmin keşiş yenidən təpənin başında peyda oldu, 
yanında da çoxlu adam görünürdü. Həmid onları görən kimi 
cəld yerə uzanıb durbinlə baxdı – dəstədə iyirmidən çox adam 
vardı, əksəriyyəti də yaşlı, qoca görünürdü. Cəld dinləyici qur-
ğunun düyməsini basdı.

-“Tut ağacı”, “tut ağacı”...
-Eşidirəm. – Həsən dərhal onu cavablandırdı.
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-“Mərkəz”ə xəbər ver, onlar gəlirlər...
-Kimlər?
-Görmürsənmi? Bayaqkı keşişdir, yanında da iyirmidən çox 

adam, gəlirlər. Təcili “mərkəz”ə xəbər ver və Keşikçidağa tərəf 
gəl. Bunlar, deyəsən, bir xata eləyəcəklər. 

Dəstə, doğrudan da onlara yaxınlaşmaqdaydı, özü də çox 
sürətlə gəlirdilər, hirsli olduqları yerişlərindən görünürdü. 
Arada qara paltarlı keşiş nə isə deyir, dəstə xorla təkrarlayırdı, 
səsləri ərazini başına götürmüşdü, vahimə yaradırdılar. 

-Qorxmursan ki? – Həmid Həsəndən soruşdu.
-Yooxxx! Niyə qorxmalıyam? Onlar silahsızdılar.
-Bilmək olmaz. Onların mütləq silahları ola bilər. Sən, bax o 

qabaqkı sivri daşın böyründə mövqe tut. Mümkün qədər dəstə-
nin selavdan bəri keçməyinə imkan vermə. Keçsələr, mən atəş 
açacağam. 

-Qıracaqsan onları? – Həsən həyəcanla, bir az da vahiməli 
soruşdu. – Bəs qorxmursan ki, sonra bizi tutarlar?

-Ağciyər olma. Biz vətənimizi qoruyuruq...
-Axı...
-Nə axı..? Tez elə, mövqeyini tut, onlar yaxınlaşırlar.
Həsən qaçaraq gedib Həmid göstərdiyi daşın yanında özünə 

mövqe tutdu. Gürcülər lap yaxınlıqda idilər, qışqıra-qışqıra gə-
lirdilər.

-Dayanın! – Həsən ucadan səsləndi. – Ordan bəri keçə bil-
məzsiniz. Sizi xəbərdarlıq edirəm, bura dövlət sərhəddidir.

-Ara, sən nə deyirsən? Bizi bütün Avropa ölkələrinə buraxır-
lar. Sən indi bu əziz gündə bizi doğma monastrımıza, ziyarət 
etməyə buraxmayacaqsan?

-Siz Avropaya qaçaq getmirsiniz ki. Azərbaycana da o qay-
dada gəlib-gedirsiniz. Monastrı ziyarət etmək üçün mütləq 
dövlətin sərhəd-keçid məntəqəsindən keçməlisiniz. Bura isə 
qorunan sərhəd zolağıdır, burdan keçmək olmaz.

-Ara, biz tez ziyarətimizi edib qayıdacağıq. – Gürcülərdən 
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kimsə dedi və qabağa keçib bir az da yaxınlaşmaq istədi.
-Dayanın deyirəm sizə! – Həsən çaşqınlıq içində bir də səs-

ləndi, onun səsindəki həyəcanı Həmid hiss elədi.
Eyni vaxtda təhlükənin qaçılmazlığını hiss edib hər ikisi av-

tomatlarını atəşə hazır vəziyyətə gətirdilər. 
Gürcülər dərəni keçməkdəydilər, Həsənin lap yaxınlığın-

daydılar. 
-Ara, sən buralarda nə qoruyursan? Bu monastr kimindir? 

Əlbəttə ki, bizim. Siz bizim monastrı bizdən niyə qoruyursu-
nuz? 

-Bu monastr sizin deyil, alban monastrıdır.
-Sən alban görmüsən?
-Yoox.
-Atan, baban, dədən görübmü?
-Bilmirəm, heç vaxt soruşmamışam.
-Soruşmasan da, görsəydilər, özləri deyərdi. Sizin bir nəsil 

görmədiyiniz hansısa albanın abidəsini qorumağınız, özü də 
bizdən qorumağınız faciədir. Biz, sadəcə ibadət edib qayıdaca-
ğıq. 

-Dedim ki, icazə verə bilmərik. – Həsən daha uca səslə qışqır-
dı. 

-Niyə?
-Bura icazə verilən məntəqə deyil. Gedin, icazə verilən 

məntəqədən icazə istəyin. Sonra da nə qədər ibadət edirsiniz, 
edin. Bizim ölkə dünyada yeganə ölkədir ki, dinlər, təriqətlər 
həqiqətən azaddır. Kim hansı dinə, təriqətə qulluq edirsə, etsin. 
Dövlət heç bir vətəndaşının işinə qarışmır.

-Ara, sənə deyirik ki, siz pis ölkəsiniz? Sənə deyirik ki, Allah 
icazə verəndi, siz də, biz də nə karəyik ki, icazə verməyək. – 
Bunu keşiş deyirdi. – Bunlar – yanındakıları göstərirdi – Alla-
hın sadiq qullarıdı, dindar adamlardı, ibadət etmək istəyirlər.

Həsən lap çaşıb qalmışdı, bilmirdi nə etsin. 
Keşiş ucadan nə isə dua oxudu, əllərini göyə açdı, sonra sol 
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əli ilə göydə işarələr verdi, xorla duasını təkrarladılar. 
-Ara, sən çəkil, biz gedib ziyarətimizi eliyək. Sənin üçün də 

dua edərik, Allah günahlarını bağışlayar. 
Keşiş irəlilədi, o birilər də arxasınca. Onlar Həsənin on beş-i-

yirmi addımlığındaydılar, bəlkə bir az da yaxınlığında.
-Durun sizə deyirəm! – Həsən cingiltili səslə komanda verib 

ayağa qalxdı. – Yoxsa atəş açacağam. 
İndi gürcülər onu aydın görürdülər. 
-Tutaq ki, atəş açmaqla bizim bir-ikimizi öldürəcəksən. Bu 

adamlar da səni öldürəcəklər, qanına qəltan eləyəcəklər, dişləri 
ilə səni didəcəklər. – Bunları keşiş deyirdi, deyəsən, o da özün-
dən çıxmışdı, əsəbləşmişdi. – Ay qanmaz, çəkil yolumuzdan!

-Biz öz torpaqlarımızı qoruyuruq. Heç kimi ərazimizə bu-
raxa bilmərik. 

-Ay qanmaz! Siz nə qanırsınız torpaq qorumaq nədir. – Keşiş 
nə isə demək istəyirdi, sözünün davamını gətirmədi.

-Danışığına fikir ver, məni özümdən çıxartma. 
-Buralar sizin deyil, bizim torpaqlardı. – Gürcülərdən başqa 

biri də söhbətə qoşuldu. Bu monastrı Gürcü çarı David Qarace 
tikdirib. Monastr bizimdir, ərazilər də bizimdir. 

-Siz çəkilib o tərəfləri – başqa bir gürcü əli ilə Qarayazı çöllə-
rini göstərdi, - oraları qorumalısınız.

-Gedin, Qarabağda torpaqlarınızı qoruyun! – Gürcülərdən 
daha ucaboylu, dolubədənli, dəstənin içində ən böyük gövdəli-
si gülərək atmaca atdı və hamısı ona qoşulub gülüşdülər, sanki, 
bu iki əsgəri və bu iki əsgərlə bərabər hamını məsxərəyə qoy-
dular. 

Həmid bir geriyə boylandı ki, görsün zastavadan köməyə 
gələn varmı. Baxdı ki, Keşikçidağın arxasındakı Keçəltəpənin 
yaştanasında on-on beş nəfər yeniyetmə bir bayraqla onlara 
tərəf gəlir. 

Bayrağı görcək qanı cuşa gəldi. Bu haradan çıxdı? Gələn-
lər kimdir, bizə niyə xəbər eləməyiblər? Bəlkə heç “Mərkəz”in 
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də xəbəri yoxdur? Bəlkə heç olanlar barədə Həsən çatdırıb 
“mərkəz”ə xəbər ötürə bilməyib? Ötürübsə də, yəqin radist cid-
di qəbul etməyib, fikirləşib ki, “tut ağacı”dır də, zarafatlaşır...

Radioqəbuledicinin düyməsini basdı.
-“Mərkəz”, “mərkəz”, mən “nar çubuğu”yam, qəbul...
-“Nar çubuğu”, mən “mərkəz”əm, qəbul...
-Təcili kömək lazımdır.
-Nə olub ki?
-Qarşı tərəfdən bir dəstə gürcü keşişlərinin rəhbərliyi ilə sər-

həddi keçib monastra gəlmək istəyirlər. Bir dəstə yeniyetmə də 
əllərində bayraq öz tərəfimizdən gəlirlər.

-Oldu, qəbul.
Həsənin səsi kallaşmışdı artıq, bəlkə də hirslənməkdən, 

qışqırmaqdan boğazı qovuşmuşdu. 
-Buralar bizim torpaqlar olub. Qaytarın torpaqlarımızı. – 

Gürcülərdən biri qışqırdı. 
-İmkan verin, rahat gəlib öz torpaqlarımızda gəzək, ibadəti-

mizi eləyək.
-Özünüz deyirsiniz ki, başbilənləriniz də bu monastrı qəbul 

etmir, deyirlər alban kilsəsi olub. Deməli monastrın sizə heç bir 
dəxli yoxdur. 

-Bəli! Bu monastr alban kilsəsidir, sizə də heç bir dəxli yox-
dur. – Həsən özünü cəmləşdirib gürcüləri cavablandırdı. 

-Bir vaxtlar sizinkilər kefinən Ermənistana gedib-gəlirdilər. 
Eşitmisənmi?

-Eşitmişəm.
-İndi də Gürcüstana gəlib-gedirlər. Bilirsənmi?
-Bilirəm.
-Ermənistanda, ya Gürcüstanda bir alban kilsəsi olduğunu 

eşitmisənmi?
-Eşitməmişəm.
-Heç eşitməyəcəksən də. – Keşiş sözünə azca ara verdi. – 

Əgər bu köpəkuşağı albanlar bütün Qafqazboyu səpələnib ya-
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şayıblarsa, niyə nə Ermənistanda, nə də Gürcüstanda onların 
bircə dənə də olsun kilsəsi-monastrı qalmayıb?

-Bilmirəm. 
-Heç vaxt bilməyəcəksən də.
Bunu eşitcək gürcülərin hamısı qəhqəhə çəkdilər, qarınlarını 

tutub uğundular. 
-Ay qanmaz! – Keşiş dilləndi. – Görürsənmi sizi necə alda-

dıblar. Buralarda heç vaxt, heç bir alban olmayıb.
-Olub. – Həsən hirslə cavab verdi. – Albanlar burda yaşa-

yıblar. Kilsə də onlarındı. Biz bunu tarixin mədəniyyət abidəsi 
kimi qoruyuruq. 

-Axx... gör sizi necə də aldadıblar və siz gör necə də avam-
sınız. – Keşiş başını buladı. – Biz sizin gor qonşularınızıq. Siz 
bizim vasitəmizlə neftinizi, qazınızı beynəlxalq bazara çıxar-
dıb satır, varlanırsınız. Bizsiz siz heç nəsiniz, blokadada qalıb 
acından ölərsiniz. Siz isə heç vaxt olmayan, heç vaxt münasibət 
qurmadığınız, tanımadığınız albanların monastrını bizdən niyə 
qorumalısınız. – Dərindən köks ötürdü, “lənət sənə” dedi. – Bəs 
yaxşı, sizin o albanlar sonra hara yoxa çıxıblar? Göyəmi çəki-
liblər, yer yarılıb yerəmi giriblər, yoxsa harasa köçüb gediblər?

Həsən çaşdı, bilmədi nə cavab versin. Biz niyə alban kilsəsini 
iki gözümüz kimi qorumalıyıq? Albanlarla bizim nə əlaqəmiz? 
Doğrudan da, əgər burada albanlar yaşayıblarsa, özü də bü-
tün Qafqaza yayılıblarsa, bəs sonra necolublar? Ola bilməz ki, 
bu boyda ərazidə onların tör-töküntülərindən qalmasın... Bəs 
onda hardadırlar? Niyə üzə çıxmırlar? Heç olmasa ildə bir dəfə 
turist kimi Qafqazın bu başından düşüb o başınadək gəzmir, 
kilsəmi deyim, monastrmı deyim, qoruduğumuz abidələrini 
ziyarət etmirlər..? Gürcü olanda nə olar, bəlkə düzünü o deyir?

-Onların nəsli kəsilib. – Qəflətən ağzından çıxdı, heç özü də 
bilmədi ki, hardan ağlına gəldi bunu demək. 

Gürcülər bir də qəhqəhə çəkib gülüşdülər, elə bil onların da 
qanı cuşa gəlmişdi, bu dəqiqə qan-qan deyəcəkdilər. 
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-Ay tarixindən bixəbərlər! – Keşiş ucadan səsləndi. – Siz Qa-
rabağdakı kilsələrinizi də səhv salmışdınız. Sahib çıxmaq əvə-
zinə albanların adına yazmışdınız. Onsuz da qoruyursunuz, öz 
tarixi abidəniz, xristianlığınızın xoş xatirəsi kimi qoruyardınız. 
Bu hərəkətiniz Allaha da xoş getmədi, sizdən alıb ermənilərə 
verdi.

Həsənin əli boşaldı, daha deməyə sözü qalmadı. Sən demə, 
ağızla əl arasında güclü bir əlaqə var, ağız danışanda, komanda 
verəndə əl də mükəmməl işləyir. 

Həmid baxdı ki, gürcülər Həsəni lap dalana dirəyiblər. Bir 
az da səbrli olmağa çalışdı. Hələ ki, atəş açmağa vadar olma-
mışdılar. Bir də qanrılıb öz tərəflərinə baxdı ki, görsün gələnlər 
necoldu. Elə bu dəm zastavadan köməyə gələn yeddi nəfərlik 
əməliyyat qrupu gizir Nağıyevin komandası ilə üzüqoylu yerə 
uzanıb silahlarını atəş hazırlığı vəziyyətinə gətirdilər. Bunu 
görən gürcülər də özlərini yığışdırdılar, Həsəndən bir az ara-
lanıb geridə dayandılar. Deyəsən, onlar həm də yeniyetmələrin 
gəldiyini, monastr qabağında toplaşdıqlarını gördülər.

Monastrın qabağına diqqətlə baxan Həmid məktəblilərin 
arasında olan müəllimi dərhal tanıdı – bəli, o idi, Saqif müəllim 
özüydü, məktəbin yeganə tarix müəllimi. Həmid Saqif müəl-
limlə dünən tanış olmuşdu, özü də sırf təsadüfdən. Həm də 
tələsik, necə deyərlər, iki daşın arasında atüstü söhbət edə, bəzi 
incə mətləblərə toxuna bilmişdilər. 

Həmidi zastava rəisi poçtalyonun əvəzinə poçta göndər-
mişdi, məktubları gətirməyə. Nahar fasiləsinə düşdüyündən 
poçtun qabağında bir az gözləməli olmuşdu. Saqif müəllim də 
orada durub poçtun açılmasını gözləyən adamların arasında 
idi. Nədənsə Keşikçidağdan söhbət düşdü, Saqif müəllim də 
elə-belə, sözgəlişi məlumat verdi. Onun danışığı və danışdıq-
ları Həmidin diqqətini çəkdi. Söhbətə müdaxilə etdi, soruşdu:

-Orada qırxadək mağara var, içində nə vaxtsa insanın yaşa-
ması mümkün olub. Çox güman ki, ibtidai insan həmin mağa-
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ralarda yaşayıb. Deyək ki, Sovet dövründə tədqiqat işləri apa-
rılmayıb, öyrənilməyib. Bəs indi? İndi ki, müstəqilik! İndi ki, 
tədqiqat aparmağa, məktəbliləri məlumatlandırmağa maneçi-
lik törədən yoxdur...

Saqif müəllim haqlı iradların qarşısında heç nə demədi, eləcə 
sağollaşıb ayrıldı. İndi Saqif müəllim bunu əməli işində göstə-
rirdi, yuxarı sinif uşaqlarından on beş nəfəri bir yerə toplayıb 
buraya – ekskursiyaya gətirmişdi. 

Keşikçidağ monast-məbəd kompleksi barədə məlumat ve-
rirdi:

-Bu, bizim xristian tariximizin abidəsidir. Baxmayaraq ki, 
dördüncü əsrdən xristianlıq ləğv olunub və yeddinci əsrdən 
müsəlmanlığı qəbul etmişik, on birinci əsrədək insanlar olub ki, 
xəlvətdə gəlib bu abidə kompleksini ziyarət ediblər. Nəhayət, 
Atabəylər dövləti dövründə abidənin ziyarətinə qəti qadağa qo-
yulub. Müvəqqəti ondan istifadə edən gürcü qonşularımız öz 
çarları David Qurucunun rəvayətini uydurub monastrı ələ ke-
çirməyə çalışıblar. Hətta belə bir əfsanə də quraşdırıblar. Deyir-
lər, guya Qafqaz dağlarının ətəyində Keşiş dağı deyilən bir dağ 
var. Keşiş dağının həndəvərində gürcü rahiblər və rahibələrin 
yaşaması üçün hücrələr qazılıb tikilibmiş. Aşağı obadan olan 
bir azərbaycanlı bu ərazilərdə çobanlıq edirmiş. Qoyun otaran 
sevdalı çoban ürəkləri yerindən oynadan tütək havaları çalar-
mış. Və quş yuvasını xatırladan kiçicik bir hücrədə möhnətin 
əlində əsir olan gözəl rahibə gürcü qızı qarğı tütəyin əfsununda 
çırpınarmış. Aylar, illər ötüb keçsə də həyat eşqilə alışıb yanan 
çöllər nəğməkarı çobanla, tərki-dünyalıq həbsxanasının mə-
sum əsiri olan rahibə qız arasında sevgi macərası başlanmışdır. 
Çoban aylı gecələrdə qoyun sürüsünü örüşə aparanda tütəyini 
dilə gətirər, gürcü qızı isə öz dilində sevdalı çoban üçün hə-
zin mahnılar oxuyarmış. Günlərin birində rahibə qız kiçicik bir 
daşa bağladığı ağ yaylığı hücrədən aşağı atmış və çoban quş 
lələyi kimi fırlanan dəsmalı havada tutub açıq sinəsinə bas-
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mışdır. Sonra o, qaya aşağı sallanan kəndiri görmüş və həyat 
eşqi, gənclik və sevgi duyğuları amansız monastr həyatına, tər-
ki-dünyalığa üsyan etmişdir. On dörd gecəlik Ay bədirlənən za-
man ölümü göz altına alan gənc çoban kəndirdən tutaraq sıldı-
rımlı qayanı dırmaşır. Gürcü qızının əli çobanın əlinə toxunur. 
Bir-birinin dilini bilməyən sevdalı aşiqlər baş-başa verib sakitcə 
ətir qoxuyan nəfəslərini dinləyirlər. Vüsal sevinci ilə qorxu his-
si bir-birinə qarışır. Ay qüruba yaxınlaşır. Kilsə zənginin həzin 
səsləri eşidilir. Birdən hücrənin qapısı döyülür, baş rahibə gə-
lib gecə yoxlaması keçirir. Sevdalı gənclər bir-birinə sıxılırlar. 
Günəş sevgililəri salamlayan zaman hücrənin qapısı sındırılır 
və cəllad sifətli rahibə qarı içəri girir. Qəribədir, içəridə heç kəs 
yox idi, aşağılara açılan kiçicik pəncərənin ağzında iki göyərçin 
əyləşmişdi; baş rahibəni görən kimi göyərçinlər sevinclə uçub 
uzaqlaşırlar. Yerli adamlar deyirdilər ki, Keşiş dağının qayalıq-
larında uçan göyərçin sürüləri azərbaycanlı çobanla rahibə gür-
cü qızının övladlarıdır. 

...Həsən gürcülərin getmək üçün hazırlaşdıqlarını görəndə 
Həmidi səslədi:

-Deyəsən, gedirlər. Mən də yuxarı qalxımmı?
Bu zaman gürcü keşişinin yenə də bəri tərəfə baxaraq nə isə 

dua oxuduğunu və əli ilə göydə xaç işarələdiyinin şahidi oldu-
lar.   

-Biz gecikdik, özü də çox gecikdik. – Keşiş ucadan özünün-
külərə deyirdi. – Sən demə, onlardan da həqiqi tarixlərini bilən-
lər varmış. Gedək, daha burda durub monastra həsrət-həsrət 
baxmağın heç faydası yoxdur.

Həsən Həmidin yanına qalxanda gizir Nağıyev onların ye-
rinə yeni postaçılar qoymuşdu. Əslində onların dəyişilmə vax-
tıydı, hələ bir az da artıq xidmət çəkmişdilər. 

-Həsən olmasaydı, gürcülərin qabağını saxlaya bilməyəcək-
dik. – Həmid gizir Nağıyevi məlumatlandırdı.

-Yalan deyir, Həmid olmasaydı, mən onların qabağında 
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dura bilməzdim. Ya atəş açıb qıracaydım, ya da məni öldürüb 
keçib gedəcəkdilər, rəzil olacaydıq. Ona görə yaxşı deyiblər; 
əsgərin yaxşı döyüşçü olması üçün komandiri yaxşı olmalıdır. 
Həmid kiçik komandir kursuna getməsə də, bu gün mənə yaxşı 
komandirlik elədi. 

-Yaxşı, indi zastavaya gedərik. – gizir Nağıyev mübahisəyə 
son qoymaq istədi. – Baş idarədən vertolyotla nümayəndə gəlir, 
bəlkə də bir azdan çatar. Hadisəni onlara olduğu kimi danışma-
lısınız. Komandan həqiqəti bilməlidir. 

Onlar zastavaya tərəf yol alanda məktəblilərin yanından 
ötüb keçəsi oldular. Bu zaman Saqif müəllim əsgərlərə nəzər 
salıb dedi:

-Uşaqlar, siz də bir müddətdən sonra əsgər olacaqsınız, 
vətənin keşiyində duracaqsınız. – Əli ilə Həmidi göstərdi. – 
Baxın, bu əsgər mənim min illik qan yaddaşımı oyatdı. Dünən 
cəmisi beş-on dəqiqə söhbət elədik. Bilmədim heç ölkənin han-
sı bölgəsindəndir. Ancaq buralarla bağlı, Qarayazı, Keşikçidağ 
monastr-məbəd kompleksi, Qatardağ silsiləsi, Atabəylər dövlə-
ti, Gürcü çarlığı barədə elə danışdı ki, elə bildim bu kənddə o, 
doğulub boya-başa çatıb, mən isə lap uzaqdan buraya müəllim 
işləməyə gəlmişəm. 

Həmid heç nə demədi, başını aşağı saldı. 
-“Nar çubuğu” ki, “nar çubuğu”... – bütün əsgər yoldaşları-

nın dilində bu ifadə astadan eyni vaxtda səsləndi.
-Müəllim, buyurun, danışın. İcazənizlə, biz də beş-on dəqiqə 

sizi dinləyək. – Gizir Nağıyevi də maraq götürdü. 
Saqif müəllim əlini çoxdan çallaşmış saçına çəkib dərindən 

bir köks ötürdü. Bu, arxada qalmış illərin görülməmiş işlərinin 
köksü idi, amma bu köksü özündən başqa heç kim hiss etmədi, 
çünki hamının diqqəti bir anlıq zastavaya enməkdə olan vertol-
yotdaydı.   
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EŞQDƏN ŞƏRQİ DEMƏYİN

                        
Ayrılanda vidalaşmamışdılar...
Şəhidlər Xiyabanında sıralanan qəbirlər əmr gözləyən əs-

gərlərə bənzəyirdi, elə bil indicə yürüş edib yenidən cəbhəyə 
gedəcəkdilər. Qara mərmərlərə həkk olunan şəkillər sanki in-
dicə dil açıb danışıcaqdı. Nəzrinin qəlbi göynədi. Minlərlə şə-
hid versək də, Qarabağ hələ də düşmən tapdağında idi. Balaca 
Elsevər qaşlarını çatıb, iti nəzərlərlə daşların üstündəki adları 
oxuyur, sonra əlindəki qərənfilləri bir-bir qəbirlərin üstünə dü-
zürdü. Oğluna demişdi ki, bu xiyabanda qəhrəmanlar uyuyur. 
Demişdi ki, Vətənsiz insan, yuvasız quşa bənzəyir. Bütün bun-
ları fikrində dolaşdıran Elsevər qəfil dilləndi:

-Ana, mən də, vətənimi qoruyacam! 
Nəzrin fəxrlə oğluna baxdı, əyilib onun sarışın, qıvırcıq tel-

ləri tökülən ağappaq alnından öpdü. Elsevərin ağıllı, gülümsər 
baxışları onun ürəyini riqqətə gətirdi:

-Mənim ağıllı balam!!!
O, əlindəki qərənfilləri öğlu ilə bərabər qəbirlərin üstünə 

düzə-düzə irəlilədi. Qəhərlənmişdi. Birdən gözləri mərmər löv-
hə üstündə bir şəklə sataşdı.

İlahi, bu, doğrudanmı o idi?!
Sarsıntı içində şəkilə bir də, bir də baxdı. Şəkilin altında-

kı adı dönə-dönə oxudu. Yox, nə qədər acı da olsa, zənni onu 
aldatmırdı! Bu o idi! Xəyallarının bəzəyi, neçə illik həsrətinin 
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əlçatmaz ünvanı! Nəcəf!!! Deməli, o da şəhid olubmuş! İçin-
dən qopan inilti bütün bədənini titrətdi! Nəsə demək istəsə də, 
sözlər yumrulanıb boğazına tıxandı. Bir anlığa sanki yer ayağı 
altından qaçdı, dərindən dərin bir quyu açıldı və o, sürətlə qu-
yunun dibinə enməyə başladı. Bir də onu hiss etdi ki, quyunun 
dibinə çatıb və taqətsiz halda, asta-asta yerə çökdü... 

Nə qədər vaxt keçməsindən xəbəri yox idi. Yerində donmuş 
halda başdaşındakı şəklə baxırdı. İxtiyarsız göz yaşları yana-
ğında cığır açmışdı, səssiz, yana-yana ağlayırdı.

***
Universitetin üçüncü kursunda oxuyurdu. Sonuncu imtaha-

nı bu gün səhər vermiş, bir ay çəkən imtahanların yorğunlu-
ğu hələ canından çıxmamışdı. Axşamüstü olsa da, hava bürkü 
idi. Şəhərin cansıxıcı bürküsündən tez üzaqlaşmaq üçün kirayə 
qaldığı evdə bir az yır-yığış edib, dəmiryol vağzalına gəldi və 
axşam qatarına bilet aldı. Qatarın vaxtına hələ bir saat qalırdı. 
Bileti ümumi vaqona, üst qata almışdı. Dispetçerin deməsinə 
görə, aşağı yerlər bir neçə gün öncədən satılıb qurtarmışdı.

Vaqonun pəncərəsini açıq qoysalar da, içəridə hava elə ağır 
idi ki, nəfəs almaq olmurdu. O, içəridəkilərə salam verərək, ke-
çib boş bir yerdə əyləşdi. Orta yaşlı, qarayanız bir qadınla yor-
ğun sifətli, ağ saçlı bir kişi küncdə oturub, nə barədəsə söhbət 
edirdilər. Qadın astadan danışır, kimdənsə narazılıq edir, kişi 
ona dinməzcə qulaq asır, hərdən razılıq əlaməti olaraq başını 
yelləyirdi. Onların ər-arvad olduqlarını sonradan bildi. Vaxt 
keçsin deyə vağzal köşkündən aldığı qəzetləri açıb xala-xət-
rin qalmasın vərəqləməyə başlamışdı ki, bir neçə gənc oğlan 
hay-küylə vaqona girib, qarşıdakı arakəsməyə keçdilər... 

Axır ki, qatar yırğalana-yırğalana, ləngər vura-vura yerin-
dən tərpəndi. Təkərlər öz aramsız səs-küyü ilə  elə bil ki, uzun, 
bitib-tükənmək bilməyən bir nağıl danışır, getdikcə sürəti artan 
qatarın gözqamaşdıran işıqları qaranlığa meydan oxuyur, qa-
bağına çıxan nə varsa, açılacaq sabaha doğru qovurdu.
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Ər-arvad çox söhbətcil, canayaxın adamlar idi. Qərbi Azər-
baycandan - öz dədə-baba yurdlarından didərgin düşmüş bu 
adamların üzündə dərin bir iztirab, sarsıntı izləri görünürdü. 
Yanlarında oturmuş bir kişiylə dərdləşməyə başlamışdılar. 
Əsəbi danışan qadın qəfildən kövrəldi. Göyçə həsrəti qadını 
göynətmişdi. O, ermənilərə lənətlər yağdırmağa başladı...

...Nəzrinin  gözləri önündə gözəl, axarlı-baxarlı kəndləri 
canlanmışdı. Axı, onun da əsli Göyçə mahalından idi. Uşaq-
lığının qayğılı-qayğısız illəri o səfalı yaylaqlar, geniş düzlər-
də keçmişdi. Novlu bulağın həzin nəğməsi gəldi qulaqlarına. 
Qəhərləndi. Düşündü ki, bax, yay tətilidir, gedib kəndimizdə 
dincələr, şəhərin tozlu havasından bir az uzaq olardım. Amma 
hanı? El-obasının başına gətirilən amansızlıq  qızı sarsıtmışdı...

Onu xiffət dolu bu kövrək duyğulardan ayıran arakəsmə-
nin o üzündə nəsə qızğın söhbət edən gənclərin hay-küyü oldu. 
Azərbaycanın başıbəlalı taleyindən, torpaqlarımızın erməni 
vəhşilərinin hücumuna məruz qalmasından qəzəblə danışan 
gənclər necə oldusa, arakəsmənin arxasından çıxıb, yandakı 
boş yerlərdə oturdular. Nəzrin indi onların üzlərini də görə bi-
lirdi. Gənclərdən biri daha çılğın idi. Nəzrin istər-istəməz bu 
alagöz gəncin dediklərinə qulaq asmağa başladı. O, ermənilə-
rin Azərbaycan torpaqlarına rus imperiyası tərəfindən köçürül-
məsindən danışır, deyirdi ki, dünyada, bəlkə, yeganə xalqıq ki, 
heç bir millətin torpağında gözümüz olmayıb, öz torpaqlarımız 
bizə bəs edib. Göyçəni, Zəngəzuru, İrəvanı himayədarlarının 
əliylə mənimsəyən ermənilərin dişində şirə qalıb, indi də vətə-
nimizin ürəyi olan Qarabağa diş qıcayırlar. Biz Vətənə onun 
bu günündə lazımıq! Əl-ələ verməli, unutmamalıyıq ki, ulu bir 
xalqın övladlarıyıq!

Birdən gəncin iti nəzərləri Nəzrinin üzünə sancıldı və baxış-
ları anidən toqquşdu. Qızın ürəyi bərk çırpındı!!! Tez gözləri-
ni oğlandan yayındırdı. Siqaret çəkmək üçün çıxan kişinin boş 
qalmış yerinə kecdi ki, bir də oğlanla göz-gözə gəlməsin. ..
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Bayaqdan səs-küylə dolu vaqona qəfil sükut çökdü. Oğlan-
lar söhbəti dayandırmışdılar. Alagöz oğlan yerindən qalxıb, o 
tərəf-bu tərəfə gəzişməyə başlamışdı. O, hər dəfə Nəzringilin 
oturduğu yerdən keçəndə gözaltı qızı süzürdü. Nəzrin özünü 
məşğul kimi göstərməyə nə qədər çalışsa da, bütün fikri bu 
yaraşıqlı, dilli-dilavər oğlanda qalmışdı. Hər dəfə oğlanı qar-
şısında görəndə həyəcanlanır, nə qədər eləsə də, ona gözucu 
baxmaqdan özünü saxlaya bilmirdi. Oğlanın baxışlarındakı 
qeyri-adi qətiyyət iradəsi əleyhinə olaraq, onu bir maqnit kimi 
özünə çəkirdi. 

Nəhayət, hər kəs yerini rahatlayıb yatmağa hazırlaşdı. Nəz-
rin də yerinə uzanıb gözlərini yumdu. ..

-Deyəsən, yeriniz yuxarıdadır, mənim yerim aşağıdadır, 
istəsəz, dəyişə bilərik. Sizə əziyyət olar, yıxılarsınız!

Bu səs necə mehriban, necə  mülayim idi! İlk dəfə gördüyü 
qızla əziz, məhrəm bir adamı kimi davranırdı. Başını qaldıran-
da gördü ki, ucaboy, ağbəniz, alagöz, qıvrım saçlı həmin gənc 
xoş nəzərlərlə ona  baxır. Özünü nə qədər ciddi tutmağa çalışa 
da, qeyri-ixtiyari gülümsəyərək, - “Sağ olun, yuxarı xoşuma gə-
lir!” - dedi və öz səsi özünə yad gəldi.

-Nə deyirəm ki, - deyə oğlan məyus halda yerinə qayıtdı. 
Xala aşağıdan pıçıldadı:
-Sabahdan fikir verirəm, a bala, deyəsən, o dilli-dilavər oğ-

lanın yaman xoşuna gəlirsən. Amma, insafən, heç pis oğlana 
oxşamır.

Nəzrin dinmədi, utanıb başını aşağı saldı.
Artıq hamı öz yerində rahatlanmışdı, Nəzrinsə, əksinə, çox 

narahat idi. Öz yerini yandakı sərnişinlə dəyişən oğlan gözləri-
ni ondan  bir an belə çəkmir, bu gözlərdən yağan ulduz-ulduz 
iynələr qızın bədəninə min yerdən sancılırdı. Yaxşı ki, açıq pən-
cərədən sərin hava gəlirdi, yoxsa, istidən, həyəcandan az qala 
boğulacaqdı! Əllərini bayıra çıxardı, sanki sərin havanı ovucla-
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yıb içəri dolduracaqdı. Hiss edirdi ki, oğlan sözlü adama oxşa-
yır, ona nəsə demək istəyir, nigarançılıq içində vurnuxur. Guya 
yatmaq istəyirmiş kimi gözlərini yumdu və şirin xəyallar içində 
nə vaxt yuxuya getməsindən xəbəri olmadı... 

-Bura nə yaxşı sərin imiş.
Gözlərini bu qəfil pıçıltıya açdı. O idi! Əllərini açıq pəncərə-

dən bayıra uzadaraq, üzünü qıza tutub danışır, danışdıqca da 
bütün bədəni titrəyirdi:

-Gəlin, tanış olaq! Mənim adım Nəcəfdir!
Təəccübdən, həyəcandan dili tutulan qız susurdu. Nəcəf on-

dan harda oxumasını soruşur, kim olması ilə maraqlanır, bir 
cavab almadıqda özü haqda danışırdı. O, Universitetin tarix 
fakültəsində oxuyur, həm də radiozavodda işləyirdi. Atasının 
vəfatından sonra evin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. 
Anasıgilə hər ay pul göndərirdi. Çünki onların başqa güman 
yerləri yox idi, anası xəstə olduğuna görə işləyə bilmirdi. 

Oğlanın üzündəki ciddi və qətiyyətli ifadə Nəzrində ona 
qarşı rəğbət oyatmışdı. Qız onun qaygılı üzünə baxaraq, tez 
mövzunu dəyişdirmiş, soruşmuşdu ki, tarixi yenə köhnə dərs-
liklərdənmi oxuyurlar? Sonra da demişdi ki, yazıq tarix, sən 
necə varsan, o cür də yaşayıb gedirsən, lakin hərə səni öz bildiyi 
kimi yazır.

Nəcəf isə heyrət dolu baxışları ilə ona baxaraq, - “Sən nə se-
vimli qızsan!”, - deyə pıçıldamışdı. Demişdi ki, xalqımızın keç-
mişini varaq-varaq öyrənib, yeni tarix kitabı yazmaq arzusun-
dadır. Bunları deyəndə üzü elə nurlanmışdı ki! 

Bu fikrinə görə qızın ona rəğbəti bir az da çoxalmış, bayaq 
erməni faşistlərindən, onların xalqımızın başına açdığı oyun-
lardan nifrətlə danışanda onun gözlərinin qəzəbdən necə alışıb 
yandığını xatırlamışdı. Belə oğullarımız olduğuna görə düş-
mən üzərində qələbəyə inamı güclənən qız əmin olmuşdu ki, o 
çox ləyaqətli və nəcib insandır...

***
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İndi, neçə il sonra Nəzrin qara mərmərdən boylanan oğlanın 
tanış çöhrəsinə baxa-baxa özünü qınayırdı: 

-Mən niyə sənin cəbhəyə gedəcəyini düşünmədim? Axı, sən 
vətənin dar günündə kənarda qala bilməzdin! İlahi, niyə tama-
şa olan bu həyatda faciələr daha çoxdur, axı? 

***
...Gecənin bir aləmi, hansısa bir stansiyada nəfəsini içinə 

çəkən qatar qəfil dayandı, hardasa itlər bərkdən hürüşdülər. 
Uzaqda qatı qaranlığın qoynunda ara-sıra közərən işıqlar yaxın-
lıqdakı hansısa kiçik bir dağ kəndinin varlığından xəbər verir, 
bu işıqlar ayrı-ayrı evlərdən boylanıb, sanki bir-biri ilə danışır-
dılar. O işıqların hər biri bir ailə, neçə-neçə ömür, arzu, istək 
demək idi. Bax, görəsən, o bir kənarda işığı gələn evdə kimlər 
yaşayır, bir-biriylə necə yola gedirlər? Bax, indi bu dəqiqə, bu 
an neyləyrilər? Yatıblarmı, oyaqdırlarmı? Kaş, bir quş olub o 
işıq gələn pəncərəyə qonaydım, o evdəki həyatı heç kəsin xəbə-
ri olmadan kənardan seyr edəydim. Niyə, axı, insanlar bir-bi-
rinə belə yad, belə uzaqdır?!

Onu bu ani fikirlərdən Nəcəfin sualı ayırdı:
-Nə fikirləşirsən?
Tamam fərqli cavab verdi:
-Nədənsə axşamlar itlər hürüşəndə içimə bir qəriblik dolur, 

sanki əziz bir adamımın yoxluğunu hiss edirəm. Elə bil ki, uzaq 
bir obada  dəyədə oturub, ovdan qayıdacaq əzizimi gözləyirəm. 
O isə gəlmək bilmir ki, bilmir.

Nəcəf astadan güldü. Ay allah, elə şirin-şirin güldü ki, qay-
gıkeş baxışları qızın bütün vücudunu dolaşdı. O, həyatında 
özünə qarşı bu cür doğma baxışlar görməmişdi. Nəcəf:

-Aşağı düşə bilərsən? Sənə sözüm var, - deyə pıçıldadı.
Qız mat-məəttəl qalmışdı. Əvvəl istədi getməyə. Xala da 

deyəsən, yatmamışdı. Amma özü də fərqinə varmadan, hansısa 
bir hiss onu uzandığı yerdən qalxmağa sövq etdi, aşağı enib 
Nəcəfin dediyi yerə gəldi. Oğlan gözə dəymirdi. Pəncərədən 
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bayıra boylandı. Bütün gücünü yığmış qatar irəli şütüdükcə 
amansız bir inadkarlıqla işıqları da oğurlayıb özü ilə aparırdı. 
Birdən hiss etdi ki, Nəcəf arxasında dayanıb, ona baxır. Geri dö-
nüb oğlanla üz-üzə dayandı. Nəcəfin sinəsi həyəcandan qalxıb 
enir, bütün bədəni titrəyir, bu həyəcan qıza təsir eləyirdi. 

Özünü ələ alıb sakit səslə soruşdu:
Nə deyəcəkdin mənə?
Oğlan bir anlığa susdu. Elə bil ki, bayaqdan dil-dil ötən o 

deyilmiş. Qısaqol köynəyinin qolunu qatlayıb, qolundakı qız 
şəklini ona göstərdi. 

-Bax, sənin rəsmindi.
Nəzrin özünün tuşla çəkilmiş rəsmini  oğlanın qolunda 

görəndə öncə heyrətdən dili tutuldu, nə deyəcəyini bilmədi! 
Sonra elə bil ki, bu alagöz oğlan bir andaca həm doğma, həm 
də sirli, əsrarəngiz görünməyə  başladı. Bu, nə sirr idi?! İlk dəfə 
cəmi bir-iki saat qabaq gördüyü bu oğlan niyə ona bu qədər 
doğma gəlirdi?! Elə bil ki, onu lap uşaqlıqdan, bəlkə, hələ dün-
yaya gəlməmiş tanıyırmış!

Mənim şəklimi sənin qoluna kim çəkib?!
Nəcəf rəsmin onun qoluna bir əsgər yoldaşı tərəfindən dö-

yüldüyünü dedi. Sən demə, nağıllar röyalar aləmindən gəlmiş 
bu oğlanın səkkiz il qabaq qoluna döydürdüyü qız rəsmindən 
elə xoşu gəlib ki, bu illər ərzində gözləri hər yerdə rəsmdəki 
qızı axtarırımış və budur, axır ki, axtardığını tapmışdı!..

***
Nəzrin onun soyuq başdaşını qucaqladı: 
-Nəcəf, illərlə, ömür boyu mən səni axtarmışam. Heç bilmə-

mişəm ki, sən burda, lap yaxınımdasan! Müharibə çıxaranın evi 
yıxılsın! Axı, sənin nə qədər işıqlı arzuların vardı, Nəcəf! Nəcəf! 
– qadının ürəyindən qopan ah bütün vücudunu yandırdı...

***
Nəcəf az qalırdı qızı bağrına bassın.Titrəyə-titrəyə adını so-

ruşdu.
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-Nəzrin?! Nə gözəl adın var? Mən səni hec vaxt itirmək 
istəməzdim. Sən ağıllı qıza bənzəyirsən. Xahiş edirəm, unutma 
məni, sən mənim xəyallarımın pərisisən, mənim tale payımsan! 
Nə uğurlu oldu bu səfər! Şəmkirə dostumgilə qonaq gedirəm!

Dəqiqələr bir-birini əvəz edir, qatar bir an belə nəfəsini dər-
mədən irəli cumur, onlar bir- birləri ilə söhbət etməkdən doy-
murdular. Ikisinin də ürəyindən idi ki, bu aylı-ulduzlu yay 
gecəsi uzandıqca uzansın, bu tale qatarı dayanmadan yüz il 
beləcə yol getsin və onları arzuların hansısa əlçatmaz, namə-
lum, məchul ünvanına aparsın... 

Hər şey elə anidən, qəfil oldu ki, qız əvvəlcə nə baş verdiyini 
anlamadı. İsti yağış damlaları boyun-boğazı, yanaqları, üz-gö-
zünə tökülürdü. Ağlı başından çıxmış, bu qatarı da, gecəni də, 
oğlanı da, özünü də unutmuşdu! Nə qədər belə çəkdiyini bill-
mədi! Zaman durmuşdu sanki! Qatar yuxudan ayılmış adam 
kimi anidən nəfəsini çəkib qəfil dayandı və dayanmasıyla da 
hər şeyi öz axarına qaytardı. Bu nə idi? Bu nə vaxt baş vermiş, 
niyə buna razı olmuşdu?! Dəmir kimi güclü, əzələli qollarını 
qızın belinə dolayan oğlan onu öpüşlərə qərq eləyirdi! Burax!, 
- deyə çabalayıb, oğlanın qolları arasından çıxdı və yerinə sarı 
qaçdı... 

Yerinə uzanıb gözlərini yummuşdu. Quş kimi çırpınan ürə-
yi elə bil indicə sinəsini yarıb çıxacaqdı! Bütün olanları bir-bir 
yada salır, hadisəni anbaan yenidən yaşayır, gözlənilmədən baş 
verənlərə izah tapmağa çalışır, özünü danlayırdı. Necə oldu ki, 
belə zəiflik göstərdi? Yol yoldaşları, alt qatda yatan mehriban, 
çoxdanışan qadın bilsə, onun haqqında nə düşünəcək? Yəqin 
deyəcək ki, qıza bax, bir-iki saat bundan qabaq tanıdığı oğlan-
la gör nə oyunlardan çıxır?! Zavallı qadın hardan bilsin ki, bu 
gənc onu səkkiz ildir ki, tanıyır, qız da onu xəyallarında yaşat-
dığı ən əziz adamı sanır!

Xəyaldan ayrılıb gözünü açanda Nəcəfi yenə öz yerində 
oturmuş gördü. Göz qırpmadan qıza baxırdı. Onun baxışları 
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qızı bu dəfə daha çox həyəcanlandırır, kövrəldirdi, az qalırdı 
yalvara, deyə ki, nə olar, mənə belə baxma! Yuxusu ərşə çəkil-
mişdi, yaman istilənirdi. Dəsmalıyla üzünü yelləməyə başladı. 
Nəcəf  qalxıb ona qəzet verdi.

-Al, Nəzrin - necə də nəvazişlə çəkdi adını. Evdə atasının, 
qardaşlarının onu necə kobudluqla çağırmaları yadına düşdü.  
Bu nə idi, nə baş verirdi? Heç biri yata bilmirdi, sanki nağıllar 
aləmindəydilər...

Qız boyun-boğazında, sir-sifətində ilk öpüşlərin hərarəti nə 
vaxt yuxuya getməsindən xəbəri olmadı. Yuxuda özünü lələk 
kimi yüngülləşib havada süzən gördü. Süzür, süzür, amma 
heç bir yerə gedib çıxa bilmirdi. Elə bil ki, onu ağuşuna almış 
mələklər göy üzündə yırğalayır, səssiz ninni deyirdilər. Birdən 
yerin dərinliyindənmi, yoxsa göylərin doqquzuncu qatındanmı 
gələn bir səslə kimsə onu çağırmağa başladı: Nəzriiin! Nəzrii-
in! Öz adını eşidib, gözlərini açdı: - Nəzrin, - bir azdan mənim 
stansiyamdır, düşürəm, - deyən Nəcəf onun qolunu sığallayır-
dı.

Əlinin hərarəti qızın bütün bədənini yandırdı. Qolunu ya-
vaşca çəkdi.

-Yat-yat, - deyə Nəcəf mehribanlıqla gülümsədi. Elə bil körpə 
uşağa laylay çalırdı. Sakitcə ah çəkdi. - Mənə təəccüblənmə. 
Axı, əslində, mən səni çoxdan tanıyıram. Sən mənim ürəyimin 
bir parçasısan, yarımsan!

Qatar Gəncəyə çatdı. Nəcəfin düşməsinə az qalmışdı. Oğlan 
ondan qələm istədi, bir vərəq parçası çıxarıb, ora nəsə yazdı, 
qıza uzatdı. Telefon nömrəsi idi.

Dostum Tahirin ev nömrəsidir. Xahiş edirəm, ona zəng elə, 
nə vaxt gələcəyini xəbər ver, şəhərdə səni qarşılayaram. Nəsə 
göruşə bilməyəcəyimizdən yaman narahatam. Mənə bir telefon 
nömrəsi ver. Çox xahiş edirəm, gəl, görüşək. Əgər səni itirsəm, 
bunu hec vaxt özümə bağışlamayacam. Görəsən, bu bir ayı sən-
siz necə dayanacam?
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Nəhayət, Nəcəfin enəcəyi stansiyanın yaxınlaşdığını elan 
etdilər. Nəzrin ev telefonlarının nömrəsini, evlərinin ünvanı-
nı  qardaşlarının qorxusundan oğlana verə bilməsə də, telefon 
edib, onu tapacağına söz verdi.

Nəcəf ani tərəddüddən sonra sanki ürəyində ağır yük ayağa 
qalxdı. Əlindəki qəzeti ona uzatdı.

Burda bir şeir var, oxuyarsan.
Qızı başdan ayağa elə süzdü ki, sanki onun bütün vücudunu 

gözlərinə köçürüb özüylə aparacaqdı. Qızın əlini hərarətli bir 
nəvazişlə sıxıb ayrıldı...

Oğlan qızın ürəyini də özüylə götürüb getmişdi. Qız fikri-
ni dağıtmaq üçün guya ki, qəzet oxumağa başladı. Gözünə bir 
şeir sataşdı. Müəllifi yadından çıxsa da, şeirin axırıncı misraları 
indiyə qədər yadındaydı. Nəcəf bu iki misranın altındasn göy 
rəngli qələmlə qoşa xətt çəkmişdi:

Eşqdən şərqi deməyin.
Eşq şərqisi məndə.

***
Yayın son ayını böyük səbirsizliklə başa vurdu. Amma anası 

bərk xəstələndiyindən rayonda bir həftə artıq qalası oldu. İşin 
tərsliyindən Nəcəfin verdiyi telefon nömrəsi də dəftərin arasın-
dan yoxa çıxdı.

Bakıya qayıdanda düz bir həftə vədələşdikləri yerə baş çək-
di, amma o yox idi. Nəzrin özünü vədinə xilaf adam kimi hiss 
elədiyi üçün üzüntüdən xəstələndi. Dəfələrlə Nəcəfin iş yerinə 
və oxuduğu universitetetə getsə də, utandığından heç kəsdən 
onu soruşa bilmədi. Ümidini təsadüfə bağladı...

***
Bir ovuc işıq hardansa süzülüb, Nəzrinin qəlbinə dolur, ona 

elə gəlirdi ki, bu, Nəcəfin dinclik tapan ruhudur. Başını qaldı-
rıb əlçatmaz göylərə baxdı. Gömgöy səmada iki ağappaq bulud 
sevgililər kimi qucaqlaşmışdı. Nəzrin əminiydi ki, bu onların 
əbədi vüsala çatan ruhlarıdır... Nəzrini özünə qaytaran “Ana, 
Ana!”, - deyə ona sığınan oğlunun ilıq nəfəsi oldu.
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XƏYANƏT

“Qoca ulas”ın* yanında qaraltı göründü. Bundan xəbər tu-
tan camaat kəndin yuxarısındakı “Xırman yeri”nə axışdı. Gecə 
yağan qardan sonra hər yer ağappaq olduğundan, qaraltı daha 
yaxşı seçilir, diqqəti tez cəlb edirdi. Hava tərtəmiz, buludsuz 
və günəşli idi. Hamının nəzəri qarşı tərəfə – çayın o tayına, 
meşə talasındakı qaraltıya yönəlmişdi. Tezliklə hər şey məlum 
oldu: “Qoca ulas”la qabaq-qənşər balaca bir mağara vardı. Nə 
vaxtsa gəlib burada “qış yuxusu”na getmiş qonur ayı mağara-
nı tərk edərək, yavaş-yavaş ordan uzaqlaşırdı. Sinəsi və ayaq-
ları ilə qarı yara-yara “Poçt yolu”nu keçən ayı “Həsənağa”nın 
düzünə çıxdı. Geriyə çevrildi, çöməlib bir müddət hərəkətsiz 
qaldı. Ətrafı gözdən keçirib havanı iylədikdən sonra, qollarını 
yuxarı qaldırıb bir az dikəldi. Boğuq, amma uca səslə nərə çək-
di. “Moruqlunun dərəsi” vəhşi bağırtıya əks-səda verdi. Bu va-
himəli səs yeri-göyü silkələdi, ağacların, kolların üstündəki qar 
yerə töküldü. Kəndin qənşərindəki “Dəmirçi dağı”nın döşün-
dən qopan nəhəng qar topaları diyirlənib “Meşənin başı”nda 
təpəcik əmələ gətirdi. Bir anda ətrafda civildəşən quşların səsi 
kəsildi. Qəribə bir səssizlik yarandı. Hamı heyrətlə biri-birinin 
üzünə baxırdı. Baş verənləri anlamaq çətin idi... 

Qaraltı “Dikyurd”un sinəsilə ilan kimi qıvrılıb-gedən qar 
basmış yolla üzüyuxarı sürünürdü. Obanın yaşlı sakinləri bu 
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vaxta kimi belə bir hadisəyə rast gəlmədiklərini deyirdilər. 
Uzun illərdən bəri boş qalmış mağaraya bu heyvan haradan, 
necə gəlib girmişdi? Birdən-birə, “qışın oğlan çağı”nda, yuxu-
sundan yarımçıq oyanıb bu vəziyyətdə – gecələrin birində de-
yil, səhərin açılan vaxtı oranı niyə tərk edirdi? O niyə öldürülə-
cəyindən qorxmur, özünü hamıya göstərirdi? Bəs bu hikkəli 
qışqırığın, baş alıb getməyin səbəbi nə idi?.. Cavabsız suallar 
beyinlərə, düşüncələrə hakim kəsilmişdi. 

Artıq “Çalbayır”ın aşırımında görünən kainatın bu sirli var-
lığı qürub etməkdə olan günəşin son şəfəqləri içərisində əriyib 
yox oldu. Heyrətdən donmuş insanlar axşamın ala-toranlığın-
da çəkilib öz evlərinə getdilər. O gecə heç kimin gözünə yuxu 
getmədi. 

Səhər açılar-açılmaz ayının izinə düşən adamlar dünən onun 
“Sarısərçəli meşəsi”nə getdiyini güman etsələr də, az müddət-
dən sonra yanıldıqlarını gördülər: İz onları aparıb “Qızıl-qaya”-
nın başına çıxartdı. Atlılar üzü kəndə sarı oturmuş halda donub 
qalan ayını görüb təəccübləndilər. Yenicə doğan günəşin qızılı 
şüaları onun üz-gözünü və enli sinəsini dünənki kimi parılda-
dırdı. Sifətindəki qəzəb və nifrət aydın sezilirdi. Sanki yenə də 
var gücü ilə bağırmağa, nəyi isə anlatmağa hazırlaşırdı...

Bu söz-söhbət uzun müddət danışıldı. Kəndin ağsaqqal, 
dünyagörmüş adamları ayının intihar etdiyini və bununla han-
sısa gizli bir mətləbdən xəbər vermək istədiyini söyləyirdilər. 
Bu, həm də yaxın zamanda baş verəcək xoşagəlməz hadisənin 
ola biləcəyindən və buna hər an hazır olmağın vacibliyindən 
xəbər verirdi.                         

Əslində, camaat hər şeyə çoxdan hazır idi: aşağı bölgələrdən 
məmləkətə soxulmuş yadelli quldurları yiyələndikləri ərazilər-
dən çıxarmaq üçün kəndin əli silah tutanlarının əksəriyyəti, xü-
susən cavanlar oraya getmişdilər. Onlar gecə-gündüz səngərdə 
idi. Döyüşlərdə həlak olanlar, itkin düşənlər vardı, torpaq bir 
daha şəhid qanı da dadmışdı. Amma bütün bunlara baxmaya-
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raq, heç kəs qorxmur, ruhdan düşmürdü. Elin-obanın qeyrətli, 
cəsur oğulları öz ata-babalarının vaxtilə tutduğu yolla gedərək, 
silaha sarılmış, bu dəfə nə olur-olsun, azğınlaşmış düşməni ta-
mamilə süpürüb vətənin hüdudlarından kənarlaşdırmağı, za-
man-zaman baş qaldıran bu dava-dalaşa, qan-qadaya birdəfəlik 
son qoymağı qət etmişdilər. Yenidən öz dönüklüyünü, qaniçən-
liyini ortaya qoyan bu xain “qonşu” vaxtilə uzaq məmləkətlər-
dən gəlib buralarda məskən salmış, sonralar ətraf bölgələri də 
ələ keçirmək məqsədilə bir-neçə dəfə hücuma keçərək, xeyli da-
ğıntı, tələfat törətmiş, hər dəfə də istəklərinə nail olmuşdular. 
Ayrı-ayrı vaxtlarda yerli əhali onlara qarşı mübarizə aparsa da, 
son anda, məmləkəti işğal etmiş daha böyük düşmənin hava-
darlığı sayəsində burada özlərinə yer eləmiş, zəli kimi əyalətin 
ortasına sancılmışdılar. İndi isə yenə də baş qaldıraraq, buranın 
qədim sakinlərini öz məskənlərindən qovmaq istəyirdilər.

Budəfəki ağır döyüşlərdə mühasirədə qalmış, aclıq və it-
kilərlə üzləşmiş düşmənlər qarşılaşdığı müqavimətdən sarsı-
laraq, savaşı dayandırmaq, tezliklə buraları tərk etmək fikrin-
dəydilər. Canıyla, qanıyla vətənə bağlı olan igidlərsə, onların 
başına od ələməkdə davam edirdi. Ölümün üstünə atılan bu 
ərənlər yaxın günlərdə hər şeyi alt-üst edəcək xain hiyləsindən 
hələ xəbərsiz idilər...

Kənddə narahatlıq get-gedə artırdı. İllərdən bəri hər cür çə-
tinliyə sinə gərmiş bu insanlar qorxmurdular, onları qarlı qı-
şın bu vədəsi, ailə-uşağın vəziyyəti düşündürürdü. Bir yandan 
da, əvvəlki kimi sərbəst deyildilər və istədikləri şəkildə mü-
barizəyə qoşula, öz güclərindən faydalana bilmirdilər. Bunun 
da səbəbləri vardı: artıq “nizami” ordu yaradılmışdı, könüllü 
döyüşçülər də ordu ilə birlikdə komandanlığın istəyinə uyğun 
hərəkət etməyə məcbur idi. 

Hadisələrin axarı xeyli dəyişmişdi. Döyüşə rəhbərlik edən-
lərin ikibaşlı hərəkəti hamını çaş-baş qoymuşdu. Bəzən könüllü 
döyüşçülər yersiz əmrlərə tabe olmur, buna görə cəza alırdılar. 
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Təxribatlar güclənir, əsgərlər arasındakı pərakəndəlik get-gedə 
dərinləşirdi. Onlar sahib olduqları yerlərdən xeyli geriyə çə-
kilmişdilər, hücumlar çoxlu itki və məğlubiyyətlə nəticələnir-
di. Əlverişli yerlərdən uzaqlaşdırılmış əsgərlər aşağı bölgələr-
dən xəbərsiz idi, aşağılarla əlaqə kəsilmişdi. Döyüşçülərə hər 
gün geri çəkilmək əmri verilir, düşmənlərsə, bundan istifadə 
edərək, öz ərazilərini genişləndirirdilər. 

* * *
Bu səhəri camaat yenə acı xəbərlə açdı: əsgərlər döyüş mey-

danından tamamilə arxaya çəkilərək, qonşu obalara qədər gəlib 
çatmışdılar! Çöhrələrdə hüznlü bir təlaş vardı. Mal-qoyunun 
mələşməsi, toyuq-cücənin, itlərin səsi biri-birinə qarışmışdı. 
İnsanların ağzında söz də donmuşdu, kimsədən səs çıxmırdı...

Bu vaxtlar torpağın oyanan, quşların bala çıxaran vaxtı idi. 
Bahar qoxusu, yaz ətri hər tərəfi bürümüşdü. Axşam-səhər 
əsən ilıq meh dağlara, düzlərə sığal çəkib, dərələrin bal kimi 
süzülüb gedən dum-duru, ilıq sularında yuyunurdu. Hərdən 
nərildəyən ildırımın havanı, dağı-dərəni titrədən gurultusu, 
göz qamaşdıran şimşəyin göy üzündə damarlanan parlaq işığı, 
bir anda sellənən yağışın torpağı döyəcləyən iri damcıları möh-
təşəm oyanışın əzəmətli təntənəsi kimi, yenə də hər yanı canlan-
dırırdı. Dumanlı-çiskinli yaz yağışından sonra səmanı bəzəyən  
al-əlvan göy qurşağı bu bakirə gözəlliyə yeni bir naxış artırır-
dı. Kənd camaatının hərilki kimi, qoruyub saxladığı toxumları, 
tumları səpdiyi şumlar da göyərmişdi. Evlərin yaşıllığa, gülə-
çiçəyə qərq olmuş geniş həyətlərindəki toyuq-cücə günəşin 
mehriban gülüşündən xumarlanıb, öz həzin nəğmələrini oxu-
yurdu. İlk baharda çiçəkləyən alça ağacları meşəni saçı yenicə 
çallamış, müdriklik yaşına qədəm qoyan nurani insana bənzə-
dirdi. Talalarda nərgiz, bənövşə, pəşəməngül, inciçiçəyi, sanki 
biri-birilə bəhsə girib, öz zərif görkəmi, təkrarolunmaz ətirlərilə 
ətrafdakılara naz satırdı. Bulaqların, dərələrin, çayların yanın-
dan keçəndə, suların zümzüməsi kəkotunun, yarpızın, mus-
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tafaçiçəyinin, lilparın, zəncirotunun xoş qoxusu, rəngbərəng 
kəpənəklərin asudə uçuşu, arıların çiçəkdən-çiçəyə qonaraq, 
onları “əzizləməsi”, “öpüb-oxşaması”, bu füsunkar mənzərə-
dən ilhamlanan quşların şövqlə oxuduğu şux nəğmələr adamı 
ovsunlayırdı. Bir sözlə, təbiətin ən gözəl, ən təravətli, “torpağın 
gül, daşların dil açan” çağıydı. Amma bunların heç biri insan-
ların gözünə görünmür, onların ruhunu oxşaya bilmirdi. Çarə-
sizlik əzabı yaşanırdı... 

Heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, uzaqlarda gedən savaş nə 
vaxtsa buralara – “Araz”la “Kür”ün suayrıcına, hər daşı, qayası, 
keçilməz bənd-bərəsi ilə təbii səngər, alınmaz qala olan bu yer-
lərə, bu uca dağlara gəlib çata bilər, ölümə belə meydan oxuyan 
aslan cüssəli igidlər iyrənc oyunların qurbanına çevrilib, yağı 
qarşısından geri çəkilər. Amma budur, düşmən günbəgün boş 
qalmış əraziləri ələ keçirir, get-gedə yuxarılara sarı yol alırdı.

Məmləkətin başı üzərindəki qara buludlar getdikcə çoxa-
lır, uğursuzluq küləyi sinəsini didim-didim didirdi: hazırlan-
mış döyüş planları boşa çıxır, öndə gedən say-seçmə oğullar 
müəmmalı şəkildə qətlə yetrilir, yaxud “itkin düşürdü”. Oba-
lardakı şəhid məzarlıqlarında savaşda həlak olmuş əsgərlərlə 
yanaşı uyuyan, düşmən gülləsinə tuş gəlmiş günahsız sakinlə-
rin, qarı-qocanın, gənc və körpənin məzarı da az deyildi.

Ehtiyatı əldən vermək olmazdı. Qadınları, yaşlıları və uşaq-
ları kənddən bir mənzil uzaq olsun deyə, obaların yaylaq ye-
rinə – “Qızılqaya”nın qonşusu, “Mıxtökən”ə, “Murov”a, “Də-
lidağ”a “sirdaş” olan “Sarıyoxuş”a aparıb, orada hazırladıqları 
dəyələrdə yerləşdirdilər. Başının dumanı-çəni çox vaxt əskik 
olmayan bu dağın zirvəsindən hər yan; “Çilgəz”, “Alaqaya”, 
“Cinli gədik”, üzüaşağı uzanıb gedən “Qırxqız” silsiləsi və 
onun aşağı zirvə hüdudu sayılan “Sarıbaba”, “Keşik(çi) dağı”, 
“Dəmirçidağ”, “Qaragöl”, “İşıqlı” dağı, “Qabaqtəpə” tərəflər, 
ucsuz-bucaqsız yaylalar... göz işlədikcə görünürdü. Hava aydın 
və sakit olsa da, arabir əsən sazaq adamın iliyinə işləyirdi. Elə 
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bil baharın nəfəsi buralara gəlib çatmamışdı. Dağlar öz qonaq-
larının bu vaxtsız-vədəsiz gəlişini, ağrısını, müsibətini əvvəlcə-
dən duymuş, ciyərinin yanğısını söndürmək üçün başında qar 
da saxlamışdı. Bulaqlar da əvvəlki kimi bəxtəvərcəsinə çağla-
mır, sakitcə göz yaşı axıdırdı...

İndi “Qızılqaya” camaatın gözündə daşlaşmış nəhəng ayını 
xatırladırdı. O ayını ki, o, hələ üç-dörd ay bundan əvvəl, şax-
talı bir qış günündə özünü qurban etməklə, bütün bu olanları 
camaata xəbər verməyə, onları ayıq-sayıqlığa çağırmağa çalışır-
dı. Son və əbədi mənzil kimi hər kəsin görə biləcəyi, bəlkə də 
özünün hamını, hər yeri və hər şeyi müşahidə edə biləcəyi bu 
məkanı seçmişdi. Yəqin ki, daşlaşıb “Qızılqaya” boyda əzəmət-
li bir dağa çevrilmiş ayının narahat ruhu bu faciəni kənardan – 
həmin o uca zirvədən izləyirdi. O artıq cismən torpağa çevrilsə 
də, indi daha çox “danışa bilirdi”. Onun nə demək istədiyini 
camaat indi daha aydın başa düşürdü. Lakin gec idi...

Artıq hava qaralırdı. Kəndin üstünü qorxunc bir kabus al-
mışdı. Hökm sürən cansıxıcı sükutu arabir hürən, ulayan itlərin 
səsi pozurdu. Kənd sakinləri yenə də həyatlarının ən çətin an-
larını yaşayırdılar, doğma dam-daş sıxırdı onları. Sümükləri sı-
zıldadan qərib duyğular tüğyan edirdi. İnsanlar sanki bu anda 
onlardan xeyli uzaqda – məmləkətin güney-gündoğanında 
satqın əməlinin güdazına getmiş, torpağı, od-ocağı, malı-mül-
kü talan edilərək ağır işgəncələrə düçar olunan soydaşlarının 
dəhşətli iniltisini hiss edir, “Araz”ın daşqın sularının gecənin 
qaranlığında amansızlıqla udub əbədi susqunluğa qərq etdiyi 
talesiz yurddaşlarının fəryadını eşidirdilər...

Gecəyarısı aşağı obalardakı yanğınların alovu havanı işıq-
landırdı. Atışma səsləri,  qulaqbatıran uğultu getdikcə yaxın-
laşırdı. Müqavimət göstərməkdə aciz qalan döyüşçülər də geri 
çəkilməkdə davam edirdilər. 

Danışmaq, hətta düşünmək belə mənasız idi, vaxt itirmək 
bundan da ağır faciəyə yol aça bilərdi. Əlləri hər yerdən üzül-
müş insanlar evlərini tərk edib dağlara üz tutdular...
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 ***
“Sarıyoxuş”da yaşadığı əzabdan və soyuqdan titrəyən in-

sanlar şaqqıltıyla alovlara qərq olub tüstüsü ərşə qalxan kənd-
ləri “seyr edirdilər”. Ürəkdağlayan ah-nalə nidaları gecənin 
zülmətini param-parça edirdi. “Buzxana”da, “Yelliyurd”da, 
“Cəhənnəmdərə”də ulayan qurdların səsi haylı-haraylı bir hə-
yatın yetişməkdə olan qəmli sonluğundan xəbər verirdi. Bu 
müdhiş mənzərə iti bıçaq kimi dağın-daşın sinəsini dəlir, onla-
rın sirli yaddaşına hopurdu.

Gecənin dəhşətində vurnuxan insanlar sanki öz doğma məs-
kənini heç zaman tərk etməyən, axır məqamda isə yurdunun 
daşına, torpağına çevrilib onunla əbədiyyətə qovuşan ayının 
nəfəsini hiss edir, hənirtisini eşidirdilər. Onun qaranlıqları il-
ğımtək yarıb-keçən qəzəbli baxışları adamların üzünə, gözlə-
rinə dikilib onlara bir an rahatlıq vermir, üstlərinə nifrət dolu 
suallar yağdırırdı... 

Səhərin açılmağına az qalırdı. Daha ləngimək olmazdı, hava 
işıqlaşmamış onlar dağın arxa üzünə, – “Qaragöl” tərəfə keç-
məli idilər. Xəyanət qurbanı olan bu zavallı insanlar ürəklərini, 
ruhlarını orada qoyub, acı göz yaşlarıyla əbədi sirdaşları olan 
dağdan-daşdan, yurd-yuvalarından aralanaraq, sonu görün-
məyən, ünvanı bilinməyən yolçuluğa qədəm qoydular.

Qarşıda onları məşəqqətli didərginlik həyatı gözləyirdi... 



Bayraq hekayələr toplusu

221

BB

20.12.2021-ci il, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:00, mən artıq iş-
dəyəm. Düzü, telefondakı vaxt barədə nəticə məni qane etmə-
diyinə görə tələsik dəhlizə çıxıb divardakı saata da baxası ol-
dum. Heç məndən çıxmaz iş, bəlkə də, ömrümdə birinci dəfə 
işə vaxtında gəlmişəm. “Tez oyananla tez evlənən uduzmaz” 
məsəlini beynimdə çək-çevir edə-edə iş masamın arxasında 
əyləşdim. Günün mətbu nəşrlərini vərəqləyirdim ki, telefonlar-
dan biri zəng çaldı. Ofisdə orta yaşlı xadimə xanımla məndən 
başqa heç kim yox idi. Dəstəyi xanım götürdü:

-Bəli. Buyurun. Bəli. Yaxşı, – telefona cavab verdikdən sonra, 
- Əli müəllim, zəhmət omasa 14-ü qaldırın.

-Məni soruşurlar? – Bir az da heyrətlə soruşdum. Düzü 
məəttəl qalmışdım. Səhərin gözü açılmamış kim idi, görəsən? 
Nə istəyirdi? “Adbaad elə məni soruşdular, ay xanım?” – deyə 
bir də xanımdan soruşdum.

-Xeyr. Soruşdular işçilərdən orada kim var?
-Oldu, – deyib dəstəyi götürməkdən başqa çarəm qalmadı, - 

Bəli. Buyurun. “Karvansara” dərgisinin baş redaktorunun dör-
düncü müavininin baş köməkçisinin birinci köməkçisi Əli Mü-
layim. Eşidirəm sizi, – Xəttin o başından incə, ancaq amiranə 
xanım səsi eşidildi:

-Olar, sizə elə kəsədən Əli müəllim deyim?

ZAUR USTAC
Zaur Mustafa oğlu Mustafayev 8 yanvar 

1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 
Əslən Ağdam rayonu, Yusifcanlı kəndin-
dəndir. 

Hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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-Bəli. Olar. Buyurun. Eşidirəm sizi.
-Sizi “BB”-dən İlahə xanım narahat edir.
-Buyurun, İlahə xanım, – Məşhur “BB”-şirkətinin adını eşi-

dən kimi gözlərimə işıq gəldi. Ani olaraq ataların ruhuna bir 
rəhmət göndərib, – Buyurun. Narahat etmirsiniz, xoşdur. – da-
vam etdim.

-Bilirsiniz, qarşıdan həm bizim bosun, həm də şirkətimizin 
yaranmasının yubileyi gəlir. Bu münasibətlə Bəy Bala müəllim 
jurnalistləri çağırıb müsahibə verir. Bu gün səhər saat 10:00 
üçün gələ bilərsiniz, sizi görüşə yazım?

-Bəli. Yaza bilərsiniz. Yazın. Ancaq gəlin ünvanı dəqiqləş-
dirək. Mən sizin ofisin yerini təxmini bilirəm. Yenə də dəqiqləş-
dirsək yaxşı olar. Deyə bilərsinizmi?

-Bəli. Zəhmət olmasa, qeyd edin.
-Deməli, - Çingiz Mustafayev 104, həyətə girən kimi sağdakı 

boz qapı, üstündə iri hərflərlə “BB” yazılıb. Oldu. Düz vaxtında 
orada olacam. 

Xanım dedikcə qeyd edirmiş kimi, qələmi qeyd dəftərçəsi-
nin üzərində gəzdirsəm də əslində heç nə yazmırdım. Çünki 
o dedikcə hara gedəcəyim gözlərimin önündə canlandığından 
buna ehtiyac duymadım. Söhbət bitəndə sadəcə bugünkü ta-
rixə görüş vaxtını qeyd etdim. Sonra redaksiyanın çıxış kita-
bına çıxdığım vaxtı və gedəcəyim ünvanı yazdım. İçərisində 
müxtəlif vəziyyətlər üçün hazır suallarım və gündəlik iş üçün 
vacib digər sənədlər olan qovluğumu qoltuğuma vurub ofis-
dən çıxdım. “BB”nin ofisi bizdən bir neçə küçə Qış Parkına tərəf 
aralı idi. Bizim ofis Həzi Aslanov küçəsində yerləşirdi. Vaxta 
15 dəqiqə qaldığına görə “BB”nin ofisi olan küçədən keçib Qış 
Parkına gəldim. 10:00-a 5 dəqiqə qalana qədər düz iki siqaret 
çəkdim. 5 dəqiqə qalanda ağzıma bir saqqız atıb, üstümə ətir 
vurub təyin olunmuş ünvana doğru yönəldim. “Çingiz Mus-
tafayev 104”-ə çatan kimi bazubənd əvəzi qoluma keçirtdiyim 
maskamı çıxardaraq üzümə taxdım və üzərində böyük boz 
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rəngli hərflərlə “BB” yazılmış boz qapını açıb içəri daxil oldum. 
İlahə xanımı soruşdum. Elə girişdəcə telefonların yanında otur-
muş xanım gülərüzlə məni qarşıladı:

-Buyurun. Sizə necə kömək edə bilərəm? İlahə xanım mənəm.
-Mən Əli Mülayim. Saat 10 tamama görüş təyin etmişdik.
-Bəli. Buyurun keçin. Bəy Bala müəllim sizi gözləyir. Ancaq 

zəhmət olmasa, üst geyiminizi və telefonunuzu verin, mən sax-
layım. Bu qalstuklardan birini bağlasanız, lap əla olar. Bax, bu 
sizin köynəyə lap uyğun gəlir. Buyurun, – deyə üzərində sarı 
ay-ulduz olan tünd göy rəngli qalstuku mənə uzatdı. Çar-na-
çar qalstuku alıb girişdəki böyük güzgünün qabağına keçdim. 
Qalstuku səliqə ilə bağladıqdan sonra, suallar və sənədlər olan 
qovluğumu da götürüb:

-Mən hazır, – dedim. 
Xanım əvvəlcə qovluğumu da əlimdən almaq istədi. Birtəhər 

göz-qaşla başa saldım ki, iş üçün lazım olacaq. Nəhayət:
-Buyurun. Keçin, – deyə-deyə qapını açıb məni otağa saldı. 

Bəy Bala müəllim sanki məni görmürmüş kimi öz işində idi. 
“T” şəkilli masanın üzərində barmaq basmağa boş yer yox idi. 
Disklər, kitablar, bir neçə işlək vəziyyətdə olan notbuk və son-
suz sayda kağız-kuğuz... Bu mənzərəni insan öz gözləri ilə gör-
məsə, sözlə ifadə etmək çox çətindir. Bəy Bala müəllim başını 
qaldırmadan bir az yorğun səslə:

-Xoş gəlmisiniz. Əyləşin, – dedi və sağ tərəfdə olan yeganə 
boş kürsünü əli ilə mənə işarə etdi. 5-10 dəqiqə oturandan son-
ra mənə məlum oldu ki, o da açıq notbuklarda digər ofislər-
dəki işçilərinin davranışlarını müşahidə edir. Nəhayət, sanki 
bu məşğuliyyətdən bezərək, - üzr istəyirəm, sizin adınız necə 
oldu? - deyə düz gözlərimin içinə baxdı.

-Əli Mülayim.
-Çox gözəl, Əli müəllim. Vallah, indi elə zamanada yaşayırıq 

ki, mülayim olmayıb neynəyəcəksən ki? Lap yaxşısını elə siz 
eləmisiniz. Mülayim olun.
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-Elədir.
-Əli müəllim. Deməli, vəziyyət belədir. Bu üzümüzə gələn 

dekabrın 25-i həm mənim 55 yaşım tamam olur, həm də şirkə-
timin 20 illiyi olacaq. Düzdür, mənim buna ehtiyacım yoxdur, 
ancaq yenə istəyirəm ki, mətbuatda, televiziyada bu barədə mə-
lumatlar getsin.

-Lap yaxşı. Aydındır, Bəy Bala müəllim.
-Bir də xahiş edirəm o maskanı çıxardasınız ki, sizin nə de-

diyinizi anlaya bilim. Yoxsa, heç nə başa düşə bilmirəm. Bu-
rada kim var ki? Bir də inanın səmimiyyətimə, bunlar hamısı 
boş şeydir. Canı verən də, alan da bax o kişidir! – Dedi və əlini 
tavandan sallanan bahalı çilçırağa tərəf elə şəstlə qaldırdı ki, 
məndə də qeyri-iradi olaraq gözəgörünməz qüvvənin bu çilçı-
rağın içində gizləndiyinə əminlik hissi yarandı.

-Doğrudur. Doğrudur. – deyə-deyə maskamı çıxardıb əziz 
matah bir aksesuar kimi köynəyimin döş cibinə qoydum.

-İndi deyin görüm, hazır gəlmisiniz, yoxsa, hər işi mən görəcəm?
-Nə mənada?
-Yəni suallarınız, ya nə bilim bir proqramınız varmı belə hal-

lar üçün?
-Əlbəttə. 
-Onda başlayaq.
-Başlayaq. Özünüz, ailəniz və işiniz barədə ürəyinizdən 

keçənləri, bizim oxucularla bölüşmək istədiklərinizin hamısını 
anladın. Söhbət əsnasında yarana biləcək vəziyyətlərə uyğun 
köməkçi suallarla mən sizə kömək edəcəm. – deyib, qovluğum-
dan bu hal üçün nəzərdə tutulmuş suallar qeyd olunan vərəqi 
və qeydlər aparacağım ağ A4 kağızları çıxardıb masanın üstünə 
qoydum. 

-Deməli belə. Mən Xanlar rayonunun Bəyoğlular kəndin-
dənəm. Atamın adı Böyük Bəy, onun da atasının adı Bəy Bura, 
onun da atasının adı Böyük Bəy, onun da atasının adı Bəy Bala, 
onun da atasının adı Bala Bəy... Nə başını ağrıdım. Bax belə-
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cə gedir. Adam var, atasın tanımır. Maşallah olsun. Biz yeddi 
arxa dönənimizi tanıyırıq. Adətdəndi. Kişi gərək yeddi babası-
nın adını bilə. Siz cavanlar da öyrənin və uşaqlarınıza öyrədin. 
Bu çox vacib məsələdir. Çox yerdə görürsən mənim adımı səh-
vən “Bəybala” kimi bitişik yazırlar. Bu səhvdir bizim adlarımız 
ayrı yazılır. Məsələn, Bəy Bala, və ya Böyük Bəy. Bax, belə. Siz 
də düzgün yazın. Siz inanırsınız mən neçə dəfə belə səhvlərə 
görə bir qəzetin bütün nömrələrini köşklərdən toplatmışam. 
Nəsə sözüm onda deyil. Biz ailədə, Böyük Bəyin ocağında iki 
qardaş və iki bacı, dörd uşaq olmuşuq. Mən ailənin ilki, böyük 
uşaq olmuşam. Sonra bacılarım, Böyük Bəyim, Balaca Bəyim və 
sonbeşiyimiz, balaca qardaşım Bala Bəy. Deməli, ötən əsrin 90-
cı illərində köhnə hökumət dağılanda mənim olardı 25 yaşım. 
Cavan, sütül oğlan idim. Atam məni oxutmaq istəsə də, düzü, 
mənim elə bir fikrim yox idi. Rusun əsgərliyinə də gedib gəl-
mişdim. Bizdə də ara yavaş-yavaş qarışırdı. Nəsə axır ki, kişi 
saqqızımı oğurladı. 1991-ci ildə nə az, nə çox düz 60.000 manat 
pul verib məni qoydu Sergey Mironoviç Kirov adına Azərbay-
can Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə. İndi hər yan uni-
versitetdir e. Onda bircə dənə universitet var idi. Kişi deyirdi 
oxu qurtar, səni raykom katibi qoyacam. Onu deyim ki, o vaxt 
elə oxumaq, filan da yox idi. İnanın bir torba alçaya qiymət ya-
zan müəllimlər var idi. Onları da qınamalı deyil. O vaxtlar və-
ziyyət çox pis idi. Bu oxumağın mənə xeyri o oldu ki, o vaxtlar 
müharibəyə getmədim. Bir də günüm Bakının “talkuçka”ların-
da, bazarlarında keçdi. Ticarətin bütün sirlərinə yiyələndim. 
Bir şənbə-bazarın alverinə bir semestri yola verirdim. Oxumaq, 
imtahan belə idi. Mən tarixi qurtarana qədər nə raykom qaldı, 
nə də katiblik. Ta kişinin də o vaxtları deyildi. Mənimlə oxuyan 
uşaqlardan bir-iki nəfər indi universitetlərdə müəllim işləyir. 
Çoxu mənim kimi biznesdədir.

-Biznesiniz konkret olaraq hansı sahəni əhatə edir? Zəhmət 
olmasa, bu barədə danışın.
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-Tələsməyin. İndi ora gəlirəm. Hamısını yerli-yataqlı danı-
şacam. Deməli, mən Bakıda alverdə, ailəmiz də qalmışdı ra-
yonda. Universiteti bitirdim. Müharibə dayandı. Amma ölkədə 
vəziyyət daha da çətinləşmişdi. Alverdən başqa heç bir işdə pul 
yox idi. Atam nə qədər dedi ki, gəl müəllim işlə. Lap səni mək-
təb direktoru qoyum. Maarifə işə düzəldim. Dedim ki, yox e, 
bunlar mənlik deyil, mənimki alverdi. Biznes. Onu da deyim 
ki, ta mənim satmadığım şey qalmayıb ha. Elə axtarışdayam. 
Nə olsun? Necə olsun? Nə yenilik edim? Nə iş qurum? Bax belə 
fikirləşirəm. Xarici biznesmenlərin həyatından filmlərə baxı-
ram, kitablar, məqalələr oxuyuram. Bərk axtarışdayam. Allah 
deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bir dəfə bir xarici kino-
ya baxıram. Lap o qədim Amerika filmlərindəndir. Bəlkə, siz 
də baxmısınız. Bir əczaçı qadın əlində bir şüşə öz hazırladığı 
dərmanı kino boyu hərləyir, fırlayır, nə qədər edir bu dərmanı 
sata bilmir. Axırda necə olursa bir kişi ilə vuruşmalı olur. Kişini 
yaralayır və kişi infeksiya qorxusundan məcbur olub dərmanı 
qızıl pulla qadından alır. Üstəlik qadından xahiş də edir ki, bu 
məhlulla onun yarasını təmiz-təmiz yuyub sarısın. Filmdəki bu 
fraqment mənə ideya vermişdi, ancaq bu ideyanı harada necə 
tətbiq edəcəyimi heç cür dəqiqləşdirə bilmirdim. Artıq evlən-
mişdim. Üzr istəyirəm, arvad da pul istəməkdən başqa heç 
nə bacarmırdı. Xırda alver ta mənim ehtiyaclarımı ödəmirdi. 
Ata-anam da rəhmətə getdi. Dost-tanış da hərə bir yandan de-
yirdi ki, kənddə bacı-qardaşın vəziyyəti pisdir. Onları da yığ 
gətir Bakıya. Bu kimi hallar məni lap bezdirmişdi. Elə bu vaxt-
lar qızımın ad gününə hazırlaşırdıq. Böyük uşağım qızdır. Adı-
nı da Böyük Bacı qoymuşam. 1 yaşı tamam olurdu. Uşağı ilk 
dəfə aparmışam bərbərxanaya. Öz dəlləyimin yanına getmişik. 
Bakıya gələndən bəlkə necə ola, bir-iki dəfə başqa usta yanına 
gedəm, həmişə bu dəlləyin yanınına getmişəm. İndi də sağ ol-
sun, gəlir elə bax burda, bu ofisdə bütün işini görüb gedir. Nəsə, 
orda işimiz bitəndən sonra dəllək yavaşca qulağıma deyəsən ki, 
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bəs uşağın başında bit var. Düzü, bu sözü eşidəndə orda sakit 
qalsam da cin vurdu təpəmə. Gəldim evə arvadla yenə qırdıq 
bir-birimizi. Baldızım da bizdə idi. O dedi ki, bəs yeznə narahat 
olma, Türkiyədə olanda bizim də saçımıza düşmüşdü. Orda 
apteklərdə yaxşı dərman satılır. Dərman deyəndə şampun kimi 
bir şeydir. Ballı indi oradadır. Ad gününə gələcək, deyərəm alıb 
gətirər. Narahat olma, ikisin alıb gətirsə, bəsdir. Ballı da mənim 
balaca baldızımdır. Üç bacıdırlar. Ballı ən kiçiyidir. Alverdə o 
da yaxşıdır. Dubaydan vurur, İslambuldan çıxır. Bax, mənim 
bütün həyatım bu Ballı baldızımın hesabına dəyişdi. Yəqin, 
şəhərdə görmüsünüz “Bala Baldız” gözəllik salonları, “Bal Bal-
dız” kosmetika mağazaları hamısı onundur. Yəni, mənimdir. 
O idarə edir. Nəsə, baldız gəldi, iki qab bit dərmanı da gətirdi. 
Dərman işə yaradı. Bu məsələ yüngülvari dalağımı sancsa da, 
hələ elə bir ciddi dönüş etməmişdim. Hələ qadın koftası mağa-
zası işlədirdim. Arvadla da elə orda, ona kofta satanda tanış ol-
muşam. Nəsə, bu başqa söhbətin mövzusudur. Yadınızda olar 
yəqin ki, bir ara quş qripi yayılmışdı?

-Bəli. Bəli. Yaxşı yadımdadır.
-Bax, o vaxtlar söz gəzirdi ki, guya xaricdə bloklara girib 

qapı dəstəklərinə, avtobus və metroda tutacaqlara nəsə püs-
kürdürlər, camaat da xəstələnir. Əslində bu xəstəliyin göydə 
uçan quşlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yerdəki bayquşların işi-
dir. Bu məsələnin bizə heç bir aidiyyəti olmasa da ideyanı bir 
az yerindən tərpətmişdi. Və nəhayət, bir gün təsadüfən televi-
zorda gördüm ki, bir kişi bizim Tərtər rayonunun bir kəndində 
soxulcan yetişdirib, fermerlərə, balıq tutanlara satır. Bu xəbəri 
görən kimi, “Böyük Biznes” ideyası işə düşdü və avtomatik 
olaraq anındaca “Biq Boss”a çevrildim. İnan ki, o gecəni evdə 
yatmadım. O saat hava limanına, oradan da birbaşa İslambula 
uçdum. Ora çatdım, heç otelə də getmədim. Elə hava limanında 
gözlədim, səhər açılan kimi apteklərə baş çəkməyə başladım. 
Gördüm, maşallah olsun bit dərmanının çeşidləri lap çoxdur. 
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Bir gün aradım-araşdırdım. Ən tanınmış firmaların üçü ilə da-
nışıb, razılaşıb elə həmin gecə qayıtdım Bakıya. Və başladım 
burada da apteklərlə, kosmetika mağazaları ilə danışıb, razılaş-
mağa. Hər şey tam hazır olandan sonra kofta mağazasını mal 
qarışıq satdım. Başladım Türkiyədən mal vurmağa. Mallar gəl-
di payladım “toçka”lara. Gördüm, yox e... mal getmir. İdeyanı 
saldım işə. Daha doğrusu öz-özünə düşdü işə. Birinci rayonda 
olan qardaşım Bala Bəy xəbər göndərdi ki, uşaqları bit basıb. O 
dərmandan bizə də göndər. Mən də ona xəbər elədim ki, bəs 
dərmanı neynirsən evi-eşiyi də sat, külfəti də götür gəl Bakıya. 
Sağ olsun, sözümü yerə salmadı. Heç bir həftə keçmədi gör-
düm yığışıb gəlib. Gələn kimi Sovetskidə hamam-tualetsiz ev-
lərindən bir dənə 3 otaqlı ev kirayə tutdum onlara.

-Üzr istəyirəm, niyə məhz belə?
-Hövsələniz olsun. İndi deyəcəm. Deməli, qardaşımın maşal-

lah 7 uşağı var. 2 nəfər özləri, bir də qaynanası. Düz 10 nəfərdirlər.
-Mən onu soruşmurdum. Həqiqətən evin hamam-tualeti 

yox idi. Bəs necə yaşayırdılar orada?
-Əlbəttə. O evlərdə hamam-tualet olmur. Sadəcə həyətdə bir 

ümumi ayaqyolu olur, vəssalam. Bizə də elə belə evlər lazım 
olur. Çünki onlar saçlarını yumurlar. Əksinə çirkli saxlayırlar 
ki, bitlər üçün münbit mühit olsun. 

-Bəs onlar nə iş görürdülər?
-“Görürdülər” yox, “görürlər”? Onlar bu saat da elə orada 

yaşayır və işləyirlər.
-Bəs sökməyiblər oranı?
-Xeyr. Neçə illərdir deyirlər, hələ bir şey yoxdur. Bir də qar-

daşımın indi lap şəhərin mərkəzində yeni tikilən binalarada bir 
yox, bir neçə mənzili var. Ora sadəcə bizim iş yerimiz, çörək 
ağacımızdır. Deməli, bunları ora yerləşdirib, tapşırdım ki, siz 
ancaq əlinizdə olanı yemək-içməyə bir də yol puluna xərcləy-
cəksiniz, hər ayın 5-i həm xərcliyinizi, həm də qazancınızı mən 
verəcəm. Sizin işiniz o olsun ki, yeyin-için, bitləri çoxaldın. 
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Səhər-axşam şəhərin insanlar gur olan yerlərdə, ticarət mərkəz-
lərində, avtobuslarda, metroda basabas vaxtı girin camaatın 
içinə, ürəyiniz istəyən qədər gəzin.

-Üzr istəyirəm, belə niyə?
-Eh, dostum. Bitlərin yayılması üçün. Bu bit təmiz başı, yəni 

xam yeri elə tanıyır, elə tanıyır... Bir bilsən. Bu barədə yazsam 
indi elmlər doktoru idim. Deməli, birinin saçında bit varsa, 25-
30 nəfər sərnişin tutumu olan avtobusda bircə dövrə vuranda 
ən azı 100 adama bit salır. Gör indi maşallah 50-60 nəfərlik av-
tobusda bu nə qədər olur ha... Özü də onlara tapşırmışam ki, 
avtobusa bir dəfə mindin sürücü tanıyıb zorla düşürənə qədər 
düşməsinlər. Belə həm də “rasxod” azalır. Onların özlərinə xe-
yirdir. Qazancları artır. Nə başını ağrıdım. Birinci ayın sonunda 
apteklərə mal çatdıra bilmədim. Allah bərəkət verdi. Mal vur, 
pul götür... Mal vur, pul götür... Bacılarımı da gətirdim Bakıya. 
İndi maşallah olsun. Təkcə qardaş-bacılar deyil, qardaşuşaqla-
rı, bacıuşaqları, hələ canım sənə desin, sinifyoldaşlarımdan da 
bir neçəsinin çalışdığı belə ocaqlarımız var. Şəhərdə təxminən 
100-ə yaxın obyektdə bit yetişdirib yayırıq. Daha doğrusu, bit-
lərin çoxalıb, yayıla biləcəkləri münbit mühit formalaşdırırıq. 
Dünyanın müxtəlif təbiəti, canlı aləmi sevən təşkilatlarından bi-
lirsiniz nə qədər mükafatlarımız var? – deyə mənə işarə edərək 
yana qanrılıb rəfdəki müxtəlif formada və dillərdə olan diplom-
ları, prizləri göstərdi.

-Bu işlə yalnız Bakıda məşğulsunuz?
-Bəli. Hələlik ancaq Bakıda. Bilirsiniz bu biznes sırf inkişafla 

bağlı, inkişaf göstəricisi olan sahədir. Gərək yaşayış ola, insan 
ola ki, bit də olsun. Bakıdan başqa sıx yaşayış olan yer yoxdur. 
Gəncə və Sumqayıtda bir-iki dəfə eksperiment aparmışıq nəticə 
“0”. Hələlik ancaq Bakıda fəaliyyət göstəririk. 

-Üzr istəyirəm, Bəy Bala müəllim, sizin qohumlar kimi həyat 
yoldaşınızın qohumları da belə canla-başla bu ailə şirkətində 
çalışırlarmı?
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-Bayaq sizə dedim, şəhərdə gördüyünüz bütün “Bala Bal-
dız”, “Bal Baldız” obyektlərin hamısı mənim balaca baldızım 
Ballı xanıma aiddir. Yəni, o, işlədir. Sağ olsun. Doğmaca arva-
dımdan görmədiyimin hamısını ondan gördüm. Həm mənəvi, 
həm maddi. Mən də onu yaşadıram. Hələ indiyə qədər bir sö-
zünü iki eləməmişəm.

-Bəs Ballı xanımdan başqa?
-Başqa heç nə. Siz elə düşünürsünüz ki, onlar da bitli saçla 

metro, avtobus gəzib bit yayırlar. Yox, dostum. Nəinki, onlar 
heç doğmaca var-yox bircə oğlum Bic Bala buraxdı bit yayma-
ğı, “toçka”lardan pul yığmağa getməyə belə ərinir. Bu işi si-
nifyoldaşlarımdan birinin oğluna tapşırmışam. Sağ olsun, halal 
uşaqdır. Demişəm, əgər qanunu yolla adını dəyişib, Bəy Bura 
qoysa, qızım Böyük Bacını ona ərə verib, şirkəti də bağışlaya-
cam onlara. Oğul, arvad tərəf zaydır. Oğlum olanda nə qədər 
elədim babalarımdan birinin adını qoya bilmədim ona. Arvadla 
qaynənəm birləşdilər. Mən də dirəşdim ki, necə olur olsun 2 
“B” mütləq olmalıdır. Onlar da dedilər, “nə şiş yansın nə ka-
bab” adını qoydular Bic Bala. Uşaq da oldu cüvəllağı, avara. 
Oxumaq, zad nədi. 15 yaşı olan kimi də evlənib. Yəni arvad 
“padruqa”larından birinin qızı ilə baş-göz edib. 1 oğul nəvəm 
var, adını da yenə arvad tərəf 2 “B”-ni gözləmək şərti ilə Biq 
Boss qoyublar. İndi onun da ad günü yaxınlaşır. 1 yaşı tamam 
olacaq. Bir sözlə, qızm Böyük Bacıyla  baldızım Ballını çıxmaq 
şərti ilə arvad tərəf ancaq xərcləməklə, dağıtmaqla məşğuldur. 
Düzü, bu ötən müddət ərzində arvadın hələ zəng vurmama-
sına narahat olmağa başlamışam... – Bəy Bala müəllimin sözü 
ağzında qaldı. Şəhər telefonunun cingiltili səsi kabineti başına 
götürdü. Dəstəyini qaldıraraq qaş-gözlə mənə “görürsən?” - 
deyib davam etdi: - Bəli, buyur, başımın tacı, evimin yaraşığı, 
şirkətimin loqosu, buyur. Votsapla? Baş üstə. Görüntülü? Baş 
üstə. – deyib dəstəyi asdı. Və mobil telefondan görüntülü yığdı. 
Nə billah etsə də həyat yoldaşı öz görüntüsünü açmadı. Əksinə 
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Bəy Bala müəllimi məcbur etdi ki, kabinetin bütün künc buca-
ğını mən də daxil olmaqla ona göstərsin. Görüntü olmasa da 
arada xırç-nırç, şap-şup kimi səslər qarışıq kişi səsinin eşidil-
məsi mənim də diqqətimi çəkdi. Elə bu vaxt Bəy Bala müəllim 
bir az da əsəbi kimi: - Hardasan, bu nə səs-küydü? – deyə sual 
verdi. Cavab özünü çox gözlətmədi: - Qəssab Mehralının ya-
nındayam, bilirsən də onda həmişə “üçbacılıq” yaxşı ət olur. 
Eşidirsən, Mehralı sənə salam deyir. Deyir, çox sağ olsun. Yaxşı 
kişidir. Bəy Bala müəllim bu dəfə yenə də mənə qaş-göz eləsə 
də mən bu işarələrə bir anlam verə bilmədim. Nəhayət: - Yaxşı 
canım, öpdüm. Sən də salam de. Di, hələlik. Əlimdə işim var. 
– dedi və cavab gözləmədən zəngi sonlandırdı. Dilxor halda 
mənə tərəf çevrilərək: 

-Evlisiniz, subay?
-Subay.
-Kifayətdir. İndi bu yazının adını nə qoyacaqsınız?
Fikrimdən“Bit Biznesi” keçsə də, “Böyük Biznes” dedim.
-Bəlkə, bu yazının adını elə “Böyük Bədbəxt” qoyasınız? Ya 

da heç nə lazım deyil. Yubiley-mubiley olmayacaq. Siz də, xa-
hiş edirəm bunu götürüb, o məşhur tamaşada deyildiyi kimi... 
– deyərək əlində tutduğu şax “200”lüyü zorla maskanın yanına 
yerləşdirdi.

-Çox sağ olun. Heç yaxşı olmadı, Bəy Bala müəllim. Əgər fik-
riniz dəyişsə, qoy İlahə xanım sadəcə mənə xəbər eləsin. Yazını 
hazırlayıb, hazır saxlayacam.

-Lap əla oldu. Xeyli yüngülləşdim. Başqa heç nə lazım deyil. 
Qalstuku da açma, sənə yaraşır. Bizdən hədiyyə olsun. Subay 
oğlansan, get dincəl! Ye, iç, kef elə! Qarşıdan gələn Yeni İlin də 
mübarək!

-Çox sağ olun, – sağollaşıb ofisə qayıtdım. 
İndi oturub yeni zəng gözləyirəm. Ancaq bu dəfə tək de-

yiləm. Ac və qoca qurdlar hamısı buradadır.
26.12.2021 – Bakı şəhəri
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CƏHƏNNƏM KİMİ ALTMIŞ DƏQİQƏ

Orda türk olmağın rəngi qaradır, 
Orda həyat hər gün cəhənnəm dadır...

Kərkük genosidinə həsr olunur

Gecə yarısı qapı döyüldü. Səsə ayılan Türkan şamı yandır-
maqçün kibrit axtarmalı oldu; elektriki qəsdən kəsmişdilər. Sa-
niyələr sonra yataq otağının kiçik pəncərəsi işıqlandı, qapıya 
çıxan Yavuz qonşusunu görəndə heyrətlənməyə macal tapma-
dı, çiyninə salınmış şala bərk-bərk bürünən qonşu Aybikə ağla-
yırdı, sözləri həyəcanla, kəsik-kəsik, tələm-tələsik deyirdi:

-Qonşu, Bəkturu apardılar... Getmək lazımdı burdan...
-Hara? Kim???
-Onlar... Bilmirəm, iki saat əvvəl gəlmiş əli silahlı adamlar... 

Ərəblər... Gəldi, çağırdı, apardı. Bəktur dedi qorxma, qayıdı-
ram indi, amma gəlib çıxmır. Yavuz qardaş, gedin burdan, Tür-
kan yazıqdı, uşaqlar yazıqdı... Vaxtında getməsəniz pis olacaq.

Türkan əlində şamla ərinin yanında səssiz dayanmışdı. Qon-
şusunu içəri dəvət etməyi unutmuşdu, bunu fərq edən kimi dedi:

-Aybikə bacı, gəlin, keçin içəri. Bir az toxtayın.
Yavuz fikirli halda həyətə düşdü. Uzaqdan baxanda onların 

həyətində iki işıq nöqtəsi sezilirdi; işıqlardan biri indi evin qo-
naq otağında həyəcanla söhbətləşən iki qonşu qadının narahat 

AYGÜN SADİQ

Aygün Fəxrəddin qızı Məmmədhəsənova 19 
oktyabr 1986-cı ildə Rusiya Federasiyası, Novo-
kuznetski şəhərində anadan olub. 

Hazırda ata yurdu Balakən rayonu Katex 
kəndində yaşayır. 
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simasına şahidlik edən şam, digəri həyətdə gəzinən Yavuzun 
siqareti idi.

Yavuz Bəkturun niyə aparıldığını bilirdi. «Axı nə etmişik, 
niyə əl çəkmirlər, - deyə düşündü, - birdən bura da gəlsələr, 
Türkan, uşaqlar necə olsun, onları gərək vaxtında Azərbaycana. 
– əmimgilə göndərəydim».

Könüllü dəstədəkilərin ailəsini tapıb cəzalandırırdılar...
Yavuz iki ay idi ki, türkmənlərin könüllü üsyançı dəstəsinə 

qoşulmuşdu. Gündüzlər müəyyən təlimlərdə, yerlərdə olur, 
gecə qayıdırdı, Türkan bu haqda çox az şey bilirdi, Yavuz onun 
suallarından qəsdən, hərbi sirr bəhanəsiylə yayınır, arvadını 
narahatlıqdan uzaq tuturdu. Əslində, Yavuzu çoxdan işdən 
çıxartmışdılar, milliyyətinə görə. Yavuz artıq hərbçi deyildi.

Aprel gecəsi qarışıq fikirlərlə dolu on beş dəqiqə belə keçdi. 
Üşüdüyünü hiss edib evə doğru addımlayırdı ki, Türkanın ev-
dən çıxıb ona tərəf gəldiyini gördü.

-Telefonun çalır.
-Sən get içəri.
Nəsə ürəyinə damdı. Çünki zəng edən dəstə yoldaşı idi:
-Evdə şam, işıq yandırmayın, Yavuz. Təhlükəlidi. Eşidirsən? 

Uşaqların hamısına tək-tək tapşırmışıq.
-Hə... Durum nədir?
-Pisdi, Yavuz. Səlimi vurdular. Bizdən altı nəfəri girov gö-

türdülər. Mən qapadıram. Allaha əmanət.
-Səlimi?! İlahi...
Arxadan gələn maşının işıqları arxaya çevrilib baxan Yavu-

zun gözlərini qamaşdırdı. Maşından dörd nəfər düşdü. Evin 
işıqlı pəncərəsini sezdilər. Üç nəfər evə sarı yeridi. Adamlardan 
biri digərlərindən ayrılıb ona yaxınlaşdı, ərəbcə amiranə:

-Burda nə sülənirsən, it oğlu türk?!
-Vəhşi ərəb, nə ixtiyarla mənim həyətimdə məni söyürsən? – 

deyib Yavuz adama yaxşı bir yumruq ilişdirdi. Əvvəlki üç nəfər 
yaxınlaşdı, tərəddüdsüz açılan güllə Yavuzu bir andaca həyat-
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dan ayırdı...
Səsə içəridən çölə qaçan Türkanın fəryadı gecənin qaranlı-

ğında naməlum sərhədəcən yayıldı:
-Yavuz !!!
...İki qadını və iki uşağı aparmaq çətin olmadı. 
Maşın dərəli yollarla şütüyür, sərnişinlər hara aparıldığını 

anlamırdılar. Sürücünün yanında, ön oturacaqda əyləşən adam 
telefonla naməlum ünvana zəng vurub «daha dörd qurban»la 
tezliklə «orda olacağını» dedi.

Uşaqlardan Duru hələ doqquz yaşındaydı və baş verənləri 
anlamırdı, körpə Ərbak isə anasının isti qucağında uyuyurdu. 
Arada maşın silkələndikcə səksənib gözünü açır, anasının nə-
vazişiylə tez də xumarlanıb uyuyurdu.

Türkan artıq bəlaya düşdüklərini anlamışdı, qadın ürəyində 
fəryad edir, körpəsini bərk sinəsinə sıxaraq üzdə qürurlu, sakit 
görünməyə çalışırdı, sanki az öncə əri öldürülən o deyildi.

Müəyyənləşdirilmiş ərazidə onlara əmr verildi ki, maşından 
düşsünlər.

Qəribə yer idi. Köhnə xarabalıq idimi, ya qədim, sahibsiz, 
dağılmış malikanəmi, məlum deyildi. Duru sakitcə soruşdu:

-Ana, bura haradı? Niyə gəldik bura?
-Susdur o qızı. Səs salmayın.
Naməlum adamlardan biri fanar yandırdı. Tikiliyə yaxınlaş-

dıqca Türkanın qorxuları artdı. Silahlılardan biri irəli yeriyib 
işığı qapıya tutdu, qıfılı açdı, mühafizədə dayananlara da ya-
vaşca nəsə pıçıldadı, Türkangilə içəri girmək əmri verildi. Gənc 
qadın doqquz yaşlı qızı Duru, körpə oğlu Ərbak və qorxudan 
titrəyən qonşu Aybikə ilə birlikdə içəri keçdilər. İçəridə – fənər-
lə müvəqqəti işıqlanmış qaranlıq otaqda xeyli qadın, uşaq gö-
ründü. Torpaq döşəmənin üstünə çöküb səssiz ağlayan kim, 
fikrə gedən kim, dua edən kim. Qadınların arasında hər yaşda 
olanı vardı. Hiss olunurdu ki, onları da xəbərsiz və məcburən 
gətiriblər bura.
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Qapı arxadan bağlandı və kilidləndi....
Türkan içəridən durub bağlı qapını döydü, suallara cavab 

ala bilmədi, onlardan nə istədiklərini, niyə bura gətirildiklərini 
soruşdu, sükuta dözməyib hiddətləndi:

-Axı günahımız nədi? Neyləmişik sizə?!
Silahlılardan birinin səsi qapının çöl tərəfindən lap yaxından 

eşidildi:
-Türk köpək qızı! Günahın elə adındır. Milliyyətindir!
Türkan qaranlıqda kürəyini qapıya söykəyib susdu. Hər şey 

aydın idi. Yavuzun evdən gündüzlər sirli çıxmaları, arada eh-
tiyatlı olmaqla bağlı verdiyi tapşırıqlar – hamısı məlum oldu. 
Ayaqları onu saxlamadı. Yerə çöməldi. Qucağındakı körpə 
oyanmışdı. Türkan yalnız indi onun ac olduğunun fərqinə var-
dı. Körpəsinə süd vermək üçün sinəsini azca açdı. 

...Qaranlıqda zarıltı eşidildi. Demə, əsir qadınlar arasında 
hamilə olanı varmış. Biçarənin doğum sancısı tutmuşdu, yal-
varıcı səslə yanındakılardan kömək istəyirdi. Türkan qalxdı. 
Alatoranlıqda vaxtı, zamanı itirmişdi. Səhər açılmamışdı hələ, 
buna əmin idi. Qadınlar ağrıdan sızlayan gəlini sakitləşdirməyə 
çalışdılar. Nə etməli? Nəzarətçi xəbər tutsa, rəhm edərmi? Necə 
olar? Aybikə dedi ki, bəlkə, qadınlar birləşib onun doğuşuna 
yardım etsinlər. Bu vaxt qapının çöldəki qıfılı tərpəndi. Ağrı-
lardan çırpınan gənc qadın qorxusundan canını dişinə tutub 
susdu. Hiddətli sual:

-Nə var, nə səs-küydür?!
Türkan cəsarətləndi:
-Qadın xəstələnib. Uşağı olacaq. Kömək lazımdı. Xahiş 

edirəm...
-Sus, ləçər. Xəstələnib? Çox pis. Burda xəstə saxlamaq ol-

maz, - dedi, çöldəki silahlılardan birini çağırıb tapşırdı:
-Apar, bunu göndər cəhənnəmə, - Sonra yaxınlaşıb ehmalca 

əlavə etdi, - gülləyə qənaət et ha. Bir dənə ilə yekunlaşdır.
Ağrıdan və qorxudan titrəyən gənc qadını iki nəfər tutub 
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sürüyərək apararkən birinin dodaqaltı mızıldanmasını Türkan 
eşitdi:

-Hələ soyunu artırmaq istəyir, bitirərik, bitər!
Qadının hara aparıldığı naməlum qaldı. Dəqiqələr sonra açı-

lan güllə səsi içəridəkilərin ürəyini titrətdi...
...Hava işıqlaşırdı. Uzaqlardan azad quşların səsi eşidilirdi. 

Qadınların ümidsizliyi anbaan artırdı.
Yenə qapı açıldı.
Cəlladlardan biri yaxınlaşıb qadınları diqqətlə süzdü, müş-

təri nəzərlər birindən adlayıb başqasında qərarlaşdı, nəzərlər 
yerini dəyişdikcə əvvəlkinin ürəyində «şükür» nidası səslənir-
di.

Nəhayət, alıcı baxış birini seçdi və qadına ardınca gəlməyi 
əmr etdi. Qadın israr etdikdə silahli ərəb əlini cibinə aparıb ta-
pancasını göstərdi və saçından tutub çəkə-çəkə apardı. Bu dəfə 
güllə səsi gəlmədi. Kaş gələydi, kaş öləydi o zavallı, - deyə nalə 
edən səs eşidildi.

Türkan qadınların nə vaxtdan burda olduqlarını soruşdu. 
Məlum oldu ki, ondan az əvvəl, dünən axşamdan gətiriliblər.

Türkan körpəsini ehmalca yerə qoyub arxadan bağlı qapı-
ya yaxınlaşdı. Qadınlara işarə ilə səssiz olmağı tapşırıb çöldəki 
söhbətə qulaq verdi. İki nəfərin ərəbcə söhbətini duydu:

-Bizə bir saat vaxt verdi. Altmış dəqiqə. Vaxt gedir. Bu qədər 
adam. Hamısını birdən...

Söhbət pıçıltıya keçəndə Türkan qulağını qapıya yapışdırdı.
-Əşi, versin də. Bizi də lap hanbal edib. Əlimizin altında bu 

qədər qadın varkən... Qoymur dünyadan həzz alaq, - qımışdı, - 
aralarında iki dənə gözəli var ha.

-Sənin köhnə xasiyyətlərin! A kişi, vaxt gedir, həzz nədi!
-Bu, elə də çox vaxt aparmır axı. Nə vaxtadək buyruq qulu 

olacağıq? Adam kimi yaşayaq da beş-on dəqiqəni, - güldü.
-Sən dəyişməmisən heç, əvvəlki arvadbazsan.
Türkan qapıdan aralanıb tez qadınlara doğru yüyürdü:
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-Tez, saçınızı, üzünüzü dağıdın, ay qız, sən, tez ol, üzünə tor-
paq-zad sürt, dağıt saçlarını, tez ol, tələsin! 

Qadınlar duyuq düşdülər. Deyiləni etməyə isə zaman yet-
mədi.Türkan arxasında silahlı ərəbi görüb hiddətləndi:

-Nə istəyirsiniz axı, əl çəkin! Bu qadınların, mənim, körpələ-
rin suçu yoxdu! Gücünüz bizə çatır?

-Kişilərə də çatır. Çatmayanda köməkçimiz sağ olsun, - de-
yib tapancasını göstərdiyi an, gecə Yavuzun ona ilişdirdiyi 
yumruğunu da xatırladı.

-Biz sizdən qorxmuruq. Ona görə silahla susdurursunuz.
-Kəs səsini, ləçər. Sən lap ağ elədin, - deyib ona sillə çəkdi. 

Türkan sillədən diksindi, amma qürurunu endirmədi:
-Bir gün məğlub olacaqsınız. Türk həmişə qalibdir! Çünki 

ədalət savaşçısıdır! Bunu babam deyib və əzbərlədib!
-Bu, sənə qalmayıb.Heç mənə də qalmayıb. Sonranın işidir. 

Mənə altmış dəqiqə vaxt verilib, işimi bitirməliyəm.
-Amma o altmış dəqiqənin içində qadının ləyaqətini alçalt-

maq yer almamalıydı! Öldürürsən, elə burdaca güllələ, öldür. 
Amma şərəfimizə toxunma!

İkinci sillə onu səndələməyə məcbur etdi. Müvazinətini güc-
lə saxladı.

Qızlar arasından növbəti qurban seçilib aparılanda qadınlar 
mane olmaqçün çalışdılar, gənc və qənirsiz gözəl olan qızı qo-
rumaq üçün onu dartan kim, cəllada ağır sözlər yağdıran kim:

-Allah bəlanızı versin!
-Ay binamus, sənin bacın yoxmu?!
«Qurban» dinmirdi. Qapıdan çölə çıxanda bütün qüvvəsini 

səfərbər edib, silahlının əlindən balıq kimi sürüşüb çıxdı, qaç-
mağa başladığı an açılan güllə ayağını yaraladı. Qız səndələyib 
yıxıldı, dəhşətli ağrıdan qıvrılsa da, nifrətini aşkar elan etdi, 
cəllada lənət yağdırır, özünün türkman olduğunu, ərəblərin 
və kürdlərin mütləq cəzalandırılacağını söyləyirdi. Qızın yara-
lı halda bu qədər zəhlətökən olacağını ağlına gətirməyən kürd 
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növbəti gülləni sərf etməli oldu və növbəti həyat söndü. Qadın-
ların qışqırığı, bir ananınsa naləsi ərşə dayandı.

Kişiləri daha dəhşətli işgəncə ilə qətlə yetirirdilər. Onları 
başqa yerlərdə gizli saxlayır, ağlasığmaz ssenarilərlə – kiminin 
əl-qolunu kəsir, kimini elektrik dirəyinə bağlayır, kimini şərə-
fini alçaldaraq mənən öldürürdülər. Hətta ailəsinin, uşağının 
gözü qarşısında dəmir qəfəsdə yandırılaraq öldürülənlər ol-
muşdu...

...Qapı açıldıqca həyəcan artırdı. Hər qapı səsi bir ölüm 
demək idi. Burda türk olmaq günahın özü olmaq demək idi, 
burda hər dəqiqə cəhənnəm rəngində, zəhər dadında idi!

Gənc qızlarsa mümkün qədər eybəcər görünməkçün əllərin-
dən gələni edirdilər, üz-gözünə döşəmənin torpağını sürtür, sa-
çını eybəcər görkəmə salırdı, mənzərə adamı heyrətə gətirirdi. 
Türk qızının, qadınının dəyanəti, mərdanəliyi düşməni heyrət-
ləndirir, qıcıqlandırır və tədbirləri sərtləşdirməyə sövq edirdi.

Altmış dəqiqənin saniyələri su kimi axır, gedirdi...
Sonra yenə qapı açıldı və cəllad Türkana qısılmış Durunu 

sezdi. Duru yad adamın baxışlarını oxuya bilməsə də qorxudan 
anasına qısıldı. Türkanın sanki dünyasını başına dar etdilər, 
yalvarırcasına dedi:

-Balam uşaqdır. Etmə!
Cəlladın daş qəlbi ananın fəryadını hardan anlasın? Alıcı 

baxışlar doqquz yaşlı qızcığazın uşaq məsumluğu ilə parlayan, 
günahsız simasını nə tez sezdi?!

-Amma gözəldi.
Vəssalam. Çıxış yolu qalmamışdı. Bıçaq sümüyə dirənmiş, 

yolun sonu çatmışdı! Duru nə baş verdiyini, ona duran yerdə 
niyə gözəl deyildiyini anlamadı.

-Bu qız səni xilas edə bilər, - baxışlar ətrafdakı qadınlara 
yönəldi - elə sizi də. Bax, sizi buraxa bilərəm. İndi hamınızın 
həyatı bu qızdan asılıdır, o, isə qərar vermək üçün kiçikdir, qə-
rarı anası verəcək.
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Uca səslə, qarşısındakının məğlubiyyətinin verdiyi həzdən 
məmnun qalıb qalibanə güldü. Ərəb, əlbəttə, yalan deyirdi. 
Ona əsirləri buraxmaq yox, öldürmək tapşırılmışdı. Zamanı xa-
tırlatdı:

-Otuz dəqiqə qalıb.
Yavuzdan sonra Türkan üçün dünyada cəmi iki yaşama sə-

bəbi vardı - Duru və körpə oğlu Ərbak. «Ona verməkdənsə, öz 
əlimlə öldürüm» - insan üçün mümkünsüz görünən, dəhşət 
saçan bu fikir, bu anlarda Türkan üçün ən əvəzsiz çıxış yolu 
sayıldı.

-Yaxşı. Qızımı verirəm. Amma imkan ver, onunla sağolla-
şım, qucaqlayım. Sən çöldə gözlə.

-Qucaqlamasan da olar. Qayıdacaq.
-Ana, məni hara göndərirsən?
-Dedim ki, çöldə gözlə, razıyam.
-Ana?!
-Yaxşı, tez ol, vaxtım azdır.
Cəllad çıxan kimi Türkan balasını bağrına basdı, duz kimi 

yaladı, əsim-əsim əsən əllər saniyələr sonra xilaskar qatil əllə-
rinə çevriləcəkdi, Duru bütün bunlardan - anasının beynindən 
ildırım kimi keçən fikirlərdən xəbərsiz idi. Vaxtın hər saniyəsi 
isə onların əleyhinə işləyirdi.

Anidən sifəti ciddiləşdi. İndi analıq hisləri başqalaşırdı, qo-
ruyucu qatilə çevrilmə baş verirdi.

Uşağın üzünə baxdı, gözlərindən öpdü,  titrək, tərəddüdlü 
əllər qızcığazın simasında gəzindi və boğazında durdu. Sıxdı.... 

Qız çabaladı, anasının əlindən xilas olmaq istədi, bacarmadı. 
Qadınlar dəhşət içərisində bu kədərli mənzərəni izləyir, ananın 
balasını qorumaqçün öldürməsini görür, heç nə edə bilmirdilər. 
Ana əllərini övladının boğazında get-gedə daha kip sıxır, özü 
də nalə çəkir, sankı Durunun əzablarını onunla birgə yaşayırdı.

Durunun müqavimətsiz və itaətli bədəni artıq, cəsəd oldu, 
ağır yük kimi Türkanın əlindən düşüb qaldı.
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Qeyrətli türk qadını balasının cəsədini qatil əlləri ilə dərdli 
sinəsinə sıxıb dəhşətli nalə çəkdi....

Hiyləni anlayan, şikarın əldən çıxdığlnı görən qatil yüyürüb 
gəldi, əsəbdən qadınların birini yerindəcə güllələdi, Türkana 
da bərk təpik vurdu. Çıxıb getdi. Qatil ana bu zərbəni sanki 
hiss etmədi. bir az aralıda ağlayan Ərbakı digər bir qadın sa-
kitləşdirirdi. Qalxdı. Oğlunu axtardı. Tapmadı. Əvvəl elə bildi, 
öldürülən oğlu imiş, dağınıq düşüncələr gözünü tutmuş kimi 
idi, bu anda qadın uşağı Türkana gətirdi. Körpə acmışdı. 

Türkan oğlunu qorumalıydı. Tələsik qatil əllərini donunun 
ətəyinə silib  körpəyə süd verməyə tələsdi. Körpə anasının qu-
cağında sakitləşdiyi vaxt yenə qapı səsi gəldi. Bu dəfə iki qatil!

Türkanın daha kimisə qorumağa taqəti qalmamışdı.
Dörd qadını apardılar.
Beş dəqiqə sonra Aybikəni apardılar, qadın fəryad etdi, onu 

burda, indi öldürmələri üçün qatillərə yalvardı.
-Ölümü belə arzulayırsan? Tələsmə, çöldə öldürəcəyik.
Zavallı Aybikənin, otaqda qalan qadınların ruh halını təsvir 

etməkdə qələm acizdir.
Hər güllədən səksənib dik atılan balaca Ərbak tez də yuxu-

layırdı.
İndi otaqdakı hər kəs özünə ölüm arzulayırdı, heç kim lə-

yaqətini ərəbin və kürdün ayaqları altına sərməyi istəmirdi.
O qapı ölüm saçırdı. O qapıdan ölüm asta, məmnun addım-

larla girir, əminliklə, qalibanə tərzdə və qurbanla oranı tərk 
edirdi. Hər getmənin də dönüşü mütləq olurdu və yeni ölümlər 
gətirirdi.

Çöldə telefon səsləndi. Qatillərdən hansısa biri müsahibinə 
vəd verir, üzrxahlıq edirdi, tezliklə işi başa çatdıracağını deyib 
israrla inandırırdı. Bu, o demək idi ki, qapı yenə açılacaqdı!

Cəllad son dəfə içəri girəndə çarəsi hər yerdən üzülən qa-
dınlar onun simasında məmnun bir təbəssüm sezdilər. Sonra 
simadakı məmnuniyyəti ciddilik əvəz etdi.
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-Uşaqları bir tərəfə! Cəld!
İlahi! Kim uşağını verər? Qadınlar susurdu. Hərə öz ciyər-

parasını qucağına sıxıb titrəyir, bir an sonra nə baş verəcəyini, 
uşağını verməzsə, nələr olacağını, nə kimi bədəl ödəyəcəyini 
düşünüb tapmağa çalışırdı. Heç kimdən səs çıxmadığını görən 
qatil prosesi təkbaşına həyata keçirməkdən ehtiyat edib çöldəki 
silahlıları köməyə səslədi. Beş nəfər gəldi, uşaqları analardan 
zorla ayırdılar. Türkan ideyasını gerçəkləşdirməkçün fürsət 
gözlədi. İndi hər saniyənin öz həyati hökmü vardı. Qarışıqlıq-
da fürsət tapıb balaca Ərbakı otağın küncünə qoydu, başının 
yaylığlnı açıb bələyin üstünə sərdi.

İndi Türkanın əlində süni bələk vardı, bələk həqiqiyə oxşa-
yırdı, içi isə bükülmüş paltarlardan ibarət idi. Bələyi qəsdən nə-
vazişlə sinəsinə sıxır, süni mehribanlıq göstərib ağlayır, qucaq-
layır, ehmalca yelləyirdi. Düşmən Türkanın qucağında həqiqi 
uşağın olmasına inanmalı idi. Növbə ona çatanda Türkan saxta 
nalə ilə bələyi könülsüzcə silahlıya uzatdı:

-Asta ol, oyanar.
Uşaqları da apardılar. Səkkiz ana nalə çəkdi...
Uşaqlardan bir-neçəsi ağladı. Analar həssas olur. Ağlamala-

rına ara verib həyəcanla çölə qulaq verən gənc qadınlar heç bir 
güllə səsi eşitmədikdə sevinir, uşaqlarının hara, nə məqsədlə 
aparıldığını bilməmələrinə rəğmən, analıq instinkti ilə daxilən 
rahatlaşırdılar. 

(Gizli deyil ki, kürdlər və İŞİDçilər əsir alınan türkman uşaq-
larını analarından alıb təlimlərə, kamikadze hazırlığına, cihada 
göndərir. İnsan alveri və orqan ticarəti də bu göndərişin tərki-
binə daxildir).

Altmış dəqiqənin tamam olmasına dörd dəqiqə qalırdı. 
Türkan ürəyində Ərbakın hələ oyanmaması üçün dua edirdi.
Bu dəfə ölüm qapısı sonuncu dəfə açıldı.
Könüllülərdən ibarət türkman özünümüdafiə dəstəsinin hər 

bir üzvünü ailəsi bu bəlanı yaşamalı olurdu.
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İndi ölüm növbəsi yerdə qalan qadınların idi.
Ərbak, yaxşı ki, oyanmırdı.
Türkan da, digər qadınlar da artıq burdan sağ çıxa bilməyə-

cəklərini anlayır, özlərinə mərdanə ölüm arzulayırdılar.
Qatil qapıdaca dayanıb otaqdakılara çölə çıxmaq əmri verdi. 

Qadınlar səssizcə ölümə doğru ağır addımlarla, fəqət qürurla 
yaxınlaşırdılar. 

Hamı çıxarıldı. Türkan fürsət edib otağın Ərbak olan kün-
cünə nəzər etdi. Uşaq tərpənmirdi.

Otaq sabahkı yeni əsirlərçün boşaldılmışdı. Divarlar yenə, 
yeni ölümlərə şahidlik edəcəkdi....

Amma Ərbakın sağ qalacağına ümid sönməmişdi.
Silahlılar ən sonda çıxan Türkandan sonra qapını örtmədilər. 

Onları həyətdə cərgəyə düzdülər. Heç kim fəryad etmirdi, axı 
onlar Türk idilər!

Onuncu güllə Türkanın qisməti oldu...
Hər saniyədə açılan on bir atəşdən sonra əvvəlki sükut 

bərqərar oldu.
Gözlənilmədən uzaqdan bir maşın göründü. Könüllülər idi.
Silahlı atışma başladı. Türkmanlar maşından cəld düşüb öl-

dürdükləri ərəb və kürd qatillərinə yaxınlaşdılar, bir az öncə 
qanına qəltan olmuş mərd türkman qadınlarının cansız cəsəd-
ləri önündə diz çökdülər. Onlar gecikdiklərinə, yol boyu üzləş-
dikləri silahlı maneələrə görə təəssüf etdilər.

İyirmi metr aralıda qalmış evin içərisindən bir TÜRK uşağı-
nın ağlamaq səsi gəlirdi. Bu, Ərbak idi!
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SÖZARDI

Bunu giley-güzar kimi başa düşməyin. Haqlı söz deyilməli-
dir. Deyilməlidir ki, gələcək nəsil bunu bilsin. Biz buraxdığımız 
səhvlər təkrarlanmasın. Hansı şəraitdə işlədiyimizdən xəbər-
dar olsunlar. 

Azərbaycan ədəbiyyatının çiçəklənən dövrüdür. Dövrü 
dəyərləndirmək gərəkdir. O qədər süni maneələr yaradılır ki, 
ədəbi nümunələr nəinki beynəlxalq aləmə çatdırılmır, əksinə, 
boğmağa çalışırlar ki, ölkə içində də xəbər tutan olmasın. 

Hər il Poeziya Almanaxları, Antologiyalar nəşr olunur. Hət-
ta 2008-ci ildə Mədəniyyət nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yi ilə birlikdə Poeziya Antologiyası nəşr etməyə start vermişdi. 
İldə bir dəfə olmaqla bir neçə il buraxıldı. Sonralar səbəbi bilin-
mədən dayandırıldı. İndi bu işi müxtəlif adamlar həyata keçirir. 

Heç kimə sirr deyil ki, Poeziya Antologiyaları müəlliflə-
rin vəsaiti hesabına ərsəyə gətirilir. Bəs onda AYB-nin bu işdə 
funksiyası nədən ibarət olmalıdı?

Hər bir AYB üzvü illik üzvlük haqqı ödəyir. Sayının çoxdan 
iki mini keçdiyi bildirilən AYB-də həmin üzvlük haqlarının 
məbləği otuz min manatı keçir ki, bu da böyük məbləğ demək-
dir. Həmin pulun cüzi bir hissəsinə hər il olmasa da iki ildən bir 
Poeziya Antologiyası, üç, yaxud beş ildən bir Hekayələr Toplu-
su nəşr etdirmək olmazmı? 

2017-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 99 il-
liyinə həsr olunmuş HEKAYƏLƏR TOPLUsunu hazırlayanda 
Mədəniyyət nazirliyinə rəsmən müraciət etdim. Onlardan al-
dığım cavabda yalnız məşhur yazıçıların kitablarının nəşrinə 
pul ayıracaqlarını bildirdilər. Nə qədər izah etməyə çalışsam 
da anlamadılar ki, 20-25 yazıçının hamısı məşhur ola bilməz və 
toplular müxtəlif yazıçıların əsərlərinin birgə çapı deməkdir. 

Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayevə şəxsən müraciət et-
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dim. Adam şikarını parçalamağa hazırlaşan yırtıcı kimi dişlə-
rini bir-birinə qıcayıb susdu. Daşdan-divardan səs çıxdı, on-
dan cavab ala bilmədim. Vəzifə sahibinin yazıçılara qarşı necə 
laqeyd münasibət bəslədiyinin şahidi oldum. 

İndiki TOPLUnu hazırlayarkən onlara müraciət etməyin 
əbəs olduğunu düşündüm. AYB-nin katibi Elçin Hüseynbəyli 
ilə görüşdüm. Onu məsələdən agah etdim. “Hekayə təqdim 
edim, ancaq məndən pul istəmə”, cavabından tüklərim biz-biz 
oldu. Əcəba, bu da AYB rəsmisinin münasibəti!

“Dövlətin ayırdığı pulu hara və necə xərclədiyinizi soruş-
muram. AYB üzvlərindən yığdığınız üzvlük haqlarından top-
lunun çapına köməklik göstərə bilməzsinizmi?” sualına cavab 
daha qırmızı oldu, yəni astarı üzündən betər. “O heç bizim işıq 
pulumuzu ödəmir!” Bunu eşidəndə dəhşətə gəldim. Sıravi üzv-
lərin hesabına kimlərsə konfortlu şəraitdə oturub işləməlidir və 
çöldə qalanların halı, yaradıcılığı barədə bir zərrə qədər də dü-
şünməməlidir.

Əlbəttə, bunları deməklə məqsədim məsələnin nə yerdə ol-
duğuna aydınlıq gətirməkdir. 

Hələlik!
Çünki problemin həlli yollarını da axtarmalıyıq. Yaradıcı-

lığımız bir müddət axsaya da bilər. Onsuz da bizim əsərləri 
diqqətə alan, yüksək tribunalara təqdim edənlər hələ ki, yox-
dur. Bu cür münasibətlə, çox güman ki, olmayacaq da...

Əli BƏY AZƏRİ 
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Hazırda yaradıcılıqla məşğul olan yazıçıların təxmini 
S İ Y A H I S I

XAÇMAZ –  QUSAR –  
QUBA – Qvami Məhəbbətoğlu, Murad Muradov 
ŞABRAN –  SİYƏZƏN –  XIZI –  
SUMQAYIT – Varis, Akşin Xəyal, Rəna Təbəssüm
SUMQAYIT, ABŞERON, BAKI, ŞİRVAN – burda yaşayanları öz bölgələ-

ri ilə qeyd edirəm.
SALYAN – Naibə Yusif 
NEFTÇALA – Eluca Atalı, Səhər Əhməd, Xuraman Zakirqızı
BİLƏSUVAR –  
CƏLİLABAD – Meyxoş Abdullah, Əzizağa Elsevər, Camal Zeynaloğlu, 

Ziya Alar, Sülhiyyə Musaqızı
MASALLI – Nurəddin Ədiloğlu, Damət Salmanoğlu (daha çox şair 

kimi tanınır), Əli Rzazadə (daha çox şair kimi tanınır)
YARDIMLI – Aslan Quliyev
LƏNKƏRAN – Qafar Cəfərli, Hafiz Mirzə, Səyavuş Süleymanlı, Eldar 

Tahirov, Salman Məmmədoğlu, Eldar İlqaroğlu, Gülər Eldarqızı
LERİK – Etibar Muradxanlı, Elbrus Kəlbiyev
ASTARA – İlham İlhami, Kamran Nazirli
ŞİRVAN – HACIQABUL – 
SABİRABAD – Rəqibə Qəvvas, Azər Qismət
SAATLI – 
İMİŞLİ – Səyyad Aran
BEYLƏQAN – Mübariz Örən 
FÜZULİ – Elçin Əfəndiyev, Seyran Səxavət (bir vaxtlar şair kimi tanı-

nıb), Almaz Ərgünəş
CƏBRAYIL – Elçin Hüseynbəyli, Əlisahib Əroğul, Ataqam, Fazil Gü-

ney, Nəriman Mahmud, Qorxmaz Abdulla, Əlibala Zalov
ZƏNGİLAN – İmamverdi İsmayılov (daha çox Millət Vəkili kimi tanı-

nır), Azad Qaradərəli, Alı Rəhimoğlu, Ayaz İmranoğlu (daha çox şair kimi 
tanınıb), Teyfur Çələbi (daha çox şair kimi tanınıb), Vahid Məhərrəmov 
(hərbi jurnalist kimi tanınır), Tarverdi Abbasov, Eynulla Mütəllimov, Əli 
bəy Azəri

QUBADLI – Rəşid Bərgüşadlı, Dostəli Nərimanoğlu, Hacı Nərimanoğ-
lu, Şəfaqət Cavanşirzadə

LAÇIN – Fəxri Uğurlu, Şərif Ağayar, Təranə Vahid
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KƏLBƏCƏR –  ŞUŞA –  
AĞDAM – Aqil Abbas, Mustafa Çəmənli, Eyvaz Zeynalov, Nizami Ko-

lanılı, Zaur Ustac, Sultan Mərzili
AĞCABƏDİ – Yaşar Süleymanlı, Eldar Qarqarçay 
ZƏRDAB –  KÜRDƏMİR – 
GÖYÇAY – Anar, Pərviz Yəhyalı, Ülviyyə Tahir, Əfşan Yusifqızı (daha 

çox şair kimi tanınır)
AĞSU –  
AĞDAŞ – Xeyrəddin Qoca 
UCAR –  YEVLAX –  BƏRDƏ –  TƏRTƏR –  NAFTALAN – 
GORANBOY –  
GƏNCƏ – Nüşabə Əsəd Məmmədli, Şəfa Vəli,
GÖYGÖL – Tofiq Əmrahov 
SAMUX –  DAŞKƏSƏN –  ŞƏMKİR –  
GƏDƏBƏY – Süleyman Abdulla (daha çox şair kimi tanınır), Qalib 

Şəfahət, Pərvanə Bayramqızı, Ramiz İsmayıl (daha çox şair kimi tanınıb), 
Xaliq Azadi (daha çox şair kimi tanınıb), Sabir Hüseynov, Hüseyn Məm-
mədov, Zəka Vilayətoğlu

QAZAX – Natəvan Dəmirçioğlu
TOVUZ – AĞSTAFA –  
ŞAMAXI – Elxan Elatlı, Yaşar Bünyad, Şiringül Musayeva
İSMAYILLI – Məmməd Mirzə, Hacıməmməd Məmmədov, Əvəz Küs-

gün, Ülviyyə Niyazqızı, Zarina Əliyeva, Turac Hilal (daha çox şair kimi 
tanınıb)

QƏBƏLƏ –  
OĞUZ – Cəlil, Cavanşir, Vüsal Oğuz (daha çox şair kimi tanınır), Na-

rıngül Nadir
ŞƏKİ – Ələsgər Davudoğlu, Vüqar Əmrah 
QAX –  ZAQATALA –  
BALAKƏN – Vaqif Osmanov, Aygün Sadiq (daha çox şair kimi tanınıb)
MİNGƏÇEVİR – Svetlana Sultan Məcid, Zahid Qasımlı
NAXÇIVAN – Əlabbas Bağırov, Sadıq Qarayev, Aləm Kəngərli, Arif 

Ağalar, Akif İmanlı, Hüseyn Əsgərov, Asif Kəngərli, Səfər Alışarlı, Güllü 
Məmmədova, Həcər Paşayeva, Arzu Kazımqızı Nehrəmli, Mətanət Duyğu-
lu (daha çox şair kimi tanınıb)

BAKI – Çingiz Abdullayev, İlqar Fəhmi, Nəriman Əbdülrəhmanlı, Ma-
hir Qabiloğlu, Fərhad Əsgərov, Təranə Məmməd, Nazilə Gültac, Aysel Əli-
zadə, Sevinc Nuriqızı, Gülnaz Abdullayeva, Kənan Hacı, Həmid Piriyev, 
Ağasəf İmran, Elvin Rizvangil, Nemət Mətin, Nazlı Çələbi, İlahə İmanova
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