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Dünya təcrübəsində bu məsələ təzə olmasa 
da jurnalın təcrübəsində ilk addım kimi 
dəyərləndirildiyindən yeni layihə olaraq qəbul 
edilir. Ötən ilin dekabr ayında sosial şəbəkələrdə 
bu barədə bildiriş olmuşdu. Azərbaycan ədəbi 
meydanında gerçəkdən yeni göründüyündən 
qələm sahibləri doğru-dürüst anlayıb reaksiya 
verə bilmədi. 

Odur ki, ilk addımı özüm təcrübədən 
keçirtmək qərarına gəldim. 

“Generalın yefreytor vəkili” romanını 
hardasa, 2010-cu ildə yazmışam. Demək olar ki, 
heç bir dəyişiklik, düzəlişlər etməmişəm. Sadəcə, 
müəyyən səbəblərdən, xüsusilə də maddi vəsait 
çətinliyindən çap etdirə bilməmişəm. 

Heç kimə sirr deyil ki, çağdaş Azərbaycan 
ədəbiyyatının çiçəklənən dövrüdür və ortada 
parlaq imza sahibləri vardır. Onlar mükəmməl 
əsərlər yazırlar. İctimai mühit imkan vermir ki, 
yaratdıqları əsərləri yüksək tirajla çap etdirib 
oxuculara çatdırsınlar. Maddi sıxıntı içində 
adamlar yaxşı halda əsərlərini 100 nüsxə ilə çap 
etdirə bilirlər. Bu da dost-tanış, qohum-əqrəba 
arasında paylanır, oxucuya və ədəbiyyat sahəsi 
üzrə mütəxəssislərə gedib çatmır. 

Jurnalın “Roman, povest, ssenari, poema” 
layihəsi, məhz bu üzdən yarandı. Ən azından kiçik 
maddi vəsait xərcləməklə əsəri elektron variantda 
oxucu kütləsinə çatdırmaq imkanı əldə etmək 
bizim üçün indiki halda çox vacib məsələdir.  
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Əli Qurban oğlu Rzaquliyev (Əli bəy Azəri) 15 iyul 
1966-cı ildə Zəngilan rayonu Vejnəli kəndində anadan 
olub. Milliyyətcə azərbaycanlıdır. 1973-cü ildə Vejnəli 
kənd ibtidai məktəbinin birinci sinifinə daxil olub. 1983-
cü ildə Məhəmməd Füzuli adına Ordubad şəhər fizika-
riyaziyyat təmayüllü internat məktəbində orta təhsilini 
başa vurub.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika 
fakültəsinə daxil olmaq cəhdi uğursuzluqla 
nəticələndiyindən növbəti il Ukrayna SSR-in Xarkov 
şəhərində yerləşən Qvardiyalı Ali Hərbi Tank 
Komandirliyi məktəbinə daxil olan Ə. Rzaquliyev 1988-ci 
ildə “leytenant” hərbi rütbəsi verilməklə “tank qoşunları 
üzrə taktiki əməliyyat komandiri” hərbi, “təkərli və tırtıllı 
texnikanın mühəndisi” mülki ixtisaslara yiyələnərək 
adıçəkilən ali məktəbi bitirib.

May 1992-ci ilədək SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 
tərkibində taqım və bölük komandirləri vəzifələrində xidmət keçdikdən sonra 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə başladığından baş leytenant hərbi rütbəsində 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeçiliyinə dəyişdirilmişdir.

01 iyun 1992-ci ildən 30 noyabr 2002-ci ilədək Azərbaycan ordusu sıralarında döyüş 
bölgələrində xidmət keçərək döyüşlərdə şəxsən iştirak etmiş, bəzi döyüş əməliyyatlarına 
uğurla rəhbərlik etmişdir. Müharibə veteranıdır. Ordu sıralarından “mayor” hərbi 
rütbəsində tərxis olunmuşdur.

2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində müəllim işləyərək Mülki 
Müdafiə və Hərb Tarixi fənlərini tədris etmişdir.

2005-2015-ci illərdə “Rəsmi Bakı” qəzetinin redakroru vəzifəsində çalışmışdır.
2016-cı ildən “Xəzan” ədəbi-bədii jurnalının baş redaktorudur. 
O, yaradıcılığa erkən yaşlarından kiçik həcmli məqalələr yazmaqla başlayıb. Orta 

məktəb illərində kiçik məqalələri dərc olunub. İndiyədək dörd yüzdən çox müxtəlif 
səpkili publisistik məqaləsi ölkənin otuzdan çox qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, 
saytlarda yerləşdirilmişdir.

Bədii əsərləri, əsasən, 2003-cü ildən sonra çap olunmağa başlamışdır. “Ulduz” jurnalı 
da daxil olmaqla 80-dən çox hekayəsi, 5 povesti ədəbi dərgilərdə çap olunmuşdur. “Oğul” 
povesti rus dilində 2019-cu ilin oktyabr ayında Moskva şəhərində “Rusiya ədəbiyyatı” 
jurnalında çap edilmişdir. Həmin vaxtdan hekayələri Rusiyanın müxtəlif dərgilərində çap 
olunmaqdadır.  

Ondan çox hekayəsi müxtəlif müsabiqələrdə müəllifinə qaliblərdən biri olmaq 
şərəfini nəsib etmişdir. Bir hekayəsi ingilis dilinə tərcümə olunaraq beynəlxalq saytlarda 
yayımlanmışdır.

“Şah bərəsi”, “Qəmlibel müsibəti”, “Hərbi Zəngilan”, “Məhəbbət piyaləsində zəhər”, 
“Arazgersdən keçən köç”, “Çovğun”, “Generalın yefreytor vəkili”, “Şəhərli qızın dəli 
sevgisi” və “Bizi Umudsuz qoyma” bədii kitablarının müəllifidir. Onlardan adlarından 
göründüyü kimi iki povest (“Qəmlibel müsibəti” və “Arazgersdən keçən köç”) və bir 
romanı (“Hərbi Zəngilan”) Qarabağ müharibəsindən bəhs edir. Povest “Qəmlibel əfsanəsi” 
adı ilə İran İslam Respublikasında da çap olunmuşdur. 

Onun redaktorluğu ilə otuzdan çox kitab işıq üzü görmüşdür. “Qızıl qələm” və bir çox 
media mükafatları laureatıdır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsüdür.
Müəlliflə əlaqə:
070 575 03 99
5750399a@mail.ru

ƏLİ BƏY AZƏRİ
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GENERALIN YEFREYTOR VƏKİLİ
(roman)

ORDUXAN KİMDİR Kİ, ADOLFUN QABAĞINDA AT OYNADIR?
(Proloq)

Müşavirənin sonuna yaxın birdən-birə rəisin gözləri bərəldi, bu heç kimin diqqətindən yayınmadı. 
Nəfəslərini içlərinə çəkib gözlədilər ki, görsünlər nə olacaq... Rəis bu dəqiqə bomba kimi partlayacaqdı. 
Nə düşmüşdü yadına? Hansı işi tapşırmışdı, yerinə yetirməmişdilər? Yuxarılardan kimin qohumunun 
“quyruğu” qapı arasında qalmışdı? 

Rəis ağır-ağır başını yuxarı qaldırdı, masanın üstündə məchul bir nöqtəyə zillənən qan çanağına 
dönmüş gözləri ilə elə qəzəbli-qəzəbli də salonu süzdü. Nəzərindən yayınmaq üçün baxışlar aşağı di-
kildi. Öz üzərində rəisin qəzəbli baxışını hiss edən kimi o, başını qaldırıb qabağa baxdı, yanılmamışdı, 
rəisin ona tuşlanmış gözlərindən od parlayırdı.

-Ayağa dur, görüm! – Metropoliten polisinin rəisi “Şimal” sahə müvəkkilinin üzünə çəmkirdi. 
-Məən? 
-Sən! – Rəisin qışqırtısı divarlara dəyib çilik-çilik oldu, əcaib səsə çevrildi. 
-Baş üstə! – Az qala özünü itirəcəkmiş kimi bir an karıxıb qaldı, amma rəisin ona dikilmiş zəhmli 

baxışlarına duruş gətirə bilməyib dik atıldı. 
-Niyə Adolfun vəziyyəti ilə maraqlanmırsan? Orduxan kimdir ki, gəlib Adolfun qabağında at oy-

nadır? Sənin sahəndən xəbərin varmı? Axşama qədər vaxt verirəm, get yaxşı-yaxşı işlə. Saat yeddidən 
bir dəqiqə o tərəfə qalsan, qanın getdi. Mənə ətraflı məruzə hazırlayırsan, artıq sənin sahəndə baş 
verənlərlə yuxarılarda maraqlanmağa başlayıblar. Bir də gördün bizim də xəbərimiz olmadan əmə-
liyyat keçirdilər. Özünü yığışdır. Metro ətrafında “Şaraşkinin kontorun” yaratmısan, orda topladığın 
şaramıqalarını da elə bu gündən dağıdırsan. Elə dağıdırsan ki, bir müddət gözə görünməsinlər, əl-a-
yağa dolaşmasınlar. Yoxsa... əməliyyat zamanı girə keçsələr... onları içəridən çıxardan deyiləm. Başa 
düşdünmü? 

Metropoliten polisinin müşavirə-iclası on beş dəqiqədən də az çəkdi. Dərnəgül istiqaməti metro 
stansiyaları üzrə sahə müvəkkili polis kapitanı Vəfadar İsrafilov müşavirədən çıxan kimi “Bağman” 
metrostansiyasına yollandı. Bura elə bir ərazi idi ki, şəhərin bütün sahələrinə istiqamət götürmək olur-
du. Eyni zamanda şəhərə bir neçə istiqamətdən girişlər də burada kəsişirdi. Fırıldaqçılarla, dəllallarla 
bərabər bu ərazidə bütün kateqoriya adamlar görüşlər təyin edir, yaxınları, qohumları ilə görüşürdülər. 

Dörd çıxışı olan metrostansiyanın ən gur insan toplanan hissəsi Gülüstan qəsəbəsi istiqamətində 
yollanan avtomobillərin start götürdüyü ərazi idi. Odur ki, sahə müvəkkili o biri çıxışlarda bir, yaxud 
iki güdükçü qoymuşdusa, bu çıxışda beş güdükçü saxlayırdı. Güdükçülərin də başçıları Samir adlı 
boydan uca, qoldan qüvvətli, ağıldan dayaz birisiydi. Onunla bərabər iki qardaşı da güdükçülük edir-
dilər. Mehdi əl telefonu ilə metronun çıxışında adamları danışdırır, Səməd isə əldəyayım üsulu ilə 
qəzet, lotereya satırdı. Vəfadar bu “vacib iş”i həmyerlilərinə tapşırmışdı.

Kapitan İsrafilov qanı qara halda metrodan çıxanda üç qardaşı bir yerdə görüb onlara yaxınlaşdı. 
-Təcili bir adamı tapmaq lazımdır.
-Kimi? – Qardaşlardan həm yaşca, həm boyca, həm də aralarındakı bölgüyə görə “vəzifə” etibarı 

ilə böyük olan Samir soruşdu.
-Adolfu! – Vəfadar gözlərini bərəldib qardaşlara zillədi ki, görsün onlar belə bir adamı tanıyırlar, 

ya yox. Görəndə ki, gözlərini bərəldib baxırlar, sözünə davam etdi. – Onun haqqında heç nə eşitməmi-
siniz ki?

-Yooxxx! – Mehdi ilə Səməd, ikisi də bir ağızdan günahkar uşaqlar kimi gözlərini döyə-döyə cavab 
verdilər. 

-Eşitmişəm, deyirlər vəkillik edir. – Samir soyuqqanlılıqla cavab verdi. – Şəxsən tanışlığım yoxdur, 
heç sifətini də görməmişəm. Amma görənlər deyir ki, bu ərazidə onun qabağına çıxan yoxdur. Həm 
qol cəhətdən, həm də... 
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-Həm də nə..? – Vəfadar Samirin əllərini başına çəkdiyini görüb təəccüblə soruşdu. – Kəllə, bilik, 
fel-fırıldaq, şeytan-şəlti... hansı cəhətdən? 

-Hə, deyirlər, yaman kəllədir, hüququ, qanunları, maddələri ondan yaxşı bilən yoxdur. 
-Təkcə bunu eşitmisən? Onun haqqında ancaq bunu deyə bilərsən?
-Yooxxx, təkcə bunları demək istəmirdim. – Samir yenidən əlini başına çəkdi. – O başını belə qırx-

dıranlar var e...
-Poluboks. – Qardaşı Səməd kömək etmək istədi.
-Poluboks olmağına poluboks. – Samir görkəmi başa salmağa çalışdı. – Amma... bir az başqa cür. O 

cinsi azlıq deyirlər, ya nə deyirlər... onlara oxşayan...
-Day oralarını mən bilmərəm, sizin də elə şeylərlə işiniz olmasın. İndi o barədə danışmaq çox təh-

lükəlidir. – Vəfadar ciddiləşdi. – Ancaq elə gözdə-qulaqda olun. Tanıdıqlarınızdan soruşun. Deyin ki, 
bir nəfər var idi, onu soruşurdu. Ona vəkil lazımdı. Nə bilim, nə deyirsiniz, deyin. Nə uydurursunuz, 
uydurun, ancaq bir şey edin. Bu günün sonunacan mənə Adolfu tapın. Axşam rəisə məlumat vermə-
liyəm. Yoxsa hamınızın kombikormu kəsiləcək. Acından it kimi gəbərəcəksiniz.  

-Dedin kimdir axı bu Adolf? – Sanki Samir söhbətin nədən getdiyini indi anlamağa başladı.
-Bir nəfər var, böyük adamdır – generaldır, deyirlər onun vəkilidir Adolf. – Vəfadar sakit bir so-

yuqqanlılıqla, özü də heç kim eşitməsin deyə çox astadan cavab verdi. 
-Necə, necə? – Samir heç nəyə baxmadan ucadan soruşdu, az qaldı qarnını tutub qəşş eləsin, amma 

Vəfadarın qəzəbli baxışından özünü yığışdırdı. – General yefreytoru özünə vəkil tutub? 

GİZLİ NÖMRƏDƏN ZƏNG

Dayanacaqda xeyli müddət dayanıb gözlədilər. Həmin istiqamətdə gedən yeganə avtobus çox gec 
gəldi. Adamlar bir-birini gözləmədən özlərini salona dürtüşdürdülər. 

-Alə, nə qədər olar? Bunların gözü doymur ki, doymur. Axşama kimi dolu gedib, basılı gəlir, yenə 
gözləri pul yığmaqdan doymur. – Kök arvad deyinməyə başladı. – Bezmişik daha başqa arvadların 
ərlərinin qucağında işə gedib-gəlməyə. 

-De də. De. De, dilinə qurban. – Həmin gombul qadının arxasına sıxılmış alçaqboy, tösmərək kişi 
dilləndi. – Əlim heç hara çatmır. Bir yerdən tuta da bilmirəm. – Əl atıb arvadın çiynindən yapışıdı.

-Sən kəs! – Gombul arvad sağ disrəyi ilə onun böyrünə ilişdirdi. – Dur, durduğun yerdə. Burda 
sənin yerindən rahat yer yoxdur. – Astadan əlavə etdi. – Ədə, əlqəmə, birdən çəkilərsən ha... Avtobus 
tərpənər, ikimiz də birdən yıxılarıq, biabır olarıq...

-Qorxma. – Kişi özünü bir az da qadına sıxdı. Basabas olmasaydı, bu mənzərə kənardan çox pis 
görünərdi. – Qoymaram yıxılasan. Kürəyin etibarlı sinənin üstündədir.

Sürücü öz aləmindəydi, musiqi, siqaret, kola... Heç kimə məhəl qoymadan qaz verib maşını yerin-
dən tərpətdi. Adamlar silkələnib düzəldilər.

274 saylı avtobus Hövsan qəsəbəsindən Türkan istiqamətində cəmi beş dəqiqəlik yol məsafəsində 
uzaqlaşmışdı ki, Orduxanın cib telefonuna zəng gəldi. 

-Lənətə gələsən! – İndi də Orduxan deyinməyə başladı. – Bayaqdan dayanacaqda durub avtobus 
gözləyirəm, bir dənə zəng gəlmir. Avtobusa minən kimi...

Deyinə-deyinə telefonu cibindən çıxardıb baxdı, ekranda “H-skrıl” şifrəli gizli nömrədən gələn 
zəng özünü didib dağıdırdı. Dünən axşam da eyni gizli nömrədən zəng olunmuşdu. Amma Orduxan 
artıq neçə müddət idi ki, gizli və bağlı nömrədən olan zəngləri cavablandırmırdı. Yoxlamalar, səhv 
düşmələr, şantaj və sərsəm sayıqlamalar onu bezdirmisdi. Odur ki, bu dəfə də Orduxan sakitcə telefo-
nun “sakit”düyməsini basdı. O, heç vaxt belə hallarda “qadağa” düyməsindən istifadə etməzdi. Özünə 
də qarşı belə halları ədəbsizlik hesab edib inciyərdi. Adəti beləydi, özünə rəva görmədiyini basqalarına 
məsləhət bilməzdi.

Dəniz sərhəd xidmətinin zabit və gizirləri üçün tikilmiş hərbi şəhərciyin giriş qapısı önünə təzəcə 
çatmışdılar ki, telefona yenidən zəng gəldi. “H-skrıl” şifrəsi ilə gələn bu zəngi Orduxan maşından 
düşən kimi, görünür, nə isə çox vacibdir deyə könülsüz də olsa cavablandırmaq məcburiyyətində qal-
dı.

-Hərçənd ki, mən bağlı və gizli nömrələrdən gələn zəngləri cavabsız buraxıram, amma sizin inad-
karlıq göstərib dönə-dönə zəng etməyinizdən ümidvaram ki, çox vacib bir məlumat eşidəcəyəm.

-Yəqin “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru Orduxan bəylə danışırıq.
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-Elədir.
-Sizi narahat edən Şimal bölgə prokurorunun köməkçisi Emin Qəhrəmanlıdır.
-Eşidirəm, Emin bəy
-Nəzərinizə çatdırıram ki, göndərdiyiniz materiallar əsasında Lazım Əhmədov baradə Şimal bölgə 

prokurorluğunda cinayət işi başlayıb, araşdırma aparılır.
“Emin bəy məni sadəlöhv bilib aldatmır ki? Cinayət işi başlaması haqqında keçmiş prokuror Ağa-

mürvət Rəhimgülün vaxtında bu barədə ona neçə dəfə müraciətlər olunmusdu. Möhtərəm prokuror 
nəinki cinayət işinin başlanmasına, heç müraciətdə göstərilənləri araşdırmaq üçün də cəhd etməmişdi. 
Görəsən, nədən bu boyda həngəmadan sonra Şimalda “toxunulmaz cani” hesab olunan Lazım barədə 
cinayət işi başlamağa cürətləri çatıb?”

-Mən axı Lazım Əhmədov barədə Şimal bölgə prokurorluğuna heç bir material göndərməmişəm.
-Siz haralara material göndərmisinizsə, onlar da yığıb bizə göndəriblər. 
-Bu məsələnin mənə nə dəxli var?
-İfadə vermək üçün Şimal bölgə prokurorluğuna dəvət olunursunuz. 
“Emin bəy də başqaları kimi məni aldadır. Bu yüz yüzə belədir. Bəlkə elə Lazım özü, o da olmasa 

əlaltılarından kimsə prokuror köməkçisinin yanında oturub. Telefonun mikrafonunu qoşub danışığını 
hər ikisi dinləyir”.

-Mən bu günədək Lazım Əhmədovun nə sifətini görmüşəm, nə də onun səsini eşitmişəm. Söylə-
nilən hadisələrin də şahidi olmamışam. Nəyə görə ifadə verməliyəm? Lazımı yaxından taniyan, uzun 
illər onun törətdiyi hadisələrin şahidi olmuş, ifadəsi alınmalı o qədər rayon sakini var ki. Buyurun, 
onları dinləyin.

-Xatırladıram ki, bu məsələ artıq yuxarıların nəzarətindədir.
-Mən də sizə çatdırıram ki, Lazım Əhmədovla bağlı heç bir qan düşmənçiliymiz yoxdur. Dədə-ba-

balarmız da körpünü keçəndə bir-birlərinə toxunmayıb ki, aralarında bölünməyən, həll olunmayan 
hər hansı mülk, yaxud başqa məsələ olsun. Mən günbatanlı, o, isə şimallı. Lazım Əhmədova qarşı hansı 
ifadəmə prokurorluq ehtiyac duyur?

-İş Baş prokurorluğun, Korrupsiya İdarəsinin birbaşa nəzarətindədir. Siz isə jurnalist araşdırması 
aparmısınız.

-Əvvəla, Baş prokurorluq, Korrupsiya İdarəsi və bir sıra digər mötəbər dövlət qurumlarının 
məsələdən xəbəri yox ikən dəfələrlə Şimal bölgə prokurorluğuna məsələnin mahiyyəti üzrə araşdırma 
aparılması məqsədilə rəsmi müraciətlər olunmuşdur. Amma istər cənab prokuror Ağamürvət Rəhim-
dilin, istərsə də Yusif Ələsgərovun dönəmində müraciətlər ciddiliyə alınmamış, elə bəri başdan rədd 
edilmisdir. Odur ki, vətəndaşlar yuxarı instansiya qarşısında məsələlər qaldırmaq məcburiyyətində 
qalmışdılar. O ki qaldı qəzetin müdaxiləsinə və jurnalist araşdırmasına, bu tamam başqa bir məsələdir. 
“Gizli Bakı” müstəqil, heç kimdən asılı olmayan bir qəzet olaraq Azərbaycanın hər bir vətəndaşının 
müraciətinə müsbət reaksiya verir. Sözügedən məsələ ilə bağlı jurnalist araşdırması isə qəzetdə dərc 
edilərək ardıcıl səkildə ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılıb. Qəzetin özündə də hər nömrə təkrarlanır ki, 
jurnalist araşdırması istintaq materialı hesab oluna bilməz. (İstədi desin ki, mən araşdırma aparıb sizə 
hazır material verəcəyəmsə, onda sizə dövlət niyə maaş ödəyir? Ümidli olun, cənab hüquqşunaslar!)

-Deməli, siz prokurorluğa gəlib ifadə vermək istəmirsiniz?
-Bəli, gəlmək istəmirəm yox, mənim oraya ifadə vermək üçün gəlməyimə sadəcə ehtiyac yoxdur. 

Əgər sizi maraqlandıran suallar varsa “Nərgiz” nəşriyyatındakı ünvanımıza sorğu göndərin. Rəsmi 
qaydada dərhal cavablandıracağam. Lazımın əməllərini ifşa edən məqalələrin nüsxələrinə ehtiyac var-
sa, onların da hərəsindən bir nüsxə göndərərəm.

-Mən indi prokurora nə deyim?
-Bir daha nəzərinə çatdırıram, mənim üçün prokuror çağırışı dövlət çağırışı deməkdir. Vəzifədə 

işlədiyim iyirmi il müddətində həmişə dövlətə sədaqətli olmuşam və tabeçiliyimdə olanlardan da eyni 
şeyi tələb etmişəm. Amma nə Ağamürvət Rəhimdil, nə də Yusif Ələsgərov mənə dövlətin sifətini nü-
mayiş etdirə bilmədilər. Mən sübutlar təqdim edirəm ki, araşdırma aparıb tədbir görülsün, onlar mə-
nim müraciətimi əsassız sayaraq rədd edirlər. İndi xeyir ola, deyirsən cinayət işi başlanıb. Ortada ci-
nayət faktı vardısa niyə mən müraciət edəndə tədbir görülmürdü? Yox, cinayət işi yoxdursa, nə əsasla 
cinayət işi başlamısınız?

-Mən sizin suallarınızı cavablandırmalı deyiləm. Sadəcə, zəng etdim ki, görüm izahat yazmaq üçün 
prokurorluğa gələcəksiniz, yoxsa yox?
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-Hələlik mənim bölgəyə gəlməyimə ehtiyac yoxdur. Elə belə də prokurora çatdırın. Siz öz işinizi 
aparın, mən isə müşahidə edəcəyəm. Görsəm ki, qanuni araşdırma aparılır, onda çağırışa ehtiyac yox-
dur, özüm gələcəyəm. 

-Yaxşı, elə isə daha bir sualımı cavablandırın. Nəyə görə Lazım Əhmədovun əməllərindən siz Əh-
məd Həmidovla birlikdə şikayət etmisiniz?

“İndi hər şey aydın olur. Korrupsiya Zəfər Lazımın havadarlarının təzyiqləri qarşısında duruş gə-
tirə bilmədiyindən sənədləri göndərib Şimal bölgə prokurorluğuna, Emin Qəhrəmanlının da burada 
baş verənlərdən xəbəri var”.

-İşin içində mənim izahatım var.
-Siz həmin izahatımızı təsdiq edirsinizmi?
“Deməli, hər şey aydındır. Döşünə döyən Korrupsiya Zəfər, bir ay müddətində ədalətli və istedad-

lı araşdırma aparacağına söz verən, “mən elə bir kişinin oğluyam ki, heç bir tapşırığa baxmayacağam” 
deyən həmin o qoçaq oğlan işi yekunlaşdıra bilməyib, üstündə qalmasın deyə Şimal bölgə prokuror-
luğuna göndərib. Emin Qəhrəmanlı isə yerini rahatlayıb, arxayınlıqla yekun vurub bağlamaq üçün 
mənim fikrimi öyrənmək istəyir”.

-Emin bəy!
-Əhməd Həmidovla da danışmışam. – Emin Qəhrəmanlı ona danışmağa imkan vermədi. – O da 

işdə olan izahatını təsdiqləyib və heç bir əlavəsi yoxdur.
-Emin bəy, mənim heç kimlə düşmənçiliyim yoxdur. Amma nəzərinizə çatdırım ki, cinayətkar cə-

zasını almalıdır. Bu iş nə qədər tez yekunlaşsa, bir o qədər yaxşı olar. Çünki sonda cinayətkarı müdafiə 
edən, yaxud cinayətlərə göz yuman hər bir hüquq-mühafizə işçisi onunla bərabər cavab verməli olur.

Telefon danışığı yekunlaşdı. Orduxan bura nə üçün gəldiyini unutdu. Mikroavtobusa oturub ge-
riyə qayıtmaq istəyəndə Şimal bölgəsində xidmətdə olarkən bir vaxtlar Lazımın şərinə tuş gəlmiş insa-
nın arxasınca gəldiyini xatırlasa da indi bu işdən vaz keçməli oldu. Bu zaman yenidən telefonun zəngi 
çalındı. Həmin şifrə idi.

-Eşidirəm, Emin bəy.
-Bağışlayın, sizin atanızın adı necə oldu?
“Hərif demək istiyir ki, Müsrətlə qohumluğun varmı?”
Bu sualı ona Şimal rayon-şəhər polis idarəsində müstəntiq kapitan Mübariz Qasımov da ünvan-

lamışdı. Hətta soruşmuşdu ki, bəs, onda hansı marağın səni Müsrətə kömək etməyə vadar edir? De-
yirəm də, bu hüquqşunasların hamısının kaskası sürüşüb. Heç kim inanmaq istəmir ki, kimsə başqası-
na təmənnasız kömək edə bilər. Deyirlər, belə Şura nağılları ötən əsrdə qalıb.

-Atamın adı izahatımda aydın yazılıb. Şəxsiyyət vəsiqəmin surəti də işin içində var. Müsrətlə də 
heç bir qohumluğum yoxdur. Daha ona da heç bir köməklik göstərmirəm. Arxayın ola bilərsiniz.

Telefon danışığı çoxdan sona yetmişdi. Emin Qəhrəmanlı, bəlkə də Orduxan bəyin son sözlərini 
heç eşitmədi.

SONUN BAŞLANĞICI

Onlar “Çoban yastığı” kafesində lap küncdə oturmuşdular.
-Bu da son! – Saleh çayından bir qurtum içib, bir az da həyəcanlı səslə dedi və əlini yavaşca masa-

nın üstünə qoyaraq qımışdı.
-Hmm... Belə danışıb Müsrətin canına vəlvələ salma. Yüz faiz bilirəm ki, səndə nə isə var, Saleh. 

Sən hələ də bizim bilmədiyimiz nəyi isə bilirsən? – Əhməd Qəmərzadə diqqətlə onu süzdü.
-Hə, Əhməd müəllim, elədir. Sən bilirsənmi Böyük Vətən Müharibəsi vaxtı da belə bir iş olub. İkin-

ci Cəbhənin açılması məqsədilə Böyük üçlük Krımda toplaşıb. Stalin, Çörçil və Ruzvelt görüş zamanı 
elə bizim kimi durub bir-birinin üzünə baxıb. Bilirsənmi niyə baxıblar?

-Mən hardan bilim? Desən bilərəm. Amma demə ki, bir-birləri ilə danışmaq üçün ortaq dil tapa 
bilmirdilər. Ya da Stalin ingilis, Çörçillə Ruzvelt isə rus dilində danışmaq istəmirdilər.

-Hə, görüşdə onlar çox baxışıblar, nəhayət Ruzvelt Kobanın ilan baxışlarının qarşısında duruş gə-
tirə bilməyib və Stalindən soruşub.

-Nə var, nə yox?
Stalin onun cavabında sadəcə qımışıb, nə isə deməyə tələsməyib. Çörçil gözlənilmədən müdaxilə 

edib.
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-Görünür, siz Böyük Britaniya qəzetlərini oxumursunuz. Əgər oxusaydınız, onda bilərdiniz nə var, 
nə yox, daha bir-birinizdən soruşmazdınız.

Ruzvelt dərhal onun cavabını verib: 
-Biz Böyük Çörçil qədər sadəlövh deyilik ki, Böyük Britaniya qəzetlərinin yazdıqlarına inanaq.
Stalin əlavə edərək:
-Qəzetlər, əlbəttə ki, həqiqətləri yaza bilər, ancaq biz istədiyimiz həqiqətləri. Əsl həqiqətləri isə, 

bəzən heç biz özümüz də bilmirik. – deyib. 
-İndi nə demək istəyirsən? – Bayaqdan bəri qəm dəryasında boğulan və eyhamlı danışıqlardan bir 

şey anlamayan Müsrət soruşdu.
-Qəzetlərdə çıxış etmək lazımdır. Qoy, gec də olsa hamı həqiqətləri bilsin. Daha bunu qizlətmək la-

zım deyil. Mən bir dəfə onun nəticəsini görmüşəm. Elə Lazımla birlikdə olanda da Asota qarşı qəzetləri 
işə saldıq və istədiyimiz nəticələri qazandıq.

-Day denən Lazımı Əflatunla mən tanış eləmişəm. “Korrupsioner” jurnalında “Mülk davası” 
məqaləsi dərc olunan kimi Lazım on beş idarə müdirinin adından Əflatına şikayət məktubu ünvanladı. 
Sonra da yaranmış fürsətdən istifadə edərək əyani tanış oldu. Bu tanışlıq çox keçmədi ki, şəxsi dostluğa 
çevrildi. 

-Olsun. Biz də bu dəfə başqa mətbuatda çıxış edərik.
-Sənin o tanışın vardı ha, qadın, nəydi adı? Özünə təxəllüs də götürmüşdü... – dişi qartal...
-Hə, Fərqanə Asenanı deyirsən? Dişi qartal yox, dişi canavardı onun təxəllüsü. Yox, ondan istifadə 

edə bilmərik, çox pulgirdir, həm də, istədiyimizi yazmaz.
-Niyə yazmır? Puluna minnət, pulumuzu verək, yazsın. Özün deyirsən ki, çox pulgirdir. 
-Nə olsun ki, pulgirdir. Dişi canavar olmasına baxma, tülkü kimi qorxaqdır, qalmaqallarla heç arası 

yoxdur. Hakim Bruseli şəxsən tanıyır. Lazımla da yaxşı münasibətdədir, həm də onun bir qismət çörə-
yini kəsib. Bizim yazını alan kimi qaçacaq Lazımın yanına.

-Bəs necə etmək lazımdır?
-Tanımayan, bilməyən bir adama müraciət etmək lazımdır. Siz narahat olmayın, o mənlikdir. Siz 

olub-keçənləri təfsilatı ilə bilirsiniz. Yazın hazırlayın, mən Girdimana verəcəm, o, dərc etdirəcək.
-Mənə heç başa salan olmadı ki, məhkəməni niyə uduzduq. – Müsrət ortalığa sual atdı.
-Nəyi başa salacaqlar? Uduzduq, qurtardı getdi! – Saleh elə dedi ki, sanki heç nə baş verməyib.
-Yox, Saleh, sən dediyin kimi deyil. Hələ heç nə uduzulmayıb. Bu bir sınaq idi. Mübarizə hələ indi 

başlayır. Siz ona görə uduzmusunuz ki, bilmədiniz hansı oyunu oynayırsız. Hakimlər isə sizə izah 
eləmədi. Çünki o biri tərəfdən pul alır. Pul olan yerdə isə həqiqət olmur, ədalət olmur, “haqq” olur. 
Yəni “haqq”ını ver, ədalət də, həqiqət də sənin tərəfində olsun.

-Apellyasiya Məhkəməsində Salehə dedim də apar, pul ver. Alınmadı.
-Niyə alınmadı? Lazımın on min dollarını qaytarıb, sənin beş minini alacaqdılar?
-Yaxşı, bir-birinizə dəyməyin. Oturub, yazın. Hadisələr başlayan gündən sonadək Lazımın yanın-

da siz olmusunuz. Kim ilə cükküldəşib, nə iş görüb, siz bilirsiniz. Şimal bölgəsində onun nə işlər törət-
diyini sizdən yaxşı bilən yoxdur. Harada, nə vaxt, kiminlə görüşüb, kimdən pul alıb, kimdən anonim 
yazıb, bir sözlə nə iş görüb, ancaq həqiqətləri yazın, baxın ki, şişirtmə olmasın, şər, böhtan olmasın. Siz 
yazın, hazırlayın. Mübarizəmiz davam edir. Hesab edək ki, bu sonun başlanğıcıdır. – Əhməd Qəmər-
zadə sağollaşmadan çıxıb getdi və gedə-gedə də son sözlərini dedi. – Sabah elə burada, elə günün bu 
vaxtı... görüşərik.

-Sən ürəyini sıxma. – Saleh Müsrətə təsəlli verdi. – Buna da Əhməd Qəmərzadə deyərlər. Əhməd 
Qəmərzadənin özüdür ki, var, elə bil xortdayıb, qəbirdən çıxıb. Rəhmətlik babası da beləydi. Həmişə 
haqqın, ədalətin tərəfini saxlayardı...

BAŞIBƏLALI MƏQALƏ

İyun ayının son günü idi. Axşamüstü “Gizli Bakı” qəzetinin redaksiyasında bir canlanma hiss olu-
nurdu. Operator dizayner Dönməz internet vasitəsilə ölkədə fəaliyyət göstərən informasiya agentliklə-
rinin saytlarında yerləşdirilmiş ən son və maraqlı məlumatları baş redaktorun baxması üçün bir qov-
luqda cəmləşdirir, yığıcı-kompyuterçi İlahə bu nömrədə çapa gedəcək məqalələri yığır, şöbə müduri 
Azad hansı məqalənin neçənci səhifədə dərc olunacağı barədə plan hazırlayır, baş redaktor Orduxan 
Mirzə isə manşetə çıxarılacaq analitik araşdırma olan baş yazını bir daha diqqətlə nəzərdən keçirməklə 
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məşğuldu. Elə bu məqamda “Sərbəst” qəzetinin redaktoru Girdman Məmmədov redaksiyaya daxil 
oldu.

-Orduxan, səhv etmirəmsə, sizin qəzet bu gün çapa gedir.
-Elədir.
Girdman bunu eşitcək sevincək oldu. Gözlərində sanki yeni həyat nişanəsi parladı. Bir az yaxın 

gəlib yalnız ikisinin eşidəcəyi tərzdə az qala pıçıltı ilə söhbətinə davam etdi:
-Müəyyən problemlər ucbatından bizim qəzet çıxmır. Problem deyəndə pul gətirməliydilər, gətir-

məyiblər, ona görə. Çox aktual bir məqalə var – yaxşı yoldaşlardan birinindir. Çapına söz vermişəm, 
qalmışam belə. Deyirəm bəlkə, icazə verəsən, sizin qəzetdə çapa getsin.

-Görürsən ki, işimiz başımızdan aşıb-daşır. Heç öz vacib yazılarmızı yığıb çatdıra bilmirik.
-Narahat olma. Mətn yığılıb, üzərində işləyib redaktə etmişəm. Demək olar ki, çapa tam hazırdır. 

Amma özün yenə də baxarsan.
-Əlbəttə baxaram. Yazı hardadır?
-Flaşkada gətirmişəm. Özü də elə-belə yazı deyil. Çox mükəmməl və aktual mövzudur. Görəcək-

sən, qəzetə necə divident gətirəcək. Məqalədə əməlləri ifşa olunan adam hazırda ölkədə yoxdur. Ru-
siyadadır.

-Onda bu məqalənin nə faydası olacaq? Rusiyada olan adam necə xəbər tutacaq ki, onun törətdiyi 
əməllər ifşa olunub?

-Rayonda yaxınları, qohumları var, dərhal xəbər çatdıracaqlar.
-Yaxşı, yaxınlaş Dönməzə, məqaləni vərəqdə çıxardın, baxım.
Heç ikicə dəqiqə keçmədi ki, dörd çap vərəqindən ibarət məqalə nəzərdən keçirmək üçün baş re-

daktorun qarşısında masaya qoyuldu.
-Orduxan sən məqalə ilə tanış ol, mən bir azdan gəlib nəticəsini öyrənərəm. – Girdman bunu deyib 

getdi.
Məqalə “Baş tutmayan dövlət çevrilişinin görünməyən tərəfləri” adlanırdı, əndrabadi bir başlıq 

idi. Başlıqaltı üçün Lazım Əhmədovun sözlərindən seçib iki cümlə çıxarılmışdı: “Mən Şimal bölgəsinə 
bir bəla gəlmişəm, indiyədək bölgədən üç icra başçısı və bir prokuror qovdurmuşam”. Başlıqaltıların 
altında mübarək imza yerinə ədəb-ərkanla belə yazılmışdı: “General Lazım Əhmədov”. 

“General Lazım Əhmədov?! Generala bir bax! Mən belə bir general eşitməmişəm. Amma çox ma-
raqlı məsələyə oxşayır. Görəsən, necə olub ki, indiyə kimi bu məsələlərdən xəbər tutmamışam? Eybi 
yoxdur, əvvəlcə ərizə-məqaləni dərc edək, görək təpənin arxasından hansı general çıxacaq?” Orduxan 
Mirzə bu fikirlər içində məqalənin gerisini oxumağa başladı:

“Yeddi ilə yaxın bölgə Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsinin sədri, beş il Ali Sovetin deputatı ol-
muş, hazırda bölgədə “Məişət Xidməti” adı altında yaratdığı şirkətin rəhbəri Lazım Əhmədovla Cəbhə 
Hakimiyyəti dövründən başlanan tanışlığımız sonradan dostluğa çevrildi. Deputatlığı dövründə onun 
sürücüsü və adyutantı vəzifəsini icra etmişəm. Sonrakı on il dövründə onun biznes ortağı olmuşam. 
Bir canlı şahid kimi onun son on yeddi ildə ölkəmizə və ictimaiyyətə ciddi təhlükə törədən əməlləri 
barədə məlumat vermək istəyirəm. 

O, bölgə üzrə İcraiyyə Komitəsinin sədri işləyərkən yetmiş nəfərdən ibarət deputatın iştirakı ilə ke-
çirdiyi sessiyada pasport qeydiyyatı olmayan bütün kəndlilərin ərazidən dərhal çıxarılması və bölgə-
də ciddi pasport rejiminin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu qərar Azərbaycan tarixində 
kəndli-şəhərli arasında ayrıseçkiliyə xidmət edən ilk separatçı qərar kimi hələ də yalnız  yaddaşlarda 
qalmaqdadır. Ona görə yalnız yaddaşlarda deyirəm ki, indi bu qərarı arxivdən tapmaq mümkün deyil. 
Çünki çoxbilmiş sədr digər maliyyə sənədləri ilə bərabər bu qərarı da arxivə təhvil vermədən yandı-
rıb məhv etmişdir. Xudpəsəndliyindən irəli gələn biabırçı qərarına görə elə öz daydayısının qəzəbinə 
tuş gəlmişdir – Ayaz Mütəllibov onu bir müddət vəzifədən kənarlaşdırmışdır ki, ara qarışmasın. Bu 
hadisə o vaxta təsadüf edirdi ki, ermənilər Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların hamısını qovub 
çıxartmışdılar. Ölkəyə köç edən yüzlərlə azərbaycanlı ailəsi həmin vaxtın siyasi şəraitinə müvafiq bu 
bölgədən köçüb gedən beş-on erməninin evində, qalanları isə mehmanxana, məktəb, bağça binalarında 
yerləşdirilmişdi. Deyilənə görə, həmin vaxt Lazım Əhmədov köhnə adəti üzrə Ermənistan rəhbərliyinə 
məktub ünvanlamışdır. Həmin məktubla o, xahiş etmişdir ki, bizim öz ermənilərimizi geri qaytarın, 
sizin göndərdikləriniz bizə lazım deyil.

Elə o vaxtdan siyasi ambisiyalara uymuş, bir gün də olsa bölgənin rəhbəri olacağı arzusu ilə hər 
bir işə qol qoymağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I		2023

					 	 	 	 	 	 	 															XƏZAN	№1	(46)	YANVAR	2023-CÜ	İL 9

Hələ bir neçə il əvvəl Bəhrəzər İslam Cəmiyyətini yaratmışdır ki, əlaltılarını əlinin altında cəm-
ləşdirə bilsin. Bundan əlavə Dostluq partiyasının bölgə filialını yaratmışdır ki, fəaliyyətini çoxşaxəli 
təşkil edə bilsin. Filialın rəhbəri ləzgi dostu Sabutay müəllimi təyin etdirmişdir. Paytaxtdakı ruspərəst 
himayədarlarından aldığı göstərişə əsasən bölgədə nə qədər fəal ləzgi, avar, caxor, muğal varsa hamı-
sını siyahıya alıb partiyanın tərkibinə daxil etməyi Sabutaya tapşırmışdır. 

İki istiqamətdə güclü iş aparılmışdır. Lazım Əhmədov özü İslam Cəmiyyətinə otuzadək molla 
cəlb etmiş, onlara rəhbər yaxın dostu Məmmədəmin müəllimi seçdirmişdir. 

Lazım Əhmədov Sabutay müəllimi mənim minik maşınımla paytaxta gətirərək Sadval böyükləri 
ilə görüşdürüb tanış etmişdir. Sabutay müəllim həmin adamlardan bir bağlama pul və təlimat almış-
dır ki, Sadval hərəkətə başlayarkən bölgədə hansı qarışıq əməlləri həyata keçirmək lazımdır. Başqa bir 
vaxt otuz fəal kamikadze mollanın başçısı olan Məmmədəmin müəllimi də mənim maşınımla paytax-
ta gətirən Lazım Əhmədov “Qurd qapısı” deyilən ərazidə fəaliyyət göstərən kafedə xüsusi adamlarla 
görüşdürmüşdür. Sonra geri qayıdarkən Şamaxı-Ağsu aşırımında yolkənarı kafelərin birində yemək 
yediyimiz zaman iki nəfər bizə yaxınlaşdı və “ağsaqqal göndərib” deyərək Məmmədəmin müəllimə 
bir bağlama pul verdi. Bölgəyə qayıdan kimi Məmmədəmin müəllim təzə bazarın arxasındakı dəmirçi 
sexində armaturdan əlli ədəd əsa düzəldilməsi haqqında sifariş verdi. Soyuq silahlar dörd gündən son-
ra hazır oldu və mollalara paylanıldı. 

1994-cü il oktyabrın on yeddisində həmin əsalarla silahlanmış mollalar bölgə İcra Aparatının in-
zibati binasına hücuma keçdilər. Səs-küydən qorxuya düşmüş Aparatın rəhbəri Nazir Nağıyev arxa 
qapıdan çıxaraq qaçır. Müdafiəsi təşkil olunmayan bina mollalar tərəfindən zəbt olunur və Lazım Əh-
mədov heç bir müqavimətə rast gəlmədən, arxayıncasına başçının otağına keçib kresloda əyləşdi. İcra 
başçısının otağında keçirilən yarım saatlıq məşvərətdən sonra mollalar həyətə düşərək nizamlanmış 
əsgər yürüşü ilə Polis bölməsinə tərəf irəlilədilər. Onlar əvvəlcə binanın qabağında dayanıb meyxana 
ilə rəisi həyətə çıxmağa çağırdılar. Peşəkar polis rəisi Məmmədəli Dəmirov onların qarşısına silahsız 
çıxaraq uzun söhbət apardı və tutduqları yoldan çəkilməyə çağırdı. Dəstə üzvləri dirəniş göstərmədən 
iqamətgahları olan “Topqarağac” məscidinə yollandılar. 

Üç gün keçdikdən sonra paytaxtdan göndərilən qara masqalı xüsusi təyinatlı hökumət qüvvələ-
ri mollaların ən fəal səkkiz nəfərini tutaraq hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verdilər. Paytaxtda 
xüsusi təhlükəli cinayətdə (dövlət çevrilişinə cəhddə) təqsirləndirilərək istintaqa göndərilən səkkiz 
mollanın saxlandığı təcridxanaya Lazım Əhmədovu idarə etdiyim avtomobillə çatdırdım. O, ikinci 
cəhddən sonra nəzarətçilərə çoxlu pul verərək istintaq altında olan mollalarla görüşə bildi. Lazım 
mollaları inandırdı ki, onu bir rəhbər kimi ələ verməsələr, başladıqları iş qalib gələcək, onlar həbsdə 
yatdıqları vaxt ailələrinə hər cür yardım və köməklik göstəriləcəkdir. 

Nəticədə məhkəmə hər bir mollaya dövlət çevrilişinə cəhd göstərdiklərinə görə səkkiz – on iki il 
müddətinə həbs cəzasına məhkum edilmələri ilə bağlı hökm çıxartdı. 

Molla dəstəsinin kortəbii və uğursuz alınan üsyanından vahiməyə düşən təşkilatçı Lazım Əhmə-
dov ara sakitləşənə qədər paytaxtda qalıb gizlənmək qərarına gəldi. Mollalar sözlərinin üstündə kişi 
kimi duraraq təşkilatçını ələ vermədilər, ancaq Lazım həmişə olduğutək vədinə naxələf çıxdı. Nəinki 
mollaların ailələrinə hər cür yardım və köməklik göstərmədi, bu müddət ərzində heç bir ədəd çörək də 
vermədi. Hazırda həbsdən azad edilən mollalar Lazımın xəyanətkar çıxdığına görə onun cəzalandırıl-
ması üçün istənilən vaxt ifadə verməyə hazırdılar. 

1998-ci ildə bölgəyə yeni rəhbər təyin olundu. Şərəf Məhəmmədovu təbrik etməyə gedən Lazım Əh-
mədov ona layiqli bir vəzifə verməyi yeni rəhbərdən xahiş edir və 8 saylı Tikinti Trestinin müdiri və-
zifəsini gözaltı etdiyini eyham vurur. Onun xahişinə saymazyana yanaşan Şərəf Məmmədovu qorxut-
maq məqsədilə onun erməni əsilli olduğunu, el arasında “Aşot” ləqəbi ilə çağrıldığını nəzərə çatdıran 
Lazım eyham vurmaqdan da çəkinmir. 

Az müddət sonra isə Lazım Əhmədov bölgə başçısının törətdiyi özbaşınalıqlar barədə müxtəlif 
adamların adından anonim məktublar yazaraq yuxarı orqanlara göndərməyə başlayır. Zərflərin üstü-
nü o, mənə yazdırır və çox vaxt olmayan Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsi, ev 14 ünvanını qeyd etdirir-
di. Hazırladığı məktubları paytaxtda yerləşən 73 saylı poçtdan yollatdırırdı, orada da onun əlaltısı 
işləyirdi. 

Sonra o, həmin variantlardan bölgədən çıxmış məşhur adamlara qarşı da istifadə edirdi. Deyirdi 
ki, mən istəmirəm, kənddən çıxanlar bu boyda böyük vəzifə sahibi olsunlar və məni saymasınlar. Mən 
onların başlarına oyunlar açdıracam.
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Nəhayət, 2000-ci il noyabrın 20-də baş vermiş “bölgə hadisələri” də onun növbəti dövlət çevrilişi 
planının tərkib hissəsi idi. 1994-cü ildə istifadə etdiyi “molla variantı”ndan fərqli olaraq Lazım Əhmə-
dov bu hadisələr zamanı təkmilləşmiş plan üzrə əhalinin kortəbii şəkildə İcra Aparatı binasına qarşı 
basqınını təşkil edərkən başçı Şərəf Məhəmmədovu on iki il əvvəl döyülərək biabırçı şəkildə bölgədən 
qovulmuş Hadi Rəcəbovun gününə salınmasını hazırlanmış qruplara tapşırmışdır. Lakin hadisələrin 
gedişi zamanı kütlə idarəolunmaz vəziyyətə düşdüyündən başıhirsli cavanlar inzibati binanı daş-qa-
laq etməklə kifayətlənmişlər. Nəticədə, iğtişaşçıların 27 nəfər ən fəal üzvləri müxtəlif müddətlərə həbs 
edilmişlər. Planın bu dəfə də pozulduğunu görən Lazım Əhmədov yenə də paytaxta, dostlarının yanına 
qaçmağa məcbur oldu.

2000-2002-ci illərdə paytaxtda mühacir həyatını yaşayan Lazım Əhmədov siyasi kursuna sadiq 
qalaraq “Araz” kinoteatrının yaxınlığındakı çayxanada mütəllibovçu fəallarla görüşməklə günlərini 
keçirmişdir.

2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində “Ağrıdağ” cəmiyyətinin sədri, bir vaxtlar Şimal bölgəsi-
nin rəhbəri olmuş Fəxrəddin Mustafayevin təlimatına uyğun olaraq seçki zamanı bölgədə maksimum 
araqarışdırmaq tapşırığını həyata keçirməyə cəhd göstərmiş, bu məqsədlə hazırlanmış xüsusi qrupla-
ra həvəsləndirmək üçün paytaxtdan göndərilən pulla banket də təşkil etdirmişdir. Son iyirmi iki ildə 
Fəxrəddin Mustafayev Şimal bölgəsinə cəmi bir dəfə, o da Lazımın oğlu Raminin toyuna, özü də gizli 
gəlmişdir.

2004-cü ildə bölgədə yenə də rəhbər dəyişikliyi baş verdi. Yeni təyin olunan Hafiz İbrahimova “özü-
nü təqdim edən” Lazım Əhmədov iki illik xüsusi “fəaliyyət”indən sonra Texniki Universiteti yenicə 
bitirmiş oğlu Ramin üçün birbaşa İcra Aparatında şöbə müdiri vəzifəsini qopara bilmişdir. 

Lazım Əhmədovu yaxından tanıyan bir adam kimi onu da qeyd edə bilərəm ki, hazırda o, bir 
vaxtlar rəhbəri olduğu və sonradan özəlləşdirdiyi “Məişət Xidməti”nin yeməkxanası olmuş indiki ka-
fesində özü ağılda olan adamları gecə saatlarında başına toplayaraq bölgədə yeni və növbəti qarışıq-
lıqların, dövlət çevrilişlərinin planlarını müzakirə edirlər. Dəqiq bilirəm ki, bölgədə siyasi sabitliyi 
daima pozmağa çalışan siyasi avantürist Lazım Əhmədovun hərəkətlərinə son qoyulması üçün iki 
variant vardır. 

Birincisi, vəzifə manyakının hərisliyini soyutmaq üçün onu Yusif Sərrac kimi bölgənin rəhbəri 
kreslosunda heç olmasa yeddi gün otuzdurmaq lazımdır. İkincisi, onun 1990-2009-cu illərdə bölgədə 
törətdiyi bütün qanunsuz və iyrənc hərəkətlərini şəxsən mənim və digər şəxslərin şahidliyi ilə istintaq 
orqanlarında araşdıraraq hüquqi qiymət verilməlidir.

Müsrət Səfərov, Şimal bölgə mərkəzi, Molla Cümə küçəsi, ev 17”                                                  
Məqalə ilə tanışlıqdan təqribən bir saat sonra Girdman redaksiyaya qayıtdı.
-Necədir, məqalə xoşunuza gəldimi?
-Bilirsiniz, olduqca ciddi məsələdir. Həm də ittihamlar çox sərtdir. Ola bilər ki, onları isbatlamaq 

lazım gəlsin. Belə görürəm, çətin olacaq, çünki hadisənin üstündən xeyli vaxt keçib, izlərin üstünü toz 
basıb, yaralar qaysaqlayıb, bəlkə də sağalıb...

-Mən bunların hamısını beş barmağım kimi bilirəm, sən heç narahat olma. Nə qədər desən şahid-
lər var. Lazım Əhmədov Mütəllibova sığınıb. Onun əlləri uzundur. Ayaz və onun əlaltıları hər zaman 
ölkədə, əyalətlərdə qarışıqlıq salmaq üçün marıq tuturlar. Ölkə rəhbərliyinə, Baş prokurora, Daxili işlər 
nazirinə, hər yerə bu barədə yazılı məktublar göndərilib. Məqalə-ərizənin bir variantı da çap olunma-
lıdır ki, bu məsələ ictimailəşsin.

-Yaxşı, qoy, sən deyən olsun. Amma məqalənin əlyazmasını təcili mənə çatdır.
-Əlyazma kiril qravikası ilə yazılıb. Xətti də çox qarmaqarışıqdır. Özüm güclə oxuyub çap varian-

tını hazırlamışam.
-Qoy olsun. Necə varsa, eləcə də gətir.
Axşam saatlarında Orduxan Mirzə qəzeti çap etdirmək üçün hazır depozitivləri götürüb mətbəəyə 

yollanmaq üzrə ikən Girdman bir də gəldi.
-Al, bu da məqalənin əlyazması, müəllifin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə birlikdə. Ümumi çapdan 

əlavə müəllif üçün yüz qəzet sifariş ver – əyalətdə əlyayım vasitəsilə yayımlamaq üçün. Sizi görüşdürə-
cəm. Onda müəllif özü ödəniş edəcək. – Girdman qımışdı, gülümsəmək istəməyi çox qəribə alındı, bu, 
Orduxanın heç də xoşuna gəlmədi. – Özün görəcəksən, bu məqalə “Gizli Bakı” qəzetini necə məşhur-
laşdıracaq.

-Nə deyirəm ki...
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SARSIDICI ZƏRBƏ

O, qəzeti oxuyub qurtaran kimi telefona zəng gəldi. Qeyri-ixtiyarı üç zəngə qədər əlini uzatsa da 
dəstəyi qaldıra bilmədi. Həyəcandan bütün bədəni əsim-əsim əsirdi. Özündə cəsarət toplaya bilməsə 
də axır ki, dəstəyi qaldırıb qulağına yaxınlaşdırdı. Ha çalışsa da səsi çıxmadı ki, “alo” desin. Eləcə 
dəstəyi qulağına dayayıb dinlədi. Xəttin o başında da kim idisə dəstəyi qulağına tutub dinləyirdi. Zən-
gin düşmənləri tərəfindən olduğunu, onu qıcıqlandırmaq istədiklərini zənn edib dərhal dəsətyi yerinə 
qoydu. Elə o dəqiqə də cibindəki mobil telefonlarını çıxardıb söndürdü.

Bu vaxt kimsə qapıda görünüb tez də geri çəkildi. 
Səhərdən bəri özünü toplayıb danışa bilməyən Lazım nə qədər çalışdı ki, qapıda görünən o kim-

səni çağırsın, amma yenə də səsi çıxmadı. Ayağa durub qapıya tərəf getmək istədi, lakin yerindən 
tərpənə bilmədi. Ayaqları yerə mıxlanmışdı sanki, güc-bəla ilə stola dirsəklənib başını əlləri arasına 
alaraq fikrə getdi. Heç belə çətin vəziyyətə düşməmişdi. Bu nə iş idi onun başına gətirilirdi? Gərəkdimi 
bu həngəma ona?

...Nə vaxtdı özünə gəldiyi, biləmmədi. Gözlərini açanda ətrafında özününküləri gördü.
-Yoldaş Əhmədov, həkim çağıraqmı? – Saqif sakitcə ondan soruşdu, həmişəki kimi müraciət etdi 

ki, özünü cəmləşdirib gümrahlaşsın.
-Lazım deyil. Harada itib-batmısınız? Səhərdən birinizi də tapa bilmirdim. – Lazım başını bulayıb 

narazı-narazı dilləndi.
-Qapının ağzındaydım, baxıb gördüm əsəbisiniz, gözlədim ki, hirsiniz soyusun, sonra gəlim. – 

Saqif özünə bəraət qazandırmağa çalışdı.
-Telefonunuza zəng də çatmır. Mən Almacaura getmişdim. Sumbat Həlimovun kredit məsələsi ilə 

bağlı. Elə indicə gəlib çatmışdım ki, uşaqlar dedilər bəs o məsələ. – Nəhməti Bəşir də yoxluğuna belə 
aydınlıq gətirdi.

-Bəlkə Hicran həkimi çağıraq, gəlib baxsın? – Saqif bir daha canıyananlıq göstərərək soruşdu. La-
zım sanki ağırlığın keçmək üzrə olduğunu yoxlayırmış kimi əvvəlcə əllərini başına çəkdi, sonra boy-
nundakı şah damarların şişib-şişmədiyini yoxlayıb təzyiqi qalxmadığını anladı. Ürəyinin üstünü də 
sıxmalayıb, ciddi bir natarazlıq aşkarlamadığından əllərini diz qapaqlarına sürtməyə başladı. Saqifin 
dediklərinə məhəl qoymadan üzünü Nəhməti Bəşirə tutdu.

-Uşağın xəbəri varmı?
-Bilmirəm.
-Uşağa xəbər versələr, batdım. Bu nə rəzalət, bu nə davadır, kafirlər mənimlə aparırlar.
-Bruselin xəbəri varmı? Bir zəng elə. Görüş, gör, nə deyir.
-Lazım deyil. Mənə heç nə lazım deyil. Özümü pis hiss edirəm. Qabil, sən Nizamini çağır, qoy, 

maşını gətirsin, gedim evə.
-Maşın bayaqdan aşağıda gözləyir. – Qabil qoluna girmək üçün Lazıma yaxınlaşdı. Saqif də yaxın-

laşdı. Hərəsi bir qoluna girib Lazımı ayağa qaldıraraq yavaş-yavaş çıxış qapısına tərəf apardılar. Qa-
pıdan çıxan kimi Lazım əli ilə dayanmaq işarəsi verdi. Cibindən açarı çıxardıb Saqifə uzatdi ki, qapını 
bağlasın. Saqif qapını bağlayıb yenidən Lazımın qoluna girərək açarları onun sol cibinə saldı.

-Təcili İntizarı tapın! Dayısı kimi inadkar deyil, bizi eşidər. – Lazım pilləkənlərlə aşağı düşür, lap 
asta-asta danışırdı. – Mümkünsə dilə tutub qəzetlərin hamısını ondan alın. Qoymayın başqa adamlara 
paylasın. 

-Dalınca adam yolladıq. Nə sexdə, nə də evdə tapa biliblər. Elə səhər-səhər sexə gəlib Pəhləvana bir 
qəzet verib ki, Lazım müəllimə çatdır. Sonra da dayısının tapşırığına görə guya ki, Salehin maşınında 
Qəmərtalaya tərəf yol alıblar. Uşaqlar belə deyir. Ancaq nə onun, nə də Salehin telefonuna zəng çatmır. 
– Saqif ehmal-ehmal pillələrlə aşağı düşən Lazımın qolundan tutmuşdu. 

Beləcə, ikinci mərtəbədən düşüb çölə çıxdılar. Qabil qara “Volqa”nın qapısını açıq tutmuşdu. 
Köməkləşib Lazımı maşına oturtdular. Nəhməti Bəşirlə Saqif də oturmaq istədilər, lakin Lazım razı 
olmadı.

-Bəlkə, Semyonu çağırtdıraq, gəlsin? – Saqif soruşdusa da, Lazım heç nə demədən Nizamiyə sürüb 
getmək işarəsi verdi.

-Saqif, buna nə olub belə? Heç Stalinə müharibə xəbərini deyəndə belə günə düşməmişdi. Elə bil 
ki, mənim yerimə doqquz dəfə türmədə yatan Lazım özü olub. Sənin bu dostun nə ağciyər imiş. – Nəh-
məti Bəşir bu sözləri deyib getmək istədi. – Bütün günü iş dalınca qaçmışam. Vaxt eləyib qarnıma bir 
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loxma çörək də yeyə bilməmişəm.
-Acından ölmərsən. İndi de, görüm, biz nə edəcəyik? – Saqif soruşdu.
-Qoy, hələlik getsin dincəlsin, sabah gələr, baxıb görərik nə deyir. Mən bu işdə Salehlə Əhməd 

Qəmərzadədən şübhələnirəm. Bu iş Müsrətin işi deyil. Onlar olmasa, Müsrət heç nə edə bilməz. Lazım 
da başına oyun açır. Azmıdır obyektlərin? Pisdən, yaxşıdan dolanırsan. Sənə lazımdır o boyda tor-
paqlar? Kimə qalıb torpaq? Hansı padşah müharibəyə, savaşa, döyüşə, düşmənçiliyə cəlb edilməyib 
torpaq üstündə? Hansı bəxtəvər o dünyaya bir ovuc torpaqla gedib, hansı? İndi bu həngəmada infarkt 
keçirsəydi nə olacaqdı?

FIRTINADAN ƏVVƏLKİ SÜKUNƏT
                                                    (“Siyasi meyid itkin düşüb”)

Yayın qızmar günləri bir-birini əvəzləməkdəydi. “Baş tutmayan dövlət çevrilişinin görünməyən 
tərəfləri”adlı məqalənin dərc olunduğu qəzetin bölgədə yayımlanmasından iyirmi gündən artıq vaxt 
keçdi. Ötən müddət ərzində məqalə ilə bağlı heç kim redaksiyanı “narahat” etmədi. Nə hədəfə götürül-
müş “general” ləqəbli baş qəhrəman və onun adamları, nə də aidiyyatı üzrə hüquq-mühafizə orqanları 
tərəfindən bir dəfə də olsun kimsə redaksiyaya zəng edib bu barədə maraqlanmadı.

Adətən, belə hallarda insanlar üç variant üzrə hərəkət edirlər. Birinci variant üzrə zəng edib re-
daksiyaya hədə-qorxu gələr, qəzeti bağlatdıracaqları, redaksiya işçilərini tutduracaqları, ya da qəzeti 
məhkəməyə verib elə miqdarda cərimə kəsdirəcəkləri ilə hədələyirdilər ki, qəzet illər boyu bu cərimə-
nin altından çıxa bilməməlidir. Əlbəttə ki, yuxarı dairələrdə işləyən havadarlarının köməyini də dilə 
gətirirdilər. “Siz elə bilirsiniz ki, biz sahibsizik, kimsəsizik? Bizim elə adamlarla əlaqələrimiz var ki, 
adını eşitsəniz, ürəyiniz gedər, dodağınız yeddi yerdən paramparça olar!” Nəinki belə, olduqca ağır və 
ciddi ittiham olan dövləti cinayətdə iştirakına görə konkret adamın ifşa olunduğu, hətta adı qıcıqlandı-
rıcı məqalələrə görə orqanlardan kimsə redaksiya ilə maraqlanardı. Ya mənbəni soruşur, ya da onlar da 
hədə-qorxu gələrdilər. “Bu nədir, yalan- böhtanla həm vətəndaşları incidir, həm də orqanları boş yerə 
narahat edirsiniz? Bir də belə hallar təkrarlanmasın” deyərdilər.

Bu dəfə isə, sanki qəzet yayımlanmadı... 
Elə bil kimsə bu məqalədən xəbər tutmadı... 
Ölkədə heç kimin diqqətini çəkmədi bu məqalə...
Nəhayət, on beş-iyirmi gün keçdikdən sonra Orduxan Mirzə Girdmana növbəti dəfə zəng vurdu.
-Bəs nə oldu, ay Girdman? Məni məqalənin müəllifi ilə niyə görüşdürmədin?
-Orduxan, indi o, rayondadır, şəhərə həftə sonu gəlməlidir. Bu dəfə gələn kimi sizi mütləq görüş-

dürüb, tanış edəcəyəm.
-Ay Girdman, axı bu məqalə ilə heç maraqlanan da olmadı. Bəlkə heç lazımı adamlara çatdırılma-

yıb?
-Nə danışırsan. Qəzet çap olunan günün ertəsi məktub vasitəsilə mənim yanımdan ondan çox ai-

diyyatı quruma göndərilib. Bölgədə də əlyayım vasitəsilə kifayət qədər yayımlanıb.
-Bəs nə oldu? Generalın adamlarından məqalə ilə heç maraqlanan olmadımı?
-General özü də yoxa çıxıb. Deyirlər iyirmi gündür evdən çölə çıxmır. Yaman təşviş içindədir. Onu 

tanıyanlar indiyədək bu qədər həyəcan keçirdiyini görmədiklərini söyləyirmişlər.
-Bəs sən deyirdin general Rusiyadadır...
-...
-Yaxşı, niyə susdun? Bu işi belə buraxmaq olmaz. Əgər general, doğrudan da bu qədər cinayətlər 

törədibsə, və yaxud həmin cinayətlərin törədilməsinə göstəriş veribsə, onun barəsində tədbir görmək 
üçün lazımı yerlərə rəsmi müraciətlər etmək gərəkdir. Yox, əgər belə deyilsə...

-Sən heç narahat olma. Bu işlə lap yuxarılarda çox ciddi məşğuldurlar. İnşallah, çox keçməz, nəti-
cəsini görərik. Biz daha bir məqalə dərc etmişik, indi mən onu sənin üçün gətirərəm.

On beş dəqiqə keçməmiş Girdiman redaksiyaya daxil oldu və məqalə dərc olunmuş qəzetin bir 
nüsxəsini onun masasının üstünə qoydu. “Siyasi meyid itkin düşüb” adlandırılan, Müsrət Səfərovla 
söhbətdən hazırlanan müsahibə qəzetin on ikinci və on üçüncü səhifələrində yerləşdirilmişdi. 

Orduxan Mirzə dərhal məqalə-müsahibəni oxumağa başladı. Girdman isə bir siqaret yandırıb dəh-
lizə çıxdı. O, siqaretini çəkib geri qayıdanda Orduxan müsahibəni oxuyub qurtarmışdı. 

-Hə, necədir? – Girdman onun münasibətini öyrənmək üçün soruşdu. 
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-Sənin baş qəhrəmanın Müsrət hələlik diri-diri danışır, çox ciddi ittihamlar irəli sürür. Hətta “siyasi 
meyid” ifadəsi işlədib. Əlbəttə, bu, yolverilməzdir, təhqir kimi başa düşüləcək.

-Elə belə də olmalıdır. Sən heç narahat olma. – Girdman arxayın-arxayın dedi.  
-Girdman, sən deyirsən e... heç narahat olma, amma mən çox narahatam. Sakitlik həmişə fırtınanın, 

təlatümlərin baş verəcəyinə bir xəbərdarlıqdır. İstənilən halda ittiham etdiyimiz adamın əks ittiham-
larına tuş gəlməyə hazır olmalıyıq. Sən bu işi çox da uzatma. Məni məqalənin müəllifi ilə görüşdür, 
görüm, bu nə məsələdir. Necə olub ki, general uzun müddət dövləti cinayətlərdə iştirak edib, həm də 
aparıcı, istiqamətləndirici olub, hüquq mühafizə orqanları isə buna göz yumublar...

İCRA APARATINDA QALMAQAL

Baharlı rayon İcra Hakimiyyəti binasının girişi qarşısında maşını saxlayıb düşdü. İti addımlarla 
binaya doğru addımladı. Giriş qapısının ağzında yadına düşdü ki, maşının qapılarını bağlamayıb. Tez 
geriyə dönüb açarın üstündəki düymələrdən birini başdı. “Şyolk” qapılar bağlandı. Bunu görən Ka-
mandar kişi binadan çıxıb Buludxana tərəf yüyürdü. 

-Oğul, maşını oradan götür, başçının gələn vaxtıdır. – dedi. 
Buludxan özünü eşitməməzliyə vurub yoluna davam etdi. Kamandar onun çox hirsli olduğunu 

görüb qarşısını almaq istədi, amma Buludxan onu yolundan eləyib getməyə can atdı. Beləcə tutaqlaş-
dılar.

-Kamandar, sən məni tanımırsan? Bilmirsən ki, burada mənim qabağıma çıxan oğul yoxdur? İndi 
Ərəbzəngi kimi nə kəsmisən qabağımı?

-Oğul, demirəm ki, binaya girmə. Deyirəm, başçının gələn vaxtıdır. Maşınını onun maşını dayanan 
yerdə saxlamısan. Çək kənara. Sonra yenə də gəl gir binaya. Nə işin var, gör. Həmişə gəlib-getdiyin 
yerdir. Burda indiyə kimi sənə gözün üstə qaşın var deyən olubmu?

-Kamandar kişi, get şlanqını götür, ağaclarını suvar, otunu, güllərini sula. 
Buludxan onu ehmalca yolundan kənarlaşdırıb yoluna davam etdi. Çatan kimi tələsik ağ, plastik 

qapını açıb içəri keçdi. Polis postunda Bəhruz dayanmışdı. Buludxanın bu gədədən əvvəlcədən zəhləsi 
gedirdi. Dişini dişinə qıcayıb salamlaşmaq istəsə də bacarmadı.

-Faiq gəlib?
-Yekə adamsan, bəs sənin salamın harda qaldı? Ay Buludxan, yenə nə olub? Lap yaz buludu kimi 

dolmusan!
Buludxan polisin yanından ötüb binanın birinci mərtəbəsində sağ küncdə yerləşən otağın qapısını 

açdı.
-Faiq hanı?
Yasəmən Buludxanın bir hoqqa çıxaracağını hiss edib qapıda onun qabağını kəsdi.
-Faiq müəllim məşğuldur. Qaçqınkomdan yanında adamlar var. İndi sizi qəbul edə bilməz.
-Çəkil qapıdan! 
-Buludxan müəllim, gözləyin. Bu nə hərəkətdir, eləyirsiniz? Dedim ki, yanında adamlar var. Çıx-

sınlar, yanına gedib deyərəm, bəlkə sizi qəbul edəcək.
-Ay qız, başımı xarab eləmə. Böyük rəis olub Faiq. Sənə deyirəm, çəkil qapıdan. Yoxsa, zorla kənar-

laşdırıb keçərəm.
-Dünya dağıla, buraxmaram. Sizə dedim ki, yanında adamlar var.
Bu zaman ucadan danışıldığını eşidib, nəyin isə baş verəcəyindən ehtiyatlanan Baharlı rayon İcra 

Hakimiyyəti qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri Faiq Həşimov qapını özü açdı.
-Burada nə olub, nə baş verir?
-Faiq, indi hansı aydır?
-Danışığını bil, Buludxan! Sənə nə indi hansı aydır?
-Mənə nə, deyirsən? Bilmirsən ki, mən Baharlı Əlillər Cəmiyyətinin sədriyəm? Sənə neçə dəfə de-

mişəm, Faiq, qaçqınları, məcburi köçkünləri incitmə. Sən isə hər dəfə, hər dəfə onları incidirsən. Bir 
arayış nəmənə şeydir, yazıb vermirsən. İnsanlar evlərini, obasını, hər nələri vardısa, hamısını itirib, 
Bakıya pənah gətiriblər. İnsanlar Qarabağ müharibəsində əzalarını itiriblər. Sən harda idin Qarabağ 
savaşı zamanı? Qardaşın, əmoğlun, dayoğlun iştirak ediblərmi müharibədə?

-Buludxan, meşədə deyilsən, səsini qaldırma burda. Camaat səni özlərinə vəkilmi tutub? Sənə nə, 
onlara arayış verildi, ya verilmədi?
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-Yenə də mənə nə, deyirsən? Mən sənə göstərərəm, mənə nə? 
Buludxan hirsini boğa bilmədiyindən geri qayıdarkən qapıya bir yumruq vurub keçdi. Polisin ya-

nından ildırım sürəti ilə ötüb liftin qapısı bağlı olduğundan pilləkənlərlə yuxarı qaçmağa başladı.
-Buludxan, dur! Buludxan, hara gedirsən? Buludxan, dur! – Xəbər eləyən növbətçi polis nə qədər 

çalışsa da Buludxanı saxlaya bilmədi. Buludxan az qala qaça-qaça ikinci mərtəbəyə qalxıb İcra Haki-
miyyəti başçısının birinci müavini Pənah Təhməzovun qapısını açdı.

-Pənah müəllim, belə olmaz axı?
-Buludxan, bu nə xəbərdir, səndən çıxmayan iş? Nə vaxtdan bəri qapını döyməmiş, salamsız, kə-

lamsız otağa daxil olursan? Özünü əla al. Söylə görüm, nə problemdir?
-Pənah müəllim, daha dözə bilmirəm. Hər gün yanıma şikayətə gəlirlər. Siz özünüz bilirsiniz ki, 

qaçqınlar, məcburi köçkünlər, Qarabağ əlilləri, kimin nə şikayəti varsa, mənə deyirlər.
-Buludxan, nə şikayət olub, baxmamışıq? İnsafın olsun, sən hansı xahişə, kimin xahişinə gəldin, 

yox dedik? Onlar sənin də, mənim də əzabkeşlərimizdir. Onlara biz dayaq durmasaq, kim durar?
-Pənah müəllim, bu iş sizlik deyil, Faiqlikdir.
-Faiq başa düşmürmü? Mən Ermənistanlı, sən Süngilandan, Faiq Qarabağdan. Hamımız dədə-ba-

ba torpağından didərgin düşməmişikmi?
-İş də elə orasındadır ki, Faiq bunları başa düşmür, başa düşmək də istəmir. Mən neçə aydır, de-

yirəm, Faiq, camaatın arayışlarını yaz ver, qoy aparıb müvafiq yerlərə təqdim etsinlər. O, isə yazmır.
-Nə deyib yazmır?
-Heç nə demir, yazmır. Sadəcə yazmır. Qaçqınlığı, məcburi köçkünlüyü nə qədər dəqiqləşdirmək 

olar? Qarabağ əlillərinə nə qədər şübhə ilə baxmaq olar? Qolunu, qıçını itirmiş insanı nə qədər get-gələ 
salmaq olar? Ay balam, bu insandır axı.., insan kərtənkələ deyil ki, qırılmış quyruğunun yerinə yenisi 
gəlsin. Qolu, qıçı kəsdilər, birdəfəlik qurtardı getdi.

Pənah Təhməzov siqaret yandırdı. Bir-iki qullab vurandan sonra telefonun dəstəyini qaldırıb hara 
isə zəng vurdu. Nömrə məşğul olduğundan əl telefonunu götürüb zəng etməyə cəhd etdi. Bu da alın-
madıqda yenidən daxili telefonun zəngini basdı. Selektorda polis növbətçisinin səsi eşidildikdə:

-Faiqi təcili buraya çağır. – dedi. Sonra üzünü Buludxana tutdu. – Özünü səbrli apar. Bir o qalıb ki, 
mənim yanımda nömrə çıxarasınız.

Buludxan da bir siqaret çıxardıb yandırdı. Tüstüsünü ciyərlərinə çəkə-çəkə gözləməyində idi. 
Amma nə qədər çalışırdısa da səbrini basıb özünü cilovlaya bilmirdi.

Heç üç-dörd dəqiqqə keçməmiş şöbə müdiri Faiq Həşimov qapını açıb içəri keçdi.
-Yoldaş Həşimov, nəyə görə indiyədək qaçqın və məcburi köçkünlərin arayışları paylanmayıb?
-Pənah müəllim, ötən ilə kimi hər bir qaçqına və məcburi köçkünə ayrı-ayrılıqda arayış yazılıb veri-

lirdi ki, kommunal xərclərə görə müvafiq idarələrə təqdim etsinlər. Ötən ilin sonunda bu işi asanlaşdır-
maq, vətəndaşların vaxtını almamaq, müvafiq idarələrdə arayış problemini sadələşdirmək məqsədilə 
Nazirlər Kabuneti qərar çıxarıb. Bu barədə Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri cənab Əli Həsənovun müvafiq əmri var. Həmin əmrə əsasən dəqiqləşdirilmiş siyahılar tərəfimiz-
dən təsdiq olunaraq müvafiq idarələrə göndərilir. Daha heç bir arayışa ehtiyac qalmır. 

-Hə, Buludxan bəy, bundan gözəl işə nə deyirsən? – Pənah Təhməzov siqaretindən dərin bir qullab 
vuraraq havasını göyə üfürdü, yarıciddi, yarıgülümsər vəziyyətdə soruşdu.

-Telefon işlətməyə görə məcburi köçkünlər neçə aydır ki, nəğd pul ödəyirlər. Hansı ki, hər ay üçün 
bir manat iyirmi qəpik dövlət, otuz beş qəpik isə vətəndaş tərəfindən ödənilməlidir. 

-Yaxşı, deyək ki, mən poçta siyahı göndərməmişəm. – Faiq Həşimov söhbətə qoşuldu. – Poçtda 
bilmirlər ki, keçən il qaçqın, məcburi köçkün olan bu il şəhər sakininə çevrilməyib.

-Haradan bilsinlər, yoldaş Həşimov. – Pənah Təhməzov bu dəfə hirsləndi. – Gedin, vəzifə bor-
cunuzu yerinə yetirin. Ayıblar olsun ki, indiyə kimi siyahıları göndərməmisiniz. Artıq ilin səkkizinci 
ayıdır. Siz bunun fərqindəsinizmi?

Faiq qabaqda, Buludxan isə onun arxasınca otaqdan çıxdılar. Faiq ayaq saxlayıb siqaret yandırdı. 
Buludxan ona heç bir əhəmiyyət yetirmədən ötüb keçdi.

-Ölsən də, partlasan da, çatlasan da sənə daha bundan sonra arayış yazmayacağam. – Pilləkənlərlə 
aşağı düşən Buludxanın arxasınca Faiq Həşimov deyinə-deyinə getməyə başaldı. – Lafa konçilas (ərkö-
yünlük qurtardı). Sən daha mənim qabağımda at oynada bilməzsən.

Buludxan hirsini boğaraq binadan çıxdı. Faiq də addımlarını yeyinlədərək pilləkənləri aşağı endi. 
Ancaq öz otağına dönmədi, Buludxanın arxasınca binadan çıxdı. 
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-Yaxşı iş gördün? Getdin məni satdın! Əlinə nə verdilər, Buludxan? – deyərək artıq sakitləşib get-
məkdə olan Əlillər Cəmiyyətinin sədrini qıcıqlandırmağa başladı.

-Satqın da özünsən, şərəfsiz də, alçaq da. – Buludxan bunları eşidən kimi cin atına mindi, tez  geri 
dönüb Faiqin üstünə yeridi. – İndiyədək yazmısan, bundan sonra da yazacaqsan. Mən həmişə bu bi-
naya kişi kimi gəlmişəm, istədiyimi eləmişəm. Çünki buna haqqım var. Mən Qarabağda vuruşmuşam, 
yaralanmışam, qanımı axıtmışam. Sənin kimi şərəfsizlik edib, qaçıb gizlənməmişəm.

Tutuşdular. Buludxan Faiqin yaxalığını ələ keçirdi, Faiq də onun yaxalığından bərk-bərk yapışdı. 
Dartışdılar, süpürləşdilər. Kamandar kişı haraya yetişdi. Ortaya girib araladı. Hirsindən özünü ələ ala 
bilməyən Buludxanın əlləri yaxalıqdan buraxılmırdı deyə güclə dartıb aralayanda Faiqin düymələri 
həyətə səpələndi.

-Polis, tut onu! Gördünüzmü o, mənə hücüm çəkdi? – Faiq Həşimov köməyə gəlməkdə olan Bəh-
ruzu görüb haray-həşir salmağa başladı.

-Məni bu işə qatmayın, Faiq müəllim. – Onları aralamaqda Kamandar kişiyə kömək edən polis 
çavuşu Bəhruz onun cavabını verdi. – Mən həyətdə baş verənlərə deyil, daxildə olanlara cavabdehəm.

Bu zaman Faiqin əlaltılarından Kərim haradansa gəlib özünü yetirdi.
-Tez olun, Polis İdarəsinə zəng vurun. Bu yaramaz mənə hücüm etdi. Məni vurdu, yaxamı cırdı, 

düymələrimi qırdı. Kamandar kişi də şahiddir, polis növbətçisi də, sən özün, Kərim, hər şeyi öz göz-
lərinlə gördün, Yasəmən də şahiddir. Aktlaşdırın, bu yaramazı mən tutdurmasam, əl çəkən deyiləm.

Buludxan bir az aralaşıb maşının yanına gəldi. Daha bir siqaret çıxarıb yandırdı. İndicə Faiqin zəng 
edib Polis İdarəsinə xəbər verəcəyinə əmindi. Təqribən yetmiş-səksən metrlikdə yerləşən Polis İdarə-
sindən iki-üç nəfər polisin gəlməsi zəng olunub xəbər verilməyi ilə birlikdə uzağı beş dəqiqə çəkərdi. 
Gəlib onu aparacaqlarını zənn etdiyindən siqaretini çəkib qurtarana kimi dayanıb polis nəfərlərinin 
gəlişini gözlədi. Artıq Faiqlə Kərimin çoxdan binaya daxil olduğunu, polislərin isə gəlmədiyini görüb 
siqareti yerə atdı. Bu zaman Kamandar kişi əli ilə “getmək” işarəsini verdi. O, sakitcə maşına oturub 
üzü Fəhlə prospektinə tərəf sürətlə sürüb getdi.

“MEHRİBAN DÜŞMƏNLƏR”

Orduxan Mirzə ilə Azər Gədəbəyli şəhərin ikinci geniş küçəsi hesab olunan yolun üzüyuxarı sol qı-
rağında yerləşən Şimal bölgə məhkəməsinin ikimərtəbəli inzibati binasına daxil olanda məhkəmə pro-
sesinin başlanmasına bir saat qalmışdı. O, bilsə də ki, məhkəmə on birin yarısına təyin olunub, qəsdən 
bir az tez gəlmişdi. Belə etməklə o, məhkəmədə baş verə biləcək bəzi detalları dəqiqləşdirər, özünü qar-
şıda yaranacaq qarşıdurma prosesinə hazırlayar, mümkün olsa iddiaçı tərəfin nümayəndələri barədə 
məlumat toplayardı. Amma onunla birlikdə yoldaşlıq xatirinə gələn Azərə vaxtı səhv saldığını bildirdi 

Onlar qatarla gəlmişdilər. Kupe yoldaşdarı iki amerikalı olmuşdu. 60-70 yaş arası, özlərinin dedi-
yinə görə turist səyahətinə çıxmış ər-arvadla dillərini bilmədiklərindən sərbəst danışmağı bacarmasa-
lar da yarı barmaq hesabı ilə, yəni işarələrlə, ya da ingiliscə bildikləri sözlər vasitəsi ilə demək istədik-
lərinin ucundan-qulağından bir-birlərinə başa salmışdılar.

Əcnəbi ər-arvadın dediyinə görə, onlar qədim yerli əhali olan indusların törəmələrindən idilər. 
Təqaüdə çıxdıqdan sonra dünya səyahətinə start vermişdilər. Danışmağı çox da sevməyən ər-indus-
dan fərqli olaraq arvad-indus ünsiyyətcil bir xanımdı.

-İngilislər hər hansı bir yerə yalnız maraqları müqabilində gedirlər. Biz isə turist kimi sadəcə gəz-
məyə, səyahətə gəlmişik.

Amma Orduxan sovet dönəmində hərbi təhsil aldığından uzun müddət zabit olaraq bu işlərdə təc-
rübə qazandığından onların dediyinə qəti inanmırdı. O, Azərbaycana gələn hər bir xaricinin öz xəfiyyə 
maraqları olduğunu yaxşı bilirdi.

Söhbət zamanı arvad-turistin danışığından o da bəlli oldu ki, onlar burada birinci dəfə deyillər. 
Azərbaycanlılar haqqında da kifayət qədər ətraflı məlumatları vardır.

-Siz azərbaycanlılar ona görə bədbəxtsiniz ki, ürəyinizdə nə mükəmməl həyat sevgisi, nə də 
mükəmməl nifrət hissi köklənməyib. Başınıza gələn müsibətlərin əksəriyyəti də yarımçıqlığınızdadır. 
Kamil savadınız, dünyagörüşünüz olmadığı kimi, vətənpərvərliyiniz, dini əqidəniz də yalançı xarakter 
daşıyır. Daha çox görüntü yaradıb, kiməsə xoş gəlmək istəyirsiniz. Bu isə heç kimə lazım deyil, fikirlə-
şirəm ki, heç özünüzə də.

Azərbaycanın səfalı yerlərinə, dilbər guşələrinin təsnifatına gəlincə isə səhər erkən pəncərədən 
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baxıb ətrafı seyr edən zaman əcnəbi qonaq nə dedisə, Orduxan tam təfsilatı ilə başa düşməsə də onun 
nə dediyini yoza bildi. O, buraları ya Saxara səhrasına bənzədir, ya da buralarla Saxara səhrasının heç 
bir fərqi olmadığını, insana eyni təsir bağışladığının fərqində olmadığını bildiridi.

-Bəs onda niyə Saxarada yox, Azərbaycandasınız? – deyə Orduxan Mirzə soruşduqda indus arvad:
-Okey, Azərbaycan, okey! – yüksəkdən belə deyib baş barmağını yuxarı qaldırmışdı.
Məhkəmə binasının giriş hissəsində skamyanın bəri küncündə qısılıb oturaraq yol təəssüratlarını 

götür-qoy edən zaman binaya daxil olanlardan ikisi onlara diqqətlə baxıb yaxınlaşdılar.
-Deyəsən, qonağa oxşayırsınız? – Onlardan bədəncə bir az dolu olanı soruşdu.
-Elədir, əmican. Bakıdan gəlmişik. – Birinci Azər dilləndi.
-Hansı işlə bağlı gəlmisiniz?
-Jurnalistik! – Adətən sirr verməyi xoşlamayan Orduxan Mirzə ağızucu qısa cavab verdi ki, əlavə 

suallarla bezdirməsinlər.
-Aha, belə de. Müsrətin işi ilə bağlı gəlmisiniz. Bəs Müsrət özü hanı? Onunla görüşmüsünüzmü? 

Bir gör Müsrətin qanacağına bax. Qonaqları gəlib, o, isə Allah bilir, hardadır. Çay içmisinizmi? Hər 
halda qonaqsınız, gedək bir çay içək. – Həmin adam məhkəmə binasının arxasını göstərdi, görünür 
orada çayxana var imiş.

-Çox sağ olun. Çay da içmişik, çörək də yemişik.
-Məni düzgün başa düşün. Siz Şimal bölgəsinə gələn nə birinci, nə də sonuncu jurnalistsiniz. Bizim 

camaat jurnalistlərə həmişə hörmətlə yanaşıb.
-Elə ona görə məhkəməyə veriblər?
-Məhkəməyə sizi yox, Müsrəti veriblər. Gədə, dinc durmur, adamdan hara gəldi, şər-böhtan yazıb, 

o, da ictimaiyyət qarşısında adını təmizə çıxartmalıdır, ya yox? Məcbur olub məhkəməyə müraciət etdi.
-Vəkil gəldi. – Elə bu vaxt Orduxangillə söhbət edən adamın yanındakı dilləndi və hər ikisi qapı-

dan yenicə içəri daxil olmuş ortaboy, dikbaş, başını poluboks qırxdırmış kəkilli adama yaxınlaşdılar. 
Qapının ağzında nə isə pıçıldaşıb dəhlizə keçdilər. Vəkil dedikləri adam əlindəki portfelini yelləyə-yel-
ləyə dəhliz boyu irəlilədi. Gah bu otağın qapısını açıb içəri baxdı, gah o biri qapını açıb kiminləsə sa-
lamlaşdı. Onların üçü də dəhlizin sonunda gözdən itdi.

...Hakim məhkəmə zalına vaxtında gəldi. Toplaşanlar çox gözləmədi. İlk sualla məhkəməyə gələn 
tərərfləri dəqiqləşdirdi. Katib iddiaçının və qəzetin nümayəndələrinin gəldiyini bildirdi. Bu vaxt sanki 
indicə görürmüş kimi bayaq Orduxangillə maraqlanan adam ayağa qalxdı.

-Müsrətgil də burdaydı. Bayaq bizimlə birlikdəydilər. Çayçıda çay içirdilər.
Onunla birlikdə gələn ikinci adam müdaxilə edib replika atdı.
-Müsrət deyir ki, qəzetin nümayəndəsi gəlməyib. Mən onsuz məhkəməyə girib nə danışacağam?
-Əgər burdadırlarsa, çağırın gəlsin. – Hakim üzünü iddiaçı tərəfin nümayəndələrinə tutdu.
-Mən çağıraram. 
Elə o dəqiqə bayaq onlarla danışan birinci adam məhkəmə zalını tərk etdi. Heç ikicə dəqiqə keç-

məmiş geri qayıtdı. Onun arxasınca daha iki nəfər zala daxil oldu. Hardasa 60-65 yaşında ortaboylu, 
dolu bədənli, başının ortasından bir az dazlaşmış və onun arxasınca ondan boyca azacıq balaca, seyrək 
bığlı, arıq adam içəri keçib skamyalardan birində əyləşdilər. Orduxan hamını diqqətlə izləsə də hələ 
ki, kimin kim olduğunu ayırd edə bilmirdi. Onun üçün əsas məsələ “Vəkil” tablosu yazılmış masa-
nın arxasında oturan adamın potensialını dəqiqləşdirmək və hakimin hərəkətlərindən onun nə qədər 
ədalətli olduğunu müəyyənləşdirmək idi.

O, nə qədər çalışsa da ötən bu iki ay müddətində Müsrətlə görüşə bilməmiş, işin mahiyyətini 
dəqiqləşdirməmişdi. Hər dəfə Girdman bir bəhanə gətirib onların görüşünü, sözün əsl mənasında “ən-
gəlləmişdi”. Bu məsələ, bəlkə, ona belə görünürdü. Çünki Orduxan Bakıda olarkən ya Girdman özü 
Şəmkir rayonunda olur, ya da Müsrət bölgəyə yollanırdı. Orduxan bölgələrə hər hansı bir problemlə 
əlaqədər yollanan zaman isə Girdman ona zəng vurub harda olduğu ilə maraqlanırdı. Sonra da heyfs-
lənərək:

-Bax, sən indi Bakıda olsaydın, mütləq Müsrətlə görüşdürərdim. – deyərdi.
Məhkəmə məsələsini Girdman bilsə də bir neçə gün, yəni məhkəmədən çağırış gələnədək Or-

duxandan gizlin saxlamışdı, hər halda onu xəbərdar etməmişdi.
-Onsuz da xəbər tutacaqdın. – deyə Girdman özünə bəraət qazandırmağa çalışmışdı. – Bəd xəbəri 

qabaqcadan xəbər verib əhvalını pozmağa nə lüzum.
Məhkəmə çağırışı avqustun on üçünə təyin olunsa da həmin vaxt Orduxanın məhkəməyə getmə-
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sinə Girdman razılıq verməmişdi.
-Sənin əziyyət çəkib buradan uzaq məsafədə yerləşən bölgə məhkəməsinə getməyinə ehtiyac yox-

dur. Müsrətgil özləri hər şeyi yoluna qoyacaq. Məhkəmə boş şeydir. Bir də onlar elə şeylər danışırlar 
ki..

-Nə danışırlar?
-Lazımın cinayətlərindən danışırlar. Deyirlər ki, Federal Təhlükəslik Xidməti bölgə üzrə şöbəsində 

iyulun ikisində ona cinayət işi açıblar. Araşdırmalar gedir. Çox güman ki, beş-on günə Lazım həbs 
olunar, onda da hər şey yoluna qoyular.

Odur ki, həmin vaxt Orduxan Mirzə məhkəməyə məktub göndərməklə kifayətlənmişdi. Amma 
nə beş, nə də on beş gün keçəndən sonra da heç nə dəyişməmisdi. Artıq ikinci çağırış vərəqi gəlmişdi. 
Məhkəmənin növbəti baxış iclası sentyabrın birinə təyin olunmuşdu. Uzun müddət dövlət qulluğun-
da çalışan Orduxan Mirzə isə özlüyündə məhkəmənin çağrışından yayınmağı həm normal qəbul edə 
bilmir, həm də özünə rəva görmürdü. Elə ona görə də Girdimana heç bir xəbər eləmədən qəflətən 
məhkəməyə gəlmişdi. Bu ərəfədə Müsrətlə görüşməyin də əhəmiyyətsiz olduğuna qərar verib sadəcə 
prosesin gedişini izləyirdi.

MƏHKƏMƏDƏ

Hakim Brusel Məmmədov məhkəmədə ümumi qaydaya müvafiq çıxış üçün sözü iddiaçı tərəfin 
nümayəndəsinə verdi. Çoxlarının “Adolf” ləqəbi ilə tanıdığı Semyon Lazımsoy ayağa qalxmadan, xü-
susi əda ilə iddia ərizəsini oxumağa başladı. 

“Hörmətli məhkəmə! Məlumat üçün bildirirəm ki, sabiq millət vəkiliyəm, uzun müddət bölgə Xalq 
Deputatları İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişəm. 21 il müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmı-
şam. İki ali təhsilim var”. 

-İkisi də saxta.
Saleh Yusifli atmaca atdı. Semyon atmacanı eşitsə də qulaqardına vurub oxumağına davam etdi. 

Saleh Yusiflinin atmacasına başını aşağı salıb qarşısındakı vərəqlərə nə isə qeyd edən hakim də əhə-
miyyət vermədi. 

“Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif edilmişəm. Hazırda “Məişət Xidməti” şirkətinin direktoru vəzifəsin-
də işləməklə böyük bir kollektivə rəhbərlik edir, neçə-neçə ailəyə çörəkpulu verirəm”. 

-Yalansa atana lənət! – Saleh Yusifli özünü saxlaya bilmədi. – Sən onların çörəkpulunu əlindən 
alma, pul verməyin lazım deyil.

-Sakit! 
Hakim Brusel başını qaldırmadan çəkici masaya döyəclədi, ortada sakitlik yarandı. Semyon oxu-

mağına davam etdi.
“Vətənimizin mədəniyyət və ticarət mərkəzlərindən biri olan Şimal bölgəsində yaşamaqla bərabər 

onun siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatında əlimdən gələni əsirgəmirəm. Bütün şüurlu həyatımı...”
-Görəsən, bunun şüursuz həyatı nəyə sərf olunub? – Azər astadan Orduxan Mirzənin qulağına 

pıçıldadı.
“vətənimizin tərəqqisinə, xalqımızın xoşbəxt və firəvan yaşamasına sərf etmişəm”.
-Sən kimsən axı? Xalqın xoşbəxt və firəvan yaşamasının qayğısına qalasan? – İndi də Orduxan Mir-

zə Azərin qulağına pıçıldadı. 
-Boş sözlərdi də deyirlər. – Azər astadan cavab verdi. 
“Bunun sayəsində bölgəmizdə kifayət qədər nüfuz və hörmət qazanmışam. Təəssüflər olsun ki, qa-

zandığım uğurlara qısqanclıqla yanaşan şəxslər də çoxdur. Belələrindən biri də Orduxan Mirzədir. O, 
məni tanımadığı halda, kimlərinsə diqtəsi ilə barəmdə böhtanla, təhqirlə dolu məqalələr dərc etdirir”.

-Bizdə ki cəmi bir məqalə dərc olunub. – Orduxan Mirzə astadan dilləndi. 
-Bizimkilər şişirtməkdə pərgardır. – Azər cavab verdi.    
Əslində onu tanıyanların dediyinə görə, Semyon özü-özünə bu ləqəbi qoymuşdu. Hər yerdə, daha 

çox makler, jurnalist, hüquqşunas və avaraların toplaşdığı çayxanalarda olar, dilini laqqıldada-laqqıl-
dada hamı eşitsin deyə ucadan danışar, aidiyyatı oldu-olmadı dosta-tanışa fərq qoymadan mübahisəyə 
başlayar, mübahisə qızışandan sonra çaypulunu ödəməmək üçün “mənə də Adolf deyərlər, görərsi-
niz” deyib aradan çıxan Semyonu hamı belə tanıyırdı. Amma bir dəfə də olsun onu saxlayıb, kim tərə-
findən, nəyə görə “Adolf” ləqəbi ilə şərəfləndirildiyini soruşan olmamışdı. Heç özü də bilmirdi ki, belə 
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bir ləqəb ona başucalığı gətirir, yoxsa...
Çox danışdığından, düz və ya yalan dediyinin fərqinə varmadan tez-tez cinayət məcəlləsinin adını 

çəkər, maddələrdən şitatlar gətirərdi. Odur ki, əhatəsində olan yarımçıq “professorlar” onu “biləndər 
hüquqşunas” kimi tanıyırdılar. Görünür, hakim Bruseli də onun elə bu bacarığı ovsunlamışdı. Yoxsa, 
geydirmə hüquqşunası Lazıma lazım bilməzdi. Lazım da özünə görə elə-belə Lazım deyildi, ondan hər 
yoldan ötən hüquqşunas pul qoparmağı bacarmazdı.

İndi Semyonun xüsusi vurğu ilə iddia ərizəsini oxuması Orduxanı düşünməyə məcbur etdi. Ona 
elə gəldi ki, poçt vasitəsilə göndərilən iddia ərizəsini yetərincə öyrənməyib. Sonra diqqət yetirib din-
lədikdə səsləndirilənlərdən başqa bir şey olmadığını dərk etdi. Gözlərini hakim Bruselə zilləyib onun 
hansı anlar yaşayacağını müşahidə etməyə başladı. Bunu Brusel də dərhal sezdi. Bu arada məqalə 
müəllifinin nümayəndəsi Saleh Yusifli yenə də replika atdı.

-Onları oxumaya bilərsən. Lazım haqqında yazdığın o gözəl sözləri oxumağın nə lüzumu? Lazı-
mın necə bir şərəfsiz olduğunu bütün bölgə bilir. Onu tanımayan varmı? Kim bilmir o, nə əməllərin 
sahibidir?

-Sakit! Sakit! – Hakim əlindəki çəkici hirsli-hirsli masaya döyəcləyərək müdaxilə etməyə məcbur 
oldu. – Yerinizdən danışmayın. Sizə də söz veriləcək. – Sonra isə Orduxan Mirzənin ona zillənmiş 
baxışları qarşısında sanki özünü birtəhər hiss etsə də gülümsündü. – Məhkəmə futbol oyunu kimi bir 
şeydir. Hansı tərəf qol vura bilsə, hakim o tərəfi qalib hesab edir. Hər iki tərəfə imkan veriləcək çıxış 
etməyə, sübut, dəlillər gətirməyə. Hansı tərəf qol vura bilsə, mən də o tərəfin xeyrinə qətnamə çıxara-
cağam.

Semyan Lazımsov iddia ərizəsini oxumaqda davam etdi:
“Hörmətli məhkəmənin nəzərinə çatdırıram ki, cavabdehlər və onları əhatə edənlər paytaxtda 

qrup halında birləşərək haqqımda qəzetlərdə həqiqətə uyğun olmayan məqalələr dərc etdirir. Sonra 
həmin qəzetin nüsxələrini bölgədə payladaraq guya orada yazılanların həqiqət olduğunu isbatlama-
ğa çalışırlar. Bununla da barəmdə olduqca xoşagəlməz təsəvvür formalaşdırırlar. Onların bu hərəkəti 
məni bölgə ictimaiyyəti qarşısında gözdən salmağa, işgüzar nüfuzuma zərər vurmağa, ailəmə qarşı 
pis rəy yaratmağa xidmət edir. Bununla da, hesab edirəm ki, cavabdehlər mənim işgüzar nüfuzuma 
xələl gətirməklə bərabər, həm də şərəf və ləyaqətimi alçaltmış, böyük mənəvi zərər vurmuşlar. Qəzetin 
nüsxəsini əldə etdikdən sonra sarsıntıdan iyirmi gün evdən çölə çıxmamışam. El içində rüsvay olmu-
şam, hələ də özümə gələ bilməmişəm. Mənə və ailəmə dəymiş mənəvi, psixoloji zərəri heç bir vasitə 
ilə kompensasiya etmək mümkün deyildir. Buna baxmayaraq ölkə Konstitusiyasına sığınır, qanunun 
müvafiq maddələrini əldə rəhbər tutaraq məhkəmədən xahiş edirəm:

-yazılanlara qəzet vasitəsilə təkzib verilməsinə və üzr istənilməsinə,
-vurulmuş mənəvi zərərin əvəzi olaraq cavabdeh Müsrətdən yüz min manat, “Gizli Bakı” qəzetin-

dən isə əlli min manat alınaraq mənə verilməsinə dair,
-nümayəndəmə ödəmiş olduğum min manat cavabdehlərdən müştərək qaydada alınaraq mənə 

verilməsinə dair qərar çıxarılsın! 
-Bəs bayaqdan bu deyir ki, el içində rüsvay olmuşam, küçəyə çıxa bilmirəm, təhqir olunmuş şərəf 

və ləyaqətimin əvəzini heç nə ilə kompensasiya etmək mümkün deyildir, sonra da pul istəyir. Belə çıxır 
ki, türklər demiş, “ver parasını, söy anasını”, budurmu haqq və ədalət? – Orduxan yerindən coşdu. 

İddia ərizəsi oxunub qurtaran kimi hakim sözü birinci və əsas cavabdehə verdi. 
-Çıxış üçün söz cavabdeh Müsrət Səfərova verilir. 
Müsrət könülsüz olaraq yerindən qalxdı. Qəribəlikdən, bəlkə də, daha çox ehtiyatlandığını büruzə 

verərək kürsiyə yaxınlaşdı. Ani olaraq karıxdı. Nə deyəcəyini, nədən başlayacağını, necə başlayacağını 
bilmədiyini nümayiş etdirərək məsum baxışlarla hakimə baxdı. Hakimin gözlərində ümid şöləsini gö-
rüb birdən danışmağa başladı.

-Möhtərəm hakim! Bunlar mənnən nə istəyirlər? – Əli ilə iddiaçı tərəfin adamlarını göstərdi. –  Ma-
lımı, mülkümü, əmlakımı əlimdən alıblar. Quru canımı götürüb bölgədən cıxıb getmişəm. Yenə də əl 
çəkmirlər. Mən bilmirəm nə edim.

-Özünüzü ələ alın. Nə etmək lazım olduğunu mən sizə hazırlıq iclasında demişdim. Məqalədə 
yazdıqlarınızı sübut etməlisiniz. İndi deyin, görüm şahid gətirmisiniz?

-Nə şahid gətirəcəyəm? Qəzetdə yazılanları gərək dövlət idarələrindən soruşasınız. Biz vətəndaşıq. 
Bizim sorğumuza cavab vermirlər. On beş gün ərzində arxivdə tozun-torpağın içində eşələndik, heç 
nə tapmadıq. Lazım sənədləri məhv edib, arxivə təhvil verməyib. Siz onun özündən soruşun, görək, 
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sənədləri arxivə niyə təhvil verməyib.
-Müsrət, siz məqalədə yazmısınız ki, Lazım otuz molla üçün dəmirçiyə armatur uclu əsa düzəlt-

məyə sifariş verib. 
-Bu çox ciddi ittihamdır! – Elə bu vaxt hamısının vəkil adlandırdığı Semyon replika atdı, amma 

hakim ona əhəmiyyət vermədi.
-Bunu sübut edə bilərsiniz?
-Çağırın, mollalardan soruşun. Onlardan səkkizi iş alıb, “srok”a gedib, ancaq Lazımı satmayıblar. 

Çünki Lazım “kalon”da “nadzor”a pul verib onlarla görüşüb. Dil töküb yalvarıb. Deyib ki, siz məni 
satmayın, kömək edib çıxaracağam. Sonra da evlərinizə hər cür kömək edəcəyəm.

-Mən etiraz edirəm. – Semyon bu dəfə əlini qaldırdı. – Cavabdeh mahiyyəti üzrə danışmır.
-Sən nə deyirsən orda? – Müsrətin nümayəndəsi Saleh Yusifli ayağa qalxıb danışa-danışa kürsüyə 

tərəf addımladı. – Sən, vabşe hardaydın? Bunları sən bilirsən, ya mən? Hamı bilir ki, Lazım necə adam-
dır. Məxfilik xatirinə bəzi şeyləri demirəm. Federal Təhlükəsizlik Xidmətində ona cinayət işi başlayıb. 
– Üzünü Müsrətə tutdu. – Sən dayan, özüm danışacağam. – Müsrəti kənarlaşdıraraq kürsüyə yaxınlaş-
dı. – Əslində bu məsələ, siz bilmirsiniz, burada baxılmalı deyil. Aidiyyatı orqanlar xəbərdardır. Artıq 
bu işlə məşğul olurlar. 

Müsrət keçib qabaq cərgədə oturdu. Diqqətlə onun nümayəndəsini dinləyən hakim:
-Bir dayan! – deyib ciddiləşdi. – Sizin nümayəndə olmaq üçün etibarnaməniz varmı?
-Əlbbətə var, işin içində olmalıdır. – Saleh Yusifli tez dönüb Müsrətə baxdı. Onun göz vurması 

Orduxan Mirzənin nəzərindən yayınmadı. – Sən etibarnaməni neylədin?
-Təhvil verdim dəftərxanaya. – deyə Müsrət ayağa qalxdı.
-Gedin, etibarnaməni dəftərxanadan alıb, tez bura gətirin. Etibarnaməni dəftərxanaya niyə verirsi-

niz? Məgər iş dəftərxanadadır? İş artıq icraatdadır, baxılır, siz də deyirsiniz etibarnaməni dəftərxanaya 
təhvil vermişəm. – Hakim üzünü bozardıb Saleh Yusifliyə tərəf tutdu. – Əvvəlcə etibarnamə gəlsin, 
sonra baxarıq, siz nə danışacaqsınız.

Qabaqda Saleh Yusifli, arxasınca da Müsrət ildırım sürətilə məhkəmə salonunu tərk etdilər. Nəh-
məti Bəşir replika atdı.

-Bir parça kağızın arxasınca ikisi niyə getdi?
-İndi də “Gizli Bakı” qəzetinin nümayəndəsi Orduxan Mirzəni dinləyək. – Onlar çıxan kimi hakim 

üzünü Semyon Lazımsoya tutdu. – Görək o, nə deyir.
-Möhtərəm hakim! – Kürsüyə yaxınlaşan Orduxan Mirzə bunu deyib qısa fasilə elədi. İstədi desin, 

hörmətli məhkəmə iştirakçıları, sonra da fikirləşdi ki, həm yazıb bunların bosunu biabır etmişik, həm 
də hörmətli deyə müraciət, belə olmaz. – Onu qeyd etmək istərdim ki, SSRİ dağılar-dağılmaz Azər-
baycanda bir çox millət, vətən, azadlıq deyən vətənpərvərlər meydana çıxdı. Zaman keçdikcə onların 
hansının doğru, hansının səhv hərəkətlərə yol verdiyi aydınlaşdı. Mən demirəm ki, Lazım pis adamdır. 
Bəlkə də o, doğma rayonu üçün daha çox yaxşılıqlar etmək istəyib, amma iş tərsinə alınıb. Çünki onun 
Bakıda, Moskvada əlaqə saxlayıb tapşırıqlar aldığı adamlar belə olublar.

-Mən etiraz edirəm. Mahiyəti üzrə danışmırsınız. – Semyon yenə də əlini qaldırıb onun çıxışını 
saxladı.

-İmkan ver, görək nə deyir. – Hakim əsəbi halda onu dayandırıb baş redaktorun danışmasına icazə 
verdi.

-Möhtərəm hakim, bildiyiniz kimi qərb bölgəsindənəm, Süngülandanam. Şimala gəlişim də birinci 
dəfədir. Nə Lazım tanıyıram, nə Müsrət. Müsrətin sifətini məhkəmədə birinci dəfədir görürəm.

-Mən deyirəm də, bu məsələ Müsrətlik deyil. – Semyon dodaqaltı mızıldanıb hakimə eyham vur-
du. – Möhtərəm hakim, sualım var.

-Qoy danışsın, sualları sonra verərsən.
-Mən ilk öncə təklif edirəm, ağsaqqal tapıb tərəfləri barışdırsınlar, hər şey qurtarıb getsin. Məsələ 

böyüməsin. Qəzetdə yazılıb, yazılıb da, yazılmamış olsun.
-Barışıq üçün mən təklif vermişdim. – Hakim bildirdi. – Tərəflər barışığa gəlmədilər. Orduxan, 

sizlik burada bir şey yoxdur. Müsrət yazılanları sübuta yetirərsə, qəzetlik nə var ki. Sən sadəcə olaraq 
məsələni mahiyyəti üzrə danış, bəzi həqiqətləri bilək.

-Həqiqət bunlardan ibarətdir ki, qəzetin əməkdaşı Girdman Məmmədov məqaləni təqdim edib, 
özü də çapa hazırlayıb.

-Sual olarmı? 
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Semyon yenə üzünü hakimə tutdu. Bu dəfə razılıq alıb sevincək dilləndi: 
-Cavabdeh, deyin görək məqalənin əlyazması redaksiyada saxlanılırmı?
-Bəli, saxlanılır. – Cavab dərhal səsləndi.
-Onda cavab verin, görüm, nə üçün məhkəməyə məqalənin əlyazmasının deyil, kompüter, çap 

variantının surətini göndərmisiniz?
Orduxan istədi soruşsun ki, ay çox biləndər hüquqşunas Semyon, siz falçı, yoxsa münəccimsiniz? 

Məqalənin əlyazmasının olub-olmadığını hələ müəyyənləşdirmədən iddia ərizəsində qeyd etmisiniz 
ki, Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında Qanunun onuncu maddəsi redaksiya tərəfindən kobudca-
sına pozulub, yəni əlyazma yoxdur. Yenə də “lənət şeytana” deyib fikrindən vaz keçdi. Burada o, hələ 
ki, cavabdeh olaraq müdafiəyə hazırlaşmalıdı. Həm də portnyoru Müsrəti yaxşı tanımırdı, onun po-
tensialını bilmirdi. Odur ki, balansını saxlamaq, istənilən anda manevr edib işdə dönüş yaratmaq üçün 
sonadək qarşı tərəfin potensialını aşkarlamağa çalışmaqda davam etməyə üstünlük verdi. Hakimin də 
iddiaçı tərəflə birgə mövqe tutması diqqəti daha aydın cəlb edirdi.

-Əlyazma qəzetin əməkdaşı Girdiman tərəfindən şəxsən qəbul edilib, poçtla redaksiyanın ünva-
nına göndərilməyib. Kiril qravikasıyla yazılıb, çətin oxunacaq vəziyyətdədir. Odur ki, biz kompyuter, 
çap variantının surətini məhkəməyə göndərməyi məsləhət bildik.

-Daha bir sualıma cavab verin. Siz Əhmədi tanıyırsınızmı?
-Bu lap “Əhməd haradadır?” kinosundakı fraqmentə bənzəyir. Siz hansı Əhmədi nəzərdə tutursu-

nuz? Mən çox Əhmədlər tanıyıram.
Bu ərəfədə Saleh Yusifli heç kimə məhəl qoymadan məhkəmə salonuna daxil oldu. Arxa oturcaqda 

nəyi isə unudubmuş kimi keçib götürmək imitasiyası yaratdı.
-Əslən Palıdlı bölgəsindən, Divanalılar kəndindəndir, “Korrupsiya və Camaat” jurnalının baş re-

daktoru işləyir.
-Mən siz dediyiniz Əhmədi tanımıram. Nəinki onun haqqında eşitməmişəm, heç belə bir jurnalın 

mövcudluğu barədə xəbərim də yoxdur.
-Yalan deyir. Mən inanmıram. – Semyon yerindən etirazını bildirdi. – Bu məqaləni yazmaq Müsrə-

tin işi deyil, Əhmədin işidir. Müsrət, təkər yamayan belə məqalə yaza bilməz.
-Etibarnaməni tapdınızmı? – Hakim bu arada Saleh Yusiflidən soruşdu.
-Müsrətlə Rafiq axtarırlar. – Saleh salonun ortasına yaxınlaşdı. – Bu iş belə qalmayacaq. Özünüz 

görəcəksiniz. Mən ömrüm boyu Lazıma yaxşılıq eləmişəm. Müsrəti indi tanımışam. Sizin kimi pul alıb 
adam müdafiə etmirəm. Onun mənə pulu lazım deyil. Bir insan kimi yazığım gəlir, müdafiə edirəm. – 
Danışa-danışa çıxıb getdi.

Bu zaman hakimin cib telefonuna zəng gəldi. O, başını yana əyib sakitcə kiminləsə iki kəlmə danış-
dı. Sonra telefonu bağlayıb cibinə qoydu.

-Növbəti məhkəmə prosesi... 
Hakim ağzını açıb vaxtı elan etmək istəyirdi ki, Semyon əlini qaldırıb razılıq almadan danışdı.
-Ayın on beşindən sonraya qalsın. Ayın yeddisinədək buralardayam. Bir də on beşindən iyirmi 

üçünədək burada olacağam.
-Deməli belə, növbəti məhkəmə prosesi on altısına, saat on otuza təyin olunur. Yeni sübutlarınızı, 

vəsadətlərinizi hazırlayın. Əlavə olaraq məktubla tərəflərə xəbər çatdırılacaq. – Üzünü Orduxan Mir-
zəyə tutdu. – Sizin etibarnaməniz yoxdur, eləmi?

-Məktub göndərmişik.
-Hə, siz axı həm də qəzetin baş redaktorusunuz, onda yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi gətirməyi unut-

mayın.                                                
SÖVDƏLƏŞMƏ

Hakim otaqdan çıxan kimi Orduxanla Azər məhkəmə salonunu tərk etdilər. Min bir düşüncələr 
içərisində çıxış qapısına yaxınlaşdılar.

-Nə etmək fikrindəsən? – Azər üzücü sükutu pozub soruşdu və cavabını gözləmədən özü də əlavə 
etdi. – Bəlkə, bura gəlmişkən hakimlə görüşəsən!

-Hakimlə görüşməyin heç bir lüzumu yoxdur. Onlar hamısı eyni trayektoriya üzrə hərəkət edirlər. 
Pul aldıqları tərəfi sıxma-boğmaya salır, onların gözünü açır, nəyə istinad edib hansı məqamların üzə-
rində dayanmağa işarə verir, məğlub ediləcək tərəfin başının altına qalın-qalın balışlar düzür ki, biçarə 
yaxşı mürgüləsin.
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-Hər ehtimala qarşı görüşsəydik, pis olmazdı.
-Görüşüb nə danışacağıq? Eşitmədinmi nə dedi? Dedi ki, qəzetlik burada heç bir iş yoxdur. Əsas 

məsələ Müsrətin yazdıqlarını sübut etməkdir. Əgər o, yazdıqlarını sübut edə bilsə, iş də qurtarıb gedər. 
İndi biz bununla hakimin mövqeyini müəyyənləşdirə bilərik. Amma nə qarşı tərəfin güc və imkanları-
nı öyrənməmişik, nə də məqalə müəllifinin özünü görməmişik.

Onlar beləcə danışa-danışa rayon məhkəməsi binasının həyətinə düşəndə artıq qarşı tərəfin ma-
raqlarını müdafiəsi naminə məhkəmə salonunda oturub müşahidə aparan o biri iki nəfər maşınlar 
dayanan yerdə ağacın kölgəsində durmuşdular.

-Onlara yaxınlaşacaqsanmı? – Azər xəbər aldı.
-Niyə də yaxınlaşmayaq? Onlarla dədə-babadan düşmən deyilik ki? Təsadüfi bir məqaləyə görə 

umu-küsü qurmağa dəyməz. – Orduxan danışa-danışa hələ beş-altı addımlıqdan onları salamladı.
-Bir daha salamlar olsun. Mərdimazara da lənətlər yağdırılsın. Belə bir füsunkar bölgəyə qırx dörd 

illik ömründə ilk dəfə ayaq basasan, o da məhkəmə münasibətilə. – Sözünə bir az ara verib: – Tanış 
olaq! – dedi və ilk olaraq əl uzatdı. – Mən, Orduxan Mirzə, süngülanlı, dostum Azər isə gədəbəylidir.

-Çox gözəl! – deyə qarşı tərəfin adamları onlarla salamlaşıb tanışlıq verdilər.
-Nəhməti Bəşir.
-Saqif
-Mən əlbəttə ki, Şimal bölgəsinin gözəl torpağına ilk gəlişimlə bu yerin insanları ilə belə bir şə-

raitdə tanış olmaq istəməzdim. – Orduxan aralığa mövzu qoydu. – Amma nə edəsən? Artıq iş-işdən 
keçib. Məqalə yazılıb, qəzetdə dərc edilib, bölgədə yayımlanıb. Sizin adamınız da məhkəmə qarşısında 
iddia qaldırıb. Əlbəttə ki, buna onun haqqı var. Ancaq məni düşündürən başqa məsələdir. – Qarşı 
tərəfin adamlarının onu diqqətlə dinlədiklərini görüb mətləb üstə gəlməyə başladı. – Burada yazan da, 
haqqında yazılan da sizin adamlardır. Mən süngülanlı balası iki əminəvəsinin arasına girmək istəməz-
dim. Məhkəməyə qədər ağsaqqal tapıb Müsrətlə Lazımı görüşdürmək, barışdırmaq olmazdımı? On-
ların arasında hər nə problem vardısa sülh, danışıq yolu ilə ortaq məxrəcə gəlib həmin məsələni həll 
etmək mümkünsüzdürmü?

-Deyir, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Nizamidən olsaydı? – Özünü Nəhməti Bəşir kimi təqdim 
edən qarşı tərəfin bədəncə və yaşca nisbətən sinni nümayəndəsi söhbətə qoşuldu. – Əlbəttə ki, Lazım 
Müsrətlə görüşdü. Onun istədiyindən də artığını ödəyəcəyinə söz verdi. Ancaq Müsrətin ixtiyarı öz 
əlində deyil. Bir qrup əsli-nəsli təmiz olmayan, erməni qarışıqlı dələduzlar Müsrətin başına kəndir 
bağlayıb hansı tərəfə istəyirlərsə, o tərəfə də sürüyürlər. Daha bu o işdən keçib. Görək axırı nə olur. Siz 
deyin görək, bu oyuna necə qoşulmusunuz?

-Biz heç bir oyuna qoşulmamışıq – Müsrətin də sifətini indi birinci dəfəydi məhkəmədə görürdük. 
Sadəcə olaraq Girdman adlı əməkdaşımız məqaləni gətirib, biz də dərc etmişik. Lap məsləhətdirsə, 
Lazım müəllimin özü ilə də gedək görüşək. Nə lazımdısa, biz tərəfdən tədbirlərini görək. Bəs vəkiliniz 
necə oldu?

-Yəgin Brusel müəllimin yanındadır. – Nəhməti Bəşir bunu təzəcə demişdi ki, vəkil dedikləri şəxs 
məhkəmənin çıxış qapısında göründü. – Odur gəlir. Semyon çox savadlı və ağıllı oğlandır, indi gələr 
söhbətləşərik, görək nə deyir.

Nəhməti Bəşir bir az dərindən tanışlıq üçün əlavə suallar verib səmimiyyət göstərməyə başladı. 
Tanışlıq zamanı Azər Gədəbəyli ilə az qala qohum çıxacaqdılar. Azərin atasının əmi nəvəsi Lətif müəl-
limin qızı Unsiyyə Nəhməti Bəşirin qardaşı Məmmədin kirvəsi Qulamın oğlu Bərxudarın həyat yolda-
şı idi. Gənclər toy etdikdən sonra Türkmənistanda yaşayırdılar. Artıq beş il idi ki, ildə bir dəfə on-on 
beş günlüyə Bakıya gəlir, qohum-əqraba ilə görüşür, sonra da qayıdıb gedirdilər. Nədənsə, son iki ildə 
bir dəfə də olsun gəlməmişdilər. Hələ ki, bir uşaqları vardı. Görünür, balaca Ayxanla gəlib-getməkdə 
çətinlik çəkirdilər.

Bütün bu müddətdə Saqif dinləmək mövqeyində qaldı. Yalnız telefon nömrəsini Orduxana verdi 
ki, əlaqə saxlaya bilsinlər. Onun da telefon nömrəsini öz telefonunun yaddaşına yazdı. Vəkil hələ də 
məhkəmənin qarşısındakı pilləkənlərin yanında dayanan avtomobilin sürücüsü ilə nə baradə isə şi-
rin-şirin söhbət edirdi. Birdən Orduxan nə fikirləşdisə telefonla zəng etdi.

-Girdman, hər vaxtın xeyir. Rayondakı məhkəmədən xəbərin yoxdur ki? Deyirsən Müsrətgil orda-
dır, hər şeyi yoluna özdəri qoyacaq, eləmi? Mənlik bir iş yoxdur ki? Belə olmaz axı, mən hökümətin, 
məhkəmənin çağrışına hörmətsizlik göstərə bilmərəm. Bir də çağırsalar, hökmən getməliyəm. Sən axı 
bir belə müddətdə Müsrəti bir dəfə də olsun redaksiyaya dəvət etmədin. Gəlib bir danışmadı ki, görək, 
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nə məsələdir. Yaxsı. Qəzetdən etibarnamə götürüb məhkəməyə özün gedərsən. Müsrəti də sən tanıyır-
san. Özünüz bu işi necə törətmisinizsə, eləcə də yoluna qoyarsınız. – deyib telefonu söndürdü. – İki yüz 
otuz səkkiz kontur da bu xeyirə-şərə yaramazların yolunda belə xərcləndi.

Vəkil adlandırdıqları şəxs əlindəki çantasını yelləyə-yelləyə onlara yaxınlaşdı. Salam verib görüş-
dülər.

-Semyon.
-Orduxan Mirzə.
-Azər Gədəbəyli.
-Hə, qoçaqlar, danışın görək, necə olub ki, belə bir zibil qaynatmısınız?
Orduxan qısa məlumat verdi. Nəhməti Bəşir və Saqiflə danışdığını bir daha təkrarladı, lazımdısa 

Lazımla görüşəcəyini də bildirdi.
-Bəlkə, birlikdə gedək Lazım müəllimin yanına? – Nəhməti Bəşir müdaxilə elədi. – Orada hər şeyi 

həll edərik. Həm də qardaşlar bölgədə birinci dəfədirlər, qonaqdırlar. Bir qismət çörək kəsərik. Sonra 
da görək, Lazım müəllim nə deyəcək.

-Siz nə danışırsınız, qəzetçinin Lazım müəllimin yanında nə işi, özüm hər şeyi həll edəcəyəm. –  
Üzünü Orduxana tutub: – Orduxansan, ordu xanısan, kimsən, diqqətlə dinlə məni. Burada ordu yox-
dur ki, xanlıq edəsən. Burada məhkəmə çəkişməsi var. Məhkəmələrin xanı da mənəm, vəziri də. Şərtlə-
ri də mən qoyuram. Bakıda mənim qabağıma çıxa biləcək vəkil yoxdur. – dedi. – telefon nömrələrinizi 
götürdülərmi?

-Al-dəyiş elədik
-Mənim sentyabrın yeddisinədək rayonda işlərim var. Onları yoluna qoyub Bakıya gələcəyəm. 

Ayın səkkizi, ya doqquzu əlaqə saxlayıb görüşərik. Mən sənə yollarını öyrədərəm, səni oyundan çıxar-
darıq. Sonrası mənlikdir. Di, yaxsı yol sizə, inşallah, Bakıda görüşərik.

Onlar beləcə sövdələşib ayrıldılar. Nəhməti Bəşir onları maşınla avtovağzaladək aparmağı təklif 
etsə də Orduxan razılaşmadı. Bölgəni tərk etmək üçün taksiyə oturub avtovağzala yollandılar.

NAMƏLUM İSTİQAMƏT

Orduxan Azərlə birlikdə taksi maşınında avtovağzala gəldilər. Orada Bakı marşrutu üzrə xəttə 
hazırlaşan qırmızı “Ford”a sərnişinlər çağrılırdı.

-Sürücünün yanındakı qabaq yerlər bizim. – Orduxan sürücüyə yaxınlaşıb sifariş verdi.
-Gecikmisiniz, qardaş. Qabaq yerlərin birinə sərnişin götürmüşük. – Sürücü heyfslənə-heyfslənə 

Orduxanla Azəri məlumatlandırdı.
-Yaxşı, qoy olsun. Biri bizim, bir yer də arxada verərsən. Nə vaxt yola düşürük?
-Çox çəkməz, haradasa yarım saata, uzağı qırx dəqiqəyə çıxırıq. – Orta yaşlı kişi olan sürücü cibin-

dəki zəncirli saatı çıxarıb baxdı və yenidən qatlayıb cibinə qoydu.
-Biz çayçıdayıq, yaxınlaşarıq. – Orduxan əlindəki çantasını yelləyə-yelləyə bufetə tərəf addımladı.
Ölkəni köhnə və yeni tipli kafelər başına götürsə də Şimal bölgəsi mərkəzi avtovağzalında bufet 

fəaliyyət göstərirdi. İndiki kafelərdən çox da fərqlənməyən bufet, bəlkə də köhnə hökumətin şərəfinə 
simvolik olaraq saxlanılmışdı. Əvəllər belə məişət obyektlərini “yeməkxana” adlandırardılar. Orada 
gün ərzində çay və yemək sifariş vermək olurdu. Müştərilərə həm yemək, həm çay verir, həm də siqa-
ret, şirniyyat məhsulları və başqa şeylər satırdılar, bir sözlə bufetə aid xidmət göstərirdilər.

-Biz nahar etmək istəyirik. 
Orduxan içəri girən kimi vitrinə yaxınlaşıb bufetçı qadına müracıət etdı. Ortayaşlı qadın əllərini 

döşlüyünə (tuman önlüyünə) silə-silə həyətdəki üzüm tənəyinin (talvarının) altını göstərdi.
-Buyurun, əyləşin! – dedi. Amma tənəyin altı çay içib domino oynayanlarla dolu olduğundan Or-

duxangilin orada oturmağa tərəddüd etdiklərindən əlavə etdi. – Otağımız da var, keçib əyləşə bilərsi-
niz.

-Azər, keçək otağa. – Orduxan bufetçi qadının göstərdiyi səmtə addımladı. – Mənim başımda hələ 
də ağrılar, gurultular qalıb. Belə səsli-küylü yerlərdə özümü narahat hiss edir, düzgün qərarlar qəbul 
etməyə çətinlik çəkirəm. Elə yemək yeməyə də. 

-Nə sifariş edirsiniz? – Bufetçi qadın bir də yaxınlaşdı və menyuda olan yeməkləri sadalamağa 
başladı. 

Onlar yemək sifariş verdilər. Bufetçi qadın yemək gətirməyə getdi.



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I		2023

					 	 	 	 	 	 	 															XƏZAN	№1	(46)	YANVAR	2023-CÜ	İL 23

-Müharibədə başından yaralanmışdın? – Azər Orduxanı indi tanıyırmış kimi soruşdu.
-Yox, Azər, yaralansaydım bundan yaxşı olardı. Bir dəfə tankda, bir dəfə də “Zil-131” markalı  ma-

şında minaya düşmüşəm. Bir dəfə tankda aşmışam, bir dəfə də “Villis”də dərəyə yuvarlanmışam. Neçə 
dəfələrlə də top, minamyot mərmiləri yanımda partlayıb. Mənim başımdı ki, buna dözüb.

-Müalicə almısanmı? – Bu zaman yeməklər gəldi. Azər iştahını nümayiş etdirərək sinini qabağına 
çəkdi. – Heç xəstəxanada, hospitalda yatmamısan?

-Yox, Azər. Bizdə belə şeylərə çox pis baxırdılar. Zabitin, komandirin xəstəxanaya getməyi qəbul 
olunmazdı.

-Gərəkdir ki, atəşkəsdən sonra müalicə alardın. Mən də rayonda olanda arağa qurşanmışdım. 
Şəhərə gələndən sonra müalicə olundum.

-De, görüm nə fikirləşirsən? Bizim bu işlər nə yerdə qalacaq?
-Hər şey yaxşı olacaq, tələsmə, özün görəcəksən. Mən tanışlıq verdim. Nəhməti Bəşirlə qohumlu-

ğumuz çıxdı. İndi onlar gedib Lazıma hər şeyi yerli-yataqlı danışan kimi o, özü bizimlə əlaqə saxlaya-
caq. Hələ cibimizə xərclik də qoyacaq. Deyəcək, gedin xərcləyin, keçmiş deputatın şotuna kef eliyin.

-Sən heç nə bilmirsən, Azər. Biz iki tərəfin maraqlarının toqquşma nöqtəsində ilişib qalmışıq. Bun-
dan sonra hər iki tərəf bizə şübhəylə yanaşacaqdır. Müsrətgil bizim onlarla sözlərimizi eşidib, deyə-
cəklər bəs keçmişik Lazımgilin tərəfinə. Lazım da elə biləcək ki, onlardan söz alırıq, bizə inanmayacaq. 

-Nə isə, çörəyimizi yeyək, çıxaq gedək işimizə-gücümüzə. Sonra nələr olacağını özün görəcəksən. 
Hər şey yaxşı olacaq. Mən təkcə riyaziyyat müəllimi deyiləm, həm də psixoloqam. Belə şeylərdə səhvə 
yol vermirəm. O qədər analoji, oxşar situasiyalarla rastlaşmışam ki!

Yeməklərini yeyib qurtardılar. Çayı sonra içməyi qərarlaşdırdılar.
-Çörəyini yedinmi? – Orduxan Azərə müraciət etdi. – İndi dur, get o biri tərəfdə dayanan avtobus-

ların yanına. Çox güman ki, yerli marşrutlardır. Bax, gör qonşu rayonlara gedən marşrut varmı? Varsa, 
öyrən, gör saat neçədə çıxır.

Azər sakitcə durub getdi. Orduxan onun üzündəki ifadədən başa düşdü ki, nə isə narazıdır. Heç nə 
başa düşməyib və başa düşmək də istəmir. Bu zaman cavan bir oğlan Orduxana yaxınlaşdı.

-Siz Bakıya gedəsi olmadınız? – deyə soruşdu.
-Necə gedəsi olmadıq? Əlbəttə ki, gedəcəyik. Nədir ki, yerlər doldu?
-Sürücü deyir ki, üç yer qalıb, gəlsinlər gedirik.
-Yaxsı, indi ayaqyoluna dəyib gəlirəm.
-Ayaqyolu o tərəfdədir. – Cavan oğlan o biri avtobuslar dayanan tərəfi göstərdi və çıxıb getdi. Or-

duxan ayağa durub çantasını götürdü, bufetçiyə tərəf getdi. Yeməklərin pulunu ödəyib geriyə qayıtdı. 
Bufetdən təzəcə aralanmışdı ki, telefonu zəng çaldı. Azər idi.

-Almaçaur marşrutu yola düşür. 
-Gəlirəm.
Onlar beş dəqiqədən sonra tamam başqa istiqamətdə şəhərdən uzaqlaşdılar. 
Onlar bu hərəkəti ilə güdükçülərini və Bakıya çıxmağa hazırlaşan “Ford” sürücüsü ilə köməkçisini  

mat qoydular.
-Sən niyə belə etdin? – Nəhayət ki, şəhərdən çıxaçıxda Azər soruşdu.  
-Bizi güdürdülər. Lazım adam göndərmişdi ki, görsün biz daha kimlərlə görüşürük. Doğrudanmı 

bu məqaləni Müsrət yazıb, bizə verib? Əgər Müsrət yazıb veribsə o, bizi niyə tanıyıb qarşılamadı? Məh-
kəmə ərəfəsində görüşmədi? Müsrət də öz adamını göndərtmişdi ki, görsün biz hara gedirik?

-Sən yenə də öz fantaziya aləmindəsən. Onların nəyinə lazımdır ki, biz kimlərlə görüşüb, nə iş tu-
turuq? Jurnalist babayıq, istədiyimiz adamlarla görüşəcəyik. 

-Bu sənə elə gəlir, Azər. Elə Lazıma da bu lazımdır ki, sonra bizi şərləmək üçün faktlar yığsın. İndi 
başqa zamandır. Bir parça çörək puluna başımız qarışıb deyə hər şeydən kənarda qalmışıq. Bizdən 
başqa hamının hər şeydən xəbəri var. Adicə çəkməçini danışdırırsan, elə şeylərdən bəhs edir ki, adamın 
tükləri biz-biz olur. Kriminal aləmi, mafiozların şəbəkə sistemi, dünyanın idarə olunması, mağıyalar, 
başqa planetdən gələnlərin insanlarla təması və sairə elə şeylər var ki, hamısı da artıq aşkarlanıb. Belə 
qlobal inkişaflar hamının gözünü açıb. Bizdən başqa. Biz informasiyalar dəryasında sanki burulğana 
düşüb qalmışıq, nə çıxa bilirik, nə irəli gedirik. 

-Sanki, fil qulağında yatmışıq.
-Bax, bunu sən düz tapdın. Elədir ki, var!
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AĞ YUXU

...Həmin gün Müsrət nümayəndəsi Saleh Yusifli ilə birlikdə məhkəmənin vaxtına az qalmış rayon 
məhkəməsi binasının qabağına gəldilər. Saleh ”VAZ-09” markalı maşını avtomobillərin cərgəsində 
üzü çıxışa tərəf saxladı. Maşından düşərkən Müsrətə bir daha ürək-dirək verməyi lüzum bildi.

-Onsuz da qəzetçi gəlməyib. Bəlkə hec məhkəməyə girmədik. Sən buralarda olarsan, mən də zala 
girən kimi bir şeyi bəhanə edib qarışıqlıq salıb çıxaram. Bu iş belə qalmayacaq. Gec-tez bunların ipini 
çəkən tapılmalıdır.

Müsrət çox narahat idi. Demək olar ki, gecəni də rahat yatmamışdı. Nümayəndəsi Saleh Yusiflinin 
hakim Brusel Məmmədovla söhbətindən sonra bəzi məqamlara aydınlıq gətirməsi Müsrəti lap qorxu-
ya salmışdı. Salehin dediyinə görə, Brusel elə iclas zalında xüsusi qərardad qəbul edərək Müsrəti həbsə 
atmaq haqqında göstəriş alıb. Əlbəttə, sonra işi araşdırmaq üçün bölgə prokuroruna göndərəcək və 
motivlər tamamilə dəyişdiriləcək.

Gözləri yarıyumulu vəziyyətdə arabir mürgüləsə də demək olar ki, qarmaqarışıq düşüncələr onu 
yatmağa qoymamışdı. Səhərə yaxın isə əcaib bir yuxu görmüşdü. Görmüşdü ki, prokurorluğun qaba-
ğındakı arxın qırağında dayanıb axan suya tamaşa edir. Suyun içi ilə ya kürüdən çıxmış bala balıqlara, 
ya da çömçəquyruğa oxşar saysız-hesabsız iynə üzür. Bu zaman nurani bir kişi əsasını yerə döyə-döyə 
onu fikirdən ayırır və ucadan deyir. “Özünə gəl, oğul. Qəzetçi və sənin dostların çoxdan gediblər Lazı-
mın yanına. Sən də dur, get evinizə. Səni orada gözləyirlər. Get və heç nə gizlətmə. Hər şeyi, necə varsa, 
eləcə də aç söylə!” Saçları pambıq kimi dümağ ağarmış həmin nurani qoca bunları deyən kimi əlindəki 
əsanı qabağa tuşlayıb bölgə prokurorluğunun binasını göstərir. Müsrət qocanın sifətinə bir də baxmaq 
istəyəndə onu görmür və təşviş içində yuxudan ayılır. 

Odur ki, vahimə və səksəkələr içində olan Müşrət ertəsi gün məhkəməyə gəlsə də iclas zalına gir-
məkdən çəkinirdi. Qapıda duran mühafizəçi polis onları çağıranda “ürəyi guppultu ilə bir qarış aşağı 
düşmüş, yaxşı ki, böyrəkləri səviyyəsində qərar tutub dayana bilmişdi”.

Rənginin ağappaq ağardığını görən nümayəndəsi Saleh Yusifli ona bir az təskinlik verdi.
-Day bu qədər də narahat olma. Mənim yanımda səni tutmazlar, imkan düşən kimi qarışıqlıq sala-

cam, aradan çıxarıq.
Məhkəmədə yaranan etibarnamə mübahisəsi onlar üçün göydəndüşmə oldu. Saleh Yusfli göz ba-

sıb işarə verərək Müsrəti də götürüb ildırım sürəti ilə məhkəmə salonunu tərk etdilər. Hakim Brusel 
də onları dayandırmadı. Demədi ki, ay yoldaşlar bəs etibarnaməni axtarmağa niyə ikiniz gedirsiniz? 
Etibarnamə yoxdur, nə olsun, qoy, cavabdeh Müsrət Səfərov özü danışsın. Onlara elə gəldi ki, iclas 
zalını tərk etməklərini hakim özü də istəyir.

Beləcə, məhkəmə salonunu tərk etdikdən bir neçə dəqiqə sonra nümayəndə Saleh Yusifli vəziyyəti 
dəqiqləşdirmək adı ilə ani olaraq geri qayıtsa da mahiyyəti üzrə deyil, ağlına gələn cəfəngiyyat fikirlə-
rini söyləyərək salondan birdəfəlik çıxdı.

-Müsrət, vəziyyət pisdir, gəl, aradan çıxaq. Hakim ilə Semyon birləşərək qəzetçini divara dirə-
yiblər. Sənin haqqında da Semyon ağzına gələni deyir. Deyir, nə bilim, təkəryamayandır nədir, hərif 
tanımır. Ərizə-məqaləni necə yazdığını dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Belə getsə, heç də yaxşı olmayacaq. 
Ya yuxarılarda adam tapıb tapşırtmalısan, ya da pul tapmalısan. Özün də buralarda qalıb eləmə. Bir də 
gördün ki, gecə yarı arxanca gəldilər. Elə tuman-köynəkdə danaboyun edib maşına basaraq apardılar, 
soxdular qoduxluğa. Bölgə polisini sən məgər yaxsı tanımırsan?

Onlar cəld maşına oturub məhkəmənin qarşısından uzaqlaşdılar. Məişət idarəsi deyilən yerdən bir 
az yuxarıda döngədə dayanıb Lazımın yanına gəlib gedənləri müşahidə etməyə başladılar. Təxminən 
bir saatdan sonra Nəhməti Bəşirgil, onların araxasınca isə qara rəngli “Mersedes” Lazımın məkanına 
daxil oldu. Qara “Mersedes”in arxa şüşəsinə iri hərflərlə yazılıb yapışdırılmış “PRESS” sözü aydınca 
oxunurdu.

-Bu da yuxu. Gör, necə də düz çıxır.
-Nə yuxu, Müsrət, yuxu-zad görürsən, nədir, yatmısan? Kimdən qorxursan, Lazımdan? İstəyirsən, 

bu dəqiqə düşüb gedim, onu şapalaqlayım?
Müsrət heç nə demədən telefonla kimə isə zəng etdi. Telefonun o başında “alo” səslənən kimi as-

tadan bircə kəlmə dedi:
-Sənin qəzetiçi dostun da belə naxələf çıxdı.
-Necə?



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I		2023

					 	 	 	 	 	 	 															XƏZAN	№1	(46)	YANVAR	2023-CÜ	İL 25

-Necə çıxacaq, getdi Lazımın yanına.
-O, bölgədədir ki? Bəs mənə deməyib axı.
-Hə, bayaq məhkəmədəydi. Biz tez çıxdıq. Onlar da Lazımın adamlarına qoşulub gəliblər.
-Eybi yox, gələrsiniz Bakıya, görüşüb danışarıq. – Bunu deyib Girdman telefonu birinci olaraq bağ-

ladı. 
“Lazımın yanına getməkləri, bəlkə də yaxsı oldu. Ancaq mənsiz getməməliydilər. Onlar mafioz 

quldurbaşı ilə mənsiz nə danışacaqlar? Mən bilən Orduxanın heç maşını da yoxdur, onu kiminləsə 
səhv salırlar. Oy, Müsrət, Müsrət, bizi yaman işə saldın. İndi görək başımıza nələr gəlir?” Girdman özü 
də bu işə çaş-baş qalmışdı...

QƏRARDAD

Məhkəmədən sonra Lazımın müşahidəçiləri Semyonla birlikdə “məişət”ə gəldilər. Onlar bossları-
nın məkanını belə adlandırırdılar. Keçmiş Əhaliyə Məişət Xidməti İdarəsinin iki mərtəbəli binasında 
indi birinci mərtəbəni dükan-market eləmişdirlər, ikinci mərtəbədə isə ofislər yerləşirdi. Əsas ofis La-
zıma məxsusdu – “Məişət Xidməti” adlanırdı. Binanın arxa tərəfində gözəl kabinetləri ilə ad çıxarmış 
xaşxana fəaliyyət göstərirdi.

Maşından düşən kimi Semyon qabaqda, Nəhməti Bəşirlə Saqif Əliyarov da onun arxasınca ikinci 
mərtəbəyə qalxdılar. Lazım ofisində oturub sürücüsü Nizami ilə ot çayı içirdi.

-Hə, qoçular, gəlin görək, nə xəbərlə gəlmisiniz. – Lazım özününkülərə “qoçu” deyə müraciət edər-
di.

-Müsrətgil məhkəməyə girməkdən qorxurdular. – Semyon məlumat verməyə başladı. – Qəzetçi də 
qorxağın biridir. Adı Orduxandır, özü heç Qorxuxan da deyil.

Hamısı bir-birinə qarışıb gülüşdülər.
-Xox gələn kimi hər şeyi açdı tökdü. – Semyon özünü yığışdırıb söhbətinə davam etdi. – Mənə də 

“Adolf”deyərlər. Onların dizin qırmasam, dədəmin çörəyi mənə haram olar.
-Hər şey siz fikirləşdiyiniz kimi olmaya da bilər. Bir yerli-yataqlı danışın görək. Necə oldu, onların 

yanında daha kimlər vardı, məhkəmədə nə danışdılar? – Lazım təfsilatı ilə maraqlandı. 
-İki nəfər gəlmişdilər. – Nəhməti Bəşir də söhbətə qoşuldu. – O birinin adı Azər idi, özü də gədə-

bəylidir. Tanış çıxdıq. Bir az da qohumluqları çatır bizə. Bizim gədə onlardan qız alıb. Tanışlıq verəndən 
sonra söz almağa nə var ki... Özləri hər şeyi yerli-yataqlı danışdılar. Müsrəti birinci dəfəydi görürdülər, 
onu, ümumiyyətlə tanımırlar. Müsrət də onları tanımadı. Məhkəməyə girmirdi ki, qəzetçilər gəlməyib. 
Deyirdi, mənim nə işim var məhkəmədə.

-Siz hələ Müsrəti tanımırsınız. Ona da “fırıldaq Müsrət” deyərlər. Mənim kimi adamı aldadıbsa, 
milyonlarımın hesabına özünə, qardaşına ikimərtəbəli imarət yaradıbsa sizi, qəzetçiləri yox e, kimi 
desən aldadar. İndi baxarsınız, qəzetçiləri o, Seyranla, Tehranla, ya da Aşotun adamları ilə görüşdürə-
cək. Əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, onlar sizə qoşulub mənim yanıma gəlməliydilər. Gəlməyiblərsə, 
deməli mənim düşmənlərimin tərəfindədirlər.

Nəhməti Bəşir istədi desin ki, onlar gəlmək istəyirdilər, sadəcə Semyon məsləhət bilmədi, amma 
tez Semyona baxdı. Semyon gözlərini elə bərəltmişdi ki, az qaldı Nəhməti Bəşirin bağrı yarılsın. Tez 
gözlərini ondan çəkib Saqifə zillədi. Saqif də işarə verirdi ki, lazım deyil. “Artıq iş-işdən keçmişdir”. 
Yəni, o söhbət daha bağlandı. Bir daş üstdə, bir daş altda. Əgər Semyon lazım bilməyibsə, deməli belə 
olmalıdır. 

Hamısına çay süzüldü...
...Xeyli vaxt keçmişdi ki, Nizaminin telefonuna zəng gəldi.
-Qabildir. – Nizami ekrana baxıb telefonu Lazıma uzatdı.
-Özün danış, gör nə deyir. – Lazım telefonu almayıb Nizamiyə özünün danışmağını məsləhət gör-

dü.
-Hə eşidirəm. – Nizami telefonu açıb cavab verdi.
-Onlar Almaçaurun avtobusu  ilə şəhərdən çıxdılar.
-Bəs bayaq deyirdin Bakıya qayıdırlar?
-Hə, əvvəl Bakıya gedəsi “Ford”da yer almışdılar. Son anda birdən fikirlərini dəyişib qəflətən 

başqa istiqamətə yollandılar. Bufetdən çıxıb tualetə getdilər. Yerli avtobuslar tualet tərəfdən yola dü-
şür. Tərpənməkdə olan Almaçaur avtobusuna minib getdilər. 
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Deyilənləri hamı eşitsin deyə Nizami telefonu mikrafona qoymuşdu. Lazım telefonu aldı.
-Qaqaş, sən onları gözdən qoymadın ki?
-Yox. Onlar əvvəl qırmızı “Ford”a yaxınlaşdılar. Yer sifariş verdilər. Sonra bufetə girib yemək ye-

dilər. Müsrətin bacısı oğlu İntizar da avtovağzaldaydı. Məni görməsin deyə Qulam kişinin dükanından 
onları müşahidə edirdim. İntizar o tərəfə getdi. Amma onlara yaxınlaşıb-yaxınlaşmadığını görmədim. 
Sonra bufetçi qadından soruşdum. Dedi ki, hə, bir cavan oğlan onlara yaxınlaşdı, daha doğrusu birinə 
yaxınlaşdı. Cavan oğlan gələndə o birisi çıxmışdı. Soruşdu ki, siz Bakıya gedəsi olmadınız? Həmin 
adam da dedi ki, gedəcəyik. İndi tualetə dəyib gəlirəm. 

-Aydındır. – Lazım telefonu bağladı. – Nizami, siz Saqiflə Almaçaur avtobusunu rayondan çıxana-
dək müşahidə edin. Onlar bizi azdırırlar. Baxarsınız, Almaçaura getməyəcəklər, onların Almaçaurda 
nə işləri var, şəhərin çıxacağında düşüb qayıdacaqlar. Gedin, izləyin, görün, harada düşürlər, kiminlə 
görüşürlər. Çalışın, sizi görən olmasın. Müdaxilə etməyin. Özü də deyirsiniz onlar bir-birilərini tanı-
mırlar. Tanımayana bir baxın. Görün, necə dəqiq işləyirlər ki, bir bölük kəşfiyyatçını azdırıb ağzını 
boza verirlər. – Nizami ilə Sagif dərhal çıxdılar. Lazım üzünü Semyonla Nəhməti Bəşirə tutdu. – Siz 
əvvəl bir tikə çörək yeyin. Demişəm, yaxşı nahar hazırlayıblar. Sonra avtovağzala gedin. Bufetçi arva-
dı danışdırın, görün daha nələr olub orada. Müsrətin bacısı oğlu İntizar, çox güman ki, onlara parolu 
çatdırıb. “Siz Bakıya gedəsi olmadınız”. Kağızdan-zaddan da verməmiş olmaz. Onlar da oxumamış 
kəşfiyyatçılardır. Yaxşı, bəs Almaçaura niyə? Madam ki, onların üstünə yerimişik, axıradək də yeriyə-
cəyik. Daha bu dəfə güzəşt yoxdur. Mən qəzetçiləri sıxaraq əzəcəyəm. İndi hakimlə də danışacağam. 
Bəlkə buraya çağırtdırdım. Atalarını yandıracağam hamısının. Evlərini satdıracağam, həndəvərdən di-
dərgin saldıracağam onları.

Lazımın dediyi kimi hakim Brusel işləri sahmanlamaqdaydı. Heç bir həftə keçməmiş məhkəmə 
baxış iclası keçirilmədən, tərəflərin xəbəri olmadan Müsrət Səfərovun daşınar və daşınmaz əmlakına, 
“Gizli Bakı” qəzetinin isə bank hesabına həbs qoyulması baradə qərardad çıxardı. Belə bir iş hələ məh-
kəmə sistemində görünməmişdi.

SƏNƏTKARLAR BAĞÇASINDA GÖRÜŞ

Bəzən zaman dəyişdikcə iri ölkələrin, mərkəzi şəhərlərin həyatında elə dönüşlər yaranır ki, ağıllı, 
savadlı adamlar bir az əvvəl düşünsəydilər, dəyişiklikləri təsəvvürlərinə belə gətirə bilməzdilər. Yat-
saydılar yuxularına girməzdi ki, belə bir vəziyyət alına bilər.

Şairlərdən biri fələyin çarxı ilə ucqar bir dağ kəndində yun əyirən arvadın cəhrəsini müqayisələn-
dirib. Nəticədə cəhrəyə üstünlük verib: “Gecə-gündüz fırlanırsan, ey fələyin çərxi, ancaq nəticə etibarı 
ilə boşdur sənin firlanmağın. Ucqar dağ kəndində savadsız, geridə qalmış bir qarının əlində fırlanan 
cəhrə isə qoyunların yununu ipə çevirir”.

Azərbaycan Sovet höküməti dağılandan sonra müstəqillik qazanan ölkələrdən birinə çevirildi. 
Türkün məsəli, baxımsızlıq qazandı. Elə sözün əsl mənasında baxımsız oldu. Zavodlar, fabriklər fəa-
liyyətini dayandırdıqca insanlar iş yerlərini itirdilər. Bir gün, beş gün köhnədən yığdıqlarını xərcləyib 
yeni iş yerləri sorağında dolaşmağa başladılar. Adətən, eyni təbəqənin adamları bir-biri ilə əlaqə saxla-
yıb görüşür, vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdılar. Beləliklə, şəhərdə “qul bazarları”, “manıslar bağçası”, 
“Malakan bağı”, “sürücülər məkanı”, “maklerlər oylağı” və digər müvafiq yerlər əmələ gəlmişdi ki, 
işsizlikdən əziyyət çəkən təbəqələr belə münasib yerlərdə toplaşır və vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa 
çalışırdılar.

Bu yerlərlə yanaşı Bakıda “sənətkarlar bağçası” deyilən bir yer də əmələ gəlmişdi. Həmin yer “Bağ-
man” metrosunun Şamaxinka istiqamətindəki sağ çıxışında yerləşən iki kafenin ərazisini əhatə edirdi. 
Sürücü kafesi əvvəldən fəaliyyət göstərib, adətən həmin ərazidə dayanan taksi sürücülərinin dincəl-
mək məkanı hesab olunurdu. Daha sonra, sürücü kafesi ilə yanbayan, həyətyanı sahəsi əsasən şam 
ağaclarının kölgəliyindən ibarət digər bir adsız kafe də fəaliyyətini genişləndirdi. Adsız kafedə, adətən 
gün ərzində hər növ insana rast gəlmək olurdu. Odur ki, burada toplaşanlardan özlərini başbilən he-
sab edənlər ərazini nə vaxtsa “sənətkarlar bağçası” elan ediblər. Elə o vaxtdan da hamı bu iki kafenin 
ərazisini “sənətkarlar bağçası” kimi tanıyıb bir birinə nişan verir, görüş yerlərini burada təyin edirdilər. 

Düzdür, şəhərin mərkəzində yerləşən ikitaylı Çəmənzəminli parkı ərazisində belə insanların top-
laşdığı “delikates”, “bunker” kimi adlar ilə tanınsalar da “sənətkarlar bağçası” onlardan daha məşhur 
idi.
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Bölgədə sövdələşdikləri kimi görüşüb məsələni yoluna qoyacaqlarına çox ümid bəsləyən Orduxa-
nın inamı itdikdən sonra o, Girdmanı tələsdirməyə başladı. Girdman da öz növbəsində zəng edib Müs-
rəti görüşə çağırırdı. Amma nədənsə Müsrət bu vacib görüş üçün vaxt tapa bilmirdı. Sentyabrın yed-
di, səkkiz və doqquzunda iddiaçı tərəfin vəkilindən xəbər çıxmadığını görən Orduxan bir daha zəng 
gəlməyəcəyini yəginləşdirərək ayın onu, səhər tezdən Girdmanı tələsdirməyə başladı. Nəhayət, ertəsi 
gün nahardan sonra bir dəfə də zəng vurub xatırlatma etdi.

-Girdman, əgər sənin o adamın mənimlə görüşmək istəmirsə, sən de, qoy fikrini desin, biz də öz 
işimizi bilək.

-Yox, o, mütləq görüşə gələcəkdir. Amma həm sizdən bir az incikliyi var, həm də işlərini planlaş-
dıra bilmir.

-İncikliyi varsa da gəlib söyləsin, yoxsa da gəlsin görüşək. Zibil qaynadıb qaçıb gizlənəsi deyil ki. 
Gəlsin görək, vəziyyətdən nə təhər çıxırıq.

Bu münvalla “sənətkarlar bağçası”nda üçlüyün uzun müddətdən bəri gözlənilən “möhtəşəm gö-
rüşü” elə həmin gün axşamüstü baş tutdu.

-Tanış olun. – Girdman onları çay stoluna dəvət etdi. – Müsrət, Orduxan.
Oturub çay içdilər. Çay içə-içə də söhbət etdilər.
Müsrət başına gələnlərdən danışdı. Lazımın necə adam olmasından, onun başına gətirdiyi müsi-

bətlərdən söhbət açdı.
-Bunları, hələlik qoy dursun, Müsrət. – Orduxana Mirzə fikrini qısa elədi. – Əsas məsələ məhkəmə-

dir. Prosesə hazırlaşmaq lazımdır. Gördün də hakim nə tələb edir? Məhkəməyə şahid gətirmək lazım-
dır. Bəzi detalları aydınlaşdırmaq üçün şahıd ifadələrinə çox böyük ehtiyac var. Məhkəmənin növbəti 
prosesi sentyabrın on altısına təyin olunub. Ya ağ maykanı göyə qaldıraraq təslim olub yazdıqlarını 
təkzib etməlisən, ya da sübuta yetirməlisən.

-Heç zaman, heç bir halda. Onun əməllərini bütün bölgə camaatı bilir. Mən özüm onun sənədlərini 
dörd dəfə yuxarı vəzifəli adamlara aparmışam. Onu heç vaxt dövlət vəzifəsinə yaxın buraxmayacaqlar. 
O, Yusif Sərrac kimi vəzifə görmədən it kimi gəbərəcək.

-Müsrət, belə xülyalara uyma, məhkəməyə şahid gətirmək lazımdır. Aydındırmı? Bir gün qabaq 
bölgəyə get, şahidləri tap, dəvət elə, qoy məhkəməyə gəlib ifadə versinlər.

-Problem yoxdur. Zəng edib Salehə deyərəm, bu işlə məşğul olar, axı o mənim nümayəndəmdi.
-Hə yadıma düşdü. Nümayəndən Saleh kimdir? Nə təsəvvür yaradır o səndə? Həm də nəyə lazım-

dır nümayəndə? Məgər özün danışa bilmirsən?
-Saleh keçmiş bölgə İcraiyyə Komitəsinin sabiq Xalq Deputatlarından biridir. Özü də Lazımın qoç 

əsgərlərindən olmaqla onun yaxın silahdaşlarındadır. Lazım haqqında nə lazimsa, məndən  beş qat 
artığını bilir.

-Elə isə niyə onu məhkəməyə şahid qisimində dəvət etmirdin?
-Bu indinin söhbəti deyil. Saleh düz bir ildir ki, mənim nümayəndəmdir. Bəlkə də, bir ildən çoxdur, 

məhkəmə çəkişməsindəyik.
-Udmusunuz, yoxsa uduzmusunuz? Kiminlə çəkişmisiniz?
-Elə həmin Lazımla. O, mənim müəssisəmə aid olan hər şeyi, ərazini, əmlakı mənimsəyib, mən 

də iddia qaldırmışam, amma məhkəmədə uda bilməmişik, ona görə ki, məni başa salan olmadı hansı 
predmet üzrə iddia qaldıram. Odur ki, uduzduq.

-Müsrət, dərin və qəliz dolaşıqlara düşmüşük. Mən, əlbəttə ki, bu işə qoşulmaq istəməzdim. Amma 
belə bir vəziyyətdə sənə dayaq durmağa ehtiyac hiss edirəm. Bu işdə sən də gərək doğru-dürüst ola-
san. Əvvəlcə, məhkəmə qətnamələrini ver, mən də tanış olum. Sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bir 
də sirr deyilsə bu işdə sənin arxan, dayağın var?

-Var, adamlar var.
-Var yox, konkret olaraq məni də bu işə qoşmusan, mən bilməliyəm ki, səngər yoldaşlarım kimdir? 

Kimə güvənib düşmənlə döyüşə girişirəm.
-Mən sizi tanış edərəm
-Bax ha, gec olmasın, sabah şənbə günüdür, bizi mütləq görüşdür. Mən də işimi bilim. Yoxsa, ya-

rıda qalarıq.
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MÜSRƏTİN ARXALANDIĞI ADAM

“Sənətkarlar bağçası”ndakı təcili baş tutan görüşdən sonra Müsrət dərhal metroya girib hara isə 
getdi. Girdman 325 nömrəli avtobusun dayanacağı istiqamətində Orduxan ilə yanaşı addımlayıb bəzi 
bildiyi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışdı.

-Bu dava böyük davadır, Orduxan. Beynəlxalq bankın direktoru Cahangir Hacıyevlə Ədliyyə nazi-
ri Fikrət Məmmədov arasında gedən soyuq savaşın tərkib hissəsidir.

-Yaxşı görək. Onların yanında biz kimik ki, bu davada təmsil olunaq? – Orduxan zarafata salıb o ki 
var güldü. Gördü ki, onun ciddi danışdığına inanmamağı Girdmanın xətrinə dəyir. Özünü cəmləşdirib 
davam etdi. – Yaxşı, deyək ki, bu belədir. Onda biz kimin tərəfindəyik?

-Fikrət Məmmədovun.
-Özünün bu işlərdən xəbəri varmı?
-Tam təfsilatı ilə xəbəri olmasa da katibi Cavid nazirə ucundan-qulağından çatdırmamış olmaz.
-Yox, Girdiman, mən səninlə razılaşa bilmərəm. Bu savaş əgər, doğrudan da sən dediyin səviyyə-

dədirsə, onda bil və agah ol, onlar öz komandalarına mənim kimi təsadüfi adamlar qatmırlar. Qatsalar 
belə komandanın hər üzvünün atdığı addımdan xəbərdar olurlar. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yax-
şı, de görək, dava nə davasıdır?

-Şimal bölgə İcra Hakimyyətinin başçısı Nazir Nağıyev Coninin dayısı oğludur. Başçının birinci 
müavini İslam müəllim isə Fikonun dost-doğmaca qardaşıdır. Əvvəla, Coni imkan vermir ki, nə Fiko, 
nə də onun qardaşı İslam bölgədə əl-qol atsın. Təsəvvür edirsənmi, Fikonun adamlarının bölgədə kici-
çik də olsa bir obyekti yoxdur. İkincisi, Coni Lazımdan yüz min dollar civarında obyektləri alıb və söz 
verib ki, onu İslamın yerinə vəzifəyə təyin etdirəcək. Başqa məsələlər də var, onları Əhməd yaxsı bilir.

-Əhməd kimdir?
-Əhməd Müsrətin ən çox arxalandığı adamdır. Prinsipal, mübariz bir insandır. Dediyindən dönən 

deyil. Dost yolunda ölümə qədər gedəndir. Maşallah, görüşəndə özün dediklərimin şahidi olarsan.
Beləcə, ayrıldılar. Orduxan evə getdi, Girdman isə başqa bir yerə üz tutdu.
Nə ertəsi gün, nə də bazar günü Orduxan Müsrət və onun arxalandığı adam olan Əhmədlə görüşə 

bilmədi. Müsrət iki dəfə zəng edib Orduxana bildirdi ki, Əhmədin rayondan gələn qonaqları olduğun-
dan o, imkan tapıb evdən çölə çıxa bilmir. Odur ki, üçlüyün görüşü yalnız birinci gün, 14 sentyabrda 
reallaşdı.

Görüş yerinə hamıdan tez Müsrət gəlmişdi. Orduxan gələndə o, artıq skamyada oturub gözləyirdi. 
Orduxan salamlaşan kimi dərhal mətləbə keçdi.

-Əhməd gələcəkmi?
-Gəlir, yoldadır.
-Onunla necə tanış olmusan?
-Əhməd mənim nümayəndəm Salehlə birlikdə jurnal buraxdırırdı. Sonra həmin jurnalın satışını 

bölgədə təşkil edirdik. Bax, beləcə tanış olmuşuq.
-Onun başqa işi varmı?
-O, nümayəndə olaraq məhkəmələrə çıxır, ona-buna vəkillik edir.
-Yaxşı, göstər görüm nə sənədlərin var?
Müsrət seylofana bükülü qovluqdakı sənədləri çıxardıb Orduxana verdi. Orduxan gözucu onları 

nəzərdən keçirib əl çantasına qoymuşdu ki, Əhməd gəldi.
-Tanış olaq, Əhməd. 
-Orduxan.
-Vaxtım çox azdır. Sumqayıta getməliyəm. Saat on birdə proses başlayır, nümayəndəyəm, mütləq 

orda olmalıyam. Hə, deyin görək, nə var, nə yox? Nə məsələdi?
“Prosesə gecikən oğul yuxusuna haram qatıb bir az tez yatağından qalxar. Ya da şənbə, bazar günü 

vaxt tapıb görüşə gələr ki, məsələləri götür-qoy edə bilək. Yatıb, yatıb, indi gəlir, o da tələsik. Söhbət 
etməyə, problem çözməyə belə gələrlərmi?” Orduxan sakitcə durub Əhmədi süzdü.

-Orduxan müəllimi Lazımgil maraqlandırır. – Müsrət tanışlığın və görüşün səbəbinə aydınlıq gə-
tirdi.

-Hə, onlar şərəfsiz, alçaq adamlardır, cinayətkar ünsürlərdir. Lazım xirtdəyədək çirkabın içindədir. 
Heç cürə yaxasını kənara çəkə bilməyəcək. Müsrət də hər yerə yazıb, Saleh də dalbadal məktublar gön-
dərib. Qırxadək obyekti, dövlət obyektini vəzifəsindən sui-istifadə edərək mənimsəyib. Dövlət Əmlak 
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Komitəsi də bu işlə məşğuldur. Hə... Tutacaqlar Lazımı. Oğlunu da qeyri-qanuni vəzifəyə düzəldib, 
saxta arayış alıb, əsgərlikdən yayındırıb. Testdən kənar İcra Hakimyyətində mühüm vəzifəyə işə qo-
yub. Fikir verirsiniz, Bəhrəmsiz, testdənkənar bu işləri görüblər. Adamı, qiyabi təhsil olan birisini, özü 
də əsgərlik keçməyəni dövlət qulluğuna alıb, mühüm bir vəzifəyə, şöbə müdiri vəzifəsinə təyin edib-
lər. Bu qudurğanlıqdır.

-Onun “kruqu” kimlərdən ibarətdir?
-Lazım qatı Mütəllibovçudur. Hə... Onun tapşırığı ilə mollalar dəstəsi yaradılıb. Ölkənin şimal böl-

gəsində qarışıqılıq yaratmaqla məşğul olubdur. İndi də, mütləq nə isə planlaşdırır. Qarşısı alınmasa 
yenə də bir zibil qaynada bilər. Onun indi ən böyük arxalandığı fiqur Fəxrəddin Mustafayevdir. Hələ 
də köhnə adından, “deşovıy avtoritet”indən istifadə edərək ona-buna zəng vurub lazım gələni tapşı-
rır. Həm də İcra başçsı pişik Musa onu dəstəkləyir. Hə. Əlaltıları da özü kimi axmaq, səy adamlardır. 
Nəhməti Bəşir doqquz dəfə türməyə düşüb. A kişilər, ağlı başında olan, normal insan da doqquz dəfə 
türməyə düşər? Hələ o birisi, Saqifi deyirəm – zinanın oğlu, onu bölgədə hamı üzə durub iş verən kimi 
tanıyır, hamı da belə adlandırır. Semyon da mənim sinif yoldaşımdır. Yekə-yekə, odlu-alovlu danışma-
ğına baxma. Qandığı qrafa yoxdur. Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında qanundan bildiyi ancaq 
onuncu, altmışıncu maddələrdir. Redaksiyada əlyazmaların saxlanması, bir də vəzifədən sui-istifadə 
qaydaları, vəssalam. Qabağında sussan it kimi üstünə gələcək. Tutarlı cavabın versən, qoyub qaçacaq. 
– Bu yerdə Əhməd qolundakı saata baxdı. – Mən gecikirəm, on birə on dəqiqə işləyir, xudafiz, mən 
getdim, inşallah, görüsərik. – deyib “BEKO” böyük reklam lövhəsinin altındakı görüş yerini tərk etdi.

-Sən Əhmədlə hansı şəraitdə tanış olmusan, ona bağlılığın nədən ibarətdir?
-Ötən ilin əvvəlində tanış olduq. Mən başıma gələnləri Əhməd müəllimə danışdım. O, telefonu 

götürüb Lazıma zəng vurmaq istədi. Lazımı yaxşı tanıdığımdan bilirdim ki, çox ləng adamdır, astagə-
lin biridir. Çənədən də sazdır, danışmağa başladı, ən azı yarım saat danışacaq. Odur ki, on manatlıq 
kontur alıb onun telefonuna yüklədim. Sonra Əhməd müəllim Lazıma zəng vurdu, danışdı.

-Əhməd ona nə dedi, nə danışdılar?
-Dedi ki, Lazım müəllim, siz də Müsrət də bir bölgədənsiniz. Aranızda mübahisə olub. Mən istə-

yirəm ki, sizinlə görüşüm və bu məsələni əsl Şimallı kimi kişiyana yoluna qoyaq. Razılaşdılar. Sonra 
Əhməd müəllim bölgəyə getdi. Orada Lazımla görüşmüşdülər. Nə danışmışdılarsa, Əhməd müəllim 
qayıdandan sonra Lazımdan yazmağa başladı.

-Əhməddən başqa arxalandığın adam varmı?
-Var. Başqa adamlar da var. Onlar bir az başqa cürdür.
-Başqa cür, yəni necə?
-Hələlik deyə bilmərəm.
-Kriminal aləmin adamları, vəzifəli şəxslər, yoxsa paqonlulardı?
-Onların arasında hamısından var.
-Müsrət, sən Lazımla görüşə bilərsənmi?
-Yox. Bu artıq mümkün deyil. Aramızda uçurum yaranıb. İndi, çox güman ki, o, mənimlə görüş-

məz. Bir dəfə mən İcra Hakimiyyətində müavinin otağında oturmuşdum, bu vaxt Lazım qapını açdı, 
həmişə gəlib-getdiyi yerdi, ancaq məni görən kimi tez qapını bağlayıb geri qayıtdı, içəri girmədi. Onda 
bildim ki, mənimlə üzbəüz gəlmək istəmir. Fikirləşirəm ki, o, bir daha mənimlə görüşmək istəməz. 
Bizim aramızda elə bir iş olub ki...

-Çox yaxşı. Siz gərək görüşüb bu işi sülh yolu ilə həll edərdiniz. Ancaq... nə deyim... Əhməd sən 
fikirləşdiyin qədər böyük qüvvə deyil. O da mənim kimi bir mətbu orqanın rəhbəridir. Bizim gücümüz 
yetərli deyil ki, sənin problemini həll edək. Bunu ona görə demirəm ki, Əhməd müəllimi sənin gözün-
dən salam. Ona görə deyirəm ki, müasir cəmiyyətdə nəyin arxasınca getdiyini, kiminlə əməkdaşlıq 
etdiyini yaxşı biləsən. Mən çalışacağam bəzi məsələlərdə işə müdaxilə edəm. Amma buna nə qədər nail 
ola biləcəyik, bunu bəri başdan deyə bilmərəm. İstənilən halda məhkəməyə hazırlıqlı gəl.  

           
TƏŞVİŞ YARADAN AMİL

Həmişə qonaq-qaralı olan Hacı Hətəmin evi yenə də adamla dolu idi. Amma bu dəfə onlar bu 
müqəddəs ocağa tamam başqa məqsəd üçün yığışmışdılar.

Süngülan rayonu ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra müqəddəs ocaq hesab olunan böyük 
kəramət sahibi Kərbəlayi Bünyadın kiçik oğlu Hacı Hətəm ellilərindən ayrılmayaraq Bakının Pirşağı 
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qəsəbəsində məktəb binasında məskunlaşmışdı. Az müddət sonra onun məskunlaşdığı yeri müəyyən-
ləşdirən həmyerliləri – ağa ocağının ziyarətçiləri Hacı Hətəmin yanına axışmağa başladılar. Məktəb 
binasında, direktorun və onun katibəsinin darısqal kabinetlərində, çox da böyük olmayan ailəsi ilə 
məskunlaşan Hacı Hətəmə ziyarətçilərini qəbul eləmək ağır gəldi. Odur ki, babalarının müqəddəs cəd-
dinə arxalanaraq “ya Allah” deyib kömək üçün ağası Kərbəlayi Bünyadın köhnə dostlarına üz tutdu. 
Bu minvalla ona torpaq sahəsi almağa kömək etdilər. Elə onların köməkkeşliyi sayəsində çox keçmədi 
ki, Hacı Hətəmə ev tikmək nəsib oldu. Ocağın ziyarətçilərinin xahişini nəzərə alaraq Kərbəlayi Bünyad 
ağanın rayonda qalan qəbir kompleksini eyni ilə burada yaratdı. Bundan sonra ziyarətçilər Kərbəlayi 
Bünyad ağanın məqbərə-abidə kompleksini ziyarət edərək sakitləşir, mənəvi təskinlik tapırdılar. Elə 
Hacı Hətəm özü də bundan sonra xeyli rahatlanmışdı.

Günün istənilən vaxtında ağanın ocağına ziyarətə gələnlər onu “narahat” edirdilər. Müxtəlif növ 
ruhi və digər xəstəliklərə düçar olmuşlar, qorxu keçirənlər, ağzı əyilənlər bu ziyarətçilər arasında çox-
luq təşkil etsələr də sadə adamlar, heç bir problemi olmayan, sadacə bu ailənin dostu, kirvəsi, qohumu 
olmağı özünə böyük şərəf hesab edən insanlar da vaxtaşırı ocağa gələr, ziyarətləriylə paklanaraq, zinət-
lənərək işlərinin arxasınca yollanırdılar. Hacı Hətəm onların xeyir-dualarını verər, Kərbəlayi Bünyad 
ağanın şəklini nəfəs salaraq talisman kimi üstlərində gəzdirməyi tövsiyə edərdi. Bəzən də xırda pulun 
üstünü ərəb hərfləri ilə yazaraq xeyirxah işləri, xoş niyyətləri baş tutanadək üstlərində gəzdirməyi, hər 
hansı spirtli içkidən və ümumiyyətlə belə məclislərdən uzaq durmağı məsləhət görərdi.

Hacı Hətəmi həm də barışıq etməyə, qan yatırmağa aparırdılar. Belə bir xeyirxah missiyanı yerinə 
yetirən Hacı Hətəmin bu dəfəki qonaqları da təxminən elə bu məqsəd üçün onun başına yiğışmışdılar. 
Qonaqlar həm də özgə deyil, Hacı Hətəmin öz tayfa-toluğundakılardan idi. Hamı sakitcə oturub Hacı 
Hətəmin nə deyəcəyini, necə hərəkət edəcəyini gözləsə də Məşədi Yaqub özünü nikbin göstərə bilmir-
di.

-Buludxan əlli-ayaqlı getdi, onu bu dəfə tutacaqlar. Yekəxanalığından qoymadı ki, başımızı dolan-
dıraq. Kimimiz var bizim? Gedib gicitkanlara ilişir. Ona deyən lazımdır axı, sənin nə işinə qalıb, gedib 
hökümətlə hökümətlik edəcəksən? Hər kimdir, dövlət vəzifəsində oturub. 

-Məşədi Yaqub, səbr elə, özünü toxtaq tut. Allah var, rəhmi də var. Yerli yataqlı danışın, görüm nə 
baş verib? – Hacı Hətəm onu sakitləşdirməyə çalışdı.

Məşədi Yaqub Buludxanın atası idi. Uzaqdan-uzağa Hacı Hətəmlə ana tərəfdən qohumluğu vardı. 
Vaxtaşırı bu ocağa gəlib-gedərdilər. Amma birinci dəfə idi ki, problemlə bağlı gəlmişdilər. Həmişə 
çalışmışdılar ki, öz problemlərini özləri həll etsinlər. Bundan başqa Məşədi Yaqub oğlanlarına hələ də 
uşaq kimi baxır, onların bacarıq və səriştələrini qəbul edə bilmirdi. Fərqinə varmırdı ki, Buludxan artıq 
yetkinlik, kamillik dövrünə qədəm qoyub, yaşı qırxı haqlamaqdadır.

Hamının sakitləşib danışmadığını görən Buludxan özü baş verən hadisəni əvvəldən axıradək doğ-
ru-dürüst Hacı Hətəmə nəql elədi, sonra soruşdu:

-İndi nə etmək lazımdır, Ağa? Mənə elə gəlir ki, Faiqin ağsaqqalının yanına yığışıb getmək lazımdı. 
Tez barışıq etmək lazımdı ki, iş qutarıb getsın.

-Elə bəla da orasındadır ki, artıq gecdir, iş-işdən keçib. – Məşədi Yaqub haray-həşirdən qalmadı. – 
Baharlının İcra başçısı Razi Məmmədov məsələdən xəbər tutub. Elə o dəqiqə də Faiqə tapşırıb ki, yaz 
ver polisə. Buludxanı polisə verməsən, gözümə görünmə. Polis rəisi də Buludxana cinayət işi açıb. İndi 
gedib Faiqlə, onun ağsaqqalı ilə barışıq etsək də heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.

-İndi iş nə yerdədir?
-İşlər hələ ki, polisdədir. Təhqiqat işini yekunlaşdırıb ötürüblər istintaqa. İstintaq da əvvəlcə beş 

min dollar istədi. Düzəldib verə bilmədik. Sonra da az pula yaxın durmadılar ki, işi bağlaya bilmərik. 
Dedilər başçının razılğı olmasa, ümumiyyətlə heç nə eləyə bilmərik. Bu gün, sabah yekunlaşdırıb gön-
dərəcəyik məhkəməyə.

-Aydındır, gərəkdir ki, tez gələrdiniz. Bəlkə bir şey fikirləşib tapa bilərdik. İşi özünüz gecikdirib 
yoğunlatmısınız. Deməli, indi ancaq başçıya minnətçi salmaq lazımdır.

-Cəhd eləmişik, alınmayıb.
-Başçı da bundan yanıqlıdır. – Buludxanın uzaq qohumlarından Fəxrəddin də söhbətə qoşuldu. – 

Buludxan özü də az aşın duzu olmayıb. İndiyədək dəfələrlə müavinlərlə, şöbə müdirləri ilə başçının 
başının üstündən işlər görüb. Hamısını da xəbər aparanları aparıb qoyublar başçının ovcuna. Müavin-
lər, şöbə müdirləri yaxalarını qırağa çəkə biliblər, işlər qalıb Buludxanın üstündə. İndi odur ki, başçı 
heç bir razılığa gəlmək istəmir.  
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-Bu sizə elə gəlir. – Bunu da Zülfüqar dedi. – Deməli, Buludxan dəfələrlə onlara pul verib, çörək ve-
rib deyə içəri soxdura bilmirlər. Yoxsa çoxdan polis rəisinə başçı tapşırmışdı ki, Buludxanı danaboyun 
edib basdırsın dama. Həm də gözləyirlər görsünlər Buludxan aralarında olan sirri hardasa açıb deyir, 
ya yox. – Üzünü Buludxana tutdu. – Sən çalış, onların sirrini axıradək saxla, lap səni dama bassalar, 
məhkəmə başlasa belə qorxub tez demə. Amma bütün bunlarla yanaşı kompromis axtarıb tapmaq la-
zımdır. Ən yaxşısı elə barışıqdır. Qılıncımızın qını düşməyəcək ki. Barışıq üçün yol tapmaq lazımdır.

-Nə bilim, yalan-doğru, deyirlər ki, Razi müəllim Nizaməddinin dost-doğmaca dayısı oğludur. – 
Fəxrəddin izahat verdi.

-Hansı Nizaməddinin? – Hacı Hətəm soruşdu. – Görəsən, ağamı tanıyırmı? 
-Orxan Həsənovun, su nazirinin müavini. – Məşədi Yaqub izahat verdi. – Sisiyandandılar.
-Sisiyandan olsalar, qorxusu yoxdur. Orada ağamı tanımayan olmaz. İş yerinə gedə bilmərik. İndi 

hər müdir qapısına bir neçə “it” bağlatdırır ki, gələnləri içəri buraxmayın. O ki, qaldı nazir müavini ola. 
Yenə soraqlaşın, evinin yerini öyrənin, gedək xahişə. Qoy, zəng edib Razi müəllimə desin. Onun da ya-
nına minnətə gedərik. İmkan verə bilmərik ki, Buludxanı tutsunlar. Adam öldürməyib, yol kəsməyib, 
oğurluq, quldurluq törətməyib, narkotika satmayıb, nə olsun ki, bir balaca mübahisə ediblər. – Hacı 
Hətəm tam arxayınlıqla danışırdı. – Allah ağaya rəhmət eləsin. Yaxşı ki, o, olub. Yoxsa bu boyda milləti 
necə yola verərdik?.

-Hər şey siz deyən kimi asan deyil. – Buludxan özü də bəzi izahatlar verməyə başladı. – İstintaqa üç 
min dollar pul apardım. Götürmədilər. Dedim bunu götürün, iki min də düzəldib gətirərəm. Dedilər, 
Buludxan, bizim səninlə işimiz yoxdur. Bu iş başçının sifarişidir. Həm də...

-Nə həm də? – Zülfüqar bir daha müdaxilə etdi. – Başçı səni tutdurmaq istəsəydi, çoxdan içəridə 
idin. Bu günədək tutmayıblarsa, deməli, başçının marağında deyilsən.

-İşi yüz faiz məhkəməyə ötürürlər. – Buludxan bir şey bilirmiş kimi açıqladı. – Faiq özünə vəkil 
tutub. Elə məni qorxudan da odur.

-Kimdir vəkili, kimi özünə vəkil tutub Faiq? – Zülfüqar soruşdu.
-Semyon Lazımsoy var, onu. Deyirlər çox məşhurdu, həm də qəddar, qaniçənin biridi. – Bu adı 

eşidəcək hamıdan çox Zülfüqar təşviş keçirtdi, hamısı dönüb heyrətlə Zülfüqara baxdı.
-Bax, bu ciddi məsələdir. – İxtisasca hüquqşunas olan Zülfüqar aydınlıq gətirdi. – Onu mən də tanı-

yıram, kliçkası “Adolf”dur. Doğma qardaşından keçən deyil. Bakıda onun yıxmadığı adam qalmayıb. 
Onunla çox çətin olacaq. Qoy, bir İbrahimə zəng vurum, görüm nə deyir?

HAKİM TAKTİKANI DƏYİŞİR

-Qalxın, məhkəmə gəlir! – Hakim Brusel qapıda görünən kimi katib öz borcunu yerinə yetirib səs-
lənəndə artıq hamı ayaq üstəydi.

-Əyləşin!
Hakim bunu deyib yerinə keçdi. Dərhal baxılan işi elan edib prosesə başladı. Sir-sifətindən zəhri-

mar yağırdı. Ötən dəfəki məhkəmə vaxtı çöhrəsinin mülayimliyindən, gülümsərliyindən əsər-əlamət 
qalmamışdı.

Hamı əvvəlki qaydada oturmuşdu. Sol tərəfdə pəncərənin yanında, üzərinə “Vəkil” tablosu qoyul-
muş masanın arxasında əyləşən iddiaçı Lazım Əhmədovun nümayəndəsi Semyon Lazımsoy özündən 
razı halda əlindəki qırmızı qələmlə qarşısındakı qəzetin üzərində qeydlər aparırdı.

Salonda  Orduxandan, Nəhməti Bəşirdən, Saqifdən, Müsrət və onun nümayəndəsi Saleh Yusifli-
dən başqa daha iki qadın və üç kişi vardı. Onlar, görünür başqa prosesə qatılmaq üçün gəlmişdilər. 
Çünki proses elə təzəcə başlamışdı ki, məhkəmənin digər hakimi Sümbat Hətəmov qapını açdı və 
onları çağırdı.

Müsrətlə onun nümayəndəsi Saleh Yusifli arxada oturmuşdular. Həm onlar, həm də Lazım Əh-
mədovun maraqları naminə məhkəmədə müşahidəçi qismində iştirak edən Nəhməti Bəşir Orduxanı 
oturmaq üçün yanlarına dəvət etsə də o, bitərəf qalaraq salonun ümumiyyətlə digər tərəfində – sağ 
tərəfdə ikinci cərgədə oturmağa üstünlük verdi.

Müsrətin məhkəməyə şahidsiz gəlməsi onu özündən çıxarmışdı. Girdmanın sözləri qulağından 
getmirdi. “Sən narahat olma. İstəyirsən heç məhkəməyə də getmə. Müsrətgil hər şeyi özləri həll edib 
yoluna qoyacağlar”.

“Hanı bəs? – deyə öz-özünə Orduxan Girdmanın qarasına deyinməyə başladı. – Bu boyda bölgədə 
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bir nəfər şahid tapıb məhkəməyə gətirə bilmirlər. Ciblərində siçan oynayır. Beş manat pulları yoxdur, 
məsələni özləri həll edəcəkmiş”.

Məhkəmə qabağı Müsrət də Orduxanı sakitləşdirməyə çalışmışdı: “Sən narahat olma, lazım gəlsə, 
şahid də gətirəcəyəm”.

“Lazım gəlsə. Bu Lazım, görəsən nə vaxt gələcək. Məhkəmə qətnamə çıxarandan sonramı?”
Söhbət arası Müsrət həm də hakim Bruselin qətnamə çıxartmağa tələsdiyini bildirmişdi. “Bunu 

haradan bilirsən” sualına özü yox, nümayəndəsi cavab vermişdi: “Bizim idarədə danışırdılar”.
Orduxan Mirzə bütün bunları təxmin etsə də yekun qərara gəlməkdə tələsməmişdi. İnsanlar belə 

hissiyyatı, adətən intuisiya adlandırırlar. Guya ki, baş verə biləcək hadisələri həssas intuisiyaya malik 
adamlar qabaqcadan hiss edə bilirlər. Amma daima ağılla və düşünərək hərəkət edən Orduxan öz mü-
şahidələrinə əsasən belə nəticəyə gələ bilirdi. Heç vaxt hissini, intuisiyasını ağlından üstün tutmamışdı. 
O, bir neçə gün əvvəl Müsrətlə, onun güvəndiyi adam olan Əhmədlə görüşüb söhbətləşəndə onların 
maksimum potensialını təqribən qiymətləndirmişdi. Amma Müsrətin nümayəndəsi Saleh Yusiflinin 
güc və bacarığını hələ aşkar edə bilməməşdi. Odur ki, hər ehtimala qarşı vəsadət hazırlamışdı. Bu və-
sadətlə o, hakimdən tələsik qətnamə çıxarmamaq üçün faktiki halları dəqiqləşdirmək məqsədilə bir ay 
vaxt istəmişdi.

Məhkəmə qabağı Müsrət həm də Orduxanın nəzərinə çatdırmışdi ki, hakim Brusel Məmmədov 
sentyabrın yeddisində qərardad çıxarıb. Bu qərardada əsasən Müsrətin rayonda yerləşən daşınar və 
daşınmaz əmlakına, “Gizli Bakı” qəzetinin isə bank hesabına həbs qoyulub. Düzdür, Orduxan məh-
kəmə proseslərində iştirak etmədiyindən belə hüquq prosedurları ilə tanış deyildi və bu ya digər halda 
necə hərəkət edəcəyini hələlik müəyyənləşdirə bilmirdi. Odur ki, maksimum vaxt udmaq, işin gedişa-
tını izləmək və vəziyyətdən çıxış yolları tapmaq haqqında düşünürdü.

Prosesdə söz ənənəvi olaraq iddiaçının nümayəndəsinə verildi. O, pulemyot kimi ağzından od 
püskürə-püskürə uzun-uzadı danışaraq çoxlu ittihamlar səsləndirdi. Amma nümayəndənin çıxışını 
diqqətlə dinləyən Orduxan heç nə başa düşə bilmədi. Bircə onu dərk elədi ki, “Gizli Bakı” redaksiyası 
tərəfindən Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında qanunun onuncu və altmışıncı maddələri kobud 
şəkildə pozulub və Mülki Prosessual Məcəllənin daha hansısa maddələrinə əməl olumayıb.

Sonra hakim Müsrəti ifadə verməyə, sübutlarını isbatlamağa çagırdı. Kürsüyə yaxınlaşan Müsrət 
nə isə çıxış edib isbatlamaq iqtidarında deyildi. Onun nümayəndəsi yerdən replikalar atırdı. Hakim 
soruşdu.

-Siz yaziırsınız ki, Lazım Əhmədov dəmirçiyə gedib, mollalar üçün armatur uclu əsa düzəltmək 
məqsədilə onlara hər biri beş manatdan olmaqla otuz əsa sifariş verib və pulunu nəğd ödəyib. Şahid 
dəvət etmisinizmi ki, bu faktı təsdiq eləsin?

-Əlavə şahid çağırmaq nəyə lazım, bu işdə əsas şahid elə mən özüməm. – Arxada oturan Müsrətin 
nümayəndəsi Saleh bunu eşitcək ayağa qalxdı. – Mən bilirəm ki, o, bunları eləyib. Özü də sübut eliyə-
cəyəm. Onu həbs etdirəcəyəm. İndiyədək Lazım mənim hesabıma çöldə qalıb. Onun Bakıda, Türkiyə-
də, İstanbulda gizlənməsinə mən kömək eləmişəm.

-Mən etiraz edirəm. – Semyon əlini qaldırıb müdaxilə etdi. – Mahiyyəti üzrə danışmırlar.
-Di buyur, gəl danış, səni dinləyək. – deyə hakim Salehi kürsüyə dəvət etdi.
-Mən onsuz da bu işi belə qoymayacağam. Bu işin axırına çıxacağam. – Saleh ayağa qalxıb da-

nışa-danışa kürsüyə yaxınlaşdı. Müsrət kənara çəkildi. Bir müddət Salehin yanında durub onu din-
ləməkdə davam etdi. Saleh danışmaqda davam edirdi. – Bunları bilməyən yoxdur. Bölgədə hamı bilir 
ki, Lazım mollaları ətrafına toplayıb yalnız qarışıqlıqlar yaratmaq naminə. Hər zaman da o, istəyinə 
çatmaq üçün mollalardan istifadə edib. Prakuraturanı da o, yandırtdırıb. Onun üstündə neçə adam 
tutulub. Adam kişi olar. Bunu hamı bilir. Ancaq indiyədək Lazımın üzünə duran olmayıb. Tutulanlar 
kişi kimi gedib yatıb çıxdılar. Heç kim də Lazıma güldən ağır söz demədi. Lazım isə heç nə etmədi. 
Kişiliyi çatmadı onlara köməklik etsin, ailələrinə cüzi də olsa maddi yardım göstərsin ki, bu gün üzə 
çıxıb kəlmə kəsməyə üzü olsun. O, niyə məhkəməyə gəlmir? Çünki üzü yoxdur camaat içinə çıxmağa.

-Mən etiraz edirəm. – Semyon yenidən əlini qaldıraraq replika atıb etirazını bildirdi. – Saleh Yusifli 
mənim müdafiə etdiyim adamı təhqir edir. Mahiyyəti üzrə danışmır.

-Müdafiə etdiyim yox, maraqlarını təmsil etdiyim. – Orduxan Mirzə düzəliş verdi.
-İmkan verin danışsın. – Ara qarışdığını görən hakim taxta çəkicini stola döyəclədi. – Buyurun, 

Saleh Yusifli, çıxışınızı yekunlaşdırın. 
-Qəzetdə yazılanları mən oxumamışam. Ümumiyyətlə, qəzetdə yazılanlara inanmıram. Kişi belə 
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iş görməz. Adam mübarizə aparanda da gərək kişi kimi mübarizə apara. Kişi-kişi ilə mübarizə apa-
rar, ailə söhbətini qoşmaz işə. Deyirlər, Kamilin də adını qəzetdə çəkiblər. Kamil mənim gözümün 
qabağında böyüyüb. Öz balam kimi neçə dəfə qabağıma çay gətirib. Çox qanacaqlı baladır. Adam heç 
qıyarmı ondan yazsın?

-Başa düşmədim, siz kimi müdafiə edirsizniz, Lazımı yoxsa Müsrəti? Yazan da siz, belə deyən də 
siz. Biz bunu necə başa düşək, işi necə qiymətləndirək? – Hakim ciddiləşdi. – Buyurun, yazdıqlarınızı 
isbatlayın. Siz ona görə Müsrətin nümayəndəsisiniz.

-Möhtərəm hakim, bunlar nə isbatlaya biləcəkdilərsə deyiblər, bundan artıq isbatlamağa sözləri 
qalmayıb. Məhkəməni uzatmağa da lüzum yoxdur. Məsləhətdirsə, yekunlaşdırın. – Oturduğu yerdə 
yayxanaraq Semyon Lazımsoy sanki ağayanə bir müdaxilə etdi .

-Ancaq Lazım bir kişi deyil. Mən onu indiyədək çox müdafiə etmişəm. Amma bu dəfə keçməyə-
cəm. Özüm onun qollarına qandal vurdurub, həbs etdirəcəyəm. Görəcəksiniz. – Saleh Yusifli son söz-
lərini çox ağrılı səsləndirdi. 

-Əlavə sözünüz yoxdursa, keçin əyləşin!  
Hakim ucadan səsləndi. Saleh Yusifli eynəyini çıxartdı. Əlindəki kağızları dəstələyib yerinə keçdi. 
-İndi isə buyursun “Gizli Bakı” qəzetinin nümayəndəsi Orduxan Mirzə.
Orduxan Mirzə yerindən qalxıb iti addımlarla kürsüyə yaxınlaşdı.
-Mən bir daha iki həmyerlinin münasibətlərinin məhkəmədə aydınlaşdırılmasına bilmədən qa-

tıldığım və ümumilikdə belə bir prosesdə iştirak etdiyim üçün təəssüfləndiyimi məhkəmə qarşısın-
da bəyanlayıram. Faktiki olaraq Müsrətin müəllifi olduğu və bu məhkəmənin predmetinə çevrilmiş 
başıbəlalı ərizə-məqalə qəzetin əməkdaşı tərəfindən təqdim olunub. Çox istərdim ki, məhkəmə qərar 
çıxarmazdan əvvəl onu dinləyib lazım olan məqamlara aydınlıq gətirərdi.

-Məqalənin əlyazması var? – deyə iddiaçı tərəfin nümayəndəsi Semyon Lazımsoy sual verdi.
-Əlbəttə var. Mən həmin məqalənin kserosürətini məhkəməyə göstərə və təqdim edə bilərəm.
-Məhkəməyə məqalənin çap (kompyuter) variantını göndərmisiniz. Əlyazma var idisə, niyə onu 

göndərmişdiniz?
-Əlyazma qəzetin əməkdaşı tərəfindən götürülüb. Müəllifin xətti qarmaqarışıq olduğundan və 

məqalə kiril qravikalı əlifba ilə yazıldığından məhkəməyə oxuyub qərar çıxartmaq asan olsun deyə 
kompyuter variantını göndərmişik. İndi həmin əlyazmanın kseriosurətini gətirmişəm.

-Kserosurət yox, bizə orijinal lazımdır. – Hakim Brusel qəti olaraq etirazını bildirdi. – Biz yoxla-
malıyıq, görək əlyazmanı Müsrət özü yazıb, yoxsa başqa adama yazdırıb. Biz düzgün qərar çıxartmaq 
üçün bunu mütləq müəyyənləşdirməliyik.

-Təkər yamayan Müsrətin yazı yaza bilməməsi baradə bizdə məlumat var. – Semyon arxayın-arxa-
yın növbəti dəfə replika atdı.

-Təkər yamayan özünsən. – Müsrət yerindən coşdu.
-Buna bax, təkər yamamağı özünə təhqir hesab etdi. Bəs, Lazım haqqında ağzına gələni yazdıra 

bilirsən, özün haqqında köhnə peşəni deyəndə özündən çıxırsan?
-İmkan verin, danışsın! – Nəhayət ki, hakim dözməyib növbəti qarmaqarışıqlığa çəkiclə stola vu-

raraq son qoydu.
-Bir az əvvəl cavabdeh Müsrət Səfərovun nümayəndəsi Saleh Yusifli çıxış etdi. Başa düşmək olmur 

ki, o, Müsrəti müdafiə edir, yoxsa ittiham. Qəzeti oxumadığını söyləyir. Əgər o, qəzeti oxumayıbsa 
hardan bilir ki, həmin məqalədə Müsrət Lazım Əhmədovun oğlu Kamil baradə nə yazıb? Deyir qə-
zetdə yazılanlara inanmıram. Konkret söyləsəydi bilərdik, məhkəmə predmeti kimi müzakirə olunan 
məqalədə yazılanlara inanmır, yoxsa ümumilikdə bütün qəzetlərdə yazılanlara?

-Mən ümumiyyətlə qəzetlərdə yazılanlara inanmıram. – Saleh Yusifli də xüsusi bir əda ilə ayağa 
qalxdı. – Kişi belə mübarizə aparmaz. Kişi başqasının ailəsi haqqında yazmaz. Yazsa da bu işi məh-
kəməyə verməz, özü cavablandırar, başqa cür tədbir görər.

-Sizə söz verilmışdi, yoldaş Yusifli, oturun yerinizdə. İndi imkan verin qəzetin nümayəndəsi danış-
sın! – Hakim sanki öyrənçəliymiş kimi növbəti dəfə çəkicini stola döyəclədi.

-Sonra da deyirlər ki, lazım gəlsə, məhkəməyə şahid gətirib yazılanları sübuta yetirəcəyik. Nə vaxt? 
– Orduxan azacıq fasilə edib üzünü pəncərə tərəfə, iddiaçının nümayəndəsinə tərəf tutub çıxışını da-
vam etdirdi. – Əvvəla, cənab iddiaçı belə fantastik rəqəmlə cəriməni tələb etməkdə israrlı olduğunu 
göstərdiyi kimi onu sübuta yetirməyi də bacarmalıdır. Mən başa düşə bilmirəm, əlahəzrət iddiaçının 
şərəf və ləyaqəti, o cümlədən işgüzar nüfuzu hansı meyarla ölçülüb qiymətləndirilmişdir ki, bizdən bu 
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qədər böyük məbləğdə cərimə tələb edir?
-Mənim kefim belə istəyir. Lap bir milyon da tələb edə bilərəm. Qanun icazə verir. Bunun kimə nə 

dəxli var? – deyə nümayəndə Semyon ironiya ilə gülümsünüb ağzını büzdü.
-Xeyr. Elə deyil. Ola bilər ki, qanunda konkret olaraq məbləğ göstərilməyib. Ancaq siz bunu sübut 

etməlisiniz. Lazım gəlsə birgə reyd kecirməliyik. Çox da tanınmayan, tirajı cəmisi beş yüz nüsxə olan 
qəzetin imkanlarını bir bu qədər şişirtməyə dəyməz. Bölgədə sorğu keçirməliyik, görək bu qəzeti neçə 
nəfər oxuyub.

-Mən etiraz edirəm. Mahiyyəti üzrə danışmır. – Semyon yenə etirazını bildirdi.
-İmkan ver, yekunlaşdırsın! 
Hakim bu dəfə onun sözünü kəsdi. Orduxan diqqətini cəmləşdirib çıxışına davam etməyə başladı.
-Biz mütləq bunu müəyyənləşdirməliyik. Əgər məqalə dərc olunandan sonra Lazımın on dostun-

dan beşi ondan üz döndəribsə burada qəzetin heç bir günahı yoxdur, günah onun özündə və dostların-
dadır. Gərək dost seçəndə diqqətli olasan. Hər üzə güləndən adama dost olmaz. Bir də yoxlayaq, görək 
“Məişət xidməti” şirkətinə nə qədər ziyan dəyib. Həm də bu kiçik müəssisə nə işlə məşğuldur ki, belə 
ziyana düşüb? Neft emalı ilə məşğul olur, qaz hasil edir, yoxsa başqa bir strateji məhsulun ixracatını 
reallaşdırır? Bəlkə hərbi-sənaye sifarişlərini yerinə yetirir? Bütün bunları mütləq müəyyənləşdirmək 
gərəkdir. Möhtərəm hakim, işin belə bir vəziyyətə gəlib çıxacağını mən təxmin etmişdim. Odur ki, qa-
baqcadan vəsadət də yazıb hazırlamışam. İndi həmin vəsadəti yazılı şəkildə sizə təqdim edərək təmin 
etməyinizi xahiş edirəm. Bütün bunları aşkarlamaq, dəymiş maddi ziyanı hesablayıb müəyyənləşdir-
mək üçün bir ay vaxt istəyirəm.

Orduxan bunu deyib hakimə yaxınlaşdi. Vəsadəti və məqalənin əlyazmasının kseriosurətini ha-
kimə təqdim etdi. Hakim vəsadəti və əlyazmanı alaraq diqqətlə baxdı. Sonra əlyazmanı geri qaytardı, 
vəsadəti isə özündə saxladı. Orduxan keçib yerində əyləşdi. Hakim bu ərəfədə nümayəndə Semyonla 
nə isə məsləhətləşib elan etdi:

-Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın on səkkizinə təyin olunur, on altı otuza.
-Mən etiraz edirəm, gündə-gündə yol ölçməyəcəyəm ki. – Orduxan öz etirazını bildirəndə artıq 

hakim salonu tərk etmişdi. – Bu nə deməkdir, deməli vəsadətimi təmin etmədi, eybi yox, qoy etməsin, 
mən də başqa variant seçərəm.

Müsrət zəng vurub Orduxanın harada olduğu ilə maraqlananda o, Girdman çayının üzərindəki 
körpünü keçdiyini söylədi.

-Heç yaxşı olmadı. Bir qismət çörək kəsərdik, sonra gedərdiniz. Allah bunlara nəhlət eləsin. Başı-
mızı elə qatdılar ki, heç bilmədik məhkəmə necə qurtardı, siz necə getdiniz.

Orduxan heç bir cavab vermədən xudafizləşdi. “Əcəb işə düşdük. Bu nə oyundur, nə oyunbaz-
lıqdır? Bunlar doğrudan da yazdıqlarını sübut etmək istəyirlərsə, onda məhkəməyə niyə şahid gə-
tirmirlər? Şahid tapa bilmirlərsə, deməli, yalan yaza bilərlər. Görəsən, bu yalanlar kimə və nəyə la-
zımdır? Niyə Müsrətlə Salehin danışdıqları bir-biri ilə düz tutmur? Onu müdafiə etməyən Saleh kimi 
nümayəndə Müsrətin nəyinə lazımdır? Bəlkə Salehlə qarşı tərəfin hər hansısa bir əlaqəsi mövcuddur? 
Ya da elə hakimin özü ilə? Niyə də olmasın? Aha, tapdım. Burada hər nə varsa, Saleh – hakim, bir də 
iddiaçı tərəfin naməlum adamı arasında olan əlaqədədir?”

TAXTA ÇƏKİCİN HÖKMÜ

Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın on səkkizində keçirildi. Lazım Əhmədovun adamları məh-
kəməyə yenə də hamıdan tez gəlmişdi. Niyə də gəlməsinlər, iş-güclərinin adı nə idi? Görünür çörəkləri 
burdan çıxırdı.

 Əslində, hakim Brusel elə məhkəməni iddiaçı Lazım Əhmədovun nümayəndəsi Semyon Lazım-
soyun bir sözü ilə bu günə təyin etmişdi. Semyon özünün dediyinə görə, Bakının “Kubinka” deyilən 
ərazisində məşhur olan Güllüdərə küçəsində yaşayırdı. Bu küçənin adı heç də əvvəllər belə adlanmırdı 
– deyiləndə çox biədəb səslənirdi. Nə qonaq çağıranda gəlirdi, nə də kirayənişin tapmaq olurdu. Axırı 
məhəllə ağsaqqalları sözü bir yerə qoyub adı dəyişdirdilər. Güllüdərə tez bir zamanda, doğrudan da 
güllü dərəyə çevrildi. Evlərin zahiri görünüşünə yüngülvari əl gəzdirib rəng çəkdilər. Səkilərə gül və 
gül kolları əkildi. Kirayə üçün tikilən otaqların da qiyməti əvvəlkinə nisbətən aşağı endirildi. Güllü-
dərəyə olan maraq artdı. Elə artdı ki, Semyon Lazımsoy kimi “adlı-sanlı” biri də gəlib burada mənzil 
kirayələdi. 
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O, ayda bir kərə bölgəyə çıxırdı. Məhkəmə proseslərini həmin ərəfəyə yazdırır, bu müddət ərzində 
bütün problemlərini həll etməyə çalışırdı. Odur ki, həmin gün başının dəstəsi ilə –  Nəhməti Bəşir və 
Saqif Əliyarovla birgə məhkəmənin vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalmış gəlib durmuşdular binanın 
qabağında, sanki sürtüşməyə, dalaşmağa adam axtarırdılar.

Bu dəfə Müsrətlə nümayəndəsi Saleh Yusifli də nisbətən erkən gəlmişdilər. Saleh kənd təndirinin 
deyingən sakinləri kimi başını aşağı salıb dəhlizdə o baş-bu başa gəzişir, ağzına gələni ağına-bozuna 
baxmadan danışır, diqqəti cəlb etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. Amma nə fayda ki, dəhlizin boz 
divarları da onu yaxşıca tanıyır və heç kim yox, heç cansız əşyalar da ona baş qoşmaq istəmirdilər. 
Amma Müsrətin ona baş qoşması, Salehi özünə vəkil edərək nümayəndə seçməsi hələ də düyün olaraq 
qalmaqdaydı.

...Orduxan bölgədən, məhkəmə prosesindən qayıdan günün ertəsi qəzetin redaksiyası yerləşən  
“Nərgiz” nəşriyyatına gəldi. Qapıdan içəri daxil olan kimi adəti üzrə binanın birinci mərtəbəsində, gi-
rişin sol tərəfində yerləşən poçt şöbəsinə daxil oldu. Şimal bölgə məhkəməsndən göndərilən məktubu 
gəbul etdi. Dəhlizə çıxaraq konverti açıb məktubla tanış oldu. 

“Hər şeyi isti-isti həll edirlər, təcili də qərar çıxartdırırlar, burada nə isə var”. Hakim sentyabrın 
yeddisində çıxardığı qərardadı məktubla göndərmişdi. Qərardad Müsrət dediyi kimiydi, məqalə müəl-
lifinin daşınar və daşınmaz əmlakına, qəzetin isə bank hesabına həbs qoyulmuşdu. Orduxan məktubu 
qatlayıb cibinə qoyaraq yoluna davam etdi. Pilləkənlərlə yuxarı qalxan kimi binanın girişinə nəzarət 
edən polislə qarşılaşdı və əlini ona uzadıb salamlaşdı.

-Orduxan müəllim, görünmürsünüz... – Polis serjantı Gündüz maraqlandı.
-Başım məhkəmələrə qarışıbdır.
-Uzaq olsun, deyirlər sizi də o məsələ.
-Nə məsələ, Gündüz?
-Deyirlər, sizi də tora salıblar, guya ki, torbanızı tikiblər. Bu gün-sabah...
-Boş sözlərdir, Gündüz, fikir vermə. Adamın başına iş gələr.
Orduxan Gündüzdən ayrılıb lifti gözləmədən pilləkənlərlə yuxarı qalxmağa başladı. Pilləkənin 

ikinci mərtəbəsini də ötüb-keçmək istəyirdi ki, “Üfüq” kompyuter mərkəzinin rəhbəri Ramiz Hümbə-
tovu gördü. Dilucu salamlaşıb yan keçmək istəyirdi ki, Ramiz onu səsləyib saxladı. Ərki çatırdı, çünki 
Ramiz Orduxanın böyük qardaşının tələbə yoldaşı olmuşdu. Odur ki, ayaq saxlayıb görüşmək məcbu-
riyyətində qaldı. Hal-əhvaldan sonra Ramiz mətləbə keçdi.

-Sən bilirsən ki, qardaşın Əmrahın da, sənin də xətrini çox istəyirəm. Sənə dəfələrlə demişəm ehti-
yatlı ol. Özünə bab olmayanlarla oturub durma. Sən də gedib Girdmanın felinə tuş gəlmisən.

-Nə isə, Ramiz müəllim, əgər bu iş, doğrudan da belədirsə, daha olan olub, ötən keçib. İndi gerisini 
yox, irəlisini düşünmək lazımdır.

-Yaxsı, bir məsləhət lazım olsa, deyərsən. Mən həmişə sənə kömək etməyə hazıram.
-Ayrı nə mümkündür ki? 
Orduxan Mirzə çiyinlərini çəkərək ondan ayrıldı. Redaksiya üçün nəzərdə tutulmuş, sahəsi on 

altı kvadrat metrlik bir otaq olan, köhnə hərbçilərə məxsus özünün adlandırdığı ştab-qərargaha gəldi. 
Dərhal sabahki məhkəmə prosesində iştirak etməyəcəyi haqqında teleqram hazırladı.

“Şimal bölgə məhkəməsinin hakimi Brusel Məmmədov cənabına
Nəzərinizə çatdırıram ki, səhhətimdə yaranmış nasazlıqla əlaqədar sabahkı məhkəmə prosesində 

iştirak edə bilməyəcəyəm. Ümidvaram ki, vəsadətim təmin olunacaq və məhkəmə tələskənliyə yol 
verib ədalətsiz qərar çıxarmayacaq.

Böyük hörmət və ehtiramla Orduxan Mirzə
“Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru”
Bax, beləcə, sadə və qısa, amma sadə olduğu qədər də zəngin və düşüncəli bir teleqram. O, bu 

teleqram ilə hakimin nəzərinə çatdırmadı ki, onsuz məhkəmənin keçirilməsinə etiraz etmir, yoxsa eti-
razını bildirir. Sonrakı cümlə isə hər şey demək idi. Bu cümlədə ictimai fikri bölgədə də olsa yönləndirə 
bilən bir qəzetin baş yazarının etirazı və vəsadətinin təmin olunması tələbi qoyulmuşdu. 

Hakim Brusel Məmmədov isə çox güman ki, Müsrətin ona təqdim etdiyi, lakin səsləndirmədiyi 
müxtəlif səpkili vəsadətləri alıb bir kənara qoyduğu kimi Orduxan Mirzənin də vəsadətini lüzumsuz 
bir kağız kimi alıb kənara qoymuşdu.

Orduxan Mirzə bundan sonra vaxt itirmədən qəzetin bank hesabına qoyulmuş həbslə bağlı qərar-
dada da öz kəskin etirazını bildirdi, bir səhifəlik etiraz ərizəsi hazırladı. 
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Sonra hər iki teleqramı götürüb poçt şöbəsinə düşdü. Poçtdan Şimal bölgə məhkəməsinə zəng vur-
du. Telefonun o başında kişi səsi eşidildi.

-Eşidirəm. – Səs Şimal bölgə məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyevin idi, Orduxan Mirzə dərhal 
tanıdı.

-Bakıdan, “Nərgiz” nəşriyyatından sizi narahat edirik. Baş redaktorun teleqramını ötürürük. Zəh-
mət olmasa faksın düyməsini basın.

-Buyurun! – Mehman Nuriyevin sözündən sonra Lətifə xanım hər iki kağızı faks aparatı ilə “yola 
saldı”.

Məhkəmə təyin olduğu vaxtda başlamadı. Brusel Məmmədov əvvəlcədən yazıb hazırladığı şab-
lon qətnamədə düzəliş və dəyişikliklər etmək məcburiyyətində oldu. Çünki bu ərəfədə onun üç dəfə 
məsləhətləşmək üçün həmkarı Sumbat Hətəmova yaxınlaşdığını məhkəmənin ən gözüaçıq işçisi hesab 
olunan Xalidə xanım özü görmüşdü. Şimal bölgə İcra Hakimyyətinin başçısı Nazir Nağıyev özü şəxsən 
zəng vurub maraqlanmışdı. Onun zəngini əlbəttə ki, hakim xüsusi tapşırıq kimi qiymətləndirirdi.

Nahar fasiləsi olmasına baxmayaraq hakim Brusel Məmmədov işini yekunlaşdıra bilmədiyindən 
nə özü işini tərk edə bilmişdi, nə də köməkçisinin nahara çıxmasına şərait yaratmışdı. Telefon zəngləri 
hakimi lap dilxor etmişdi. Qəfildən gələn növbəti zəngi də özü cavablandırdı, “Korrupsiya və camaat” 
jurnalının baş yazarı Əhməd Qəmərzadə Bakıdan zəng vuraraq işin gedişatı ilə maraqlanırdı.

-Siz jurnalistlər gərək məni sıxışdırmıyasınız! – Hakim Brusel hamının naharda olduğundan is-
tifadə edərək telefonun dəstəyini götürüb dəhlizə çıxdı. Dəhliz boyu gedə-gedə səsini başına atdı. – 
Onsuz da mənə kifayət qədər təzyiqlər ediblər. Səhərdən üç dəfə lap yuxarılardan zəng olub. Mən 
nə etməliyəm? Bunların əlindən başımı götürüb hara qaçmalıyam? Barı siz məni başa düşün. – deyib 
üzərindən ağır yük götürülmüş kimi iş otagına qayıtdı. Sanki ağır bir palıd ağacını çiynindən düşürüb 
yerə qoymuşdu.

Nəhayət, məhkəmə zalına gəlib əlavə sübut və dəlil olmadığını zənn edərək hökmü oxumaq istədi. 
Amma Müsrətin hardansa iki şahid tapıb gətirdiyini görüb cin atına mindi. Tələm-tələsik onları din-
ləmək məcburiyyətində qaldı. İlk dəfə məhkəmədə ifadə verən Soltan Qulusoyla İntizar Solaxay isə 
əvvəlcədən təlimatlandırılmadığından özlərini nümayəndə Semyonun solaxay sualları və atmacaları 
qarşısında itirdilər. Hətta məhkəməyə nə üçün gəldiklərini unutdular. “Daha heç nə bilmirik” deyərək 
kənara çəkilib suallara cavab verməkdən yaxalarını qurtararaq məhkəmə salonunu tərk etdilər. Bu isə 
məhkəmənin gedişatına heç bir təsir göstərə bilmədi və Müsrətin Salehlə birlikdə son anda dönüş ya-
ratmaq istəklərini puça çıxartdı.

Odur ki, hakim Brusel Məmmədov taxta çəkicini zərblə stola vurub gözlənilən hökmü oxudu.

QƏRİBƏ ŞİKAYƏTÇİ

-Alo, eşidirəm. – Orduxan Mirzə telefonun dəstəyini qaldırıb cavab verdi.
-Orduxan Mirzədi? – Telefonla danışan bir qadın soruşdu.
-Bəli, özüdür.
-“Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru?
-Bəli, bəli, buyurun, eşidirəm, sizi.
-Şəfaqətdi sizinlə danışan. – Qadın səsi bir az fasilə verib davam etdi. – Sizin qəzetdə qonarar ve-

rilirmi?
-Bu sizi niyə maraqlandırır?
-Mən tələbəyəm. Həm də hekayələr yazıram. Sizin rəhbərlik etdiyiniz qəzetin yanvar ayının altı-

sında çıxan nömrəsində “İtirlmiş ümid” adlı kiçik bir hekayəm dərc olunub. “Gizli Bakı” qəzetini sevə-
sevə oxuyur, hər nömrəsini səbirsizliklə gözləyirəm. İstərdim ki, bundan sonra hekayələrimin dərcinə 
icazə verəsiniz.

-Hə yadıma düşdü, Şəfaqət Cavanşir qızı, hekayənizi də xatırladım. O hekayənin üzərində yenidən 
işləmədiniz?

-Xeyr.
-Mümkünsə, yenidən işləyin. Çox gözəl süjet seçmisiniz. Duyğusal yanaşmısınız. Bir də işləsəniz 

o süjetə professional yanaşmış olacaqsınız. Yolunuzu gözləyirik. Qonarar məsələsini müzakirə edərik.
Elə yenicə dəstəyi yerinə qoymuşdu ki, yenidən zəng çalındı.
-Orduxan müəllim, sizsiniz? Telefonunuz yaman məşğuldur. Sabahdan zəng edib düşə bilmirik. 
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– Telefonda danışan “Nərgiz” nəşriyyatının mühafizəçisi polis çavuşu Gündüz idi. – Yanınıza bir şi-
kayətçi gəlib, işçilərdən birini göndərin, buraxılış kağızı yazdırıb yuxarı qaldırsın.

-Qadındır, ya kişi?
-Orta yaşlı bir qadındır.
-Bu günümüz də qadınlarla başladı. – Orduxan Mirzə bunu deyib telefonun dəstəyini yerə qoydu. 

Siyirmədən bir ədəd möhürlü buraxılış vərəqəsi götürdü. – Xandadaş, keç mənim yerimdə əyləş, sən 
dinləyəcəksən, mən hərdənbir müdaxilə edəcəyəm. Yox, mən ümumiyyətlə müdaxilə etməyəcəyəm. 
Sən sadəcə dinlə, gör nəyə gəlib, nə istəyir? Şikayəti nədir? Çalış, özün başa düşürsən də, başa sal, 
gedib yazsın və poçtla göndərsin. –  Xandadaş adlı müxbirə tapşırıq verib şikayətçini gətirmək üçün 
aşağıya yollandı.

Birinci mərtəbədə poçtun qarşısında dayanan otuz-otuz beş yaş arası ucaboy, qıvraq duruşlu bir 
qadın Orduxanın diqqətini çəkdi. Tez polis çavuşu Gündüzə baxdı. “Odur” deyə Gündüz gözlərinin 
işarəsi ilə bildirdi. Orduxan qadına yaxınlaşdı.

-Xoş gəlmisiniz! – Qadın bu səsdən geriyə dönüb Orduxan müəllimə baxdı. Hərçənd ki, poçtun 
qabağındakı divar başdan-başa güzgü ilə əhatələnmişdi, şikayətçi xanım arxa tərəfdən ona yaxınlaşan 
Orduxan Mirzəni görməmiş deyildi, amma o, bu hərəkəti ilə yanına gəldiyi adamı tanımadığını bü-
ruzə verdi. – Siz Orduxan müəllimin yanına gəlmısınız?

-Bəli, bunu siz hardan bilirsiniz? – Qadın xüsusi maraqla soruşdu.
-Məni sizin yanınıza Orduxan Mirzə özü göndərib, siz onu tanyırsınızmı? – Orduxan Mirzə bu 

sualın yersiz olduğunu bilsə də artıq gec idi, söz ağzından çıxmışdı.
-Əlbəttə, tanıyıram. Tanımasaydım mənim burada nə işim vardı? Hara gedəcəyik?
-Siz əvvəlcə şəxsiyyət vəsiqənizi mənə verin, buraxılış vərəqəsini doldurum. Sonra gedərik.
Şikayətçi xanım sumkasından şəxsiyyət vəsiqəsini çıxardıb Orduxan Mirzəyə uzatdı.
-Siz burada gözləyin, indi gəlirəm. – Orduxan Mirzə şikayətçi qadının şəxsiyyət vəsiqəsini də götü-

rüb binadan çıxdı. “Nərgiz” nəşriyyatının buraxılış bürosu binanın çıxışında sol tərəfdə yerləşirdi. Or-
duxan Mirzə buraxılış bürosundakı qadına yaxınlaşıb sənədləri təqdim etdi. Heç bir dəqiqə keçməmiş 
doldurulmuş buraxılış vərəqəsini, şikayətçi xanımın şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə geriyə alıb yenidən 
nəşriyyata qayıtdı. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə buraxılış kağızını növbətçi polis çavuşuna göstərərək üzünü 
onu gözləyən xanıma tutub dedi:

-Gedək.
Orduxan Mirzə qabaqda, şikayətçi xanım arxada pilləkənlərlə ikinci mərtəbəyə qalxdılar. Dəhlizə 

çıxan kimi sola burulub yollarına davam etdilər. İkinci otağın qapısını açan kimi Orduxan Mirzə qaba-
ğa düşüb baş redaktorun otağında eşidiləcək tərzdə qapıdan səsləndi: 

-Buyurun keçin, xanım, Orduxan müəllim sizi gözləyir.
Şikayətçi qadın arakəsməni keçəndə Xandadaş stuldan ayağa qalxıb, görüşmək üçün bir addım 

irəli çıxdı.
-Xoş gəlmisiniz.
-Xoş gördük, Orduxan müəllim. – Qadının görüşü qəribə görünsə də Xandadaşa da, Orduxana da 

hər şey gün kimi aydın idi.
-Buyurun, əyləşin. – Xandadaş şıkayətçi xanıma oturmaq üçün yer göstərdi. – Xeyir ola?
-Heç xeyir deyil, Orduxan müəllim. Başağrısı olmasın, könüllü olaraq müharibədə iştirak etmişəm. 

Ağdam cəbhəsində qolumdan yaralandım. Atəşkəsdən sonra ordudan tərxis oldum. Bakı şəhər İcra 
Hakimyyətinin keçmış başçısı Rəfael Allahverdiyev məni qəbul edərək yaşadığım Baharlı rayon əra-
zisində budka qoyub ticarətlə məşğul olmağıma icazə verdi. Sonra budkalar yığışdırılanda əvəzinə 
yer aldım. Düzdür, xərcim çıxdı, amma bir o qədər yox. Xərcləmədiyim pulların hesabına Fəhlə pros-
pektində kafe tikdim. Bir neçə il işlətdim. Oğlumla bərabər birtəhər dolanırdıq. Sonra həmin kafenin 
yerində ikimərtəbəli başqa dizaynlı inşaat işləri apardım.

-Yoldaşınız nə işlə məşğuldur?
-Həyat yoldaşım döyüş bölgəsində minaya düşüb, həyatına son qoyulub, şəhid olub.
-Bağışlayın, Allah rəhmət eləsin. Oğluna qüvvət versin.
-Sonra həmin binanın birinci mərtəbəsini iki hissəyə bölərək, maşın yuma və təkər təmiri ilə yağ-

dəyişmə sexi olaraq icarəyə verdim. İkinci mərtəbəni isə ofis kimi istifadəçilərin ixtiyarına buraxdım. 
İcarə haqqı ilə pis dolanmırdıq. Sonra bu “Akkord” firması ortaya çıxanadək.

-Nə oldu ki?
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-Xəbəriniz yoxdurmu, Fəhlə prospektini genişləndirərkən yol kənarı obyektlərin çoxunu uçurtdu-
lar. Mən o vaxt obyekti tikəndə guya ağıllı tərpənib o biri tikintilərə nisbətən yoldan daha uzaq məsafə-
də yerləşdirdim. İndi yol genişləndiriləndə qonşu obyektləri tamamilə söküb kompensasiya ödəyirlər. 
Mənim obyektimin isə bir metrini söküblər. Deyirlər qalan hissəni özün bərpa elə və işlət. İndi iki aydır 
qalmışam “Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Baharlı rayon İcra Hakimyyəti arasında.

-Bu ki, məhkəməlik işdir. Sizi kim mənim yanıma göndərib?
-Gərəkdir ki, bu sualı əvvəldən verərdiniz, Orduxan müəllim, mən də vaxt itirib bu qədər əhvalatı 

danışmazdım. Azərbaycanda kimin yanına gedirsən, dərhal kimin göndərdiyini soruşurlar. Məni də 
sizin yanınıza heç kim göndərmədi. Bir neçə dəfə qəzetlərinizdən oxumuşam. Prinspiallığınızı, müba-
rizliyinizi eşitmişəm. Belə məsələlərdə zərərçəkmişlərə yardımçı olduğunuzu, köməklik göstərdiyinizi 
söyləyirlər.

-Bu iki ayda daha nə işlər görmüsünüz?
-Əvvəlcə sizə onu deyim ki, “Akkord” şirkəti bu işi başlamazdan əvvəl Gürcüstandan ondan çox 

erməni gətirib ağır texnikada işlədirdi.
-Siz haradan bilirsiniz ki, onların arasında erməni olub? Əlinizdə əsas varmı?
-Səbr edin, dinləyin bir az. Belə olmasaydı, “Akkord” şirkəti camaatın obyektlərini gecə-gecə vəhşi-

cəsinə söküb dağıtmazdı. Sonra da  “Qazavat” qəzetində oxudum ki, on üç erməni ölkədən deportasi-
ya olunub. “Akkord”da işləyən kimsə həmin erməniləri tanıyıb və hüquq-mühafizə orqanlarına xəbər 
verib..

-Ay xanım, onda niyə şikayətinizi gedib “Qazavat” qəzetininin redaktoruna deyil, bizə danışırsı-
nız? – Orduxan Mirzə özünü saxlaya bilməyib müdaxilə etdi. – Zəhmət olmasa, şəxsiyyət vəsiqəsini 
verin, məlumatlarınızı kitaba qeyd edək.

-Bəs aşağıda qeyd etdikləriniz nə idi? – Şikayətçi xanım çox qəribə tərzdə soruşdu.
-Aşağıdakı qeydiyyat “Nərgiz” nəşriyyatının buraxılış şöbəsinə aid idi. Orada yalnız insanların 

şəxsiyyət vəsiqələrini yoxlayıb adlarını qeyd edirlər.
Şikayətçi xanım yenidən əl çantasından şəxsiyyət vəsiqəsini çıxardıb Orduxan Mirzəyə uzatdı. Or-

duxan Mirzə onun yerində oturmuş Xandadaş eşitsin deyə qarşısındakı bloknota qeyd edə-edə fərdin 
məlumatlarını səsləndirməyə başladı.

“Fətəliyeva Nargilə İsmixan qızı, 18 avqust 1975-ci-ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndində ana-
dan olub”.

-Siz niyə təəccüb edirsiniz? Nə olsun ki, “Akkord”un başında duranların baş prokurora, onun qar-
daşına yaxın olduqlarını söyləyirlər. Lap atalarını da yandırmaq olar. Görmürsünüzmü, “Aydınlıq”, 
“Qazavat” qəzetləri onlar haqqında nələr yazır?

-Nargilə xanım, siz gərəkdir ki, adlarını çəkdiyiniz qəzetlərin redaksiyalarına gedəydiniz. Buraya 
gəlmisinizsə, buyurun, gördüyünüz işləri axıradək söyləyin. Bəlkə, birlikdə fikirləşib sonda bir çıxış 
yolu tapaq.

-Sizin çıxış yolunuz, mənə lazım deyil, özünüzə çıxış yolu axtarın. Mən çıxış yolu tapmışam. Özümə 
elə bir vəkil tutmuşam ki, Azərbaycanda onun qabağına çıxan yoxdur. “Azəryolservis”i məhkəməyə 
vermişik. İndi onlardan nə qədər desən pul qoparacağıq.

-Yaxsı, Nargilə xanım, bəs onda bizdən istədiyiniz nə idi?
-Çox şey. İstəyirdim ki, siz də onlardan yazasınız.
-Yazsaydıq nə dəyişəcəkdi? Siz ki, istəyinizə nail olursunuz. Həm də məhkəməyə verilmiş tərəfə 

yazıb təsir göstərmək olmaz. Bunu siz bilməsəniz də vəkiliniz bilməlidir. Kimdir, sizin vəkiliniz?
-Onu siz də tanıyırsınız, onu bütün Bakı tanıyır, onu hamı tanıyır, ona da “Adolf” deyərlər. Xuda-

fiz! – Qəribə şıkayətçi xanım çantasını çiyninə atıb otağı tərk elədi.
-Xudafiz! – Orduxan yerində oturmuş Xandadaşa ağzını açmağa imkan vermədi, elə özü dilləndi, 

amma xanım, deyəsən, onu eşitmədi. – Gördün də, Xandadaş, bizi necə təxribata çəkirlər, ehtiyatlı 
olmaq lazımdır.

MƏŞHUR MƏKTUBLAR

Yazıçı ürəyi üsyanla dolu olmasa vulkan kimi püskürə bilməz. Onlar öz etirazlarını çox vaxt rəs-
miyyətçilikdən kənar bir formada bildirirlər. “Gizli Bakı” qəzetinə qarşı ədalətsiz məhkəmə çəkişməsi, 
qanunsuz qərardad və qətnamə çıxarılması, rəsmi ərizə, etiraz və vəsadətlərin nəzərə alınmaması Or-
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duxan Mirzəni lap təbdən çıxarmışdı. Odur ki, o, rastlaşdığı qanunsuzluqlarla bağlı fikirlərini məktub 
vasitəsilə yazıb bəyan etmək qərarına gəldi. “Məktub da bir yazı formasıdır” deyib bir-birinin ardınca 
dörd məktub qələmə aldı və Şimal bölgə məhkəməsinin hakimi Brusel Məmmədovun iş ünvanına 
yolladı.

Birinci məktubda deyilirdi:
“Hörmətli Brusel müəllim!
Bəlkə də bütün bu olub keçənlərdən sonra yazdıqlarımın qara qəpik qədər də əhəmiyyəti və dəyəri 

olmayacaq. Siz də özlüyünüzdə sıradan sadəlövh bir qəzetçini necə də asanlıqla aldada bildiyinizdən 
zövq alacaqsınız. Odur ki, insanlıq, haqq və ədalət naminə yazdıqlarınıza özünüz üçün aydınlıq gətir-
mək məcburiyyətindəyəm. 

Məktubunuzda qeyd edirsiniz ki, (18 sentyabr 2009-cu il) “məhkəmənin icraatında olan mülki işə” 
baxılması ilə bağlı məhkəmə baxışı 16 sentyabr tarixinə təyin edilmiş, cavabdeh tərəf kimi sübut təq-
dim edəcəyimiz barədə şifahi vəsadətimiz nəzərə alınmaqla məhkəmə iclası 18 sentyabr 2009-cu il 
tarixə təxirə salınmışdır. 

Məhkəmədə çıxış edərək mən hər iki tərəfin nöqsanlarını səsləndirdim və bir ay möhlət istədim. Bu 
barədə sizə şifahi yox, yazılı vəsadət təqdim etdim. Siz vəsadəti məndən alıb təmin olunub-olunma-
masına münasibət bildirmədən Semyonun bir işarəsi ilə məhkəmə baxışının sentyabrın on səkkizinə 
qalmasını elan edib zalı tərk etdiniz. Yazılı vəsadəti təmin etmədiyiniz halda hansı üzlə şifahi vəsa-
dətimiz əsasında məhkəmə baxışını növbəti günə keçirdiyinizi yazırsınız. Sizdə əgər varsa, vicdanınız 
necə yol verir ki, Semyonun bir işarəsi ilə hərəkət etdiyiniz halda qərarda yazasınız guya biz xahiş 
etmişik. Biz axı sizdən bir gün yox, bir ay vaxt istədik, özü də şifahi yox, yazılı vəsadətlə!

Sentyabrın yeddisində mənim iştirakım zamanı demədiyiniz halda məhkəmə baxışından sonra 
məqalə müəllifinin daşınar və daşınmaz əmlakına, eyni zamanda qəzetin bank hesabına həbs qoyul-
ması barədə qərardad qəbul etmisiniz. Əcəba, bu ixtiyarı sizə kim verib?

On gün müddətində şikayət etmək hüququndan istifadə edərək göndərdiyim şikayət məktubu səd-
rin dərkənarından sonra R-352 qrifi ilə nömrələnib sizə verildiyi halda sənədi niyə icra etmirsiniz? 
“Düz yazılmayıb” deyə mənə qaytardığınız nüsxənin surətində isə qrif qoyulan yeri başqa kağızla ört-
dürmüsünüz ki, ərizənin qeydə alınıb-alınmadığı barədə məlumatım olmasın. Görəsən, sizdə belə sax-
takarlıqlara meyllilik haradan qaynaqlanır? 43 illik həyatımda rastlaşdığım ilk saxtakar hakimsiniz. 
Ölkənin qanunlarının aliliyi naminə haqq və ədalətin qələbəsi uğrunda sizinlə sonadək mübarizəmi 
davam etdirəcəyəm. 

Hörmətlə: Orduxan Mirzə, “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru”. 

İKİNCİ MƏKTUB

Orduxan Mirzə redaksiyaya gələn kimi Semyon Lazımsoy barədə topladığı materiallarla tanış 
oldu. Gec də olsa onun üçün qızışdırılıb ortaya atılmış bu fərdin kimliyini öyrənmək vacib idi. Ən əsası 
da onun ali təhsilli hüquqşünas olması Orduxana şübhəli görünürdü. 

“Semyon Sənətkar oğlu Lazımsoy 1967-ci ildə Şimal bölgəsinin Baş Buzluq kəndində anadan olub. 
1973-cü ildə kənd orta məktəbinin birinci sinifinə qədəm qoyan Semyon 1975-ci ildən təhsilini qonşu 
Palıdlı qəsəbəsində davam etdirib. Sonra yenidən öz kəndlərinə qayıdaraq orta təhsilini başa vurmuş-
dur. Bölgə mərkəzində bir il Texniki Peşə Məktəbində təhsil aldıqdan sonra əsgərliyə göndərilmiş və 
iki ildən sonra qayıdaraq Bakı şəhərində yaşayışını davam etdirmişdir. Baş tikinti idarəsinin trestlərin-
də, Evtikmə Kombinatında, Mənzil Sosial Şəraitinin Yaxşılaşdırılması idarələrində işlədiyi dövrlərdə 
üzləşdiyi problemləri, pozulmuş insan hüquqlarının bərpası məqsədilə hüquqşunas olmaq arzusuna 
düşən Semyon 2004-2007-ci illərdə Dağıstan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsində ikinci ali təhsil 
almışdır. Subaydır”. 

Demək olar ki, Orduxanın əldə etdiyi əsas məlumatlar bunlardan ibarətdi. Ziddiyyətli məqamlar 
kifayət qədər vardı. Hansı vacib səbəbdən ikinci sinifi bitirdikdən sonra məktəbini dəyişmiş və iki il-
dən sonra yenidən öz kəndlərinə qayıtmışdır? Onun atası nə işlə məşğul olmuşdur? Orta məktəbi necə 
oxumuş və məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaq üçün hansı instituta sənəd vermişdir? Ümumiy-
yətlə, ali təhsil almaq istəmişdirmi? İşlədiyi müəssisə və idarələrdə necə işləmişdir? Hansı səbəblər onu 
tez-tez iş yerini dəyişməyə vadar etmişdir? Elliklə könüllü olaraq kişilərin cəbhəyə getdiyi vaxtlar o, 
necə yayına bilmişdir? Niyə ali təhsil almaq üçün Dağıstan Dövlət Universitetini seçmişdir? Yaşı qırxı 
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keçsə də hansı səbəbdən hələ də evlənib ailə qurmayıbdır? Birinci ali təhsili hansıdır?
 Maraqlı, araşdırılası və öyrəniləsi məsələlər çox olsa da Orduxanın buna nə vaxtı, nə də həvəsi var 

idi. Ortada aydın olan bircə məqam vardı, o da Brusel – Lazım – Semyon üçbucağının mövcudluğuy-
du. Burada açıq-aşkar oyun oynanılırdı və pul qazanılırdı. Bruselə də, Semyona da pul lazım idi, pul 
isə Lazımdaydı. Amma ortada aydın olmayan digər məqamlar da Orduxanın diqqətini çəkirdi. Bru-
sellə Semyonun dəyirmanına su tökən Müsrətlə Salehin Lazımdan yazıb onu biabır etmələri hardan 
qaynaqlanırdı. Bax, bu məsələ hələ ki, Orduxan üçün qaranlıq qalırdı. 

Orduxan başını çox yormamaq üçün hələlik Semyonun ali təhsilli hüquqşünas olmasını aydın-
laşdırmaq qərarına gəldi. Əlbəttə ki, o, Semyondan diplom tələb edib baxa bilməzdi. Heç Semyon 
ona diplomunu göstərməzdi də. Orduxana Universitetin rektoruna məktub yazıb dəqiqləşdirməkdən 
başqa çıxış yolu qalmırdı. O, belə bir məktub hazırladı:

“Rektoru Daqestanskoqo Qosudarstvennoqo Universiteta Rossiyskoy Federasii
Qospodin rektor!
Proşu vas, dat ukazaniye o proverki zakonnosti imeyuşeqo diploma vverennoqo vam universiteta 

qrajdanina Azerbaydjanskoy Respubliki Semyona Sanatkaroviça Lazımsoya. Koqda i na osnovaniye 
kakoqo rukovodyaşeqo dokumenta on bıl zaçislen i v kakix qodax obuçalsya?

S uvajeniyem qlavnıy redaktor”
Məktubu hazırlayan kimi imzalayıb möhür vurdu və qeydiyyat kitabında nömrələyib yola salmaq 

üçün otaqdan çıxıb poçta yollandı. Elə qapının ağzında yadına düşdü ki, Bruselə göndəriləcək məktub 
da dünəndən hazırdır. Qayıdıb həmin məktubu da götürdü. 

“Sizinlə bölgə məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyev arasında yaşanan gizli və aşkar narazılıqlar 
barədə redaksiyaya daxil olan məlumatı aydınlaşdırmaq məqsədilə məhkəmənin sədrinə faksla gön-
dərilən müraciət dərhal özü tərəfindən qəbul edildi. Onun tələbi ilə həmin sənəd dübarə poçt vasitəsilə 
məktubla göndərildi. Faksla qəbul edilən müraciəti hüquqi sənəd kimi qəbul edə bilməyəcəyini bildirən 
sədr nədənsə cavablandırmağı sizə həvalə edib. Siz isə öz növbənizdə nə təsdiq, nə də təkzib edirsiniz, 
sadəcə bildirirsiniz ki, “həqiqətə uyğun deyildir”. Belə başa düşmək olur ki, sizinlə sədr arasında hər 
hansısa bir gərginlik yaşanır, amma biz bildiyimiz kimi deyildir. Onda, cənab hakim, buyurun, həqiqə-
ti açıqlayın, biz bilək. Bu bizim bir jurnalist haqqımızdır, qanun belə hüquq verib bizə. Sizin yola get-
məməyiniz ucbatından insanlar əziyyət çəkir. Bunun fərqindəsinizmi, cənab hakim?!

Mənə ünvanladığınız cavab məktubunda qeyd edirsiniz ki, “məhkəməyə daxil olmuş mülki və ci-
nayət işləri məhkəmənin sədri tərəfindən kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimatın tələblərinə müva-
fiq olaraq bölünür”. Özünüz yazdığınıza özünüz inanırsınızmı, cənab Brusel müəllim? Ədalət naminə 
baxın, görün, təkcə bu ilin birinci yarısında siz neçə işə baxmısınız, həmkarlarınız neçə? Necə olur ki, 
Müsrət Səfərovla Lazım Əhmədovun bütün məhkəmə çəkişmələri sizə həvalə olunur? Siz əslən şimallı 
olduğunuza görəmi belə bölgü aparılır?

Lazım Əhmədovun adamının bizə bildirdiyinə görə qəzetə yüzcə manat cərimə kəsilsəydi də onları 
qane edəcəkdi, əsas məsələ iddianın təmin olunub cərimə kəsilməsində idi. Belə olan halda sizdə qəzetə 
qarşı bu qədər qərəz hardan qaynaqlanır ki, fantastik cərimə müəyyənləşdirmisiniz? 

Hörmətlə: Orduxan Mirzə, “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru”. 

ÜÇÜNCÜ MƏKTUB

Kimsə Orduxan Mirzəyə demişdi ki, tək mübarizə aparmaq olmaz. Həmkarlara müraciət etmək 
lazımdır, qoy onlar da qoşulsunlar. Məhkəmələrdə nə qədər desən süründürməçilik hallarına rast gəl-
mək olar. Ədalətsiz qərarlar çıxardıb camaatı incitmək variantları nə qədər desən var. Nə bilim... məh-
kəmədir də... Qoy, gündəlik qəzetlər onların yarıtmaz fəaliyyətləri barədə yazılar dərc etdirsinlər. Heç 
olmasa “Gizli Bakı” qəzetinə qarşı qərəzli mövqe tutduqları barədə ictimaiyyəti məlumatlandırsınlar.

Odur ki, Orduxan telefonu götürüb qarşısındakı siyahıda nömrələri olan, ərki çatdığı qəzetlərdən 
çoxuna zəng vurdu, amma bir nəticə hasil olmadı. Yaxşı ki, “Nəzər nöqtəsi” qəzetinin müxbiri Fuad 
Nəzərli onun istiqamətini müəyyənləşdirdi.

-Orduxan qardaş, bizim qəzetlərdən bir kar aşmaz. Sən nəhənglərin yanına qalx. Qoy onlar bir 
əncam çəksinlər. 

Orduxan dərhal otaqdan çıxıb iki mərtəbə yuxarıda yerləşən “Şərq”, “Bakı post”, “Paralel”, “Fakt” 
qəzetlərinin redaksiyalarına yollandı. Söhbətləri alınmadı, adicə “Gizli Bakı” qəzetinin bir məqaləyə 
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görə məhkəməyə verilməsi barədə informasiya yerləşdirmək belə istəmədilər, qorxduqlarını açıq-aş-
kar dilə gətirdilər. Orduxan sağollaşmadan binanın altıncı mərtəbəsinə qalxdı. “Ədalət” qəzetinin baş 
kürsüsündə İradə Tuncay əyləşmişdi. Onunla da söhbətləri alınmadı. Çıxmaq istəyirdi ki, qəzetin sa-
hibi Aqil Abbas gəldi. Salamlaşıb onun otağına keçdilər. Aqil Abbas tanınmış qələm sahibi idi. Həm 
də Millət vəkili seçilmişdi. Dəli-dolu bir insanıydı. Ağzına nə gəldi danışırdı, sözünün ağına-qarasına 
baxmazdı. Orduxan Mirzə onu ətraflı məlumatlandırdı. 

-Yaxşı, indi bizdən istəyin nədir?
-“Ədalət” qəzeti hüquqi qəzetdir. Gərəkdir ki, belə məsələlərə dərhal reaksiya verə. 
-Sözünün mustafasını de.
-“Gizli Bakı” qəzetini məhkəməyə veriblər. Bu barədə qəzetdə kiçik, informasiya xarakterli bir yazı 

yerləşdirin.
-Yox, bu alınmaz. Biz sənə görə məhkəməni özümüzə düşmən edə bilmərik. Yaxşısı budur, sən 

müxalifət qəzetlərinə müraciət elə. Bəlkə onlar bir şey yaza bildilər. 
Orduxan əlini yelləyib otaqdan çıxdı. Birbaş doqquzuncu mərtəbəyə gəldi. Ölkənin ana müxalifət 

qəzeti “Azadlıq” qəzetinin redaksiyası burada yerləşirdi. Baş direktor Azər Əhmədovun, baş redaktor 
Qənimət Zahidin kiçik iş otaqlarından savayı bir böyük otaq var idi ki, buranı redaksiya adlandırır-
dılar. Böyük otaqda səkkiz-doqquz kompyuter quraşdırılmışdı. İki-üç nəfər bütün günü iş başında 
olurdu ki, onlar da kompyuterin dalına qısılıb gələni altdan-altdan süzürdülər. 

-Salam, uşaqlar. – Orduxan qapını açıb içəridə kompyuter arxasında “gizlənənlərə” səsləndi. – Qə-
nimət bəy lazımdır.

-Qənimət bəy yoxdur, Azər bəy otağındadır. – Kompyuter arxasında olan bir eynəkli, bir eynəksiz 
kişi cavab verməsə də eynəkli qız astadan onu cavablandırdı. 

Orduxan qapını örtüb geriyə qayıtdı. Dəhlizdə daha bir neçə addım atıb baş direktorun qapısını 
açdı. 

-Gəlmək olar?
-Buyur, buyur! 
Azər oturduğu masanın arxasından qalxıb onu salamladı. Sonra üzbəüz keçib əyləşdilər.
-Xeyirdimi, həmkar? – deyə maraqlandı. – Səndən çıxmayan iş. Biz tərəflərə heç gəlməzdin. Yəqin 

yol azmısan?
-Yol-zad azıb eləməmişəm. Elə birbaşa sizin yanınıza gəlmişəm. İşim düşüb.
-Sənin bizə nə işin düşə bilər?
-Düşər, düşər. Şahın ələkçiyə işi düşən kimi mənim də sizə işim düşüb. Özünü müstəqil, dövlət-

yanımlı, iqtidaryönümlü mətbuat adlandıranların əksəriyyəti dızıtqulu çıxdı. Gəldim, görəm, siz nə 
qədər cəsarətlisiniz.

-De görüm, işin bizlikdirmi?
-Qəzeti məhkəməyə veriblər.
-Elə bu? – Azəri gülmək tutdu. – Biz heç məhkəmədən çıxa bilirik ki. Cərimələrdən illərlə yaxamızı 

qurtara bilmirik. 
-Day bu boyda da yox, Azər bəy. Ölkənin bir nömrəli müxalifət qəzeti olasınız, ana müxalifətin 

rəyini yönləndirəsiniz, həm də cərimə ödəyəsiniz.
-Hə, bu belədir. 
-Gəldim ki, qəzetdə kiçik bir məlumat yerləşdirəsiniz. 
-Sən bilirsən ki, mən bu işlərə baxmıram. Zəng elə, Qənimət bəylə danış. 
-Özü burda yoxdur ki?
-Bilmirəm.
Orduxan telefonla ona zəng vurdu. Salamlaşdılar və tanışlıq verdi. Sonra telefonu yana tutub Azərə 

dedi:
-Bu ki piyandır.
-Piyan deyil, onun danışıq tərzi belədir. Danış, söhbətini elə.
Orduxandan hər şeyi yerli-yataqlı öyrənəndən sonra Qənimət Zahid gözəl bir bəhanə gətirdi.
-Mən indi Bakıda deyiləm, Saatlıdayam. Bakıya gələndə görüşüb həll edərik. 
-Onda işçilərdən birinə tapşırıq verərdin, ona yaxınlaşardım. 
-Onlar biləsi iş deyil. Qoy, qalsın, gələrəm, həll edərik. 
-Nə vaxt gələcəksiniz?
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-Onu bilmək olmaz.
-Hardan biləcəm ki, gəlmisiniz?
-Zəngləşib əlaqə saxlayarıq. 
Orduxan başını bulayıb otaqdan çıxdı. Deyinə-deyinə ştab-qərargahına üz tutdu. Pilləkanın ba-

şında dayanıb lift gözləyən adamlara baxıb keçdi. Onda hövsələ hardaydı durub liftin gəlməsini göz-
ləyə. Pilləkənlərlə aşağı düşdü. Dördüncü mərtəbənin pilləkənlərini keçirdi ki, kimsə böyründən ötüb 
üzüyuxarı getdi. Qəribə bir iy ətrafı bürüdü. İyin sidik, yoxsa piyvə iyi olduğunu ayırd etməyə çalışan 
Orduxan yanından ötüb keçən adamı tanıdı. Bəli, bu o, idi. İndicə “Saatlıdayam” deyən qoçaq. “Deyir-
lər, bizimkilər içəndə şirə dönür, bu ki yaxşıca vurub, bəs onda niyə şirə dönməyib?” Orduxan başını 
yelləyə-yelləyə ikinci mərtəbəyə döndü. Otağın qapısını açan kimi əvvəlcə samovarı cərəyana qoşdu, 
sonra keçib yerində əyləşdi. Vərəq, qələm götürüb növbəti məktubu hazırlamağa başladı:

“Bir neçə gündür ki, sizin çox cəsarətlə müstəqil mətbuata qarşı qərəzli və amansız mövqe tutma-
ğınızın səbəblərini aşkar etməyə çalışırdıq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şimal bölgə şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində işlədiyiniz vaxtlar mütəmadi olaraq yanınıza “ziyarətə” gələn “jurnalist” dostları-
nızdan bir neçəsini tapıb söhbətləşdik. İndiyədək müxtəlif məhkəmələrdə “şərəf və ləyaqət” məsələsinə 
görə sıxışdırılan qəzet rəhbərləri ilə fikir mübadiləsi apardıq. Lakin əsas səbəb kimi son nəticəyə gəlib 
ortaq məxrəc tapa bilmədik. Əvəzində bizi heyrətə gətirən məlumatlar əldə etdik. 

Özümüz özümüzünküləri tanıya bilmədik. İnsanlar nə qədər cılız fikirli olublar! Görəsən, bütün bu 
hoqqabazlar, qorxaqlar, ağciyərlər, lopa-lopa danışıb şalvarını batıran dızıtqulular bizim Azərbay-
can xalqının övladlarıdırmı?

Gündəlik nəşr olunan, ictimaiyyətin hər hansı bir təbəqəsini təmsil edən və yönəldən bu qəzetlərin 
qoçaq rəhbərləri hansı günahları ilə boğazadək günahkar olublar ki, məhkəmənin adı gələndə siçan 
deşiyini satın alırlar? Siz hakimlər onları nə vaxtdan belə gözüqıpıq eləmisiniz?

Yaxşı oldu ki, belə məsələləri saf-çürük edib dəqiqləşdirəndə bəzi gündəlik çıxan qəzetlərin “qoçaq” 
rəhbərlərinin kimin gözündə uca olduğu üzə çıxdı. Sən demə, onlar işsizlikdən yarıac-yarıtox yaşayan, 
günlərini çayxanada keçirib bir çaynik çay aldırmaq uğrunda domino, nərd arxasında “ölüm-dirim” 
mübarizəsinə qoşulan, əllərinə düşən qəzeti acgözlüklə oxuyub sabaha ümidini qırmayan insanların 
gözündə qəhrəmandırlar. O insanların ki, gündə evə bir çörək az alan, lakin əvəzində həmin “qoçaq”la-
rın internetdən oğurladıqları, televiziyadan və informasiya agentliklərindən götürdükləri və yan-yörə-
sinə bir-iki yarımçıq cümlə əlavə etməklə özəlləşdirdikləri məlumatları və gic-gic fərziyələrini yazdıq-
ları qəzetləri alırlar.

İstənilən halda belə olmaq yaramaz! Mübariz olub mübarizəmizi davam etdirməliyik!
Hörmətlə: Orduxan Mirzə, “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru”.  

DÖRDÜNCÜ MƏKTUB

“18 sentyabr 2009-cu ildə icraatınızda olan mülki işə yekun vuraraq böyük “cəsarətlə” qətnamə 
çıxarıbsınız. Həmin qətnamədə qeyd olunur ki, yekun məhkəmə iclası, hansı ki, qətnamə çıxarılıb, ca-
vabdeh “Gizli Bakı” qəzetinin rəsmi nümayəndəsi Orduxan Mirzənin iştirakı ilə keçirilib. Necə də ağ 
yalandır. Səhhətim ucbatından məhkəməyə gələ bilməyəcəyim haqqında göndərdiyim teleqram sent-
yabrın on yeddisində məhkəmənin sədri Mehman Nuriyev tərəfindən qəbul edilib və şəxsən sizə çatdı-
rılıb. Bu barədə poçtun qəbzi var. Belə olan halda nə haqla və üzlə Orduxan Mirzənin son məhkəmə 
iclasında iştirak etdiyini yazırsınız?

Qətnamədə qeyd etmisiniz ki, Lazım Əhmədov bölgənin siyasi, iqtisadi həyatında, mədəni in-
kişafında yorulmadan çalışır və bunun sayəsində kifayət qədər hörmət və nüfuz qazanmışdır. Hansı 
fəaliyyəti ilə, cənab hakim? Ailəsini dolandırmaq üçün bir budka açıb çörəkpulu qazanmağa çalışan 
bərbərlərin, dərzilərin, şəkil çəkənlərin, təkər yamayanların, hansı ki, müstəqil şəkildə sənəd toplaya-
raq VÖEN açdırıb fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərə bilməyənləri qapazaltı edib əllərindən pullarını 
alıb mənimsəməkləmi? Özü də sonda Vergilər Nazirliyinin simasında dövləti “fəaliyyət göstərməyib” 
adı ilə aldadıb vergidən yayınmaqlamı? Bu onun iqtisadi tərəfi, bəs siyasi və mədəni tərəfi nələrdən 
ibarətdir? Bəlkə, elə məxfidir ki, onun özündən, vəkilindən və sizdən başqa heç kimə bəlli deyildir?

“Cavabdeh Müsrət Səfərov ona qarşı böhtan və təhqirlərlə dolu, olduqca savadsız və heç bir fak-
ta söykənməyən məqaləsini “Gizli Bakı” qəzetində dərc etdirmişdir. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə 
baxmayaraq heç bir araşdırma aparmadan, faktların düzgünlüyünü yoxlamadan, belə bir məqaləni 
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dərc etmək qəzet rəhbərliyinin hansısa gizli marağından xəbər verir.
Əvvəla, məqalədə göstərilənlər yalnız 1989-cu ildən üzübəri baş verən hadisələrin xronoloji ar-

dıcıllıqla düzülüşüdür, hansı ki, birbaşa Lazım Əhmədov tərəfindən Müsrət Səfərovun şahidliyi ilə 
törədilib. İkincisi, məqalənin savadsız yazılmasını qəbahət olaraq qabartmağa ehtiyac yoxdur. Çünki 
bu məqalə adi vətəndaş, sürücü, biznesmen, hazırda çörəkpulu qazanmaq üçün min bir əzaba qatlaşan, 
malı-mülkü əlindən çıxarılaraq bölgədən tərki-vətən edilən, neçə illərdir həyəcan içərisində yaşayan, 
haqqını tələb etməkdən yorulan, hüquqlarını müdafiə etmək üçün qapılar döyməkdən bezən bir insan 
tərəfindən yazılıb, hər hansı bir dil-ədəbiyyat müəllimi, yaxud jurnalist tərəfindən yox. Üçüncüsü, ya-
zılanlar o faktlara söykənir ki, dəfələrlə dövlət televiziyasında göstərilib və məndə olan məlumata 
görə, şəxsən siz də izləmisiniz. İndi siz söyləyin, hansı maraq naminə bütün bunları inkar edirsiniz? 
Bu hadisələrə görə Lazım Əhmədov və onun tərəfdarları dəfələrlə ifşa olunub, neçə nəfər cinayət mə-
suliyyətinə məruz qalıb. Bir vaxtlar “Şimal” qəzeti burda yazılanlardan da beş qat artığını yazmışdı.

Qəzet rəhbərliyinin gizli marağına gəlincə isə siz düz buyurursunuz, Brusel müəllim, burada, doğ-
rudan da deyilənin yeri var. Belə ki, oğlunu saxta vərəm xəstəliyi adı ilə hətta “Atəşkəs” dövründə hərbi 
xidmətdən yayındıranlardan, arvadlarının yubkası altında gizlənən yüzlərlə “kişi”lərdən fərqli olaraq 
hazırda “Gizli Bakı” qəzetinə rəhbərlik edən, ehtiyatda olan mayor Orduxan Mirzə 1992-ci ildə ilk 
şans düşən kimi SSRİ Silahlı Qüvvələrindən (vəzifəsini, evini, pulunu və mövqeyini qurban verərək) 
Azərbaycana dəyişilərək vətən torpaqlarının müdafiəsində ön cəbhədə 2002-ci ilədək dövlətə və mil-
lətə xidmətdə olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, Lazım Əhmədovun əməllərindən indiyədək xəbərim olmayıb. 
Hansı vaxtda xəbərim olsaydı dərhal ifşa edib ictimaiyyətin qınağına çıxaracaqdım. Necə ki, indi et-
mişəm. Buna əsla şübhəniz olmasın!

Hələ də mənə elə gəlir ki, siz qəzetdə dərc olunan ərizə-məqaləni diqqətlə oxuyub analiz etmədən 
iddiaçının nümayəndəsi Semyon Lazımsoyun sərsəm mülahizələri əsasında teztələsik qərar çıxarmı-
sınız. 

Nəzərinizə çatdırıram ki, sevgili vətənimin qərəzsiz, prinspial jurnalistlərə ehtiyacı olduğu kimi 
ədalətli hakimlərə də ehtiyacı böyükdür. “Atəşkəs” dövründə oğluna vərəm xəstəsi damğası vurdura-
raq hərbi xidmətdən yayındırmaq, müharibə dövründə vətənin taleyüklü məsələlərinə susan, öz çirkin 
əməlləri ilə məşğul olaraq şəxsi həyatını yaşayan, bölgədə güc-bəla ilə cüzi çörəkpulu qazananları da 
maymaq bilib başlarına qapaz vuraraq həmin pulun çoxunu əllərindən alan, vətənə heç bir sevgi nü-
mayiş etdirməyən, dövlət büdcəsinə çox kiçik də olsa yardım və köçürmələr həyata keçirməyən, şərəf 
və ləyaqətin nə olduğunu ömür boyu bilməyən birisini müdafiə etmək nəinki sizə, ağlı başında olan heç 
kimə baş ucalığı gətirməz.

İndi bildinizmi, ortada hansı maraq var, özü də kimlərin ortasında; Lazımla hakimin, yoxsa Müs-
rətlə baş redaktorun, möhtərəm hakim?!

Hörmətlə: Orduxan Mirzə, “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru”. 

TUFAN ƏMƏLİYYATI

Onlar “Cavanşir” metro stansiyasının arxadan sol çıxışındakı “Canım ay BEKO” plakatının altın-
dakı çayxanada oturub snikerslə çay içirdilər. Müsrət zəng gözləyirdi. Durub görüşə gedəcəkdi. Ki-
minlə, harada, nə üçün görüşəcəyini açıqlamasa da söhbətə ucundan-qulağından müdaxilə edir, amma 
fikri gözlənilən zəngin yanındaydı.

Əslində vacib bir söhbət üçün toplaşmasalar da təsadüfdən də bir yerə yığışmamışdılar.
-Mən Lazımı elə-belə tanıyırdım. – Əhməd danışırdı. – Günlərin bir günü Müsrətlə aralarında olan 

münasibəti eşitdim Əlaqə saxlayıb “28 Aprel” metro stansiyasının yaxınlığındakı bağda  Müsrətlə gö-
rüşdük. Məsləhətləşdikdən sonra Lazıma zəng vurdum.

-Hə, onumu deyirsən? – Müsrət soruşdu. – Mən Lazımı yaxşı tanıyıram. Çənədir, əngə verib tele-
fonla bir saat danışandır. Odur ki, on manatlıq kontur aldım, dedim Əhməd, al yüklə, rahat danış.

-Dedim, Lazım müəllim, Əhməddi sizi narahat edən, Müsrətin məsələsi ilə bağlı zəng vururam, biz 
axı həmyerliyik, gəl, bu məsələni öz aramızda birtəhər həll edib yoluna qoyaq. Əvvəl-əvvəl çox çərən-
lədi, axır ki, razılaşdı. Dedi, gəl görüşək. Durub getdim. Görüşdük. Ayağını qaldırıb qoydu pilləkənin 
lap yuxarı mərtəbəsinə. Dedi, Müsrətin qardaşının ölümünü də mən etmişəm. Yaxşı eləmişəm. Əlimin 
içindən gəlib. Müsrət mənə xəyanət edib. Ailəmə sataşıb, onunla heç vaxt barışmaram. Nə bacarırsa, 
qoy eləsin. Odur ki, daha bir söz demədim. Qayıdıb gəldim Bakıya. Elə o gündən Lazımla düşmüşəm. 
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Ya ona verən Allah, ya mənə, deyib döşəyirəm. Hələ bir buna bax! Bölgədəki idarə müdirlərinə mən-
dən şikayət yazdırıb. Guya, mən onlardan pul tələb etmişəm. Göndərtdirib Mətbuat Şurasının sədri 
Əflatun Amaşova, üstündə də üç yüz ABŞ dolları. – İnandırıcı görünsün deyə Əhməd gözlərini qıydı. 
– Hə, mənim şurada adamım var, o, xəbər gətirdi, hələ şikayət məktublarının kseriosurətini də mənə 
verdi. Sonra da “Korrupsiya və camaat” jurnalını saldılar “reket nəşrlər” siyahısına, bağlatdılar.

-Mətbuat Şurası jurnal, qəzet bağlatdıra bilməz axı. – Girdman etirazını bildirdi. – Onlara bu səla-
hiyyəti kim verib?

-Onu sən, mən bilirik, camaat ki, bilmir. Odur ki, kim soruşur, mən də deyirəm ki, jurnalı Əfla-
tun bağlatdırıb. Qoy Nəhmətuşağı – onları bölgədə hamı belə adlandırır, çünki əllərindən nə oğraşlıq 
desən, gəlir, rahat otursun yerində. Yoxsa hələ çox hoqqalar çıxaracaqlar. Bu Nəhmətuşağından nə 
desən, gözləmək olar. O əlaltısı-tulası var e Lazımın.

-Nəhməti Bəşiri deyirsən? – Müsrət kömək etdi.
-Hə, Nəhməti Bəşiri deyirəm. Doqquz dəfə türməyə düşüb, məndən haralara yazmayıb. Bir gün 

zəng etdilər, MTN-ə çağırdılar. “Əhməd müəllim, səndən şıkayət var, gəl, araşdıraq”. Sabahısı, Baş 
prokurorluqdan zəng edib çağırdılar. Nə bilim, başımı itirmişdim. Onlar məndən haralara yazmamış-
dılar. Axırı, sağ olsunlar orqan işçiləri. Orqanlarda keçmiş kommunist vicdanı ilə çalışan əməkdaşlar 
çoxdur. Çaqqal sürüsünün yazdıqlarını araşdırdılar, gördülər hamısı yalandır. Prokurorun bu baradə 
xüsusi qərardadı var. İndi Mürdəşiri vermişəm məhkəməyə, qoy, gəlsin cavab versin. Həm də məh-
kəmə ona belə çirkin əməllərinə son qoymağı tapşırsın. İndi görüm Brusel Nəhməti Bəşiri tərbiyə edib, 
himayəyə necə götürəcək?

-Əla. – Müsrətin telefonuna zəng gəldi. – Robik, eşidirəm. Deyirsən axşama qalsın, harada, elə 
həmin yerdə, qapı-pəncərə sexində, yaxşı, yaxşı, saat altı-yeddi arası, oldu, oldu. – Telefonu bağlayıb 
məsələni açıqladı. – Xanların qardaşı oğludu. Cin kimi oğlandı. Deyir ə, Lazım kimdi, birbaşa gedib 
oturacam başçının yanında, deyəcəyəm, Müsrətin məsələsi elə bu gün həll olunmalıdır. Vəssalam, qoy 
bir Ramil Yusubovun telexraniteli ilə danışsın.

-Vəssalam, işlər düzəldi ki. – Bu xəbərə Girdman hamıdan çox sevindi.
-Hələ bu harasıdır, bu belə də olacaq. Amma Lazım bununla yaxasını qurtara bilməz. O, törətdik-

lərinə görə cavab verməlidir, gec, ya tez.
-Deyirlər onu çox güclü bir vəkil müdafiə edir? – deyə Girdman ortaya sual atdı.
-Semyonu deyirsən? – Müsrət soruşdu.
-Hə, Semyonu deyir. – deyə Əhməd aydınlıq gətirdi. – Onun ancaq yekə-yekə danışmağı var. Gah 

özünü Bonaparta bənzədir, gah da Adolf adlandırır. İmkan verəsən, pulemyot kimi od saça, lopa-lo-
pa hapa-gopa basa. İki-üç maddə bilir, hamıya onları yapışdırır. Keçən dəfə gördün də, – Müsrətə 
müraciət etdi. – məhkəmədə necə mumladı. Durdum ayağa, dedim sən saxla, döşədim e qabırğasına. 
Siçan deşiyini satın aldı. O, Müsrətin, fağır, dilsiz-ağızsız Orduxanın qabağında yekə-yekə danışa bilər. 
Mənim sinif yoldaşımdır, dabbaqda gönünə bələdəm. Hələ ki, Lazımın pulunu xərcləyir, imkan dü-
şüb əlinə, kef eləyir. Elə ki, pullar kəsildi, Lazımı qoyub qaçacaq. Bəlkə, hələ bizim tərəfə də keçdi. Bu 
yaxınlarda toyu olasıdır. Qırx beş yaşı var, kişi hələ indi evlənir. Toyunu da bölgədə Lazım edəsidir. 
Bəs nə, məhkəməni udub axı. Sonrası da nə ola-ola, əsas məsələ birinci instansiyadır. – Saatına baxdı, 
on birə qalırdı. – Mən getdim, gecikirəm, prosesə gedəsiyəm.

-Otur, beş-on dəqiqəyə mən də qalxıram. – Girdman təklif edib telefonla kiməsə mesaj göndərdi.
-Bu Lazım elə-belə adam deyil. Mən o günü Orduxan Mirzəyə də danışdım. On ildən bir bölgədə 

tufan qoparır. Onu himayədarları bölgədə elə qarışıqlıq yaratmaq üçün hazırlayıblar. Ayaz Mütəlli-
bovun adamları, Fəxrəddin Mustafayev, Məmmədəmin Əfəndiyev və mən tanımadığım başqa-başqa 
qara niyyətli adamlar onu heç vaxt rahat buraxmazlar. 1989-1990-ci illərdə qarışıqlıq yaratdı. 1999-
2000-ci illərdə prokurorluğu yandıraraq aləmi bir-birinə qatdı. İndi də 2009-cu ildir. Əgər onu bələdiy-
yə sədri seçməsələr, yenə də tufan qoparacaq.

-Orduxan Mirzə yazdığı kimi, tufan qoparacaq, elə özü də bu dəfə qopardığı tufanın tozanaq bu-
rulğanına düşüb qeybə çəkiləcək.

Bu vaxt “Gizli Bakı” qəzetinin növbəti nömrəsi “Bağman” metrosunun çıxışındakı sənətkarlar ba-
ğında əyləşən jurnalistlər arasında əl-əl gəzirdi. Onların arasında əyləşən “Radikal” qəzetinin xüsusi 
müxbiri Aydın Qulusoy həmkəndlisi Semyonun adını qəzetdə görcək telefonla ona zəng vurdu.

-Semyon müəllim, bu nə biabırçılıqdır? Görün, “Gizli Bakı” qəzeti sizdən nələr yazır? Biabırçılıq, 
vay, vay...
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-Səndə o qəzetdən var?
-Qəzet köşklərdə olur, Semyon müəllim, mən indi çayxanada uşaqlarda gördüm. Əldən ələ ötürür-

lər. Hamı oxuyur. Başdan ayağa biabırçılıq.
-Yaxşı, məlumata görə, çox sağ ol. Ancaq o qəzetdən bir dənə mənə çatdır.
Semyon “28 Aprel” metro stansiyasındakı hər üç köşkdən soruşsa da satıcılardan eyni cavabı aldı: 
-“Gizli Bakı” qəzetindən bizə cəmi iki nüsxə verirlər. O da elə səhər-səhər satılıb. Başqa yerlərdən 

soruşun.
Semyon dayısı oğlu Osmana zəng vurdu.
-Sən bu gün Aqilgilin yanına gedəcəksənmi?
-İstiyirsən, gedim. Ancaq Aqil zəng vurub ki, Semyon müəllimlə gəl, vaxtınız varsa birlikdə gedək.
-Yox, mənim işlərim var, gedə bilməyəcəyəm. Özün tək get. Bir də Aqilə de, bəs nə oldu, deyirdin 

elə-belə qəzetdir, ver məhkəməyə, dizin qatla. Özü yalvaracaq. Bu isə yalvarmaq əvəzinə yazmaqda 
davam edır.

Axşamüstü Semyon özü məsələni dəqiqləşdirmək üçün dayısıgilə gəldi. Osman atasının yanında 
Semyona heç nə demək istəmirdi. Odur ki, əlindəki qəzeti də bükülü vəziyyətdə arxa tərəfində tutmuş-
du. Semyon özü söhbəti açdı.

-Dayoğlu, de gəlsin, biz belə şeylərə öyrəncəliyik.
-Aqil dedi ki, heç də yaxşı iş alınmayıb. “Gizli Bakı” qəzetinin baş yazarı Orduxan Mirzə həm dos-

tumuzdur, həm də əmi oğlu Azadla lap yaxındırlar. Semyona de, bu işdən vaz keçsin.
-Vaz keçməsəm nə olacaq?
Aqil dedi ki, hələlik təkcə “Gizli Bakı” qəzeti yazıb. Vaz keçməsələr, biz hamımız yazacağıq. Özü 

də çox pis yazacağıq. Onda biabırçılıq olacaq.
-Aqilə de ki, bunu qabaqcadan fikirləşməliydi. Mən ondan soruşanda ki, qəzet belə yazıb, məh-

kəməyə vermək istəyirik. Dedi, qəzet qələt eliyib yazıb, ver məhkəməyə, dizin qır. Özü yalvaracaq. İndi 
isə başqa şey danışır.

-Aqil deyir ki, mən bilmədim söhbət “Gizli Bakı” qəzetindən gedir...
-Aqilə de ki, artıq gecdir. Mənə də Adolf deyərlər. Dünya dağılsa.., tufan qopsa belə geri çəkil-

məyəcəyəm. Ox kamandan çoxdan aralanıb.

MƏHƏLLƏDƏ İLK YAS DÜŞDÜ

Tağıyev məhəlləsində yas düşmüşdü. 
Bu, təzə məhəllədə ilk yas idi. Xırdalan şəhərinin girəcəyində yolun sol tərəfində prospektlə dəmir-

yol xəttinin arasında yeni salınan yaşayış massivində əsasən, məcburi köçkünlər məskunlaşmışdılar. 
Adətən, ağayana, kökü-zatı dərin hesab edilən, dədə-babadan bəy, xan nəsli olan məcburi köçkünlər 
yataqxanalarda, məktəb və bağça binalarında yerləşdirilsələr də orada qalıb yaşaya bilmədilər. Gəlin, 
qaynata əl-üz yumaq üçün tualetin qarşısında növbə tutaraq boyunlarını büküb qeyrətlərini boğmağı 
bacarmadılar. Əllərindəki pulu xərcləməyib yarıxoş, yarınaxoş qalsalar da torpaq sahəsi tutub ev tikdir-
dilər. Yataqxanadan mitillərini götürüb çıxdılar. Bax, bu məhlənin sakinləri əsasən onlardan ibarət idi. 
Düzdür, ara-bərə başqa rayonlardan Bakıya iş dalınca gəlib pullananlar da buralarda binə qurub, yurd 
salmışdılar. Amma əksəriyyətinin sənədi yox idi. Odur ki, kommunikasiya işlərində əziyyət çəkirdilər. 
Təxminən yeddi-səkkiz ildən bəri salınan bu yaşayış massivi hələ də dəqiq ünvanlanmamışdı. Buranı 
Binəqədi rayonu ərazisi hesab edib, Biləcəri, sonra Sulutəpə, Xocasən, Çiçək, 28 May qəsəbələrinə bir-
ləşdirir, gah da ayrıca qəsəbə olacağı barədə şayiələr gəzdirirdilər. Axır ki, 2006-cı ilin dekabrında ölkə 
başçısının fərmanı ilə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərinə birləşdirdilər. Pis-yaxşı dolanışıqlarını 
qurub yenicə nəfəslərini dərmişdilər ki, yas düşdü. Bu yas bütün məhəllənin yası idi. 

Hamını sarsıdan həm də o idi ki, məhəllədə ilk faciə yaşanırdı, hamının yaxşı tanıdığı adam arala-
rından getmişdi.

Həmin vaxt bu məlumat internetlə və qəzetlərlə yayımlanmışdı: “Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri 
intihar edib. Binəqədi rayon prokurorluğundan yayımlanan məlumata görə, hadisə oktyabrın on dör-
dündə axşam saatlarında, təxminən iyirmi bir-iyirmi iki radələrində baş verib.

1975-ci ildə Laçında anadan olan “Oray” MMC-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov özünü kəndirlə asıb. 
Onun meyidi şirkətin Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon, 1410-cu keçıd ev15/2 də yerləşən ofisində asıl-
mış vəziyyətdə aşkar edilib. Şirkət rəhbərinin özünü öldürməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil. Ha-
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disə yerində Binəqədi rayon Prokurorluğunun əməkdaşları araşdırma aparırlar.
Qeyd edək ki, Q.Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında 

xidmətlərinə görə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə tərtif olunub”.
 Qonşuların arvadları da mərhumun anasının, arvadının, bacılarının şivəninə qoşulmuşdular. 

Hamının sevimlisi, heç kimin heç nədən xəbəri olmadığı bir vaxtda intihar etmişdi. Uzaqda, yaxında 
yaşayan qohumlar, həmyerlilər eşidən kimi dəstə-dəstə axışıb gəlirdilər. Dar küçədə maşın əlindən 
tərpənmək olmurdu. Yas mərasimini keçirtmək üçün iki çadır qurmuşdular. Qadınlar üçün evin həyə-
tində, kişilər üşün isə yolda qurulan çadırdan yalnız ağlaşma, ağı, şivən, mərsiyə, arabir də “Quran” 
kəlmələri eşidilirdi

Qaşqay bu məhləyə köçüb binə olandan bəri hamının sevimlisinə çevrilmişdi. Uşaqla uşaq olmuş-
du, böyüklə böyük. Mehriban davranışı, səmimi ünsiyyəti ilə tez bir zamanda rəğbət qazanmışdı. İm-
kan düşdükcə qonşuların problemləri ilə maraqlanar, onlara köməklik göstərərdi. Səhərlər işə gedən-
də heç vaxt maşında boş oturub ötüb keçməzdi. Yola çıxan qonşulardan ən azı bir-iki nəfəri götürər, 
yaxınlıqdakı metro, ya avtobus dayanacağına qədər xoş yoldaşlıq edərdi.

Məhlənin kanalizasiya probleminin həllində də Qaşqay çəkilişin tən yarısını öz üzərinə götürmüş-
dü. Elektrik enerjisindən korluq çəkməsinlər deyə ayrıca transformator alıb quraşdırarkən də lazım 
olan pulun uçdə birini o, ödəmişdi. Demək olmazdı ki, Qaşqay hamıdan imkanlıydı. İndi belə adam-
lara cəmiyyətdə çox nadir hallarda rast gəlinir. Kapital yığdıqca həvəslənənlər çoxlu ev, obyekt, qı-
zıl-zinət əşyaları alır, var-dövlətlərini xəlvətdə, hamıdan gizlin saxlamağa çalışırlar. Elələri də var ki, 
qohum-qardaşları arasında paylaşdırır, elə edirlər ki, heç kimin xəbəri olmasın. Amma Qaşqay özünü 
risqə atan adamlardan idi. Onun borcu bəzən iki yüz min dolları keçirdi ki, qardaşları Qəzənfər, Qaçay 
buna çox heyrətlə baxırdılar. Ancaq çox keçmirdi ki, başqa işlərin hesabına Qaşqay bu borcları mini-
muma endirirdi. Odur ki, Qaşqayın belə bir vaxtda, özü də çox cavan həyatdan getməyinə hamının 
ürəyi sızlayırdı.

Yas mərasimində tayfanın ağsaqqalı Həmzə kişi başda, mollanın yanında oturmuşdu. Molla Əbül-
fəz əslən zərdablı olsa da hamı onu göyçaylı kimi tanıyırdı. Çünki bir ruhani din adamı kimi özünün 
etirafına görə, onu həmyerliləri yox, göyçaylılar mərtəbəyə mindirmişdilər.

Həmzə kişi mollaya tapşırmışdı ki, təmkinli olsun. Məclis böyük məclişdir. Bu məclisdə qohum 
da var, qonşu da. Ağıllısı da təziyyəyə gəlib, dəlisi də, cüvəllağısı da. Yerli-yersiz söz atan, sual verən 
ola bilər. Molla gərək özünü təmkinli aparsın, böyüklük göstərsin, hamını yola verməyi bacarsın. Axı, 
məhz, o, yas sahibləri tərəfindən məsləhət bilinib, məclisin başında əyləşdirilib.

İmkan tapıb Qaşqayın ailə üzvlərini də təlimatlandırmışdı. Səbrli olmağı, qonaqlarını yola verməyi 
tövsiyə etmışdı. Mərhumun qardaşlarına da tapşırmışdı ki, qisasçılıq zamanı deyil, əvvəl mərasimin 
üç-yeddisini yola salaq, sonra intiharın səbəblərini, günahkarları aşkar etməyə çalışarıq. Daha sonra isə 
hökümət var, yəqin ki, bu işi belə qoymazlar. Hələlik heç nə ilə məşğul olmayın.

Bu arada qonşulardan birinin arvadı Sevda xanım gəlib məclisdə səs-küy salmışdı. Qaşqayın ona 
olan borcunun, on iki min manatın kim tərəfindən qaytarılacağını soruşmuşdu. Düzdür, Qaçayın bu 
işdən xəbəri vardı. Bilirdi ki, mərhum qardaşı Sevdadan on min dollar borc alıb və həmin pulun tən 
yarısını kanalizasiya xəttinin çəkilişinə xərcləmışdir. Həm də söz vermişdi ki, bir ildən sonra əvəzinə 
on iki min dollar pul qaytaracaq. Sevda da demişdi ki, nə olar, on mini qaytararsan, üstündə də nə im-
kan olar verərsən. İndi isə həmin sövdələşmədən cəmisi doqquz-on ay keçirdi. Sevdanın canfəşanlığını 
başa düşənlər də oldu, başa düşməyənlər də. Mərhumun anası bircə kəlmə  bildirdi ki, Qaşqayın borcu 
yerdə qalmaz. İmkan verin, oğlumun yasını yola verim, sonra gələrsiniz, danışarıq.

Hələ yas aralıqda ikən Qəzənfərə də, Qaçaya da, Rusiyadan qardaşının ölüm xəbərini eşidib gələn 
Həsənə də tanışları yaxınlaşıb deyirdilər:

-Heç narahat olmayın. Elə vəkil tutun ki, tez bir zamanda işi həll eləsin. Qoymasın Qaşqayın qanı 
yerdə qalsın! Cinayətkarların anasını ağlatsın.

Bu məqamda Binəqədi rayon prokurorluğunda hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanmışdı. Hadisə 
səkkizinci mikrorayon ərazisində Qaşqayın icraçı direktor olduğu “Oray” firmasının ofisində baş ver-
mişdi. Deyilənə görə, həmin axşam Qaşqay sonuncu işçilərini saat iyirmi radələrində yola salıbmış. 
Hadisənin baş verməsi iyirmi bir-iyirmi iki arasına təsadüf etdiyi ehtimal olunurdu. “Texnika” bankın 
direktoru Etibar Cəfərov, sürücüsü, “Kredaqro” qeyri-kredit bankın direktoru, Etibar Cəfərovun qar-
daşı Eldar və hüquq-mühafizə işçiləri hadisədən sonra ofisə ilk gələnlər olmuşdur. Elə Etibarın sürü-
cüsü Hamlet də zəng edib Qaçaya xəbər veribmiş. Yarım saat sonra Qaçayla Qəzənfər hadisə yerinə 
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gələnədək hüquq-mühafizə işçiləri istintaq üçün nə lazım imişsə götürüblər və qardaşlar gələn kimi 
mərhumun meyidini anatomi-bioloji ekspertizadan keçirmək üçün morqa aparıblar. Qəzənfər stolun 
üstündən mərhumun xətti ilə yazılmış bir vərəqi götürə bilib. Vərəqdə Qaşqayın borclu olduğu adam-
ların siyahısı bir üzdə və ona borclu olanların siyahısı isə digər tərəfdə yazılmışdı. Bundan başqa daha 
bir kəlmə var idi. “Məni Etibargil çox sıxışdırırdılar. Ürəyim ağrıyır”. Bu yazı vərəqin bir tərəfində idi. 
Digər tərəfdə isə kvadrata, çərçivəyə alınmış başqa bir cümlə vardı. “Mənim başıma bir iş gəlsə, gü-
nahkar “Texnika bank”ın direktoru Etibarla qardaşı Eldardır”. Qəzənfərə maraqlıydı, niyə bu vərəqi 
aradan çıxarmayıb onlar üçün saxlayıblar? 

...Qaşqayın Nübar adlı 29 yaşlı arvadı durub kirimək bilmirdi, elə hey hıçqırırdı. Heç kimə bir söz 
demədən ağlayırdı. Deyəsən, onun heç nədən xəbəri yox idi. Qəfil faciə onu ömrün elə yerində yaxa-
lamışdı ki, tək buraxsaydılar o, da boynuna kəndir keçirib bu fani dünya ilə vidalaşardı. Balaca oğlu 
Mahiri isə Nübarın anasıgilə aparmışdılar ki, altı yaşlı uşaq faciənin ağırlığından sarsılmasın.

Dəfnin üçüncü günü mərhumun böyük qardaşı Qaçay Qəzənfəri mağarın arxasına çağırdı. Orada 
daha iki naməlum, yəni onların indiyədək görmədiyi və öz ellərindən olmadıqları adam durub siqaret 
çəkirdilər. Qaçay da, ümumiyyətlə, balaca qardaşı Qəzənfərsiz bir iş görməzdi. Odur ki, xüsusən də bu 
yas günlərində hər şeyi onunla bölüşmək, ölçüb-biçmək istəyirdi. Onlar mağarın arxasındakı adamlara 
yaxınlaşanda nisbətən uzun olan:

-Başınız sağ olsun. – deyə təziyyəyə başladı. – Etibar müəllim bizi göndərdi ki, onun adından baş-
sağlığı verək. Min manat da pul göndərib. – Uzun oğlan döş cibindən konvertin arasındakı pulu çıxarıb 
Qəzənfərə uzatdı. – Deyir, hələlik yası yola versinlər. Sonra da nə lazımdır, utanmasınlar, desinlər, 
köməklik göstərəcəyəm. Qaşqay təkcə onların qardaşı deyil, bu neçə ildə mənə də qardaşdan yaxın 
olub. – Uzun oğlan bir az ara verib üzünü Qaçaya tutdu. – Ev barədə də narahat olmasınlar dedi. – 
Mərhumun yeddisindən sonra gələrlər, bir şey fikirləşərik. Heç hara da şikayət-zad eləməsinlər.

-Pula ehtiyacımız yoxdur. – Qəzənfər Qaçayı gözləmədən konverti geri itələdi. – Qardaş bizimdir, 
borcumuzdur yasını yola verək. Bir də Etibara deyin ki, yüz elə ev Qaşqayın bir kəkilinə qurban. O cür 
igidin qanını biz evlə batıra bilmərik.

-Nə deyirik ki... – Gələnlər sakitcə aralandılar. – Çatdırarıq...

DÖRD YÜZ MANATLIQ ƏRİZƏ

“28 Aprel” metrosunun çıxışında Əhməd onları gözləyirdi. Payızın ikinci ayı olmasına baxmaya-
raq gözəl günəşli, mülayim havalı bir gün idi. Metrodan çıxan kimi Orduxan əlini gözünün üstünə qo-
yub Cəfər Cabbarlı heykəli istiqamətdə baxdı ki, görsün Əhməd harada dayanıb onları gözləyir. Onun 
əlli-altmış addımlıqda yerləşən qəzet köşkünün qabağında dayanıb kiminləsə söhbət etdiyini gördü. 
Yaxınlaşıb görüşdülər. Əhməd dil-qəfəsə qoymadan qabaqdangələnlik etdi. 

-Mənim işim var. Bayaqdan burda dayanıb sizi gözləyirəm. Bir az tez gələ bilməzdiniz?
-Biz hələ danışdığımız vaxtdan on beş dəqiqə də tez gəlmişik. – Orduxan telefonundakı saata baxıb 

dilləndi. – Axı nahardan sonra saat üçdə görüşməyi danışmışdıq.
-Üç nədir, a kişi? Nahardan sonra... danışmışdıq. – Əhməd coşdu. – Nahar birdə olar, ikidə olar. 

İndi hər dəqiqənin bir hökmü var. Camaat iş-güc adamıdır. Oturub sizi gözləyəsi deyil ki. Mən zəng 
vurub xahiş etmişəm ki, bizi saat üç tamama kimi gözləsin. 

-Yaxşı, daha niyə durmuşuq? Gedək. – Müsrət təklif etdi. 
-Gedək. – Əhməd heç bayaqdan söhbət etdiyi adamla sağollaşmadan bunu deyib qabağa düşdü.
Cəfər Cabbarlı heykəlinin sağ tərəfindən keçib üzüyuxarı səmt aldılar. Küçənin qırağındakı səki ilə 

bir xeyli gedib perpendikulyar küçə kəsişməsindəki işıqforu keçdikdən daha əlli-altmış addım sonra 
sola buruldular. Yolu keçib beşmərtəbəli binaların arasındakı həyətə girdilər. Sağdakı ilk binanın birin-
ci keçidinə daxil olub pilləkənlərlə üçüncü mərtəbəyə qalxdılar. Əhməd sağdakı mənzilin zəngini bas-
dı. Qapının sağ tərəfində üstündə “Media Hüquqlarının Müdafiəsi İnstitutu” yazılmış lövhə asılmışdı. 
Təxminən iyirmi-otuz saniyədən sonra qapı açıldı. Bəstəboy, saçı bir az da qıvrım olan orta yaşlı birisi 
qapıda göründü. 

-Salam. – İlk olaraq onunla Əhməd əl verib görüşdü və tanışlıq verdi. – Tanıyın, Rəşad Hacılıdır, 
Media Hüquqlarının Müdafiəsi İnstitutunun direktoru, olduqca savadlı hüquqşünasdır.

-Çox sağ ol. – Təqdim olunan şəxs təvazökarlıq göstərdi, minnətdarlığını bildirdi. 
“Bunun ki sifətində səmimiyyətdən əsər-əlamət yoxdur. Savadlı hüquqşünas olması isə alnına ya-
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zılmayıb” Orduxan öz-özünə düşündü və gözü ilə Müsrətə işarə etdi. 
-Rəşad müəllim, bunlar da mənim dostlarımdır. 
-Xoş gəlmisiniz! – Astadan, özü də dilucu dilləndi. 
-Elçin burdadırmı?
-Hə, burdadır. Keçin içəriyə. 
Yenə də qabaqda Əhməd, arxasınca Müsrətlə Orduxan dəhlizi keçib başqa bir otağa daxil oldular. 

Qapıda görüşdükləri adamdan bir az canlı, bəlkə boydan da bir az hündür birisi pəncərənin önündə 
üzü divara tərəf oturub kompyuterdə nə isə yazırdı. Masanın üstü, pəncərə, oturduğu stulun yanın-
dakı isitmə batareyasının qabağı qalaq-qalaq kağızla dolu idi – başı çıxmayan adam olsaydı deyərdi, 
makulatura yığnağıdır.

“Adam bu boyda kağız-kuğuzun içində itib-batar ki!” Orduxan Mirzənin fikrindən ilk keçən bu 
oldu. 

-Oyy, Elçin müəllim, salam. – Əhməd yenə də birinci olaraq qabağa düşüb salam verdi. 
-Salam. – Elçin deyilən şəxs dilucu cavab verdi və dönüb əl tutaraq hər üçü ilə görüşdü. Heç nə 

gözləmirmiş kimi yenidən kompyuterə tərəf çevrilib işini davam etdirdi, yəni mausla ekrandakı işarəni 
sətirlər boyu gəzdirərək bəzi düzəlişlər edirdi. 

-Buyur, danış! – Əhməd Müsrətə işarə verdi. 
-Elçin müəllim. – Müsrət başına gələnləri danışmağa başladı. 
-Ehtiyac yoxdur. – Elçin astadan dilləndi. – Əhməd hər şeyi danışıb. Məhkəmənin qərarını, digər 

sənədləri gətirmisinizmi?
-Hamısı burdadır. – Müsrət əvvəlcədən hazırladığı sənədlərlə dolu qovluğu Elçinə uzatdı. 
-Qoy pəncərəyə. 
Elçin həmin sənədlərə əl uzatmadan çox soyuqqanlılıqla dilləndi. Müsrət qovluğu pəncərədə qa-

laqlanmış sənədlərin üstünə qoydu.
-Nə vaxt hazır olar? – Müsrət lap astadan soruşdu, onun səsində bir inamsızlıq hiss olunurdu. 
-Sizə nə vaxta lazımdır? – Elçin suala sualla cavab verdi. 
-Cəmi beş gün vaxtımız qalıb, onun da ikisi şənbə-bazara düşür. Bizə ən geci iki gündən sonra, yəni 

dördüncü gün axşama lazımdır ki, gecə ilə aparıb tezdən dəftərxanaya təhvil verə bilək. 
-Siz vaxta görə narahat olmayın. Elə yazarıq ki, gec də olsa qəbul edərlər. Bir də ərizədən ötrü bur-

dan durub üç yüz kilometrlik uzaqda yerləşən bölgəyə getmək nə lazım, poçtla göndərərsiniz, aparar-
lar. Poçta beş-on manat da pul verərsiniz, köhnə tarixlə qəbul etdiklərini qeyd edərlər.

-Birdən alınmadı? – Orduxan müdaxilə etdi.
-Alınar, alınar. Siz istəsəniz, hər şey alınar. – Elçin eyhamla cavab verdi. 
-Lap dəqiqi, siz nə vaxta yazıb hazırlayarsınız? – Orduxan sualı kəskin səsləndirdi. 
-Lap dəqiqi..? – Elçin fikirləşdi, nəyi isə götür-qoy etdi. – Üç gündən sonra bu vaxt gəlib götürərsi-

niz. Vaxta görə də narahat olmayın, son günlər şənbə-bazara düşəndə birinci gün qəbul edirlər. Bank-
lar da belə işləyir. 

Çıxmaq istədilər. Müsrət barmaqları ilə Əhmədə işarə verib soruşdu ki, hörməti nə olacaq. Əhməd 
çiyinlərini çəkib dodaqlarını büzdü. Onda Müsrət yavaşca öyrənmək işarəsi verdi. 

-Elçin, Müsrət bilmək istəyir ki, bunun haqqı nədir? – Əhməd yavaşca soruşdu. 
-Dörd yüz manat verərsiniz. – Elçin dörd yüz manatı elə səsləndirdi ki, pulu tanımayan olsaydı, 

düşünərdi ki, qəpik-quruş söhbətidir. Baxdı ki, Müsrətlə Orduxan alındı. – Narahat olmayın, lap bir 
dəfə məhkəməyə gedib çıxış da edərəm. 

Əl tutub sağollaşaraq aralandılar. Otaqdan çıxıb pilləkənlərlə key kimi aşağı düşdülər. Birinci 
mərtəbədə sanki qırışıqları açılmağa başladı. 

-Əhməd, Elçin bilir ki, biz mətbuat işçiləriyik? – Orduxan gözlənilmədən soruşdu. 
-Hə, bilir, hamısını demişəm. – Əhməd demək olar ki, mızıldandı. 
-Bəs onda niyə bizə dörd yüz manat pul oxuyur?
-Dedi, dedi də... Sizdən zorla tutub dörd yüz manat alası deyil ki... Əsas odur ərizəni yazsın. Gö-

türəndə iki yüz manat verərsiniz, bəsidir. Narazılıq edərsə, deyərsiniz ki, üstümüzdə yoxdur, məh-
kəmədən sonra gətirib verərik. Sonra da özünüz bilərsiniz. Allahın sonrasından bol nə var bu həyatda. 
Bir də kim bilir, məhkəmə nə vaxt qurtaracaq?  

-Yox, mən bununla razılaşa bilmərəm. – Orduxan qəti etirazını bildirdi. 
-Onda özünüz bilərsiniz. Bir də axı Elçin iki ərizə yazacaq – birini Müsrətin, birini də sənin adın-
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dan. Yaxşı, mən tələsirəm. Mənimki sizi tanış eləmək idi, gerisini özünüz bilərsiniz. İşim var, mən 
getdim, xudafiz. 

-Yəni, deyirsən, beş milyonluq şəhərdə ucuz ərizə yazan vəkil tapa bilməzdik?
-Bəlkə də taparsınız. Amma Elçin Sadıqov kimi savadlısını, bacarıqlısını tapa bilməzsiniz. Elçin elə 

bil od parçasıdır. Onun qabağında heç bir hakim duruş gətirə bilmir. O, Bakının ən savadlı və güclü 
vəkilidir, yəni nömrə birdir. Yazdığı ərizələr, daş nədir, betonu, dəmiri də deşib keçir.  

-Bizim işlər onsuz da daşdan keçir. İndiki zamanda heç kim öz ayranına turş demir. Nəhmətuşağı 
deyir ki, Adolfdan yoxdur. Sən deyirsən ki, Elçin nadir eksponatdır. Vallah, adam bunları eşidəndə lap 
başını itirir. 

-Mən əməlli-başlı gecikdim, hələlik. – Əhməd bunu deyib getdi. 
-Müsrət, belə olmayacaq. – Orduxan narazı-narazı dilləndi. – Qalx yuxarı, sənədləri götür, gəl. 
-Nə oldu? – Müsrət təəccüblə soruşdu. 
-Mən səhər-səhər Xırdalanda idim. Vaxt tapıb vəkilxanada oldum. Ən azından onlar Elçin kimi 

qaniçən deyillər. Onlar iki ərizəyə cəmi yüz manat pul istədilər. 
-Əhməd də elə dedi. Dedi, qoy Elçin ərizəni yazsın. Götürəndə iki yüz manat verərsiniz. 
-Elçin iki yüz manata ərizəni verməsə necə olacaq?
-Bilmirəm. 
-Ancaq mən bilirəm. O, pulu almamış ərizəni yazmayacaq. Çiy söhbətdən mənim xoşum gəlmir. 

Sonra qalacağıq avara. Əlimiz heç hara çatmayacaq. Kimə müraciət etsən, deyəcək günah özünüzdə-
dir. Məhkəmənin qətnaməsindən narazı idiniz, niyə vaxtında şikayət vermirdiniz. Odur ki, vaxtı itir-
mədən, qalx, sənədləri götür, gəl.

-Mən qayıdıb sənədləri götürə bilmərəm. Utanıram, həm də Əhməd müəllimdən ayıbdır. 
-Niyə Elçin iki əl boyda ərizəyə, özü də özününkündən, media işçisindən, dostunun tanışından 

dörd yüz manat istəyir, utanmır, mən qayıdıb sənədlərimi götürməyə utanmalıyam. Əhməd də bizi 
dələduz, moşennik yanına gətirir, ayıb bilmir, biz sənədimizi götürməyi ayıb bilməliyik. Müsrət, bəlkə 
onlar bir ələ oynayırlar? Əhməd müştəri gətirir, Elçin də aldığı puldan onun payını verir. 

-Ola bilməz. Sən Əhməd müəllimi yaxşı tanımırsan. O, belə adam deyil. 
-Bəs onda niyə utanırsan? Bəlkə onların yanında qəbahətli bir iş tutmusan? Vəkildi də, ərizə yaz-

dırmaq istədik, alınmadı. Burda nə var ki? Həm də o, bizim ərizəni müftə yazmalıdı.
-Niyə? 
-Çünki Elçin Media Hüquqlarının Müdafiəsi İnstitutunun əməkdaşıdır. Mən də media işçisiyəm. 

O, mənə görə maaş alır, hökumətdən, əcnəbi daydaylardan qrant alır. 
-Yaxşı, tutaq ki, getdik sənədləri Elçindən geri götürdük. Sonra da vəkil tapa bilmədik ərizə yazdır-

mağa. Bəs onda necə olacaq?
-Onda gözlə. 
Orduxan telefonunu cibindən çıxardıb kimə isə zəng vurdu. 
-Alo, Akif dayı, necəsən? Akif dayı, yadındadır, deyirdin ki, sənin çox insaflı bir vəkil dostun var. 

Görəsən o, Apellyasiya şikayətini neçəyə yazar? Yaxşı, gözləyirəm, soruş, de. – Üzünü Müsrətə tutdu. 
– Sən bir siqaret yandır. Çəkib qurtarmamış işimizə əncam tapılacaq. Mənim günümə, saatıma bir bax!

Müsrət dərhal bir siqaret yandırdı, dalbadal sinəsi yananlar kimi dərindən iki qüllab vurdu. İştahla 
çəkməyə davam etdi, elə bil yağlı nahar süfrəsinin arxasından indicə qalxmışdı. O, siqaretini heç yarıya 
qədər çəkməmiş Orduxanın telefonuna zəng gəldi. 

-Hə, Akif dayı, eşidirəm. Hə, hə, çox sağ ol. Minnətdaram. – Telefonu bağlayıb üzünü Müsrətə 
tutdu. – Adı Təvəkküldür, yəni Allaha təvəkkül. Ərizəni hamıya əlli manata yazır. Bizə otuz manata 
yazacaq, necədir?

-Əla! – Müsrət sevincindən siqareti yerə tullayıb çəpik çaldı. – Hardadı, nə vaxt yazacaq?
-Təvəkkül axşam saat beşdə işdən çıxır. Yeddidə Xırdalanda poçtun qabağında görüşəcəyik.
-Orduxan, daha keçib. Mən Elçinin yanına qayıda bilmərəm. Bu işlərə yenə də sən yaxşısan, özün 

qalx yuxarı, sənədləri götür, gəl.
Orduxan bir söz demədən yeyin addımlarla pilləkənləri yuxarı qalxıb üçüncü mərtəbədə bayaqkı 

qapının qarşısında dayandı. Əvvəlcə zəngi basdı, sonra bir neçə dəfə əli ilə taqqıldatdı. 
-Kimdir? – İçəridən boğuq bir səs gəldi. 
-Bayaqkı adamdır, Əhmədin dostu. 
-Əhməd kimdir?
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-Yarım saat əvvəl Elçin Sadıqovun yanında olmuşuq. Sənədlər var, onları götürəcəyəm. 
Qapı açıldı. Orduxan qapını açan adamı tanımasa da salam verib keçdi içəri və yollandı Elçin Sa-

dıqovun yanına.
-Elçin müəllim, zəhmət olmasa bizim sənədləri qaytarın. Ərizəni sizə yazdırmaq məsləhət olmadı. 
-Nə oldu, başqa vəkil tapdınız?
-Hə.
-Yaxşı oldu. Əslində mənim də ərizə yazmağa vaxtım “yox” idi. Əhmədə görə yox deyə bilmədim, 

razılaşdım. – Elçin əlini uzadıb pəncərədəki qovluğu götürərək Orduxana uzatdı. 
-Elçin müəllim, siz bilırdiniz ki, biz də mətbuat işçiləriyik? – Orduxan sənədləri alıb soruşdu. 
-Bunun nə əhəmiyyəti var ki?
-Məgər siz bizim hüquqlarımızı müdafiə etməli deyilsiniz?
-Siz gedin onu-bunu yazıb təhqir edin, sonra da gəlin ki, mənim hüquqlarımı müdafiə elə.
-Elçin müəllim, əslində məsələ heç də siz dediyiniz kimi deyil. 
-Mən əziyyət çəkirəm. Bəs mənim ailəm dolanmalı deyil?
-Siz dolanmaq nəyə deyirsiniz? Əgər ay ərzində on ərizə yazırsınızsa və hər ərizənizə dörd yüz 

manat alırsınızsa, nəticədə bu dörd min manat böyük qazanc deməkdir. Dörd min manat isə beş min 
ABŞ dollarından yuxarıdır. Məncə, heç Amerikanın özündə hüquqşunaslar bu qədər qazanmır. Bir 
də bu pul indiki zamanda bir yox, on ailənin dolanışığına bəs edər. Heç utanmırsınızmı ki, ac-yalavac 
mətbuat işçilərindən bu qədər pul istəyirsiniz? Ayıb deyilmi?

-Bu nə cür danışıqdır mənimlə danışırsan? Mən hüquqşünasam, zəhmətimi çəkib pulumu alıram. 
-Oturduğun kreslo isə Media Hüquqlarının Müdafiəsi İnstitutunun əməkdaşına məxsusdur. Pul 

qazanmaq istəyirsən, get başqa yerdə qazan. Gəlib mətbuatın çörəyin yeyirsən, mətbuat işçisinə də 
buynuz göstərirsən. Qoy, başım ayırd olsun, bu işlə də maraqlanacam. Belə getməz, sizə də bir əncam 
çəkən tapılar. 

Orduxan bunları deyib cavab gözləmədən çıxdı. Ardınca Elçin mızıldansa da əhəmiyyət vermədi, 
onun nə deyib-demədiyi Orduxan üçün indi maraqlı deyildi.

Müsrət aşağıda siqareti siqaretə calamışdı. 
-Nə oldu, niyə gec gəldin?
-Ağzıma gələni Elçinə deyib gəldim. 
-Heç yaxşı iş görməmisən. Elçin Əhmədin dostudur, ortada haqq-salamımız var. İndi zəng edib 

mütləq Əhmədə deyəcəkdir. 
-Qoy, desin. Məgər Əhməd bizim vəziyyətimizi bilmir? İlin, günün bu vaxtında bizdə dörd yüz 

manat hardadır ki, vəkilə ərizə yazmağa verək. 
-Yaxşı, gedək. – Müsrət təklif etdi. – Sən apar ərizələri yazdır, mən pulunu verərəm.
-Pulun varsa, öz ərizənin pulunu bəri başdan ver.
-Yox, üstümdə yoxdur. Sən özündən pulunu ödəyərsən, mən sonra sənə verərəm. 
-Müsrət, sənin dostun dörd yüz manatlıq ərizə yazılan yerə gətirmişdi bizi. Sən də onunla razıla-

şırdın. Sənədləri geri götürmək də istəmirdin. Mən beş dəqiqənin içində sənə həmin ərizəni on dəfə 
ucuz yazan vəkil tapdım. Sən isə mən tapdığım vəkilin pulunu vermək istəmirsən. Eybi yoxdur, mən 
öz əvəzimdən otuz manat verib Apellyasiya şikayəti yazdıracağam. Sən özün bilərsən. 

-Yaxşı, yaxşı, sən bunu etməzsən. Bir də ki, bu nəmənədir, uzaqbaşı iki-üç vərəq yazı edəcəkdir. 
Yazdır, ikimizin də pulunu verəcəyəm. 

-Sən ha!? Sən heç pul verənə oxşayırsan? İndiyə kimi nə qəzetlərin pulunu verməmisən, nə də 
neçə dəfə sənə görə bölgəyə gedib gəlmişəm, onun pulunu verməmisən. Hər dəfə vəd vermisən, sonra 
eləməmisən. İndi də... sənə necə inanmaq olar?

-Vallah, maaşımı alan kimi borcum nədir, hamısını ödəyəcəyəm.
Daha heç nə danışmadılar. Metroyacan birlikdə gəlib orada ayrıldılar. 
          

APELLYASİYAYA GEDƏN YOL

Axşamüstü Orduxan Mirzə redaksiyadan çıxıb evə getmək istəyəndə telefonuna zəng gəldi. Müs-
rət idi, cavab vermək lazımdı. Orduxan xeyli vaxt idi ki, bu məsələdə tərəfsiz qalmağa çalışırdı. Amma 
bu mümkün olmurdu. Onun dönə-dönə təklif etməsinə baxmayaraq qarşı tərəfin adamları görüşmək-
dən, yaxud məsələ ilə bağlı hər hansı açıqlama verib, nəyi təsdiq, nəyi isə təkzib etməkdən yayınırdılar. 
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Demək olar ki, onlarla təmas yalnız və yalnız məhkəmə proseslərində olurdu. Ancaq bu biri tərəf – 
məqaləni təqdim edən Girdiman Məmmədov, ərizə-məqalənin müəllifi Müsrət Səfərov və onun ən çox 
güvəndiyi adam olan Əhməd müəllim ilə istər-istəməz hər hansı bir tədbirdə, ya nəşriyyatın dəhlizlə-
rində, ya da Müsrətin zəngi ilə şəhərdə görüşlər baş tuturdu. Orduxan bu tərəfi tanışlıq, dostluq, ba-
rışıq və yaxud hansısa kompromis variantlarla məsələni həll etməyə yönəltməyə çalışsa da alınmırdı.

Hətta keçən dəfə Müsrətin xahişi ilə Orduxan Mirzə paytaxt merinin mühafizə xidmətinin rəhbəri 
Xanlar Əliyarovun qardaşı oğlu Robiklə görüşə gedib onun imkanlarını aşkara çıxartmışdı. Müsrətə 
qalsaydı, bəlkə də inanacaqdı. Amma Orduxan Mirzə belələrini “siqan” adlandırırdı. Onlar  bərkə, 
dara düşmüş adamların bəlalarından istifadə edir, mümkün qədər pul qopardır, sonra da qaçıb giz-
lənirdilər. Aldanmışların əli isə bu zaman heç hara çatmırdı. Dizlərinə döyəcləməkdən başqa əlacları 
qalmırdı. Bu məsələdə Orduxan Müsrətə belə bir məsləhət verdi, daha doğrusu, seçim qarşısında qoy-
du. Əlində İcra Hakimyyətinin qanuni sənədi ola-ola keçmiş şərikin, dostun Lazımın əlindən bir par-
ça torpağını geri ala bilmirsən, kölgəsinə, çevrəsinə yaxın düşə bilmədiyin Robikə verdiyin pulu işin 
düzəlmədiyi halda ala biləcəksənmi?

Uzun zəngdən sonra Orduxan telefonu açdı.
-Bəli, eşıdırəm.
-Vaxtınız olsaydı, görüşərdik
-Nə məsələdi?
-Məsləhətləşmək lazımdır, telefon söhbəti deyil.
Yarım saatdan sonra Orduxan Mirzə həmişəki görüş yerində Müsrətlə üzbəüz oturub çay içirdi.
-Saleh dalbadal zəng edib həyəcan təbilini döyəcləyir. Qəzet rayonda böyük əks-səda doğurub. 

Saleh deyir ki, yaşamağa imkan vermirlər. Hər gün polis şöbəsinə, prokurorluğa, FTX rayon şöbəsinə 
çağırırlar. Min manat pul istəyir, borclarını qaytarıb şəhərə gəlməyə. Məndə isə pul nə gəzir. Fəhləliyi-
mi edib uşaqlara güc-bəla ilə çörək pulu qazanıram.

-Bu sizin öz probleminizdir, mənlik deyil. De görüm, məni nə yaxsı dəvət etdin görüşməyə?
-Vallah, bezmişəm, belə yaşaya bilmirəm. İstəyirəm gedim Lazımı öldürüm.
-Bəs sonra
-Sonra da heç nə... Gedib kişi kimi srokumu çəkərəm.
-Bərəkallah. Bəs mübarizən nə olacaq? İnsan problemlə qarşılaşar. Mübarizə aparıb qalib gələr. 

Həm də Lazıma sən həyat verməmisən ki, onu da alasan. Tanrı yaradıb, ona can verib, vaxtı çatanda 
Əzrayılı göndərib canını geri alacaq. Qətiyyən belə axmaq fikirlərə düşmə.

-Siz nə vaxt çıxırsınız rayona?
-Elə bu gecə, qatarla.
-Mənim getməyim alınmadı. Tikintidə işləri tərk edə bilmirəm, daha doğrusu, boss icazə vermir. 

Mənim də Apellyasiya şikayətini götürün, aparıb birlikdə təhvil verərsiniz.
Xudafizləşdilər.
Amma Orduxan Mirzə gecə qatarla gedəsi olmadı.
Səhər obaşdan durub birinci “Qazel”lə yola düşdü. O, tanımadığı və yaxud az tanıdğı adamlarla 

həmişə belə rəftar edirdi. Sirrini heç kimə verməzdi. Son məqama qədər gizli saxlayırdı.
Rayon mərkəzinə hardasa günorta vaxtı çatdı. Müsrətə zəng vurdu.
-Alo, Orduxan müəllim, siz hardasınız?
-Avtovağzaldayam. Adamına de, gəlib Apellyasiya şikayətini götürsün.
-Səhər qatarın qabağına çıxan olmuşdu, sizi tapa bilməmişdi.
-Eybi yoxdur, indi gəlib tapar. 
 Təqribən iyirmi dəqiqədən sonra Saleh öz maşını ilə gəlib çıxdı. Əvvəlcə banka getdilər. Saleh 

“qonaqsan” deyib çox təkid etsə də Orduxan razılaşmadı, Appelyasiya ərizəsinin məhkəmə tərəfindən 
qəbul olunması üçün dövlət rüsumunu özü ödədi. Sonra məhkəməyə getdilər.

Saleh Apellyasiya şikayətinin əhəmiyyətsizliyindən danışdı.
-Bunlar hamısı boş şeylərdir. Nəyə lazımdır Apellyasiya şikayəti? – dedi. – Mən, ümumiyyətlə, 

məhkəmə çəkişmələrinin əlehinəyəm. Müsrətə də demişəm. Gedib oturub müəssisəni idarə etməliy-
dik. Lazımın duxu çatmazdı, gəlib bizə bir söz desin. İndi də bu məhkəmə məsələsi bütün işləri korla-
dı. Lazım bizdən cərimə ala bilər? Ölmüşdü xandadaş. Nə olsun ki, Brusel o boyda cərimə kəsib.

-Saleh bəy, siz özünüz bilərsiniz. Amma bu hüquqi prosedurlardır, belə olmalıdır. Mən qəzetin 
adından Apellyasiya şikayətini təhvil verirəm.
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Onlar məhkəməyə çatanda günortadan xeyli keçmişdi, saatın əqrəbləri on altı otuzu göstərirdi. 
Dəftərxananın qapısı bağlı olduğundan Orduxan çox təəssüfləndi. Çünki bu gün Apellyasiya şikayəti 
vermək üçün son müddət bitməkdəydi. Belə ki, qətnamə on səkkiz sentyabr tarixində çıxarılmışdı. 
Növbəti günlər şənbə və bazar olduğundan məhkəmə işləməyəcəkdi. Bu gün isə cümə olduğundan 
qısaldılmış iş günüydü, məhkəmə işçiləri saat on yeddiyədək işləyəcəkdilər.  Orduxan Mirzə bu günü 
düşünülmüş şəkildə seçmişdi. O, yoxlamaq istəyirdi ki, görsün, iddiaçı tərəf yüz əlli min manatlıq cə-
rimə ilə razıdır, yoxsa onlar da Apellyasiya şikayəti verəcəkdir? Onda onlara nə deyərdilər? Öz sevim-
liləri Brusel hakimin cibişdanına pul basmaqları nədir, onun çıxardığı qətnamədən şikayət verməkləri 
nə... Ancaq Müsrət və onun nümayəndəsi Saleh Yusiflinin, lap elə Əhmədin gətirdikləri fakt və arqu-
mentlərə rəğmən, onlardan nə desən gözləmək olardi.

Beləliklə, Orduxanla Saleh Yusifli dəftərxananın qapısında gözləyən zaman dəhlizdən keçən kim 
isə dəftərxana müdiri Rafiq Qurbanovun köməkçisi ilə çayxanada oturub iş vaxtının bitməsini gözlədi-
yi xəbərini verdi. Saleh Orduxanla künc otağa gələrək Xalidə xanımla görüşdü.

-Orduxan, sən burada Xalidə xanımla söhbət elə, mən Rafiqi çağırım. – dedi və getdi.
-Siz yaxşı insana oxşayırsınız. – Qısa tanışlıqdan və səmimi söhbətdən sonra Xalidə xanım tövsiyə 

etdi. – Bu dairəyə də necə düşmüsünüz, deyə bilmərəm. Bunlar əvvəl Lazımın yanında idilər. Onun 
qazandığından, bunlara da pay-puş düşürdü. İndi yoxdur deyə hamısı Lazıma qarşı üsyana qalxıblar. 
Heç yaxşı iş tutmurlar. Çalış, bunlardan aralı dur. Hə, bir də məşhur məktublarınızdan bütün məh-
kəmə danışır. Mehman Nuriyevlə Bruselin arası yaman dəyib. Mehman hamıya tapşırıb ki, Brusellə 
ehtiyatlı davransınlar. Ondan hər cür pislik gözləmək mümkündür. Hakim üçün bundan betər cəza 
yoxdur.

Elə bu vaxt Saleh qapıda göründü.
-Hə, Orduxan müəllim, gəlin.
Orduxan Mirzə Xalidə xanımla sağollaşıb otağı tərk etdi. Oradan dəftərxanaya gəldilər. İş vaxtının 

qurtarmasına lap az qalırdı.
-Məşhur məktubların müəllifi? – Rafiq Qurbanov salamlaşan kimi sual dolu baxışlarla Orduxana 

baxdı. – Siz cəmi dörd məktubla Bruselin daş ürəyini parça-parça etmisiniz. O məktubları məhkəmədə 
hamı oxuyub. Həmin gün Brusel gizlənməyə siçan deşiyi axtarırdı.

-Etdiklərindən peşmançılıq çəkirdimi?
-Bilmirəm.
-İddiaçı tərəf Apellyasiya şikayəti veribmi?
-Yox.
Sənədləri təhvil verib dəftərxananı tərk etdilər. İş vaxtının son dəqiqələri idi. Orduxan Mirzə öz 

aləmində yəqinləşdirirdi ki, ilk Apellyasiya şikayətini o, təqdim edib. Apellyasiya məhkəməsində ilk 
söz sahibi də özü olmalıdır.

Məhkəmə binasından şəhərə doğru irəlilədikcə Saleh israrla tələb etdi:
-Bəlkə, bizim idarəyə baş çəkək. Müavin Yusif müəllim səninlə görüşməyə çox can atır. Bəlkə, bir 

sözu var sənə. Həm də bizim idarədə mənə necə yanaşdıqlarının şahidi olarsan.
-Yox! Ehtiyac yoxdur. – Qətiyyətlə bildirdi Orduxan Mirzə. – Mənim onlarla hər hansı bir işbirliyim 

mümkünsüzdür. Onların daha vacib işləri var. Qoy, onlar öz işlərini görsünlər.
-Yaxşı, nə deyirəm ki. – Saleh Orduxanın yola gəlmədiyini görüb razılaşdı.
-Onda heç olmasa, Bakıdan Yusif müəllimin adına hadisələrlə bağlı sorğu məktubu göndər.
-Biz belə bir səlahiyyət sahibi deyilik. 
Saleh Yusifli Orduxanın inadkarlığını görüb daha heç nə demədi.

BRUSELİN EVİNDƏ MƏŞVƏRƏT

-Hə, Fərqanə xanım. – Brusel yavaş-yavaş mətləb üstünə gəldi. – Bakıda bizim başqa adamlarımız 
da var. Ancaq məsləhət oldu ki, bu işlə siz məşğul olasınız. Problem olmaz ki?

-Mənim üçün heç bir problem yoxdur. – Fərqanə çiyinlərini çəkib tam əminliklə cavab verdi.
-Əlbəttə, əlbəttə, burada heç bir problem yarana bilməz. Şamo müəllim də sizin yanınızdadır. Öz 

köməyini əsirgəməyəcəkdir. 
-Şamonun qadasın alım! – Fərqanə bunu deyib dodaqlarını büzdü və masanın digər tərəfində Sem-

yonla üzbəüz oturub böyürtkən mürəbbəsi ilə çay içən Şamoya “öpüş” göndərdi. 
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Şamonun keçəl başı par-par parıldayırdı. Ya odun sobasının istisi onu qarsdırmışdı, ya böyürt-
kən mürəbbəli çayın təsirindən temperaturu yüksəlmişdi, ya da Fərqanənin isti münasibətindən... “xə-
calət” təri onu basmışdı. Həm də Şamoya aydın deyildi, niyə onu buraxıb Fərqanədən yapışmışdılar? 

-Bu işi Şamoya da tapşıra bilərdik. – Brusel baxdı ki, Şamo bu işdə qıraqda qaldığından narahatlıq 
keçirir. – Amma fikirləşdik ki, Şamo kişidir. Onu Orduxanla üzbəüz qoymaq düzgün alınmaz.

-Mənə nə olub? Mən kişi deyiləm? – Fərqanə yarıciddi, yarızarafat özündən “çıxdı”, köpüklənən 
dərə suyu kimi coşdu. – Mən kişilərdən də qeyrətli, igid, vuruşqan birisiyəm. “Asena” təxəllüsünü 
Böyük bəy mənə elə-belə, havayıdan verməyib. Mən bu təxəllüsü qoçaqlığımla, igidliyimlə, kişiliyimlə 
qazanmışam. 

-Sən kişi deyilsən e.., kişilərin kişisisən. Sən başqa bir aləmsən. Sən canavarsan, canavar – dişi cana-
var. Aslanın erkəyi, dişisi olmayan kimi canavarın da erkəyi, dişisi olmur. Bütün heyvanları əhliləşdirə 
bilirlər. Dağ boyda ayını səhnəyə çıxardıb meymun kimi oynadırlar. Amma... canavar elə canavardır. 

-Mənim üçün bunlar iki vur ikidir. Onların lyuboyunu qatlayıb qoyaram dizimin altına. “Nərgiz” 
nəşriyyatında hələ mənim qabağıma durub, sözümü iki eləyən olmayıb. O ki qaldı Orduxana...

-Fərqanə xanım, elə fikirləşmə ki, biz səni meydanda tək buraxacağıq. Bayaq dediyim kimi, bizim 
başqa-başqa sahələrdə adamlarımız var. Onların hərəsi bir işlə məşğul olacaq. Siz də elə eliyərsiniz ki.., 
day, özün bilirsən... necə lazımdır.

-Sağlıq olsun. Özünüz görəcəksiniz. Mən onu elə günə qoyacağam ki, nəşriyyatdakıların üzünə 
çıxa bilməyəcək. Əlinə qələm aldığına, nəşriyyata gəldiyinə peşman qoyacağam onu. Sağlıq olsun, 
sorağını özünüz eşidəcəksiniz. Heç bir ay çəkməz ki, Orduxan nəşriyyatdan başını götürüb ilim-ilim 
itəcək. 

-Çayını içdin? – Brusel üzünü Semyona tutub soruşdu. 
-İçdim. – Semyon tələsik cavab verdi. 
-Onda nəyi gözləyirsən, qələm, kağız götür, Apellyasiya şikayəti yaz. 
-Sabah kompyuterdə yazdıraram. 
-Götür, əl ilə yaz.
-Məgər əl ilə yazılan Apellyasiya şikayətini qəbul edərlər?
-Kim qəbul edəsidir? Tapşıracam, dəftərxana müdiri qeydiyyata alıb mənim üstümə göndərəcək. 

Mən də qərar qəbul çıxarıb Apellyasiya məhkəməsinə göndərəcəm. Orda da Maşallah müəllim nəyi 
necə etmək lazımdır, özü yaxşı bilir. Sən yaz. İndi heç kim çörəyinin düşməni deyil. 

DƏRC OLUNMAYAN MÜSAHİBƏ

Onlar nəşriyyatın ikinci mərtəbəsində, dəhlizdə dayanıb söhbət edirdilər. Birdən Fərqanəni onlara 
tərəf gələn gördülər, iki-üç qəzeti əlində bürmələyib tutaraq onlara tərəf, sanki gəlmirdi, ley kimi şığı-
yırdı. Yaxınlaşan kimi salamsız-kəlamsız gözünü Orduxanın gözünə zilləyib:

-Səninlə işim var! – dedi və keçdi. 
-Bəs sənin salamın hanı? Buradakıları adam saymırsan? – Söhbət onun arxasınca deyindi. 
-Arxasını Aqilə dirəyəndən sonra lap göyünən gedir. – Bunu da Qara dedi. 
-Yaxşı deyil, gedim, görüm yenə nə olub? – Orduxan onlardan ayrılıb Fərqanənin arxasınca getdi. 
Dəhliz boyu səkkiz-on addım atan Fərqanə redaksiyanın qapısına çatıb bir anlıq dayandı və açıq 

qapıdan içəri girdi. Addımlarını yeyinlədən Orduxan otağa girhagirdə ona çatdı. Bir-birinin ardınca 
içəri keçib baş redaktorun otağında üzbəüz əyləşdilər. Orduxanın xasiyyəti beləydi, qarşısındakının 
kimliyindən asılı olmayaraq həmişə onun qarşılığında oturardı, heç vaxt yuxarı keçib başda əyləşməz-
di.

-Orduxan, sən axı belə adam deyildin! – Söhbətə birinci Fərqanə başladı. 
-Necə adam?
-Ondan, bundan heç vaxt yazmazdın. İndi nə olub sənə?
-Mənə heç nə olmayıb. Mətbuatda işimi başlayan gündən riyakarlarla, bürokratlarla, ikiüzlülərlə, 

fırıldaqçılarla mübarizəyə başlamışam. 
-İndiyə kimi nə əldə etmisən? Bundan sənə nə çatacaq?
-Cəmiyyətimizi belə parazitlərdən təmizləmək hər birimizin fəal vətəndaşlıq borcumuzdur. 
-Sovet ideologiyası hələ də beynindən silinməyib. Unutmusan ki, bura Azərbaycandır. Səni kəsib 

ətini kolbasaya çevirib camaata yedirdərlər, heç kim bilməz. Əvvəldən belə gəlib, belə də gedəcək. Sən 
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heç başını ağrıtma.  
-Sən belə de, başqası belə etsin, mən belə düşünüm.., başa düşürsənmi, on ilin içində itib-batarıq. 

Bir millət kimi yer üzündən silinərik. Millət yaradıcı və cəsur övladlarının mübarizəsi ilə təşəkkül tapır. 
-Başqaları ilə işim yoxdur. De görüm, Lazımdan niyə yazmısan? Ondan nə umacağın var?
-Görürəm, bu iş barədə hərtərəfli məlumatlısan. Özü də beynini doldurub mənim üstümə göndə-

riblər. Barıtını da normadan artıq qoyublar. Ancaq köpün alınmayıb deyə götür-qoy edə bilmirsən. Sən 
axı elə-belə ortaya çıxanlardan deyilsən, bəylərin yanında böyüyüb mübarizləşmisən. Yaranmış şərait-
lə yaradılmış şəraiti analiz etməyi bacarmalısan. Qəzetdə Müsrətin ərizə-məqaləsi dərc olunmuşdu. Az 
tanınan bir qəzet tez bir zamanda böyük bir bölgədə ictimaiyyətin rəyini yönəldə bilməzdi. Yaranmış 
şəraiti dərhal yumşaltmaq mümkündü. Ancaq sənin dediyin o Nəhmətuşağı züy tutub elə bir şərait ya-
ratdılar ki, indi bu vəziyyəti bölgənin hər yerində müzakirə edirlər. Daha mənim üçün geri çəkilməyə 
yer qoymayıblar. Mübarizəmi sonadək davam etdirmək məcburiyyətindəyəm. 

-Lazımı tutduracaqsan?
-Mənim nəslimdə kimisə tutduran olmayıb. Lazımı tutdurmaq mənə ömründə gərək olmaz. Bir 

də, mənim yazdıqlarıma görə Lazımı tutsaydılar, indi çoxdan türmədə yatırdı. Tutmayıblarsa, deməli 
tutmayacaqlar. Narahat olmaya bilərsən. 

-Onda nə etmək fikrindəsən?
-İş məhkəmədədir. Məhkəmələrdə həqiqəti isbatlayıb qəzetin üzərinə qoyulmuş cəriməni sildirə-

cəyəm. Bu müddət ərzində isə Lazımın qaranlıq keçmişini araşdırıb onun özünü özünə tanıtdıracağam 
ki, bundan sonra faydalı bir ömür yaşasın, çirkin əməllərdən əl çəksin. 

-Gec deyilmi?
-Heç vaxt heç nə gec deyil. 
-Elə isə gəl mənim otağıma qalxaq. Söhbətimizi çay içə-içə davam edək. Boğazım qurudu. 
-Nə fərqi var. Söhbətinizi burada davam etdirin. Çay burada da təşkil etmək olar. 
-Mən səndən bu barədə əhatəli müsahibə götürmək istəyirəm. “Qeyrət qalası” qəzetinin yeni sa-

yında dərc elətdirəcəyəm. 
-Bu müsahibə nəyi dəyişə biləcək ki?
-İş işdən keçəndən sonra mən də sənin kimi heç nəyi dəyişmək istəmirəm. Hər şeyi öz axarına 

buraxmaq fikrindəyəm. Ancaq istəyirəm, əsl həqiqətləri hamı bilsin. Bu yaxınlarda Şimal bölgəsində 
ezamiyyətdəydim. Orada mənə başqa söhbətlər danışırdılar. Mən, əlbəttə ki, orada eşitdiklərim, araş-
dırdıqlarım barədə də yazı hazırlamışam. Birtərəfli mövqe alınmasın deyə sənin müsahibəni də dərc 
etdirməliyəm ki, əsl həqiqətin nə yerdə olduğunu bilsinlər. 

-Yaxşı, bir azdan gələrəm. 
-Yarım saatdan sonra otaqdayam, gözləyəcəyəm. 
Fərqanə tələsik otaqdan çıxıb getdi. Pilləkənlərlə birinci mərtəbəyə düşdü. Liftə minib yeddinci 

mərtəbənin düyməsini basdı. Lift binanın dördüncü mərtəbəsindən yuxarıdakılara xidmət göstərirdi 
deyə ikinci mərtəbədə olanlar birinci mərtəbəyə enir, üçüncü mərtəbədə olanlar isə dördüncü mərtə-
bəyə qalxır, sonra bu xidmətdən istifadə edə bilirdilər. 

Fərqanə tövşüyə-tövşüyə otağa daxil olanda Aqil Abbas çıxmağa hazırlaşırdı. 
-Hə, gəl, görüm nə xəbərlə gəlmisən?
-Heç. Hələ ki, elə-belə söhbətləşdik. 
-Bax ha! Mən sənə bir də deyirəm. Orduxan sənin nəşriyyatda tanıdıqlarının heç birinə bənzəmir. 

Baxmayaraq ki, mənim “Dolu” kitabım haqqında yalnız o, tənqidi məqalə yazıb, ancaq yenə də mən 
baş qoşmadım, çünki qımırını bilirəm. Mirzə Cəlildən üzübəri çoxları “Mirzə” təxəllüsü ilə yazıblar. 
Mətbuat meydanında çox mirzə kamallar, mirzə dadaşlar, mirzə qəzənfərlər olub, amma onların heç 
biri Mirzə Cəlilin kəsib atdığı dırnaq boyda da boy verə bilməyib. Çünki hamı onları qozik, dazik ad-
landırıb. Amma bu oğlan Mirzə Orduxan yox, Orduxan Mirzədir. Fərqini özün başa düşməlisən. Odur 
ki, kiməsə, nəyəsə uyma, onunla ehtiyatlı davran. 

-İstəyirəm, olan hadisələr barədə ondan müsahibə götürəm. Buna nə deyirsiniz?
-Pis olmaz. Bəlkə bununla gərginliyi aradan götürə bildin. Müsahibədən sonra tərəflər yumşaldı, 

barışığa gəldi. Niyə də olmasın?! Bir tərəfi dinlədin, zəhər tuluqlarını boşaldıb sakitləşdilər. İndi ikinci 
tərəfi dinlə, qoy o da ürəyini boşaltsın. Onsuz da gec-tez barışacaqlar, çünki bütün savaşların sonu 
sülhdü, barışıqdı. 

Yarım saatdan sonra Orduxan Mirzə “Qeyrət qalası” qəzetinin redaksiyasına daxil olanda otaqdan 
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məxməri çay ətri gəlirdi. 
-Buyurun, keçin! – Qapıda görünən kimi Fərqanə xanım sanki gözləyirmiş kimi içəri dəvət etdi. 
Hər ikisi masanın başına keçib yenə də üzbəüz oturdular. Kompyuter masasının arxasında oturan 

qız ayağa qalxıb onlara çay süzdü. Sonra yenə də kompyuter ekranının önünə keçərək mətnisini yığ-
maqda davam etdi. 

-Çayınızı için, soyutmayın. – Fərqanə xanım çayından bir qurtum içib stəkanını nəlbəkiyə qoydu. 
-Əla çaydır. – Orduxan da bir qurtum içib stəkanını nəlbəkiyə qoydu. – Həm ətri, həm də dadı 

ləzzətlidir. 
-Başlayaqmı?
-Vaxtımızı boş keçirməyəcəyik ki, başlayaq. 
Fərqanə xanım masanın üstünə qoyduğu balaca qara diktafonun düyməsini basdı. Sual-cavablar 

bir-birinə qarışdı. Yarım saatdan çox çəkən müsahibə bitən kimi Orduxan Mirzə təşəkkürünü bildirib 
getdi. Fərqanə xanım kompyuterdə mətn yığan qızın köməkliyi ilə müsahibəni hazırlayıb qurtaranda 
hava çoxdan qaralmışdı.  

İki gün sonra Fərqanə Asena əlində çapa hazırlanan böyük qəzet səhifəsi Orduxan Mirzənin yanı-
na gəldi.

-Salam. Bu da sizin müsahibəniz! – Bunu deyib əlindəki səhifəni masanın üstünə qoydu. 
-Ay sağ olun! Nə tez hazır oldu? Qəzetiniz nə vaxt çıxıb? – Orduxan təşəkkürünü bildirdi. – Ayaq 

üstdə durmayın, buyurun, əyləşin!
-Hələ qəzet çıxmayıb?
-Yox!
-Bəs bu nədir?
-Sadəcə, müsahibənizdir, hazırlamışam.
-Deməli, müsahibə hələ dərc olunmayıb?
-Yox! Heç vaxt da dərc olunmayacaq.
-Başa düşmədim. Dərc olunmayacaqdısa, onda müsahibə götürmək sizin nəyinizə lazımdı?
-Bu, sadəcə mənə lazımdı. Hələlik. – Fərqanə Asena dönüb getdi.
-Heç nə başa düşmədim... – Orduxan Mirzə müsahibəni gözdən keçirməyə başladı.    
Mübarizə, savaş və qələbə naminə
Haqq və Ədalət uğrunda mübarizə aparan istənilən adam qələbəsinə inanmalıdır.
Fərqanə müsahibəni elə belə də adlandırmışdı
Onu 15 iyul 1966-cı ildə Azərbaycanın dilbər guşələrindən birində, hazırda erməni tapdağı altında 

inləyib imdad diləyən bir bölgədə anası vətənə, millətə xidmət etmək üçün dünyaya gətirib. Böyüyüb 
boya-başa çatdığı məmləkət ona saflıq, bütövlük, sözünün çəkisini və qədrini bilmək müdrikliyi aşıla-
yıb. Məktəbdə dərs aldığı müəllimlərdən elm, bilik ilə yanaşı həm də müqayisə və mühakimə yürüt-
məyi öyrənib. On səkkiz yaşından əyninə geydiyi mundir mətinlik, mübarizlik gətirib ona. 

Bax, elə bu mübarizlik ilə 1992-ci ildən 2002-ci ilin sonunadək torpaqlarımıza göz dikmiş və həya-
sızcasına məmləkətimizə soxulmuş erməni quldurlarına qarşı mübarizə aparıb Orduxan Mirzə, 2003-
cü ildən isə “Atəşkəs” dövrünün qanunlarına uyğun olaraq öz xahişi əsasında ehtiyata çıxıb, silahını 
qələmlə əvəzləyibdir. Onunla müsahibə zamanı elə ilk sualımız da bu barədə oldu. 

-Orduxan Mirzə, necə oldu ki, siz ordudan tərxis olunandan sonra bir çox ehtiyata buraxılmış başqa 
peşəkar hərbçilər kimi mühafizə xidmətlərinə üz tutmadınız, mətbuata gəldiniz?

-Əlbəttə ki, ehtiyata buraxılmış peşəkar hərbçilərin əksəriyyəti özlərinə mülki həyatın başqa sahələ-
rinə nisbətən daha çox intizam tələb edən mühafizə xidmətlərində yer tapırlar. Bu onlar üçün həm peşə 
baxımından müvafiqdir, həm də ölkə daxilində, xüsusən də arxa cəbhədə ümumi mühafizə xidmətinə 
dəstək dura biləcək özəl təhlükəsizlik sisteminin inkişafına olan böyük ehtiyacın ödənməsinə göstə-
rilən köməkdir. Lakin, gəlin baxaq, görək, onlarda yazıb-yaratmaq qabiliyyəti varmı? Əlbəttə ki, yox-
dur. Yəni onların mətbuatda təmsil olunmaları sıfıra bərabərdir. Bundan əlavə, senzuranın ləğvindən 
sonra mətbuatın inkişafında axsamalar müşahidə olunmaqdadır. Çünki, bu sahəyə təsadüfdən soxul-
muş insanlar inkişafa heç bir töhfə verə bilməzlər, əksinə geriləmələrə səbəb ola bilərlər. 

Məhz elə mətbuatın mübarizliyinin zəifləməsi ucbatından bütövlükdə cəmiyyət gözlənilən inkişaf-
dan geri qalmağa başlayır. Addımbaşı bürokrat məmurlarla, dələduz maklerlərlə üzləşən insanlar hər 
an sarsıntılar keçirir, kimin arxasınca getməyin lazım olduğunu, işlərini necə çözəçəklərini qərarlaşdır-
maqda tərəddüd edirlər. Bundan əlavə Tanrının mənə verdiyi istedad müqabilində doqquz yaşımdan 
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yazıb dərc olunuram. Müharibə, hərbi xidmət məni bir müddət bu aləmdən qismən kənar salsa da 
düşünürəm ki, yenidən öz yerimdə, öz mübarizəmdəyəm. 

-Son vaxtlar mətbuatda gedən müsahibələr şəxsin tərcümeyi-halından və rəhbərlik etdiyi müəs-
sisənin fəaliyyətindən uzağa gedə bilmir. Siz də elə fikirləşməyin ki, bu müsahibədə tərcümeyi-halını-
zın bəzi ştrixlərinə və rəhbərlik etdiyiniz “Gizli Bakı” qəzetinin fəaliyyətinə aydınlıq gətirməyi qarşı-
mıza məqsəd qoymuşuq. Daha vacib bir məsələ ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik. 

-Maraqlıdır. Müstəqillik qazandığımız dövrdən bu günədək böyük zaman kəsiyi keçməsə də ölkə-
də nəhəng islahatlar aparılıb, uğurlu nəticələr əldə olunub. Heç şübhəsiz ki, belə bir inkişaf mərhələ-
sində hər hansı bir nöqsana və qüsurlu faktlara rast gəlməmək mümkünsüzdür. Bu heç də təəccübə 
səbəb olmamalıdır.

-Bəlkə, hələ də gizlin saxlamaq istədiyiniz Şimal bölgəsi ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
-Düzdür, mən bu məsələni gizli saxlamaq fikrində deyildim. Amma mətbuata çıxardıb ictimailəş-

dirməyə də böyük ehtiyac olduğunu zənn etmirəm. Azərbaycan folklor ölkəsidir. Bu söz neçə min il 
bundan qabaq elə folklor dili ilə deyilib və bu günümüzədək gəlib çatıb. Yəni, İsgəndərin buynuzu 
var, buynuzu. Padşah da öz eybini gizli saxlaya bilməyib. Şimal bölgəmiz etnik qruplarla zəngindir, 
bir-birləri ilə də yağ-bal münasibətində deyillər. İstisna deyil ki, uydurulmuş alban sülaləsi kimi başqa 
ad altında yaşayan ermənilər də az deyil. Sabitliyi qarışdırmaq istəyən insanlar hər an kibrit çöpünü 
yandıra bilərlər. Yerdə məmurlarımız sərvaxt olmalıdır. Amma analiz aparıb görürsən ki, onlar beş-on 
manatın əsirinə çevrilib ara qarışdırmaq üçün yetişdirilənlərin tərəfindədirlər.     

-Eşitdiyimizə görə, necə deyərlər, sizi qarışıq adamlarla mübarizəyə qəsdən çəkib torba tikiblər. 
Özü də həmkarlarınızdan biri eləyib. Hər halda, nəşriyyatda xeyli vaxtdır ki, bu barədə pıçhapıç sən-
gimir.

-Əslində onların soy-kökündə heç bir qarışıqlıq yoxdur. Təmiz azərbaycanlı ailələrindəndirlər. 
Sadəcə, nə vaxtsa aldanıb mafioz qruplara qoşulublar, çirkin işlərlə məşğul olublar, indi də aralana 
bilmirlər. Amma, onların normal həyata qayıtmaları üçün kimsə başa salmalıdır, ya yox? O ki, qaldı 
həmkarlar tərəfindən təhlükəyə cəlb olunmaq məsələsinə mən başqa tərzdə yanaşıram. Bu iş onların 
çəkəsi yük deyil, odur ki, mənim üstümə atıblar. Ancaq buna baxmayaraq “Gizli Bakı” qəzeti redaksi-
yasının qapısı yenə də hamının üzünə açıqdır, ən əsası da mətbuat işçilərinin. 

-Əlbəttə ki, sınanılmış mətbuat işçilərinin...
-Bu gün öz aramızda naxələf axtarmağın tərəfdarı deyiləm. Heç bilirsiniz, bir vaxtlar aralarında 

satqın, naxələf, qorxaq axtara-axtara Milli Ordunu nə günə qoymuşdular? Hər üç nəfər öz aralarında 
biri-birindən şübhələnirdi. Erməni qalmışdı qabaqda, arxadan, böyürdən müdafiə olunurdular. Heç 
kim bilmirdi ki, kim kimin tərəfindədir. Axırı nəyə gətirib çıxardı – dalbadal torpaqlarımız işğal edildi, 
əhali doğma yurd-yuvadan didərgin düşdü. İndi mətbuatın birləşən vaxtıdır, amma göz qabağında 
parçalana-parçalana gedir. Hə. Həmin gün qəzetin növbəti nömrəsini çapa hazırlayırdıq. “Müxtəsər” 
qəzetinin baş redaktoru, sözün düzü, o vaxta kimi mən heç onu yaxşı tanımırdım, maliyyə problemləri 
ucbatından bir ay qəzetlərinin çıxmayacağını söyləyərək “Gizli Bakı” qəzetində yazı dərc etdirmək 
üçün müraciət etdi. Artıq yığılıb, yoxlanılmış “Baş tutmayan dövlət çevrilişinin görünməyən tərəfləri” 
başlıqlı ərizə-məqaləni səhifəyə qoyub gözdən keçirtdim. Lazım adlı birisinin 1989-cu ildən üzübəri Şi-
mal bölgəsində törətdiyi və şəxsən iştirakçısı olduğu hadisələrdən bəhs edilirdi. Olduqca ciddi məsələ 
idi. Heç bir təhqiredici ifadə ilə üzləşmədim və məqalənin dərcinə razılaşdım. Ancaq Girdmanın nəzə-
rinə çatdırdım ki, yazılanları isbatlamaq üçün ciddi hazırlaşmaq gərəkdir. 

-Məqalənin müəllifi Girdman Məmmədov idimi?
-Yox! Ərizə-məqalənin müəllifi bir müddət Lazıma sürücülük etmiş, onun bütün əməlləri ilə yaxın-

dan tanış olan, kimlərlə görüşüb, hansı qarışdırıcı hərəkətlər etməsi barədə tam məlumatlı Müsrət 
Səfərov idi. Qəzetin həmin nömrəsi çap olunandan sonra xeyli müddət, bəlkə də bir aydan çox heç bir 
səs-soraq gəlmədi. Nə qarşı tərəf üzə çıxıb öz mövqeyini bildirdi, nə də məqalə müəllifi redaksiyaya 
gəlib əlavə məlumatlar verdi. Təxminən, avqust ayının ilk günləri , haradasa, birinci ongünlüyündə 
Şimal bölgə məhkəməsindən çağırış gəldi. Avqustun on üçünə təyin olunmuş məhkəmə iclasına çağırış 
vərəqəsi ilə yanaşı tanış olmaq üçün Lazım Əhmədovun iddia ərizəsi də göndərilmişdi. Məktubu alıb 
tanış olan kimi Girdmanla əlaqə saxladım. Məsələdən xəbərdar olduğunu bildirdi, sadəcə qaraxəbər 
olmaq istəmədiyini dedi. Həm də qeyd elədi ki, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Məqalənin müəllifi 
hər şeyi yoluna qoyacaq, heç məhkəməyə getməyə də ehtiyac olmayacaqdır.

-Siz də ona arxayınlaşıb nümayəndə göndərmədiniz?
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-Elədir. Mən ona inandım və fikirləşdim ki, hər şey o dediyi kimi olacaqdır. Odur ki, məhkəmədə 
iştirak etmək üçün nə nümayəndə göndərmədim, nə də özüm getmədim. 

-Son vaxtlar deyilənə görə, məhkəmələrdə haqsızlıqlarla rastlaşanların sayı durmadan artmaqda-
dır. Hətta Avropa məhkəməsinə də üz tutanlar onlarladır. Sizdə necə oldu, məhkəmənin gedişindən 
razı qaldınızmı?  

-Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu inkişaf etdirilir. Məhkəmə, ümumiy-
yətlə bütövlükdə ədliyyə sistemində islahatlar aparılır. Amma məhkəmə sistemi o qədər incədir ki, 
orada bu proses ləng gedir. Məhkəmə sisteminə hər kəs baş soxa bilmir, eybəcərlikləri üzə çıxartmaq, 
ictimaiyyətin qınağına vermək, tənqid etmək Azərbaycan reallığında, hələ ki, görünməyən məsələlər-
dir. Məhkəmələr nə ilə özlərinə haqq qazandırırlar? Onlar deyir ki, çəkişən tərəflərdən biri udmalı, di-
gəri uduzmalıdır. Uduzan tərəf də narazı qalmalıdır. Gəlin, əvvəlcə normal çəkişmə üçün şəffaf şərait 
yaradaq, sonra da uduzan tərəf görsün ki, kişi kimi uduzdu. 

-Sizcə, Şimal bölgə məhkəməsi başqa məhkəmələrdən hansı prinsipləri ilə seçilir?
-Böyük bir bölgəni əhatə etsə də çox kiçik məhkəmədir. Mehman Nuriyev adlı birisi məhkəmənin 

sədridir. Demək olar ki, məhkəməyə rəhbərlik etmir. Məhkəmədə özbaşınalıqdır, hər kəs özü özünə 
bir sədrdir. Sumbat Hətəmov və Brusel Məmmədov məhkəmənin hakimləridir. Birinci hakim gəlmə, 
ikincisi isə yerlidir. İşlərin bölgüsü zamanı ədalətsizlik prinspi hökm sürür. Daxil olan işlər necə bölüş-
dürülür? Brusel əhalinin böyük əksəriyyətini yaxşı tanıyır. Camaat da çörəyi özününkünə yedirtmək 
istəyir. Baxıb görürsən ay ərzində gələn işlərdən iyirmisi Bruselə düşdü, beşi sədrə, yerdə qalan beş-üç 
yetim-yesirin işi də Sumbata. Sonra da Mehman müəllim deyir ki, işləri əlifba sırası ilə bölürük. Əlbəttə 
ki, sən ö, ı, j, ç və başqa familiya başlanğıcı olmayan hərfləri Sumbatın adına yazsan ona iş düşməyəcək. 

-Məhkəmə zamanı hansı qanunsuzluqlarla üzləşdiniz?
-Məhkəmədə cavabdeh qismində ərizə-məqalənin müəllifi Müsrət Səfərov və onun nümayəndəsi 

Saleh Yusifli də iştirak edirdi. Saleh təzəcə kürsüyə yaxınlaşıb danışmağa başlamışdı ki, hakim onu 
dayandırdı. “Sənin etibarnamən var?” deyə soruşdu. Sən necə iş aparan hakimsən ki, bilmirsən onun 
etibarnaməsi var, ya yox. İkincisi, onun etibarnaməsi yoxdursa, oturt yerində, qoy, Müsrət özü çıxıb 
danışsın. Yoxsa ikisini də gözümçıxdıya salıb dəftərxanaya etibarnamə dalınca göndərmək, bu tərəf-
dən də meydanı iddiaçının vəkilinə vermək, sonra da cavabdehlərin iştirakı olmadan iddiaçının söz-
ləri, mülahizələri əsasında qərarlar qəbul etmək qanunsuzluq deyil, bəs nədir? Sentyabrın birində və 
on altısında bu barədə heç nə deməmək, yeddisində xəlvətcə cavabdeh Müsrət Səfərovun daşınar və 
daşınmaz əmlakına, “Gizli Bakı” qəzetinin bank hesabına həbs qoymaq barədə qərardad çıxarmaq nə 
deməkdir?

-Daha hansı nöqsanlarla rastlaşdınız?
-Nöqsanlar çoxdur. Mən dörd məktub vasitəsilə bunları hakimin nəzərinə çatdırmışam. O, şəxsən 

mənə etiraf etməsə də qismən razılaşdığı barədə məhkəmə işçilərinə fikrini bildirib. Amma ən böyük 
nöqsan Lazımı müdafiə etməkdir. Bir bölgə sakini kimi biləsən ki, o, hansı əməllərin sahibidir, tərəfini 
saxlayasan, adamlarını müdafiə edəsən. Bu hərəkətləri, bəlkə də, Sumbat Hətəmov eləsəydi, adama bir 
bu qədər yer eləməzdi. 

-Qəzetə fantastik cərimə kəsilməsi barədə nə deyə bilərsiniz?
-Bu rəqəm niyə fantastikdir? Hakim cərimə kəsmək haqqında qərar qəbul edərkən kütləvi infor-

masiya vasitələri haqqında qanuna hökmən istinad etməlidir. Çünki orda hər şey xırdalığına qədər 
detallarla açıqlanıb. Brusel isə qanunları bilmir, bilsəydi mütləq tətbiq edərdi. Ədliyyə nazirinin qohu-
mudur. İcra məmuru vəzifəsindən məhkəməyə gətirilib. Öz üzərində işləmir, biliyini artırmır və rəh-
bər sənədləri öyrənib tətbiq etmək fikrində deyil. Onun qərarlarının çoxu Apellyasiya məhkəməsində 
ləğv edilir. Narazı təbəqə Məhkəmə-Hüquq Şurasına şikayətlər göndərir. Çox güman ki, ilin sonunda 
keçirilən yekun müşavirədə cəzalandırılacaqdır.

-Belə çıxır ki, Brusel Məmmədovu da iddiaçının nümayəndəsi Semyon Lazımsoy zibilə salıb?
-Özünü cəmiyyətə “Adolf” kimi tanıtdırmağa çalışan Semyon Lazımsoy təkcə Bruseli yox, həm 

də maraqlarını müdafiə etdiyi Lazım Əhmədovu da zibilə salıb. Düzdür, mən həmin ərizə-məqalənin 
dərc olunmasına, Lazım Əhmədovun ifşa edilməsinə razılıq vermişdim, lakin o fikirdə deyildim ki, 
işimi-gücümü atıb Lazımın iyirmi illərlə törətdiyi əməlləri araşdırım. Semyonun məsləhəti ilə Brusel 
Məmmədovun ədalətsiz qətnamə çıxarması (iddia ərizəsi ilə qətnaməni tutuşdursaq, buna heç bir şü-
bhə qalmaz) nəticəsində hazırda çox yüksək səviyyədə araşdırma aparılır. Əlbəttə ki, bəzi məsələləri 
açıqlamaq hələ tezdir.
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-Deyə bilərsinizmi, bəzi məsələləri nə üçün mətbuatdan gizlin saxlayırdınız?
-Heç bir məsələni mətbuatdan gizlin saxlamaq mümkün deyil. Ancaq hər şeyi də açıb söyləmək 

olmaz. Şimal məsələsi ilə bağlı “Xural” və “Mühakimə” həftəlik, “Yeni dövr” gündəlik qəzetlərində 
məlumatlar verilib. “Qədim yurd”, “Müxtəsər”, “Etiraf” kimi nisbətən az tanınan, ayda bir dəfədən 
az nəşr olunan qəzetlərdə də bu barədə məlumatlar verilib. Lakin “Ədalət”, “Azadlıq”, “Olaylar” və 
başqa qəzetlərdə kifayət qədər geniş məlumat olsa da bu barədə yazmayıblar. Niyəsini yəqin ki, özlə-
rindən başqa heç kim bilmir.

-Apellyasiya şikayəti vermisinizmi?
-Əlbəttə. Haqq və Ədalət qələbə qazanana qədər mübarizə davam etdiriləcək. Savaş bizim çox 

müqəddəs bir işimizdir. Yalnız təcrübəsiz adamlar tələsik qərar çıxarırlar. Tələsik çıxarılan qərarlar 
isə əksər hallarda səhv qərarlar olur. Hər dəfə ədalət zəfər çalanda minlərlə insanın ürəyi qürur hissi 
ilə döyünür. Saf qanunlarımıza, dövlətə inam artır, etibar güclənir. Biz, hər birimiz bu sahədə savaşa 
girişməliyik. Elə güclü hüququ dövlət qurub Vətənimiz Azərbaycanı ZƏFƏR QALASIna çevirməliyik 
ki, bir daha nankor düşmənlər və bədnam qonşularımız torpaqlarımıza soxulub, Tanrının Azər torpaq-
larının övladlarına bəxş etdiyi sərvətlərə göz dikib qarışıqlıqlar salmağa cürət etməsinlər.

-Müsahibəyə görə çox sağ olun. Mübarizənizdə uğurlar arzulayırıq. 
Müsahibəni apardı və hazırladı:
Fərqanə Asena, 11 noyabr 2009-cu il.

KEÇMİŞ AGENT İFŞA OLUNUR

Gecə yarısına az qalmışdı. Orduxan Mirzə yatmağa hazırlaşırdı ki, telefonuna zəng gəldi.
-Telefon nömrəmi verdiyim insanların hamısına dönə-dönə demişəm ki, vacib işləri olmasa axşam 

saatlarında zəng vurmasınlar. Bu kimdi yenə ailəçiliyi başa düşməyən? Gecənin bu vaxtında da zəng 
vurarlarmı? – Orduxan gileynənə-gileylənə telefona yaxınlaşdı? Zəng edən  Müsrət idi. 

“Gecənin bu vaxtı xeyir ola? – Bir az öz-özünə düşündü, əvvəl cavab vermək istəmədi. – Bəlkə bir 
poblem var? Hər halda boş-boşuna zəng vurmaz. Görünür, Əhmədlə bölüşüləsi iş deyil”.

-Eşidirəm.
-Yatmamışdın?
-Hazırlaşırdım, de görüm nə olub?
-Saleh səhərdən on dəfə zəng vurub. Deyir, daha buralarda qala bilmirəm. Dinc qoymurlar məni.
-Nə olub yenə? İdarədə yola vermirlər onu?
-Yox. Deyir, küçədə Nəhləti Bəşiri görüb, (Müsrət hec vaxt Nəhməti Bəşir deyə onu öz adı ilə çağ-

rmazdı, həmişə Nəhlət deyərdi) söyüşüblər. Saleh də özünü saxlaya bilməyib, maşından düşüb şapat-
layıb onu.

-Bu nə vaxtı olub?
-Dünən, sizdən sonra
-Axı biz sadəcə çörək yedik. Süfrədə içki olmadı.
-Salehə nə var. Səninlə çörək yeyib. Sən gələndən sonra da o zəhrimarı tapıb, kiminləsə oturub 

zəhərlənib. Hə, Nəhlətuşağı da gedib yazıb verib polisə, gəlib Salehi aparıblar, gecə yarıyadək Polis 
şöbəsində saxlayıblar. İzahatını alıblar.

-Sonra nə ediblər? Gecəni KPZ-də saxlayıblar?
-Yox, səhərə yaxın, saat dörddə, beşdə buraxıblar. Deyiblər, belə davam etsə, sonrası pis olacaq. 

Yaxşısı budur, üzüsulu rayondan çıx, get şəhərə, nə bilim, hara istəyirsən çıx get.
-Ağıl qoyası deyilik ki? Özü ağsaqqal adamdır, yəqin nə etdiyinin fərqindədir! 
-Heç bilirsən sonra nə olub?
-De, görüm nə olub?
-Gəlib həyət qapısını açıb içəri daxil olanda qarşısına bir bağlama çıxıb. Əvvəl istəyib zibil yeşiyinə 

atsın. Sonra maraq üstün gəlib, açıb, görüb ki, köhnə sənədlərdir.
-Nə sənədləri?
-Lazımın arxiv sənədlərinin surətləri. Bir vaxtlar evləri yıxmaq üçün yazdığı donoslar, protokollar, 

ərizələr, nə bilim çoxlu vacib sənədlər.
Orduxan Mirzə fikrə getdi. Dünən Şimal bölgə məhkəməsində ikən Saleh dəftərxana müdirini 

həyətdəki çayçıdan çağırmağa gedərkən Xalidə xanımın danışdığı bəzi tükürpədici fikirlər yenidən 
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onun beynində hakim kəsildi. O, deyirdi ki, Lazım hələ 1972-ci ildən işverənliyə başlayıb. Əvvəl-əvvəl 
donos yazırmış milisə, prokurorluğa. Sonra həyasızcasına, açıq-aşkar həyətlərə soxular, kimin evində 
təzə şifer, kubik, digər tikinti materialları gördümü, dərhal protokol yazmağa başlayırdı. Guya, gənc 
mütəxəssisdir, tikintidən gəlib. Ev yiyəsini sıxma-boğmaya salıb, aldığını alır və çıxıb gedirmiş. Ertəsi 
gün həmin həyətə OBXS gəlirmiş. Sonra Lazımın bu məharətini KQB-də eşidiblər və nəzarətə götü-
rüblər. Çox keçməyib ki, milisdə, prokurorluqda “işverən” ləqəbi ilə mışhurlaşmış Lazımı KQB özünə 
agent seçib. Bundan sonra o, fəaliyyətini gizlin davam etdirərmiş. Amma fəaliyyətini nə qədər gizlin 
davam etdirsə də, belə işlərdən başıcıxan beş-on nəfərin xəbəri varmış. Həm də KQB-də ona yeni ləqəb 
veriblər – “Peləqulaq”. Bundan sonra o, gizli kod şifrəsi ilə iyrənc əməllərini davam etdirirmiş. “Bəlkə 
elə bu gün də Lazım köhnə əməllərindən əl çəkməyib. Deyirlər, KQB-də təqaüdə çıxmaq yoxdur”.

-Hə, nə deyirsən? – Müsrət Orduxanı fikirdən ayırdı. – Saleh deyir bu kağızları göndərirəm, qəzet-
də çap edin, bölgədə yayaq.

-Göndərməyə, de qoy göndərsin. Özünə isə de, özünü yığışdırsın. Qarşı tərəflə işi olmasın, qətiy-
yən. Siz insanı keyfiyyətlərinən, qanunla mübarizənizi aparın. Udsanız, uduzsanız belə düşmənçilik 
etməyin bir-birinizə. Çünki indiyədək nə o, evini satıb başqa yerə çıxıb getməyib, nə də siz bunu et-
məmisiniz. Çox güman ki, sonra da etməyəcəksiniz. Sizdən sonrakıları da düşünün. Bir ovuc mülk 
üstündə əbədi düşmənçilik yaramaz. Yaxşı, hələlik, gecən xeyrə qalsın. Çalış, bir də vacib söhbətini 
gecənin gec vaxtına saxlama. 

Orduxan Mirzə söhbətin uzanacağını görüb sağollaşaraq telefonu söndürdü. Paltarını soyunub 
yerinə girdi. Xanımı hələ də zal otaqda TRT-ı proqramında gedən “Hicran yarası” televiziya serialına 
baxırdı.

Xeyli müddət gözünə yuxu gəlmədi. “Bu bağlama kimin işi ola bilər, bəlkə Salehin öz uydurma-
sıdır” deyə düşündü. Amma bu ola bilməzdi. Salehdə ötən əsrin yetmişinci illərində Lazımın yazdığı 
protokolların, ərizələrin, imzasız donos məktublarının surəti haradan ola bilər?

“Yox, bu yüzə yüz faiz Təhlükəsizlik Xidmətinin işidir. Belə sənədləri yalnız onlar üzə çıxarda 
bilərlər. Ancaq niyə çıxartsınlar ki? Olmaya keçmiş agentlərini deşifrə etmək istəyirlər? Yoxsa, agentin 
deşifrə olmasından narahatlıq keçirib bu işin yekunlaşmasına çalışırlar? Çünki bu materiallar qəzetdə 
dərc olunsa, bütün bölgə əhli keçmişdə başlarına gətirilən bəlaların baiskarını tanıyacaq və dəliqanlı-
ların hansınınsa əlindən xata çıxa bilər. Belə bir iş isə Orduxan tərəfindən yol verilməzdir və qətiyyən 
mümkün olan iş deyil. Amma hər ehtimala qarşı, qoy sənədlər gəlsin. Görək, arada daha hansı qiymət-
li material üzə çıxacaq?”

Müsrət də bir neçə dəfə qızışmışdı. Gedib Lazımı öldürəcəyini söyləyirdi. Onda da Orduxan onu 
sakitləşdirmişdi. “Səbrli ol, Ədliyyə sistemi bir tək Brusel Məmmədovdan və Mehman Nuriyevlərdən 
ibarət deyil, səbirli ol, hər şeyi qanuni qaydada gec, ya tez həll edəcəksən”, demişdi.

Ha fikirləşdisə ağlına bir şey gəlmədi. Belə çıxır ki, Təhlükəslik Xidməti ömrünün otuz ilini onlara 
agent işləmiş bir adamı əbədi təqaüdə göndərmək istəyirdi. Onlar üçün, bəlkə də, fərq etməzdi, kimin 
əli ilə olur olsun, ya Müsrətin, ya da qeyri bir Şimal bölgə dəliqanlısının.

Bu fikirlər içərisində Orduxan Mirzə nə zaman yuxuya getmişdisə, özünün də xəbəri olmamışdı. 
Heç ola da bilməzdi. Yuxu özü də ölüm kimi bir şeydi – nə vaxt gələcəyi bəlli olmazdı.

CİN KİMİ OĞLAN

Müsrət xeyli vaxt idi ki, Səfər adlı çox ciddi və yuxarı vəzifəli, hamı ilə əlaqəsi olan bir adam və 
onların dairəsi baradə danışırdı. Amma onun harada olduğu, konkret hansı iş sahibi olması haqqında 
bir kəlmə belə məlumat verməmişdi. Yəqin ki, özü də bu barədə məlumatsız idi, çünki bilsəydi, mütləq 
dostlarına xəbər verərdi. 

Orduxan bir neçə dəfə Müsrətin inandığı, etibar etdiyi adamlar tərəfindən aldandığının şahidi ol-
muşdu. Düzdür, ola bilər ki, onlar Müsrəti altadmaq istəməyiblər, sadacə iş belə alınıb. Çünki Müsrət 
sadəlövh təbiətə malik bir insan, onlar isə cəmiyyətin dələdüz ünsürləri olublar. Elə Müsrət Xanların 
oğlu Robikə də inanmışdı. İlk tanışlıqdan sonra tövşüyə-tövşüyə gəldi ki, üçümüz (o, Robik, bir də 
onları tanış edən Səbuhi) yaxşıca yeyib-içdik. Yüz əlli bir manatlıq hesab ödədim. Robikdən də elə 
danışırdı ki, guya bu supermen hansı rayonun ərazisindən keçsəydi, İcra başçıları onun qabağında tük 
tökürdü. Prokurorlar, polis rəisləri, məhkəmə sədrləri onun maşınını dallı-qabaqlı müşaiyət edirlər. 
Odur ki, keçən dəfə Orduxan Mirzə onu şəxsən tanıyıb, söhbəti faş etmək məqsədilə görüşə Müsrətlə 
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birgə getdi.
-Sən bir az təmkinli ol. Təlaş etmə, ortaya konkret tələblər qoy, qorxma. Gedək, işi həll edək. – Or-

duxan Müsrətə qətiyyətlı olmağı tövsiyə etmişdi.
Onlar “Gənclik” metrosundan çıxanda qaş qaralmışdı – saatın əqrəbləri on səkkizin üstündən ad-

lamışdı. Müsrət telefonla əlaqə saxladı. Robik on-on beş dəqiqəyə gələcəyini söylədi. Metrodan çıxıb 
görüş yerinə piyada gəldilər.

Məsafə harda isə səkkiz-on dəqiqəlik yol olardı.
-Müsrət, bilirsənmi, bu cəmiyyətdə hər kəsi olduğu kimi qəbul etsən, aldanmarsan. Bax, sənə bir 

əhvalat danışacam, qulaq as, özün nəticə çıxart. Çətin vaxtlar idi, hətta nökərçilik etməyə iş tapıb çörək-
pulu qazana bilmirdik. Oğru aləmində “Moskva Nəsrəddin” kimi tanınan bir dələduzun yanında iş-
ləyirdim. İş adamıydı. Əslən Ağstafa rayonundan olsa da, hər yerdə özünü gəncəli kimi tanıtdırırdı. 
Bilmirəm, gəncəli olmaq ona hansı başucalığı gətirirdi. Sovet hökümətinin dağılhadağıl vaxtlarında 
Gəncədə yaşayan qardaşı Vidadi ilə birləşib Ağstafa tekstil, Gəncə tekstil və Gəncə kovroviy fabrik-
lərini ələ keçirmişdilər. Camaatı bir neçə ay havayı işlədib maaşlarını verməmişdilər. Amma həmin 
müddətdə işçilərə günorta nahar verirmişlər. Bununla da o, kriminal və biznes aləmində daha bir ad 
qazanmışdı; “çörəkverən Nəsrəddin”. Düzdür, belə şeyləri hamı başa düşə bilməz. Nə isə... Ötən gün-
lərin söhbətidir. Moskva Nəsrəddin Moskvada corab toxumaq biznesi ilə məşğul olan milliyətcə yəhu-
di Semyon Şapiradan otuz min dollar pul alır. Deyir ki, əvəzində sənə otuz ton iplik göndərəcəyəm. 
İplik yəqin bilirsən də nəyə deyirlər?

-Yox.
-Necə yox? Sizin bölgədə barama saxlamırlar, pambıq əkmirlər?
-Hə, nə isə sözünü de.
-İplik, yəni ip qırıqları, gəbə, xalça və başqa toxuculuq məmulatları toxunan zaman yerdə qalan 

qırıntılar. Hə, Nəsrəddin pulu alır və vədini unudur. Həmin söhbətin üstündən xeyli vaxt keçmişdi. 
Bir gün dedilər yevrey Moskvadan zəng eləyib, ya pulu, ya da malını tələb eləyir. Nəsrəddin əl-ayağa 
düşdü. Mən də onun qarajında zavqar işləyirdim. Kamazın birini göndərdim Gəncəyə, birini də Ağs-
tafaya, nə qədər iplik var idi, yığıb gətirdilər. Pres maşını alıb başladıq iplikləri presləməyə. Sonra Ka-
maza yükləyib tərəzidə çəkdirdik, cəmi on dörd ton alındı. Sənədləri hazırlayıb göndərdik Moskvaya.

-Nəsrəddin pulun qalanını da göndərdimi?
-Əlbəttə yox. Sən, deyəsən kriminal aləmlə tanış deyilsən? Oğru dünyasının öz qayda-qanunu var. 

Bir də eşitdik ki, başda Hikmət Sabirabadlı olmaqla Bakıda iplik məsələsinin razborkası qurulacaq. 
Bilirsən də, o vaxtlar deyirdilər ki, rəhmətlik Hikmət Zaqafqaziya üzrə palajeniyalara baxır.

-Bilmirsən onu nə üstə öldürüblər?
-Sözümü kəsmə. Axıradək qulaq as. Hə, Hikmət gəldi, yevrey gəldi, başqaları yığışdı, Moskva Nəs-

rəddin də bilmirdi neynəsin. Fikirləşdi ki, onları qabaqlamaq lazımdır. Hikmətə yaxşı hədiyyə aparıb 
işi bağlatdırmaq lazımdır. Nəsrəddin Bakıya köçəndə Gəncədə toxutdurduğu qırxadək xalçanı da özü 
ilə gətirmişdi. Beş-üçünü dostlarına hədiyyə etmiş, beş-üçünü satdırmış, qalanları da ofisin bir otağın-
da qalırdı. Çox fikirləşəndən sonra Ramazan Ukalayev, o da bizimlə işləyirdi, şefin müavini idi, yaxşı 
bir təklif verdi. Dedi, gedək, hədiyyə üçün bir xalça seçək. Nəsrəddinin qardaşı oğlu Salehi də götürüb 
xalça seçməyə getdik. İyirmiyədək xalçanın içində üzərində Nadir şahın şəkli olan bir xalça diqqəti 
daha çox çəkirdi. Onu seçməyi qərara aldıq. Nəsrəddinə deyəndə sevincindən bilmədi nə etsin. Dedi, 
bilmirəm hardan ağlıma gəlib, ancaq bu xalçanı şəxsən özüm toxutdurmuşam. Nə yaxşı indiyə kimi 
evə aparmamışam? Bu arada Ramazan müəllimə də Balakəndən gül yağı gətirmişdilər. Qərara aldılar 
ki, gül yağı da gözəl hədiyyə hesab oluna bilər. Moskva Nəsrəddin müavini Ramazanla tez yığışıb 
Hikmətin görüşünə getdilər. Dünyanın yeganə incisi hesab etdikləri üzərində Nadir şahın şəkli olan 
xalça Hikmətin də zövqünü oxşayır. Hədiyyəni alır və görüşdə ədalətli qərar çıxardacağına söz verir.

-Nə deyir? Borcu qaytatdırır, tərəfləri barışdırır, yeyib, içib şənlənirlər, vəssalam?
-Xeyr. Heç də sən düşündüyün kimi deyil. Hikmət Semyon Şapiranı bütün məclis əhlinin qarşısın-

da dinləyir. Sonra soruşur ki, sənin işin nədən ibarətdir?
Yevrey iş adamı cavab verir ki, onun işi sexdə corab toxudurub onun satışı ilə pul qazanmaqdır. 

Soruşur ki, bəs Nəsrəddini necə adam kimi tanıyırsan? Yevrey bu suala da cavab verib deyir ki, onlar 
Nəsrəddini yalançı, atanşik kimi tanıyırlar. Hamısı gülüşürlər. Hikmət deyir ki, bax, özün söylədin. 
Sənin işin corab toxutdurub satmaq olduğu kimi, Nəsrəddinin işi də sənin kimi adamlara atmaqdır. 
Çalış, aldanma. Bax, beləcə onları barışdırır. Nadir şahın şəkili üzərində olan xalça Nəsrəddinin necə 
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də köməyinə çatır. Elə belə satsaydı heç iki yüz dollara sata bilməzdi. Hədiyyə etməklə on beş min 
dollarlıq borcunu sildirdi.

-Çatdıq. – Müsrət qarşıdakı “Baku Medical Sentr”in yanındakı plastik qapı-pəncərə dükanını 
göstərdi. – Yolu keçirik.

Onlar yolu keçub dükanın qabağına gəldilər.
Dükançı Həmidlə salamlaşdılar. Həmid içəri keçməyi təklif etdi. Külək əsirdi deyə həyətdə dur-

maq məsləhət deyildi. Dükana daxil oldular. Oturmaq üçün iki stul var idi deyə Həmid ayaq üstə qalıb 
öz işi ilə məşğul olmaqda davam etdi. Çox keçmədi ki, Robik gəldi. Tanışlıqdan sonra konkret iş ilə 
bağlı qısa söhbət etdilər. Robik on min dollar müqabilində bölgəyə, o da yalnız bir günlüyə gedəcəyini, 
bu işi həmin gün ərzində Başçının otağından çıxmadan həll edəcəyini bəri başdan bildirdi.

-Bu şərtlə ki, on min dollar nəğd olsun. – dedi.
Yerdə qalan qırx min dolları da qayıdandan sonra otuz gun müddətində verərsiniz.
Müsrətin gözləri hədəqəsindən çıxdı. Az qaldı ki, mayasını udsun. Orduxan halını pozmadan gü-

lümsəyərək onu vəziyyətdən çıxartmağa çalışdı.
-Pul məndə olacaq. Səhər saat neçədə cıxırıq?
-Səhər-səhər zəngləşib çıxarıq. 
Robik dəqiq vaxt demədi. Müsrətin telefonuna bu zaman zəng gəldi. Deyəsın, tikinti rəhbərindən 

idi. Odur ki, danışmaq üçün həyətə çıxdı.
-Deyirsən komandir olmusan hərbidə? – Bu zaman Robik ona qıyğacı baxıb soruşdu.
-Necə bəyəm? 
-Komandir olmusansa, belə şeyləri yaxşı bilərsən. İnsan ömrü boyu güllə atmağa can atır, amma 

güllə atmaq ona yalnız bircə dəfə, o da əsgərlikdə qismət olur. Deyirlər uzan yerə, pulemyotçuya, sən-
gərdəki əsgərə, nə bilim bequnoka güllə at. Atırsan, sonra da gedib görürsən ki, güllə atdığın bequnok 
deyilmiş, taxtadan bir meşin imiş. Güllə atmısan adama, o isə gedib dəyib meşinə. Bax, belə. Təsəvvür 
edirəm ki, hər şeyi başa düşdünüz.

-Deməli... – Bu vaxt Müsrət yaxınlaşdı. Orduxan soruşmaq istəyəndə ki, Müsrətin atdığı güllə bo-
şuna keçib, yoxsa yox, ancaq soruşmadı. Robik bunu onun baxışından dərhal anladı.

-Bəli, bəli, düz tapmısınız. – Üzünü Müsrətə tutdu.
-Tələsik getməliyəm. Ramil Yusubovun telexraniteli ilə görüşüb danışan kimi sənə zəng edəcəyəm. 

Zəngimi gözlə. – Robik gəldiyi kimi də bir anın içində yox olub getdi. Müsrətin “cin kimi oğlan” ad-
landırdığı məxluq da onda belə təsəvvür yaratdı. Onun arxasınca Orduxanla Müsrət dükançı Həmidlə 
sağollaşıb çıxdılar. Piyada gəzə-gəzə metroya tərəf getdilər. Artıq qatı qaranlıq düşmüşdü. Sızqa yağış 
çiləyirdi, daha doğrusu çiskinləyirdi.

-Heç demədin axı, indi tezdən gedəcəyik, ya yox?
-Sən pulu nə yaxşı boynuna götürdün, indi pulu hardan tapacaqsan?
-Nə Robik Ramin Yusubovun telexronitelini tapacaq, nə də sənə zəng edəcək, nə də sən mənə zəng 

edib deyəcəksən ki, pulu gotür, çıx yola, gedirik.
-Başa düşmədim.
-Burda başa düşüləsi nə var ki? Heyif yüz əlli bir manatdan. Bu pula bir nömrə qəzet çıxardıb La-

zımgili ölkədə bir daha ifşa etmək mümkün idi. Sən isə həmin pula bir patron alıb atmısan. Patronun 
da boşa keçməyib. Amma adama da dəyməyib. Sənə elə gəlib ki, həmin patronla adam vurmusan, 
ancaq gedib baxanda görmüsən ki, vurduğun adam deyilmiş, müqəvvaymış. Lap əsgərlikdəki kimi. 
Bax, beləcə.

-Ola bilməz. Xanların qardaşı oğlu məni aldatmaz.
-O, səni altadmadı. Onun işi budur... aldatmaq-atmaq. Axı özün deyirsən ki, cin kimi oğlandır. Cin 

isə sənə bir də yeddi ildən sonra rast gələ bilər. – Bir az fasilə verdi söhbətinə. Müsrət telefonunu götü-
rüb Robikə zəng etdi. “Bu nömrəyə zəng çatmır”. Dərhal onu Robiklə tanış edən Səbuhiyə zəng vurdu. 
“Aradığınız nömrə əhatə dairəsindədir”.

-Özünü yorma, qardaşım. Sevin ki, sənin pulunu alıb qaçmayıblar. O, mənə rast gəldiyindən daha 
balıq sevdasından əl çəkdi.

Müsrət inad edib, geriyə mağazaya qayıtdı. Yolu keçmək istəyəndə Orduxan səsləndi.
-Sən heç məni axıradək dinləmədin, bilmədin axı Sabirabadlı Hikməti niyə öldürdülər. – Müsrət 

əlini yelləyib onun dediklərinin fərqində olmadığını bildirdi, şütüyən maşınların arasından keçərək 
dükana tərəf qaçdı. Orduxana elə gəldi ki, Robikgil, doğrudan da, ondan nə isə alıblar.
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-Hə, çıxart çantandan, görüm nə sənədlərdir, Saleh belə təlaşlanıb? – Orduxan yetirib görüşən kimi 
sözə başladı.

-Hələ bir nəfəsini dər, otur bircə qurtum çay iç. Snikersdən bir qismət dad, ağzını şirin elə. Sonra 
sənədlərə baxarsan. – Müsrət masanın üstündəki dəm çaynikini götürüb boş stəkana çay süzdü. – Hə, 
sən axı demədin heç Sabirabadlı Hikməti nə üstə öldürüblər?

-Heç sən də zəng etmədin ki, Robiklə gəlirsən, ya yox.
Müsrət telefonunu çıxardıb hansısa nömrəni yığdı. Sonra telefonunu mikrafona qoydu. “Bu nöm-

rəyə zəng çatmır...”
-Mən sənə dedim axı. Robik bizim anlayışımızda ciqandır, onun hələ dələduz olmasına çox var. 

Belələri sənin kimi sadəlövh adamların yanında yuxarıdan danışırlar. Guya ki, onlar İcra başçılarına, 
nazirlərə nə istəsələr elətdirə bilərlər. Əslində isə heç JEK müdirlərinə də tapşırıq verə bilməzlər. Uzaq 
başı əlli dollarlıq forma-2 üçün onlardan xahiş edərlər. “Yolda qalmışıq, benzinimiz qurtarıb” deyərək 
hər hansı bir rayonun İcra başçısından benzin pulu adı ilə yüz dollar alarlar. Yoxsa o boyda zırıltı iş 
onlarlıq deyil. Sən sadəlövh də uymusan ciqanın yekə-yekə danışmasına. – Çaydan bir qurtum içdi. 
– Hikmət istədi ki, siyasətçilərin edə bilmədiyi işə girişsin. Ramil Səfərovun Macarıstan türməsindən 
qaçırdılıb Rusiyaya gətirilməsinə ağsaqqallıq eləsin. Odur ki, onu aradan götürdülər. Dedilər, burnun 
girməyən yerə başını soxma.

Müsrət könülsüz-könülsüz bu nağıla inanar-inanmaz çantadan bir topa izahat, ərizə, protokol, akt 
və digər sənədlər çıxartdı. Onlar müxtəlif vaxtlarda köhnə dəftər vərəqlərində, hərdənbir də ağ listlər-
də Lazım Nəhmətuşağı tərəfindən yazılmış iş verənlik danosları idi. Sənədlərin arasında bir dənə təzə 
yazılmış sənədin kseriosürəti Orduxanın diqqətini çəkdi. Həmin sənəd təzəcə yazılmışdı. Orduxan 
oxumağa başladı.

Bir az oxumuşdu ki, “bu lap ağ oldu” deyərək sənədi kənara qoyub digər sənədlərlə də tanış oldu.
-Müsrət, redaksiyaya hər gün olmasa da son vaxtlar ən azından həftədə bir dəfə bölgədən məktub 

gəlir. Mən həmin məktubları geri qaytarırdım. Hazırda Lazımgillə bağlı kim nə istəyir yaza bilər. Elə 
Lazım özü də nə istəsə yazdıra bilər. Biz də götürüb həmin məktubları dərc etdirərik. Sonra da Lazım 
Nəhmətuşağının əlinə kozur verərik. Deyərlər, bax bunu, hansı ki, onlar özləri yalandan yazdırıb gön-
dəriblər, sübut elə. Onda nə edəcəyik?

-...
-Bilmirsən, düzdrmü? Heç mən də bilmirəm. Necə ki, bu sənədlərin hansı yolla əldə olunmasını 

bilmirik. Bu əlyazma kimindir? Hər kimdirsə Saleh bu adamı tanıyır. Hakim Bruselin qohumudur 
deyə adını yazmayıb. Qorxub ki, qəzetdə dərc edərəm, paxırı açılar. Amma qalan sənədləri Salehin 
əldə eməsi mümkünsüzdür. Bu yalnız Təhlükəsizlik Xidmətinin işi ola bilər. Yusif müəllim bəlkə, məni 
elə bu kağızlara görə görüşə dəvət edirmiş? İstənilən halda, onlar mənim emosionallığımı, çılğınlığımı 
duyublar. Mən isə bu dəfə tam soyuqqanlı olacağam. Bu kağızlar mənlik deyil. 

Orduxan bunu deyib rahatlıqla çayını içdi. Sonra çaydanı götürüb stəkanına yenidən çay süzdü. 
Ağzındakı snikersi yeyib qurtardıqdan sonra matdım-matdım onun nə deyəcəyini gözləyən Müsrətə 
baxıb soruşdu: 

-Biz bu gün səninlə birlikdə haqqında danışdığın ixtiyarların yanına gedəcəyik, ya yox?
-Hökmən. Amma sən gəl, onlara da əmma qoyma. Onlar doğru-dürüst adamlardır. Lap Türkiyədə 

olan kimi.
-Yəni, demək istəyirsən ki, “Qurdlar vadisi” teleserialındakı Türkiyə Dərin Dövləti kimi.
-Elədir.
Acı-acı gülümsəyir. 
-Onlar da zirzəmidə otururlar, yoxsa..?
-Yox, onlar binanın ikinci mərtəbəsindədir. Amma ora da zirzəmi kimi bir yerdir, elə yerdir ki, heç 

kim gedib tapa bilməz. Özün görəcəksən.
-Deməli, sən dediyin adamlar hələlik Dərin yox, Dayaz Dövlətin nümayəndələridir. (Gülür.) Heç 

olmasa mühafizələri varmı?
-Mühafizələri, yəqin ki, var. Elxan müəllim – Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiye-

vin prototipidir, Səfər – Daxili İşlər naziri Ramil Yusubovdur, polkovnik – onu hamı belə çağırır, heç 
kim öz adı ilə müraciət etmir, Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovdur, Vaqif –  Baş prokuror 



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I		2023

					 	 	 	 	 	 	 															XƏZAN	№1	(46)	YANVAR	2023-CÜ	İL 63

Zakir Qaralovdur.
-Eynilə oxşarlarıdır? Dvoynikləridir?
-Yox. Onları təmsil edirlər. Onların adından komanda verə bilirlər. 
-Səsləri dediyin adamların səslərinə oxşayır?
-Sənə dedim də, onlara əmma qoyma. Onlar doğru-dürüst adamlardır. 
-Mən nə dedim ki? Deyirsən yəni maraqlanmayım da?
-Yox, maraqlan.
-Eləcə dörd nəfərdirlər?
-Yox, onlar beş nəfərdir, biri mətbuata baxır, AzTv-yə aid nə lazımdır, ona deyirik, tapşırır. – Elə bu 

vaxt Müsrətin telefonuna zəng gəldi. – Hə, yaxşı gələrik. Sən bizi Xətaidə götürəcəksən, eləmi?
Xətai metrostansiyasından çıxanda onları heç kim qarşılamadı. Müsrət qabaqda, Orduxan isə arxa-

da sol tərəfə dönüb getdilər. Əvvəlcə “Xətai” tibb mərkəzinin qarşısında dayandılar. Bir-iki dəqiqə 
keçəndən sonra:

-Getdik! – deyə Müşrət yoluna davam etdi. – Azər müəllim xəbər elədi.
-Azər müəllim kimdir? Bəlkə məni kameraya tuş etmək üçün buraya gətirdin?
-Düz fikirləşmisən. Azər müəllim Əli Həsənovun ən yaxın adamıdır. Onun biznesini fırladır, tikinti 

şirkətlərinə rəhbərlik edir. İndi növbəti məntəqəyə çatana kimi onlar sənin şəkilərini görüb, haqqında 
ətraflı məlumat toplayacaqlar. Oraya getməyin məsləhət olmasa, dayandıracaqlar.

-Niyə onları elə çətinə salırdın. Deyərdin, Şəxsiyyət vəsiqəmi verərdim, qabaqcadan aparıb təqdim 
edərdin, məni tanıyardılar.

Beləcə, danışa-danışa gəlib Xətai Mədəniyyət evinin qarşısına çatdılar. Üzü binaya tərəf dayanıb 
bir-iki dəqiqə gözlədikdən sonra yenə də Müsrət qabaqda, Orduxan Mirzə də onun arxasınca yollarına 
davam etdilər. Metro tərəfdən istiqamətlənən yol burada sağa – AMAY ticarət mərkəzinə, sonra Fəhlə 
prospektinə və sola Babək prospektinə doğru haçalanırdı. Onlar yolun sağı ilə AMAY istiqamətində 
haradasa yüz-yüz iyirmi addım getmışdilər ki, Müsrət qəflətən yolu keçib əks tərəf ilə geri qayıtmağa 
başladı. Orduxan Mirzə tələsik ətrafda diqqət çəkən bütün arqumentləri yaddaşına köçürüb ondan 
geri qalmamağa çalışdı. Bir az getmişdilər ki, Müsrət ikimərtəbəli iki tikilinin arasındakı dar keçiddən 
keçərək soldakı binaya quraşdırılmış pilləkənlərlə qalxmağa başladı. Evə balkondan daxil olurdular. 
Bu, əsas giriş idimi, yoxsa ehtiyat, müəyyənləşdirmək çətindi. Qapını açıb içəri daxil oldular. Girişdə 
balaca otaqda üç nəfər oturmuşdu. Sağda divanda oturan yaşı 55-65 arası, keçəl, dolubədənli kişi heç 
nə ilə diqqəti cəlb etmirdi, qalan iki nəfər nərd oynayırdı. Müsrət salam verdi:

-Salam, Səfər müəllim! – Əvvəlcə nərd oynayanlardan soldakına əl uzatdı.
-Oyunçu aparsın. – Orduxan da onlarla əl tutub görüşdü. 
Qısa hal-əhval tutmadan sonra Müsrət sol tərəfə iç-içə ikinci otağa baxıb:
-Elxan müəllimlə də görüşək. – deyərək qabaqda, Orduxan isə onun arxasınca ortadakı otaqdan 

keçib dibdəki otağa girdilər. 
Burada iki genış dəyirmi masa qoyulmuşdu. Otağın giriş hissəsində sağda divan var idi. Yerə boz, 

üzərində masonların işarəsi olan kavralit döşənmişdi. Sağ stoldan fərqli olaraq sol stola bitişik daha 
bir stol var idi ki, onun da yanlarında hər tərəfdə iki olmaqla dörd stul qoyulmuşdu. Bu çox güman ki, 
dinlənilən qonaqların oturması üçün təşkil edilmişdi. Sağ tərəfdəki stola bitişik isə divara söykədilmiş 
üç qapılı şkaf qoyulmuşdu.

-Salam, Elxan müəllim, necəsiniz?
-Çox sağ olun, siz necəsiniz?
Müsrətin dediyinə görə, bir neçə gün əvvəl o, Səfər və Elxan müəllimlə üçlükdə şıkarnıy bir resto-

randa oturub yeyib içmişdilər. Müşrət yüz əlli iki manatlıq hesab ödəməşdi. Onlar bölgə ilə bağlı hər 
şeyi götür-qoy etmişdilər. İstənilən vaxt bölgəyə gedib bu problemi həll etməyə hazır idilər. Buraya 
gəlməkdə məqsəd ondan ibarət idi ki, bölgəyə getmək planının detalları nəzərdən keçirilsin. Çünki 
Müsrət bu gecə rayona çıxırdı. Orduxan isə ixtiyarların gedəcəyi halda onlarla birlikdə sabah yox, birisi 
gün, getməyəcəkəri halda, sabah gecə Bakı – Köçərli – Balakən qatarı ilə yola düşəcəkdi. Müsrət həm 
də Səfərlə Elxanın onun gələcəyindən xəbərdar olduqlarını bildirmişdi. 

-Xeyir ola? – Hal-əhvaldan sonra Elxan onların gəlişində məqsədlərini soruşanda Orduxan təəc-
cübləndi.

-Həmin işdi də.
Müsrət əli ilə işarə verib danışmağa başladı. Lazımgil tərəfindən başına gətirilən müsibətdən, 
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onun adına olan ərazinin zəbt olunmasından, əmlakının mənimsənilməsindən, hətta onun müəssisə-
sinə məxsus 100 kilovatlıq transformatorun elektrik şəbəkəsindən açılaraq yoxa çıxarılmasından, çox 
güman ki, satılmasından, məhkəmə proseslərindən, qəzetdə gedən məqalədən, sonra görülən işlərin 
mərhələ-mərhələ həllindən aram-aram danışdı. Elxan isə şəkil çəkdirəndə poza nümayiş etdirib öz-
lərini müdrik göstərməyə çalışan bəziləri kimi əlini çənəsinə söykəyib diqqətlə onun danışdıqlarını 
dinləməkdə idi.

Onlara baxdıqca, Müsrətin danışdıqlarını dinlədikcə Orduxan təəccüblənirdi: “Bu nə qaravəlli da-
nışır? Bəs deyirdi, bütün söhbətlərdən xəbərdardılar? Hər şeyi bilirlər? Üçlükdə şikarnı restoranda 
yeyib-içmişik?”

Orduxan Mirzə stolun üstündəki bəzi sənədlərdən buranın tikinti şirkəti olduğunu müəyyənləşdir-
di. Onların Müsrətə necə Dərin Dövlət (ixtiyarlar) təsiri bağışladığını ümumiyyətlə, tanışlıq məsələləri-
ni araşdırmadan nə isə söyləmək mümkünsüz olduğunu düşündü. “Yaxşı, bəs Xətai tibb mərkəzində, 
Xətai Mədəniyyət sarayının qarşısındakı yoxlamalar kimin uydurmasıydı və nə məqsəd güdürdü? 
Necə yəni bu insanlar Müsrəti o qədər sadəlövh və avam sayırlar?”

-Hə, nə yerdədi iş, indi nə istəyirlər sizdən? – Nəhayət ki, Elxan soruşdu.
-Daha nə istəyəcəklər. Hakim Brusel Məmmədov qətnamə çıxarıb. Həmin qətnaməyə görə mənə 

on min, qəzetə isə beş min manat cərimə kəsilib.
-Yenə Bakı məhkəmələri, lap Ali Məhkəmə olsaydı, zəng edib tapşırardıq. Bölgədə biz kimi tanıyı-

rıq.
“Bu nə gülməşəkər işdir. Bəs Müsrət deyirdi ki, Elxan, ay nə bilim karoldur, boz kardinaldır, Ramiz 

Mehdiyevin dvoynikidir, yaxınıdır. Onun adından kimə desən tapşırıq verə bilər”.
-Bilirsiniz, biz Apellyasiya şikayəti vermişik. – Fikirlərdən tezcə ayrılan Orduxan müdaxilə etdi. 

– İndi iş baxılması üçün Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bəlkə, Məhkəmənin sədri Mazandaran Burca-
nadzeni  tanıyırsınız? O, Zaqataladandır.

-Yox, onu da tanımıram. – deyib Elxan müəllim kimə isə zəng vurdu. – Sərxan, sən Şimal Apell-
yasiya Məhkəməsində hakimlərdən kimi tanıyırsan? – Bir az gözləyib, – hec kimi? –  deyərək telefonu 
söndürdü.

-İş Maşallah Qulusoydadır.
-Tələsməyin, heç narahat da olmayın. Qoyun, onlar işə Apellyasiyada baxsınlar. Sonra iş gələr Ali 

Məhkəməyə. Burada fikirləşib bir iş görərik.
Bu vaxt otağa daha üç nəfər daxil oldu. Müsrətin tanışlıq verdiyi Səfər müəllim keçıb o biri stolun 

arxasında əyləşdi. Müsrət də ona yaxınlaşıb əyilərək nə isə asta-asta danışır, arabir də hara isə gah əl, 
gah da şəhər telefonu ilə zəng vururdu. Elxana oxşar, hardasa ondan beş-on yaş cavan olan, Naxçıvan 
ləhcəsində danışan adam divanda oturdu. Uzunsov sifəti ya şaxtadan, ya da daxili xəstəliklərdən qa-
ralmış yarımqıvrımsaçlı, ucaboy adam isə ortada dayanıb Elxan müəllimə nə isə danışırdı. Hər ikisi 
siqaret çəkirdilər. Divanda oturub naxçıvanlı ləhcəsı ilə danışan Elxana oxşar adam Orduxanı topa 
tutdu.

-Əlbəttə ki, Müsrət bizim qardaşımızdır, ona görə demirik. Amma öz aramızdı... yazıb aranı qarış-
dırmısan... bunları da pis vəziyyətdə qoymusan...

-Mən hələ heç nə yazmamışam... Hələ nə həngamə qopubsa, Müsrətin ərizə-məqaləsi dərc edilən-
dən sonra olub.

-Düz demirəm, polkovnik? – Elxana oxşar insan ortada dayanıb Elxanla hərdənbir danışan adama 
müraciət etdi. – Vaqif, bu qəzetçilər ağızlarına və ağıllarına gələni yazırlar, ara qarışır, sonra da çəkilib 
dururlar qıraqda.

-Siz doğrudan polkovniksiniz? – Orduxan həm mövzunu dəyişmək, həm də Vaqifin kimliyini 
dəqiqləşdirmək üçün soruşdu.

-Bəli, polkovnik Vaqif Abdullayev.
-Maraqlıdır, mən Milli Orduda polkovnik Vaqif Abdullayev adlı birini tanımıram, bəlkə polkov-

nik-leytenant.
-Yox, polkovnik. Amma mən Milli Orduda yox, Daxili Qoşunlarda xidmət etmişəm. İndi əlli yeddi 

yaşım var. Çoxdan istefaya çıxmışam.
-Aydındır. Deməli, Fəhmin Hacıyein kadrlarındansınız?
-Bəs siz özünüz? – Polkovnik bir anlıq tutulan kimi oldu. – Nə yaxşı polkovnikləri belə yaxşı tanı-

yırsınız? Olmaya mənim haqqımda məlumat yığırsınız? – deyib üzünü Elxan müəllimə tutdu. – Jur-
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nalistlərə etibar etmək olmaz. Mənlik bir iş yoxdursa, gedim. – sonra Orduxana tərəf üzünü çevirib: 
– Zarafat edirəm. – deyib gülümsündü və sakitcə otaqdan çıxıb getdi.

Müsrət qamətini düzəldib ucadan Səfər adlandırdığı şəxsə üzünü tutub soruşdu:
-Səfər müəllim, nə vaxt bu komandanı götürürsən, gedirik Şimala kabab, piti yeməyə?
-Piti, kabab yemək problem deyil. Nə vaxt istəsən gəlib Şəkidə piti də yeyərik, hələ desən... 
Səfər aramla cavab verib eynəyini taxdı. Qabağına nə isə qoyub yazmağa başladı. Ani olaraq Elxan 

müəllim də siqaret yandırıb qarşısındakı sənədlərə karandaşla qeydlər etməyə başladı. Boğucu bir 
üzüntü yarandı otaqda. Müsrətin işarəsi ilə sağollaşıb otaqdan çıxdılar. Pilləkənin başınadək Elxana 
oxşar adam onları müşayiət etdi.

-Sən bu qəzetçını sərbəst burax. – Nə fikirləşdisə ayrılanda Müsrətə müraciət etdi. – Qoy, o, öz işini 
görsün. Sən də öz mübarizəni apar, nəticəsi yaxşı olacaq.

-Oqtay özümüzküdür. – Müsrət tanışlıq verdi. – Naxçıvanlı olmasına baxma, bizdən qız alıb, yez-
nəmizdir.

-Görürəm, diribaş qəzetçiyə oxşayırsan, lap bizimkilər kimisən. Səninlə mənim də işim olacaq. – 
Oqtay Orduxana bildirdi. – Amma indi yox. Hardasa dekabrın on dördündən sonra. Mənim bacım 
Naxçıvan Dövlət Televiziyasında işləyir. Hüzür yeri var, Bakıya gələsidir. Qoy, gəlsin, sizi tanış edə-
cəyəm. Sonra da mükəmməl bir iş qurarıq.

Pilləkənlərlə düşüb binadan təzəcə aralanmışdılar ki, Orduxan fikrini gizlədə bilmədi.
-Müsrət, get axtar, bir yaxşı molla tap, ağlına dua yazdır. – dedi. – Sənin bu ixtiyarların cıqan Ro-

bikdən fərqli olaraq super maşenniklərdir. Özü də tikinti dələduzlarıdır onlar. Sən onlara ətək- ətək 
pul xərcləyirsən. Elxan da əlini çənəsinə söykəyib, müdrik vədlər eləyir, elə bil ki, “Kapital”ı bu yazıb, 
Markşla Engels ondan oğurlayıblar. Bəs deyirsən hər şeyi danışmışam? Elxan özünü elə aparır ki, guya 
birinci dəfədir danışdıqlarını eşıdır. Bəlkə, düz demirəm?

Müsrət dinmədi...

FAİQİN VƏKİLİ İLƏ GÖRÜŞ

Faiqin vəkil tutma məsələsini Buludxan eşitmişdi. Eşidən kimi də dalağı sancmışdı. Vəkil tutmaq 
elə-belə deyildi. Faiq vəkil tuturdusa, deməli, işlər qəlizləşirdi. Burda bir əngəlli sonluq nəzərdə tutu-
lurdu, ən azından planlaşdırılırdı. 

“Fikir vermə, boş şeydir” deyib təskinlik verənlər də vardı. “Dövlət məmurudur, vəkil tutmalıdır. 
Onda bir o qədər vaxt hardandı, ərizələr yazsın, işin gedişi ilə maraqlansın. Ya gedib məhkəmələrdə 
iştirak etsin!”

“Vəkil tutuldusa, işlər fırıxdı!” Belə deyənlər də vardı. Belə deyib onsuzda olmayan kefinə soğan 
doğrayırdılar.

İstənilən halda, vəkil tutulma məsələsi Buludxanın kefini pozmuşdu. Özü də necə vəkil – adlı-sanlı 
vəkil. Buludxan gecə-gündüz onu düşünürdü, bircə onunla rastlaşacağı anı düşünürdü. Düşünürdü 
ki, necə onu bağlayıb gözüqıpıx eləsin. Nə deyib həvəsdən salsın, uduzacağına inandırsın. Bəlkə işi 
aparmaqdan vaz keçə...

Bu minvalla vaxt gəlib naharın üstünə çıxmışdı, amma Buludxan bir qərarın həndəvərinə gəlib çıxa 
bilməmişdi...

Fikrini dağıtmaq üçün ofisdən çıxıb kafeyə getdi.  
Buludxan nahar yeməyinə təzəcə başlamışdı ki, telefonuna zəng gəldi. Əlindəki göy-göyərtini bür-

mələyib ovurduna basaraq deyinməyə başladı:
-İmkan verməyəcəklər e... rahat çörək yeyəm...
Buludxan ağzındakını gəvələyə-gəvələyə lavaş götürüb arasına pendir qoydu. Dürmək bükdü və 

dişləyib yeməyinə davam etdi. Telefon isə dayanmaq bilmirdi, ard-arda zənglər gəlirdi. 
-Səni anovun goru... zingildədib baş-beynimizi aparma, götür, gör kimdir, nə deyir... – Qonşu ma-

sada oturub çay içən İsmixan dözməyib dilləndi.
-Cavab vermək istəmirsən, söndür. Rahat da çörəyini ye... – Bunu da İsmixanla bir masa arxasında 

oturub çay içən Məhərrəm dedi.
-Partdasalar da cavab vermiyəcəm. – Buludxan telefonu götürüb zəng gələn nömrəyə baxdı, başını 

buladı, telefonun zəngini alıb yenidən masanın üstünə qoydu. 
Bu vaxt aşbaz dərin nimçədə quzu buğlamasını gətirib Buludxanın qabağına qoydu. 
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-Nuş olsun. Bir şey lazım olsa, çağırarsınız. – deyib getmək istədi.
-Qız, itib batmayasan ha... – Buludxan bildirdi. – Bir gözünlə qulağın məndə olsun.
Aşbaz qız gülümsəyib getdi. 
Buludxan yeməyinə girişdi, amma çox narahat yeyirdi, bir gözü də telefonun ekranındaydı. Altıncı 

dəfə zəng gələndə dözməyib qaşığı cingilti ilə nimçənin içinə qoydu. 
-Ufff! Ə, bu nə zırrama adamdı! – Ucadan deyinməyə başladı. – Görür ki, cavab vermirəm, yenə 

də zəng edir.
-Hər kimdirsə, işi düşüb, səni bərk axtarır. – İsmixan sözgəlişi belə dedi. 
-Ya pulunu alıb işini görməmisən... – Məhərrəm replikasından qalmadı.
-Ədə sizin nə işinizə qalıb! – Buludxan hirsləndi. – Çayınızı için, durub işinizə gedin. Gedin təkəri-

nizi dəyişin, kamerinizə hava vurun. Nə işinizə qalıb kim kimdən pul alıb, kim kimin işini görüb... Yox, 
bilməmişdim, yoxsa bunlara otçot verməliyəm?..

İsmixanla Məhərrəm masadan qalxdılar.
-Day noolub? Xətrinə niyə dəyir? Bir sözdü də dedik... – Hər ikisi kafedən çıxdı. 
Buludxan telefonun düyməsini basıb qulağına yaxınlaşdırdı:
-Hə. Eşidirəm. Özüdür. Sizə kim lazımdır? Dedim ki, özüdür. Necə istəyirsiniz... Nahar eliyirəm. 

Babək prospektində. Profilaktoriyanın yanında, “Zeytun” kafesində. Buyurun!
Buludxan yeməyini yeyib qurtaran kimi aşbaz masanı yığışdırdı. 
-Çay gətirimmi?
-Tələsmə, qoy yaxşı dəmlənsin. Limon da doğra. Stəkanı da iki elə, qonağımız olacaq.
Telefon danışığından yarımca saat keçməmiş qapı açıldı və əlində qara partfel ortaboy, orta yaşlı 

bir kişi kafeyə daxil oldu. Buludxan təxmin etdi ki, bu odur. Həmin adam kafeyə göz gəzdirib Bulu-
dxandan başqa heç kimin olmadığını gördü və ona yaxınlaşdı. 

-Sizsiniz? – Astadan soruşdu. 
-Bəli, düz gəlmisiniz, mənəm. Buyurun, əyləşin.
Aşbaz çay gətirib masanın üstünə qoydu və dərhal da getdi. Başqa vaxt birinci çayı süzüb gedərdi, 

Buludxan da belə xoşlayırdı, amma bu dəfə bir şey anlamadığından dərhal getdi. 
-Buyurun, əyləşin! – Buludxan çaydanı götürüb hər iki stəkana çay süzdü. 
Qonaq stul çəkib əyləşdi.  
-Mən Faiqin vəkiliyəm. – dərhal dilləndi.
-Gözlərimin ikisi də birdən aydın. – Buludxan çəpəki onu süzdü, birdən nə isə xatırladı. – Dayan, 

dayan, iş məhkəmədədi ki...
-Hə, bir-iki günə işi məhkəməyə ötürəcəklər. Bundan sonra sən Faiqin üzün görməyəcəksən. Nə 

işin olsa mənimlə olacaq.
-Mənim nə Faiqlə, nə də onun vəkili ilə heç bir işim olmayacaq.
-Ay dəli, bir ağlın olsun...
-Mənə ağıl qoymağa gəlmisən?
-Ağılı adamın başına Allah qoyur.
-Demək istəyirsən ki, məni yaddan çıxardıb?
-Xeyr. Mən belə demək istəmirəm...
-Bəs necə demək istəyirsən..?
-Bilirəm, Qarabağ müharibəsində olmusan. Torpaqlarımızı şərəflə müdafiə etmisən. Hətta yaralan-

mısan da...
-Hətta yox, bir neçə dəfə...
-Olsun bir neçə dəfə... Ancaq sən boş-boşuna cəbhədə veyllənəndə burda oğullar iş görüblər...
-Nə dedin?
-Eşitdiyini...
-Mən cəbhədə veyllənməmişəm, vətənimi müdafiə etmişəm. Burda qalanlarla da işim yoxdur. On-

lar əgər gizləniblərsə də cılız insanlardır. Onlar nə iş görə bilərlər?
-Nə iş görəcəklər..? Torpaq alıblar, abyekt tikdiriblər. Bu gün də bəhrəsin görürlər.
-Bunları mənə niyə deyirsən?
-Deyirəm ki, biləsən. Ağlın olsa, mənimlə razılaşarsan, həm işin içindən quru çıxarsan, həm də 

torpaq, mülk, abyekt qazanarıq.
-Dur sürük burdan, şərəfsiz. Dünən Faiqin vəkillik orderin götürüb, bu gün gəlib mənimlə iş qur-
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maq istəyir. Mən sənin kimi satqınlarla nəinki işbirliyi qurmaram, heç...
-Sən buna peşman olacaqsan. 
-Sənə dedim partfelini də götür, dur sürük burdan. Həm boğazım ağrıyır, danışa bilmirəm, həm də 

əsəbiyəm. Yoxsa sənə bir toy tutardım ki... 
-Səni dizin-dizin süründürəcəm. Sən hələ məni yaxşı tanımırsan...

DƏLİXANADA

Qəfil telefon zəngi Buludxanı yuxudan oyatdı. 
-Bissimillah! – Arvadı deyindi. – Neçə dəfə demək olar, yatanda telefonunu ya söndür, ya da səs-

sizə qoy. 
Buludxan arvadına əhəmiyyət vermədi, yerində eşələndi. Onsuz da gecəni narahat yatmışdı. Fa-

iqin vəkilinin söhbətindən sonra dəhşətə gəlirdi. 
-Görəsən, insanlar niyə bu qədər simasızlaşıblar?
Əvvəlcə telefonun zənginə də əhəmiyyət vermək istəmədi. “Hər kimdirsə, zənginə cavab almayıb 

dayanacaq” – düşündü. Ancaq bu kimidisə, dayanmaq bilmirdi, dalbadal; üçüncü, dördüncü, beşinci 
dəfəydi zəng vururdu. 

-Nədi, ə, zındıq oğlu zındıq, imkan verməzsən səhər açılsın... – Buludxan divardakı saata baxdı, 
səkkizin yarısıydı. – Bu vaxt da adam adama zəng vurar?!

-Ölüm deyil ki, götür bax də... – Arvadı yenə deyindi. Bəlkə nə isə çox vacib bir işləri var...
-Gözlərinə girsin bu vacib işləri onların... vaallah, demişdim... Günün on-on iki saatını onlar üçün 

çalışıram. 
Buludxan hələ də özünü dağıdan telefonu qaldırıb baxdı, zəng vuran müstəntiq idi, Vəli  müstən-

tiq. Telefonun ekranında onun adını görcək bir az kefi duruldu. 
-Mən beləsini ancaq kinolarda görmüşəm, Lütvəlidi ki, Lütvəli. Allah buna ad qoyana rəhmət elə-

sin, adını qoyanda xasiyyətini də verib. 
Axır ki, yaşıl düyməni basıb telefonu qulağına yaxınlaşdırdı. 
-Eşidirəm! – dedi.
-Buludxan müəllim! – Müstəntiq bunu deyib dayandı, bəlkə də dəqiqləşdirmək istədi.
-Dedim ki, eşidirəm. – Buludxan ciddiləşdi. 
-Bağışlayın ki, sizi belə münasib olmayan vaxtı narahat edirəm. Bilirsiniz...
-Dedim ki, eşidirəm, sözünü de... – Buludxan səsinin tonunu bir az da qaldırdı.
-İstintaq da bunu tələb edir. Yuxarıdan da bizi sıxışdırırlar. Bu gün axırıncı gündür, istintaqı bitirib 

işi məhkəməyə göndərməliyik. 
-Əstəğfurullah, bunun mənə nə dəxli var. Siz işinizi görün. İstintaqı istəyirsiniz, bitirin, istəyirsiniz 

bağlayın, istəyirsiniz düyünləyin, istəyirsiniz də lap ilgəh vurub boynunuzdan asın, bunun mənə heç 
bir dəxli yoxdur. 

-Yox, var. Elə ona görə də belə tezdən zəng vurmuşam. 
-Nədir dəxli?
-Siz Qarabağ döyüşlərində bir dəfə onurğa və beyindən ağır xəsarət alıbsınız. Ruhi-əsəb dispanse-

rində sizi avtomatik olaraq qeydiyyata götürüblər. İnanın mənə, bunun sizə çox xeyri dəyəcək... istin-
taq işində çox vacidir.

-İndi məndən buna görə muştuluq istəyirsən?
-Yox. İstəyirəm ki, siz tez gələsiniz idarəyə. Birlikdə Məştağaya getməliyik.
-Dəlixanaya?
-Yox, ruhi-əsəb dispanserinə.
-Yaxşı, gəlirəm. 
Buludxan telefonu bağlayıb yerə qoydu: “Bambılıdı ki, bambılı...”
Baharlı rayon Polis İdarəsinin qabağına çatanda müstəntiq onu gözləyirdi, Buludxanın maşınını 

görcək sevincindən yanaqları qaçdı. Maşını kənara çəkmədən, elə yolun ortasında, özü də işlək vəziy-
yətdə saxlayıb yerə düşdü. Bunu görən müstəntiq iti addımlarla ona tərəf gəldi, əl tutub görüşdülər.

-İnan mənə, Buludxan... – Müstəntiq sözünün dalını gətirmədi, həmişə müəllim deyə müraciət etsə 
də bu dəfə dilini sürüdü, çeçədi. – Bu iş sizin xeyrinizədir.

-Nəə?
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-Arayış. Ruhi-əsəb dispanserindən alacağımız arayış hər şeyi dəyişəcək. Bizi də başa düşün, yuxa-
rılar bərk sıxırlar. Bu gün işi yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərməliyik. 

-Yaxşı da... Nə deyirəm ki... Mən siz deyiləm e... Mən Buludxanam...
Müstəntiqin gözü Buludxanın maşınındaydı. Tünd qara rəngli “Mersedes - 600” bəzəkli gəlin kimi 

göz oxşayırdı.
-Nə yaman diqqətlə baxırsan? – Buludxanın qəfil sualı müstəntiqi çaşdırdı.
-Heeççç... Deyirəm... qəşəng maşının var... sağlığına qismət. İndi bilirsən də, bu maşından ancaq 

dövlət aparatında işləyən yuxarı çinli məmurlar minirlər.
-Krısalıq eləmə. İstəsən, özünə bundan on dəfə baha maşın alarsan. Bəlkə sənin evində bir merse-

des baqajı pul var. Həm də mənə nə olub ki..? Dövlət idarələrində işləyənlərdən nəyim əskikdir? Onlar 
da mənim qədər vətənə xidmət eləsinlər, artıq lazım deyil...

-Yox, yox, nə danışırsan...
-Yaxşı, burnunun suyunu axıtma, gedəcəyiksə, gedək...
-Səndən bir xahiş etsəm olar?
-De...
-İcazə verərsən, maşını mən sürüm? Maşınım yoxdu, yoxdu, heç olmasa sürüm, gözümün qurdu 

ölsün.
-Yaxşı, otur, sür.
Müstəntiq sevincək uşaq kimi qaçıb sükanın arxasında yerini möhkəmlətdi. Buludxan sağ tərəfdən 

arxa oturacaqda oturan kimi maşın yerindən götürüldü. “Lap Keçəl Həmzə Qıratı səyirdən kimi divan 
tutur Qara Nərə!” Buludxanın fikrindən keçdi.

Ruhi-əsəb dispanseri Məştağa qəsəbəsinin qurtaracağında yerləşirdi. Qara “Mersedes” dispanse-
rin qabağına çatıb sola burulan kimi mühafizəçi yüyürüb darvazanı taybatay açdı. Müstəntiq maşını 
onun bərabərində saxladı. Vəsiqəsini göstərib özünü təqdim etdi.

-Baharlı rayonundan xəstə gətirmişəm.
-Sür, get də... – Buludxan deyindi. – Sənə deyən oldu maşını saxla... (astadan pıçıldadı, bambılıdı 

ki, bambılı...)
Mühafizəçi əvvəlcə müstəntiqə, sonra arxa oturacaqda yayxanıb oturan “xəstə”yə baxıb dodağını 

büzdü. 
Sonra müstəntiq maşını irəliyə doğru şütüdərək gəlib inzibati binanın girişinə yaxın yerdə dayan-

dı. Mühərriki söndürüb açarı götürdü və dərhal yerə düşdü. 
İnzibati binanın qabağında dörd, ya beş ağ xalatlı kişi dayanıb siqaret çəkirdilər. Çox güman ki, 

səhər bölgüsündən (ağ xalatlılar buna “pitiminutka”, yəni “beşdəqiqəlik” deyirlər, Sovetlər vaxtından 
miras qalıb) sonra çölə çıxmışdılar. Siqaret çəkib işə başlayacaqdılar. 

Əvvəlcə müstəntiq onlara salam verdi. Müstəntiqin ardınca arxa sağ tərəfdən maşından yerə düşən 
Buludxan da ucadan salamladı.

-Sabahınız xeyir!
Dərhal cibindən siqaret çıxarıb yandırdı. “Malboro” qapalı paçkalı siqaret ağ xalatlıların diqqətini 

çəkdi. Onlar gah müstəntiqə, gah da Buludxana baxdılar. 
Birdən nə oldusa siqaretlərini zibil qutusuna tullayıb binaya keçdilər, sanki əsgər qaydasında 

“siqaret çəkmək fasiləsi” bitdi. Onlar, deyəsən, geyiminə, davranışına görə Buludxanı vəzifəli şəxsə 
oxşatmışdılar. Bəs necə? Özü də qara “Mersedes”lə gəlmişdi. 

Siqaretlərini çəkəndən sonra qabaqda müstəntiq, arxasınca da Buludxan inzibati binaya daxil oldu-
lar. Sağda, üzərində “Direktor” sözü yazılmış qapının yanında kompyuter masasının arxasında oturan 
gənc yaşlı qadına yaxınlaşdılar. Müstəntiq yenə də özünü təqdim edib gəlişinin məqsədini bildirdi. 
Qadın onlara divar boyu qoyulmuş yaşıl, yumşaq oturacaqlı divanı göstərdi. 

-Siz əyləşin, mən indi məruzə edərəm.
Katibənin içəri keçməyi ilə qayıtmağı bir oldu, görünür, baş həkim onları kamerada görüb çox 

gözlətmək istəməmişdi.
-Buyurun, keçin!
Yenə də qabaqda müstəntiq, arxasınca da Buludxan içəri daxil oldular. Başı aşağı nə isə yazan baş 

həkim onların səsini eşidib başını yuxarı qaldırdı və Buludxana baxdı.
-Xəstə budur? – Müstəntiqi göstərdi.
-Xeyr. Xəstə mənəm. – Buludxan bir az da zarafatyana cavab verdi.
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-Mənnən zarafat eliyirsiniz? – Həkim ciddiləşdi.
-Yox, nə zarafat... həqiqətən xəstə mənəm...
Buludxan anladı ki, maşın məsələsinə görə baş həkim belə danışır, axı o da siqaret çəkənlərin ara-

sındaydı.
-Maşın mənimdi. – Buludxan izahat verdi. – Bu da maşın sürmək həvəskarıdı. Verdim ki, bir az 

sürsün, gözünün qurdu ölsün.
-Xeyirdimi gəlməkdə? – Baş həkim mətləbə keçdi. 
-Əlbəttə, xeyirdi. – Müstəntiqin dili açıldı. – Bu yoldaşın sizdə kartoçkası var. Kəllə-beyin travması 

ilə qeydiyyata düşüb. Siz onunla bağlı rəy verməlisiniz...
-Nə vaxt travma alıb..?
-Çoxdan, lap çoxdan. – Müstəntiq yenə dilini sürüdü. – Bəlkə də iyirmi ilə yaxındır...
-De də... De ki, Qarabağ savaşında başından güllə yarası alıb. Niyə demirsən? Dilin gəlmir?
-İndi nə işlə məşğulsunuz? – Baş həkim söhbətini Buludxanla davam etdirdi. 
-“Atəşkəs” rejimindən on il sonra təqaüdə çıxmışam. İctimai işlərlə məşğulam. Hazırda Qarabağ 

veteranları və əlilləri cəmiyyəti Baharlı rayon şöbəsinin sədriyəm. 
-Neçə üzvünüz var?
-Beş yüz nəfər.
-Sənin başın xarabdı? – Üzünü hirslə müstəntiqə tutdu. – Camaat ailəsində beş nəfəri idarə edə 

bilmir. Bu kişi beş yüz nəfər ailə başçısını, beş yüz Qarabağ döyüşçüsünü, özü də əlilini, kontuziyalısını 
idarə edir. Sən də aldadıb salıb yanına gətiribsən ki, başı xarabdı. Heç gör bu başı xaraba oxşayır?

-Bilirsiniz..? – Müstəntiq mızıldandı. – Mən buyruq quluyam. Bu gün istintaq yekunlaşmalıdır, iş 
məhkəməyə göndərilməlidir.

-Necə yəni buyruq quluyam? Bəs nə vaxt əsil müstəntiq olacaqsan? İşi obyektiv aparacaqsan? Mən 
bilmirəm söhbət nədən gedir, nə istintaq işidir, orda qoşub-düzmüsünüz, amma inana da bilmirəm ki, 
bu kişi cinayətkar olsun. Cinayət eliyənə oxşamır.

-İstintaq yekunlaşıb. Hər şey hazırdır, bircə sizin arayışınız çatışmır.
Müstəntiq hadisəni qısaca nəql etdi. 
-Kişi kimi de! – Baş həkim Buludxana üzünü tutdu. – Aranızda nə üstə mübahisə düşüb?
-Heç nə. Həmişə gedib gəldiyim yerdi. O, dedi ki, bura Şaumyan rayonudu. Mən də çalışdım başa 

salam ki, bura Şaumyan deyil, Baharlı rayonudu. Şaumyan rayonu qalıb sizin köhnə yurd yerinizdə, 
Qərbi Azərbaycanda, indiki Ermənistanda, vəssalam, mübahisə düşdü. 

-Yaxşı. – Baş həkim başını buladı. – Siz on-on beş dəqiqə dəhlizdə gözləyin, indi tapşıraram, katibə 
arayışı hazırlayar.

Müstəntiq gətirdiyi sorğu məktubunu və Buludxanın şəxsiyyət vəsiqəsini masanın üstünə qoydu. 
Hər ikisi otaqdan çıxdılar.

Baş həkim dediyi kimi, on beş dəqiqədən sonra hazır arayış onlara təqdim olundu. Arayışda qıcıq-
landırıcı bir sözün mübahisəyə səbəb olduğu göstərilirdi...

HƏKİM TAPMAQ CƏHDİ

Gecə yarısı olmasına baxmayaraq Buludxan gedib yatağına uzana bilmirdi. Boğazının ağrısı xeyli 
vaxtdı ki, ona rahatlıq vermirdi. Müraciət etdiyi həkimlər peşman qoymuşdular; biri lap baltanı dibdən 
vurmuşdu, müayinəsiz, filansız xərçəng diaqnozu qoymuşdu, təcili əməliyyat olunmalıdır, demişdi. 
Başqa birisi farengit fibromasıdır, yalnız lazerlə götürülməlidir, bildirmişdi. Digəri angenadan iltihab 
başladığını söyləmişdi, tezliklə qida borusu bağlanacaq, üstdən dəlik açıb qidanı şlanqla qəbul edəcəyi 
ilə hədələmişdi. Həkimlərin hərəsi bir söz deyib Buludxanın tibbə olub-qalan inamını da yox etmişdi. 
İndi də bütün bunları saf-çürük edərək oturub gülxətm çayından qurtum-qurtum içir, gözləri ilə kortə-
bii olsa da televizorun ekranında gedən verilişi izləyirdi. “Dünya” televiziya kanalının ekranından 
Canpolad həkim gözlərini bərəldərək nəsə danışır, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün həkimləri avam, 
savadsız, korəfəhim adlandıraraq yıxıb sürüyürdü.

Buludxanın oğlu Ziyadxan kompyuterin ekranında nə isə axtarırdı. 
-Ziyadxan, onun səsini kəs. Bu ələngənin səsi məni lap təbdən çıxartdı. Elə danışır ki, guya hamı-

dan savadlıdır. Day demir ki, özünün qandığı qrafa yoxdur. Tibb universitetini doqquz ilə bitirib, iki 
dəfə institutdan qovulub. Hansı klinikada işləyib, sonda biabırçı şəkildə ordan qovalanıb. Axırı gedib 
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“Canpolad klinikası” yaradıb. – Buludxan oğluna müraciət etdi. – Bir də günah onda deyil, ona bu 
şəraiti yaradandı. Hələ bir utanmırlar, televiziyaya çıxardıb camaatın üzünə baxa-baxa yalan danışma-
sına imkan verirlər.

Ziyadxan pultu götürüb telefonu söndürdü. Sonra atasına səsləndi:
-Ata, internetdə “Həkim tap” səhifəsi açıblar.
-Biz heç xəstəxanalarda həkim tapa bilmirik. İndi durub internetdə həkim axtaracağıq. 
-Bəlkə oldu də...
-Bəlkəni düz min ildir ki, əkirlər, amma cücərmir. – Buludxan təəssüfləndi. – Di yaxşı, maraqlan, 

gör orda boğaza baxan var?..
-Bayaqdan elə onu axtarırdım. Bir təzə həkim var, adı Nadirdi. Yazıb ki, Türkiyədə oxuyub gəlib. 

Bayaqdan elə ona yazmışam, cavab gözləyirəm. 
Maraq Buludxanı özünə çəkdi. Stəkanındakı son qurtumları içib ayağa qalxdı və kompyuterin ek-

ranına yaxınlaşdı. 
-Nəqədər vaxt olar sorğunu göndərmisən? – soruşdu. 
-Yarım saat olar. – Ziyadxan sakitcə cavab verdi. 
-Yarım saata cavab verməyiblərsə, demək onlar da fırıldaqçıdırlar. Daha cavab gözləmə.
-Niyə elə deyirsən, ata? Bəlkə yatıblar. Heç bilirsən saat neçədir? Gecə yarıdır e... Bir də mənim 

kimi yüzlərlə adam onlara müraciət edir. Çatdırıb hamını cavablandıra bilməzlər ki... Görünür növbə 
ilə cavablandırırlar.

-Elə isə şablon cavab hazırlayıb hamıya yollasınlar. Müraciət edənlər bilsinlər ki, onların səsi hava-
da qalmayıb, kiməsə gedib çatıb.

Buludxan ekrana bir az da diqqətlə baxdı.
-Orda telefon nömrəsi də yazılıb ki...
Telefonunu götürüb həmin nömrəni yığdı.
-Ata, sən nə edirsən? Gecənin bu vaxtı adama zəng edərlər?
Buludxan əhəmiyyət vermədi. Üçüncü fitdən sonra qadın səsi eşidildi, özü də tam ayıq və gümrah, 

yuxulu deyildi.
-Buyurun, eşidirəm.
-Siz Nadir həkimsiniz? – Buludxan həyəcandan karıxdı.
-Xeyr.
-Onun assisentisiniz?
-Xeyr.
-Onda tibb bacısısınız?
-Xeyr.
-Həyat yoldaşısınız?
-Xeyr.
-Bəs onda həkimin nəyisiniz ki, onun telefonuna cavab verirsiniz?
-Bacısıyam.
Buludxan bir an duruxdu. 
-Biz eşitmişik ki, həkimin assisenti, tibb bacısı olur.
-Sizin üçün nə fərqi var. Buyurun, sözünüzü deyin. 
-Elanınızı internetdən götürdük. Məsləhətləşmək lazımdır.
-Sabaha qəbula yazımmı?
-Əvvəlcə bir şey soruşmaq istəyirdim...
-Həkim qəbulu pulsuzdur. Telefonda başqa heç bir məlumat vermirik. 
-Mən xəstəliyimlə bağlı bir neçə həkimə müraciət etmişəm, amma başları çıxmayıb. Dedim, görüm 

əlac eliyəcəksə, gəlim...
-Onda gözləyin, həkim indi məşğuldur. Özüm bir azdan zəng vuraram. 
Telefon danışığı bitdi. Buludxan saata baxdı, gecə yarısı idi. “Görəsən, gecənin bu gec vaxtı həkim 

nə işlə məşğuldur? Özü də bacısı ilə bir evdə...” Onu qəribə gülmək tutdu.
Az keçmişdi ki, telefonuna zəng gəldi. 
-Bəli, eşidirəm...
-Həkim deyir ki, əgər başqaları müdaxilə ediblərsə, gəlməyin.
-Yox, sadəcə müraciət etmişəm, söhbət aparmışıq. Heç əl də vurmağa qoymamışam.
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-Onda bəxtiniz gətirib. Sabah saat onda gözləyəcəyik. – Həkimin bacısı gülümsəyirdi. – Hələlik.
Buludxana qəribə rahatlıq gəldi. Ətir müalicəsi... göz müalicəsi... səs müalicəsi... gözəllik müalicə-

si...
Ağrısını unutdu, sanki boğazı heç yerli-dibli ağrımamışdı. Sakitcə gedib yatağına uzandı. 
   

HƏKİMİN QƏBULUNDA

Buludxan deyələn xəstəxananın təzə tikilmiş eksperimental korpusuna gələndə orada çox sakitlik 
idi. İki mühafizəçidən, bir də qaraçıya bənzər dilənçi qadından başqa həyətdə heç kim görünmürdü. 
Özündə də bir rahatçılıq vardı. Bu, bəlkə də, onda gənc həkimə qarşı doğan inamdan irəli gəlmişdi, 
bəzən belə də olurdu. Hər halda həkimin bacısı ilə telefon danışığından sonra onun canına bir rahatlıq 
həzzi hopmuşdu. 

Sakitləşdiyindən söhbətləri də atüstü oldu. 
Buludxan korpusun daxilində həkimin qapısına yaxınlaşanda 55-60 yaşlarında bir qadın növbə 

gözləyirdi – cəmi bir qadın. 
-Siz də həkimin qəbuluna gəlmisiniz? – Buludxan adəti üzrə soruşdu.
-Hə.
-Sizi saat neçəyə qəbula yazıblar?
-Saat ona.
-Qəribədir. Mənə də saat onda qəbula gəlməyi tapşırıblar. İçəridə kimsə var?
Bu vaxt qapı açıldı və 25-28 yaşlarında cavan bir oğlan telefonla danışa-danışa otaqdan çıxdı. Ma-

raqla baxan Buludxan içəridə elə bu yaşda bir ağ xalatlı qızın və başqa bir qızla qadının olduğunu 
gördü. 

-Həkim budurmu? – Yanındakı qadından soruşdu. 
-Bilmirəm. – Qadın çiyinlərini çəkdi. – Yəqin ki...
-Bu ki, tələbəyə oxşayır.
Heç ikicə dəqiqə keçmədən həkim geri qayıtdı. 
-Buyurun içəriyə, qapıda gözləməyin. – dedi və içəri keçdi, arxasınca da qapını bağladı.
-Axı içəridə iki nəfər var... – Həkimin qəribə hərəkətindən Buludxan gülümsündü.
-Onlar tapşırıqlarını alıblar, indi çıxırlar. – Həkim qapını açıb bunu dedi və yenidən örtdü. 
Doğrudan da, heç ikicə dəqiqə keçməmiş içəridəkilər çıxıb getdilər. 
Növbəti pasiyentlə həkimin danışığını Buludxan aydınca eşidirdi. “Bu qadınlar da yaman çərənçi, 

çürükçü olurlar. Az qala bir sözü üç dəfə soruşur. Üç dəfə soruşsa yaxşıdı, bu ki, lap beşinci dəfəyə 
keçdi...” Səbri daraldı, istədi ki, qapını açıb ...sözünü desin. O tərəf-bu tərəfə var-gəl etməyə başladı. 
Birdən hiss etdi ki, arxadan kiminsə gözləri onun kürəyinə zillənib. Geriyə çevriləndə qapının ağzında 
bayaqkı qadını yola salan həkimi gördü. “Demək həkim də hiss edib ki, zəhlətökəndi. Qapıya çıxıb özü 
yola salmasa, gedən deyil. Off!”

Buludxanın yaxınlaşması ilə həkimin içəri keçməsi bir oldu. Buludxan onun arxasınca içəri keçdi. 
-Salam.
-Salam. Buyurun, əyləşin. – Həkim ona əməliyyat masasını göstərdi. 
-Bəlkə, əvvəlcə danışardıq...
-Nə danışacağıq? Baxmalıyam... – Həkim, deyəsən, vəziyyətdən xəbərdardı. – Qorxma, mən boğaz 

barmaqlayanlardan deyiləm. Cihazla baxacam.
Buludxan tərəddüd etsə də masaya qalxdı. Oturub yerini rahatlayan kimi ağzını geniş açdı. Hə-

kim və ağ xalatlı qız baxıb gülümsədilər. Ağxalatlı qız masanın yanındakı hansısa düyməni basdı və 
otaq gur işıq selinə qərq oldu. Həkim cihazı götürüb Buludxana yaxınlaşdı. Əvvəlcə sol əli ilə dilindən 
möhkəm-məhkəm yapışıb çölə çəkdi. Sonra o biri əlindəki çubuğabənzər cihazı onun boğazına uzatdı.

-Dərindən nəfəs al! – Buyurdu. – Bir də... Aaa söylə... Vəssalam!
Həkim cihazı çıxardan kimi Buludxanın dilini buraxdı. 
-Ananız namaz üstəymiş!
Buludxan dərindən nəfəs alıb özünə gəldi. 
-Deməli, siz də... o biri həkimlərin tayısınız... – Tövşüyə-tövşüyə dedi. – İndi də... deyəcəksiniz ki, 

tam zamanında gəlmisən... Bir az geciksəydin... çox pis olacaqdı... Əlinizdən gələni edəcəkdiniz, amma 
kömək edə bilməyəcəkdiniz...
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Həkimlə ağ xalatlı qız bir-birinə baxıb gülümsündülər.
-Ananız, doğrudan da, namaz üstəymiş. – Bu dəfə ağ xalatlı qız dilləndi. – Şansınız varmış...
-Anam çoxdandır ki, qara torpağın altındadır. Deyirsiniz yəni, ruhu namaz qılırmış...
-Özün də müsəlmansan. Quranda nə yazılıb? Yazılmayıb ki, bütün müsəlmanlar namaz qılmalı-

dır? Anan da müsəlman deyildimi? Deməli, onun ruhu da müsəlmandı. Müsəlmandırsa, namaz qılır... 
və qılmalıdır da...

-Yaxşı. – Buludxan razılaşdı. – İndi nə deyirsiniz?
-Əməliyyat olunmalıdır, özü də dərhal. – Həkim qəti cavab verdi. 
-Harda? Nə vaxt? – Buludxan da qısa sual verdi. – Zəng edim pul gətirsinlərmi?
-Ehtiyac yoxdur. 
-Necə? Pulsuz əməliyyat olar?
-Zəng etməyinizə ehtiyac yoxdur. Bütün əməliyyatları sabah keçirəcəyik. Sizdən də başqa adamlar 

var. İndi sizə dərman yazacağıq. Axşam və səhər atarsınız, yemək də yeməzsiniz. Sabah saat onda olur-
sunuz burda – əməliyyata hazır vəziyyətdə. Ödənişi də onda edərsiniz. Aydındır? 

-Nə qədər?
-Nə nə qədər?
-Ödəniş...
-İki yüz manat.
-Necə?
-İki yüz manat. – Ağ xalatlı qız reseptə dərman yaza-yaza başını qaldırmadan cavab verdi. – Çox-

durmu? 
-Həddindən artıq! – Bu dəfə Buludxan güldü. – Mən hələ Azərbaycanda altı yüz manatdan ucuz 

əməliyyat edildiyini eşitməmişəm. Siz yəqin zarafat edirsiniz... 

XALLI QIZ

Kassaya ödəniş edəndən sonra əməliyyat blokuna liftlə qalxdılar. Onu həkimin bacısı müşahidə 
edirdi. Təsadüfdən liftin güzgüsündə baxışları toqquşdu. 

-Hazırsınızmı? – Həkimin bacısı soruşdu. 
-Lap pioner kimi... həmişə hazıram... – Buludxan həyəcanlı olsa da özünü bu suyuşirin qızın ya-

nında sındırmadı. 
-Nə yaxşı indiyə kimi ailə qurmamısınız? – Qəfildən ağlına gələn sualı verdi. 
-Vaxtım olmayıb. – Qız gülümsündü. – Başım işə elə qarışıb ki, özüm yaddan çıxmışam.
-Neçə yaşınız var?
-Sizcə neçə yaşım olar?
-24, uzağı 25, nə bilim, qızlar tez böyüyür axı... bəzən yaşından böyük görünür...
-Eh... nə danışırsınız. Otuzu çoxdan keçmişəm. 
-Deməzdim... Çox gənc görünürsünüz...
-Deyirəm də... yadımdan çıxmışam deyə zamanım da yerində donub qalıb, böyüməmişəm.
Altıncı mərtəbədə lift dayandı. Qapı açılan kimi liftdən çıxdılar. Həkimin bacısı Buludxanı palata-

ya gətirib:
-Burda gözlə! – dedi və hara isə getdi. 
Heç beş dəqiqə keçməmiş geriyə qayıtdı. Yanında daha iki ağ xalatlı cavan oğlan vardı, araba gə-

tirmişdilər. Buludxan yəqin etdi ki, onu əməliyyata aparmağa gəliblər. Özü arabaya uzanmaq istəyirdi 
ki, oğlanlar qaldırıb uzatdılar. 

Arabada yerini rahatlamağa macal tapmamış həkimin bacısı əlini onun dizinə qoydu və sığallayan 
kimi elədi. Təsəvvür etmədiyi həzzin hissi bütün bədənini gizildətdi. Birdən baldırının aşağı hissəsin-
də kəskin ağrı hiss etdi, əvvəlcə qızın çimdiklədiyini düşündü. Ağrının kəskinliyindən, həm də qızın 
əlində şprisi görəndə başa düşdü ki, iynə vurub. Araba astadan hərəkətə gəldi, deyəsən qız buna işarə 
vermişdi. Ağ xalatlı oğlanlar asta-asta arabanı itələyirdilər, Buludxan başa düşürdü ki, bu narkozun 
təsir etməsi üçün vacibdir. Gözü qızda idi ki, görsün sonra nə işarə verəcək, elə qız da bunu hiss edirdi.

-Heç əməliyyatda olmusunuzmu? – Qız soruşdu. 
-Yox!
-Bəxtiniz gətirib. Siz çox şanslı adamsınız. 
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-Hə. Düz deyirsiniz. Üç dəfə düşmən gülləsi bədənimi yaralayıb gedib. 
Əməliyyat blokunun geniş qapısı açıldı və içəri daxil oldular. Bura sanki soyuducu idi. Sağ künc-

də tapçanın üstündə eynilə həkimin bacısı yaşda lüt bir qadın uzatmışdılar, lap meyidə oxşayırdı, 
hərəkətsizdi. Sol ombasının üstündə xərçəngəbənzər xal vardı. Buludxan əvvəl elə bildi ki, tatuajdı, 
diqqətini cəmləyib xal olduğunu yəqinləşdirdi. Xal bir anda böyüdü, böyüdü, əvvəlcə bədəni bürüdü, 
görünməz etdi, sonra bütün otağı. Gur işıqlı otaq Buludxanın gözündə zülmət qaranlığa çevrildi...

...Ayılanda başının üstündə bir qızın dayandığını gördü, əlində nə isə tutmuşdu, elə bil onun ağ-
zına su, ya da şirə damcıladırdı. Gözləri tor görürdü. Qıza diqqətlə baxdı, həkimin bacısı deyildi. “Bu 
kimdi? Mən bu qızı harda görmüşəm?” Gözlərini yumdu. Yaddaşını qurdalamağa başladı. Saniyələr 
ildırım sürətilə keçdi, yenidən gözlərini açdı. Əynində güllü donu vardı qızın, gülümsər xoşsifətilə ona 
baxırdı. Siması Buludxana çox xoş gəldi, bu qızı hardansa tanıyırdı, ya da kiməsə oxşadırdı. Buludxan 
ha cəhd elədisə də ayırd edə bilmədi. İndi bu onun nəyinə lazımdı, heç özü də bilmirdi. Bəs onda niyə 
beynini yorurdu, axı elə-belə boş-boşuna heç nə olmur...

-Siz kimsiniz? – Buludxan soruşdu. – Burda nə edirsiniz?
-Tibb bacısı xahiş etdi ki, burda olum. 
İlahi, necə də incə səsi vardı onun. Buludxanı ilk kəlməsindəcə ovsunladı. 
-Tibb bacısı dedi ki, siz ayılanda ağzınıza şirə damızdırım. – Güllü donlu qız əlindəki çöplə onun 

ağzına şirə damızdırdı. 
Buludxan şirəni udub başını çəkdi. Gözlərini daha geniş açıb qızı süzdü. Nəyi isə xatırlayıbmış 

kimi qeyri-ixtiyari gülümsündü.
-Aha... Tanıdım... Xallı qız...
Güllü donlu qız utanırmış kimi əlini ağzına apardı, yaşmaqlandı.
-Bunu siz haradan bilirsiniz? – Həzin, çox incə səslə soruşdu. 
-Sizcə hardan bilərəm?
-... – Qız çiyinlərini çəkdi.
-Əməliyyat blokunda gördüm. Sizi huşsuz halda tapçanın üzərinə uzatmışdılar.
-Üstümə mələfə də örtməmişdilər?
-Yox, çılpaq idin.
Buludxan “çılpaq” sözünü elə dedi ki, qız bir az da utandı, dönüb getmək istədi. 
-Maraqlıdır, siz nə tez ayılmısınız?
-Bilmirəm. Mən ayılanda siz bərx xırıldayırdınız.
-Xırıldayırdım, yoxsa xoruldayırdım?
-Xırıldayırdınız. Sizə əlavə bir iynə də vurdular ki, daha bir neçə saat ayılmayasınız.
-Qəribədir.
-Heç bilirsiniz indi nə vaxtdır?
-Nə vaxtdır ki?
-Axşamdır. Bağışlayın, mən öz palatama getməliyəm. Yəqin indilərdə tibb bacısı gəlib sizə dəyər.
-Getməyin. Ciyərim yanır. Əlinizdəki şirəni mənə içirdin. – Xallı qız qapının ağzından dönüb geri 

qayıtdı. – Utanmaq lazım deyil. Burda nə var ki, utanasınız... Bir də... o gözəl xal... sizin gözəlliyinizə... 
daha bir gözəllik qatır...

Xallı qız heç bir söz demədən əlindəki şirəni çöp ilə Buludxanın ağzına damızdırmağa başladı. 
Buludxan ağzını açıb gözlərini yumdu...        

DƏFTƏRXANADA ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİ TAPILMADI

Orduxan Mirzə Şimal dəmiryol vağzalında qatardan düşən kimi xaltura edən maşınlardan birinə, 
özü də qabaq oturacaqda oturdu. Sürücü Bakıdan gələn sərnişinlər arasında daha üç nəfər tapıb arxa 
oturacaqlarda əyləşdirəndən sonra öz yerinə keçıb maşını işə saldı. Azacıq getmişdilər ki, soruşdu.

-Kim hara gedəcək?
-Biz ikimiz bazara. – Arxada oturanlardan biri dilləndi.
-Mən pavilyonun yanında düşəcəyəm! – Arxada oturan sərnişinlərdən üçüncüsü də gedəcəyi yeri 

bəyanladı.
-Müəllim, bəs sizi hara aparım? – Sürücü qabaqda oturanın dinmədiyini görüb özü soruşdu.
Orduxan Mirzə heç bir təhlükə gözlənilməsə belə həmişə çalışırdı ki, məqsədini, gedəcəyi yeri bə-
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yanlamasın. O günü Müsrətlə ayrılanda da harda görüşəcəklərini deməmişdi. Müsrət çox inad etmişdi 
ki, vağzaldan zəng edərsən, qardaşım gəlib gətirər. Orduxan isə lazım bilməmişdi. “Nə əhəmiyyəti var, 
özüm taksiyə bir manat ödəyib gəldim, yoxsa qardaşın gəlib gətirdi? Zəhmət çəkməyin”, demişdi. Hər 
ehtimala qarşı Müsrət səhər saat səkkizdə pavilyonun yanında gözləyəcəklərini bildirmişdi. Odur ki:

-Fərq etməz. Pavilyonun yanındakı dairədə də düşə bilərəm, bazarın yanında da. – deyə sürücü-
nün sualını belə cavablandırdı.

Pavilyonun yanından keçəndə Orduxan burada onu heç kimin gözləmədiyini yəqinləşdirdi. Tele-
fonunu çıxarıb Müsrətə zəng vurdu. 

-Sabahın xeyir!
-Alo, sabahın xeyir! Hardasan?
-Siz, yəqin ki, pavilyonun yanında məni gözləyirsiniz?
-Pavilyonun yanınamı gələk?
-Pavilyonun yanına gəlmək lazım deyil. Mən artıq bazardayam.
-Çıx işıqforun yanına, biz də gəlirik. 
Beləcə, bazarın yanındakı işıqforda görüşəcəklərini danışdılar.
Məhkəmə binasının qapılarının açılmasına, iş rejiminin başlanmasına xeyli vaxt vardı deyə Saleh, 

Müsrət və Orduxan səhər yeməyi yemək üçün Mərkəzi Xəstəxananın həyətində yerləşən xaşxanaya 
gəldilər. Orduxanla Müsrət kranda əllərini yuyana kimi Saleh pilləkənlərlə yuxarı qalxıb xaşxanaya 
daxil oldu. Ağ xalatlı aşbaza – o, həm də xaşxananın icarədarı imiş, yaxınlaşıb xəbərdarlıq etdi:

-Mərifətli xidmət göstərin. Yoldaş bizim baş idarədən gəlib.
Sonra qapını açıb pilləkənlərlə yuxarı qalxmaqda olan Müsrətlə Orduxan Mirzəyə: 
-Buyurun, müəllim, xoş gəlmisiniz! – müraciət edərək keçib oturacaqları kabinetlərdən birinə üz 

tutdu.
-Xoş gəlmisiniz! – Aşbaz da öz növbəsində “xoş gəldin” edib mətbəxə yollandı. 
Salonda cəmisi üç nəfər vardı, ikisi bir stol arxasındaydı, xaş yeyirdi, üçüncüsü isə qonşu stoldaydı, 

siqaret çəkirdi.
-O, qıraqda oturan var ha! – Kabinetə keçən kimi Saleh tanışlıq verdi. – Poskuda başçının sukasıdır, 

siçan-pişik idarəsində işləyir. Xaşın yeyən kimi tumanının bağın bağlamadan başçıya xəbər aparacaq.
Aşbaz yemək gətirdi. Dodaqlarını bir-birinə yapışdıran xaşdan yedilər.
-Heyif ki, yüz qram içə bilmədik. – Saleh ağzını marçıldada-marçıldada heyifsləndi. – Bu cür xaş 

heç harda bişirilmir. Onu da araqsız yeyirik.
-Ayıbdır. Burcanadze ilə görüşməliyik. – Orduxan Mirzə qəti etiraz etdi.
Düzdür, Orduxan Mirzə hakim Maşallah müəllimlə görüşə gəlmişdi. Daxili İşlər Nazirliyində iş-

ləyən qohumu polkovnik Qara Şirinov ondan ötəri Maşallah müəllimə, elə onun yanında dünən zəng 
də vurmuşdu. Qara müəllimin dediyinə görə, Maşallahla tələbə yoldaşı olmuşdular. 

-Maşallah, Orduxan mənim qohumumdur. Sənin qəbuluna gəlmək istəyir. 
-Nə məsələdir?
-İcraatında bir iş var. Orduxan da qəzet redaktorudur.
-Hə, bildim, Lazımgilin məsələsində. Ancaq problem yoxdur. Gəlsin, qəbul edərəm. – Bir az fasilə 

verib soruşdu. – Nə vaxt gəlmək istəyir?
-Nə vaxt deyirsən, gəlsin...
-Sabah gəlsin, qəbul edərəm. 
-Yaxşı, sabah olacaq sənin yanında.
Düzdür, danışıq belə olmuşdu. Maşallah müəllim onu beşinci gün qəbul edəcəyinə söz vermişdi. 

Amma nədənsə Orduxanın dalağı başqa cür sancırdı. O, belə danışıqlara, belə vədlərə daha etibar 
etmirdi. Axşam danışıqları ilə səhər danışdıqları düz gəlməyən insanlar cəmiyyəti doldurmuşdu. Hər 
ehtimala qarşı Orduxan Mirzə hakimə etiraz yazmağı Müsrətin ixtiyarına buraxmış, özü isə bütövlük-
də Apellyasiya Məhkəməsində işə baxacaq heyətə etiraz hazırlamışdı. Etiraz ərizəsinin bir nüsxəsini 
dərhal, elə Bakıdan Ali Məhkəməyə göndərmiş, ikinci nüsxəsini isə dəftərxanaya təqdim etmək məqsə-
dilə özündə saxlamışdı.

Nədənsə, indiyədək hakim Maşallah Qulusoy haqqında danışılanlardan belə nəticə çıxartmışdı ki, 
o, düz adam deyil. Elə ona görə də görüşə birbaşa Apellyasiya Məhkəməsi sədrinin adı ilə gəlmişdi. 
Hər ehtimala qarşı Maşallah variantını gizli saxlamağı məqsədə uygun hesab edirdi.

Rahatca səhər yeməklərini yeyib, üstündən də pürrəngi çay içəndən sonra birbaşa Apellyasiya 
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Məhkəməsinin binası önünə gəldilər. Orduxan Mirzə qabağa düşərək qapıda dayanan mühafizəçi po-
lisə yaxınlaşıb salamlaşdı.

-Sabahınız xeyir olsun. Maşallah Qulusoyun qəbuluna gəlmişik.
-Maşallah müəllim hələ gəlməyib, ancaq gözləyin, köməkçisinə xəbər edim. – Mühafizəçi bunu 

deyib telefonla hara isə zəng vurdu. – Natiq, Maşallah müəllimin qəbuluna gələnlər var.
-Necə? Aydındır. – Sonra üzünü Orduxangilə tutub. – Maşallah müəllim dünən axşam Bakıya ge-

dib, məzuniyyətdədir. – dedi.
-Çox yaxşı, mən elə belə də düşünürdüm, onda bizi sədrin qəbuluna yazın, Mazandaran Burcana-

dzenin öz qəbuluna.
-Mazandaran müəllim hələ işə gəlməyib. Gələr, deyərik.
-O, saat neçədə işə gəlir? – Orduxan divardakı lövhəyə baxıb soruşdu. 
Apellyasiya Məhkəməsi sədrinin qəbul vaxtı hər həftənin bazar ertəsi və cümə günləri saat on 

birdən on üçədək planlaşdırılmışdı. Mühafizəçi polis çavuşu da Orduxangilin nəyə diqqət yetirdiyini 
sezdi.

-Burada gözləməyin. Saat on birdə gələrsiniz.
-Qəbulla bağlı hər hansı bir problem yaranmaz ki?
-Mən onu hardan bilim.
-Necə yəni hardan bilim. Sən burda işləyirsən. Bilmirsən ki, Mazandaran müəllim beşinci günlər 

qəbulu necə keçirir? Ümumiyyətlə, qəbul keçirir, ya yox?
-Mən heç nə bilmirəm. Saat on birdə gələrsiniz, zəng edib deyərəm.
Polis çavuşu yenidən dəstəyi götürdü. Zəng vurdu.
-Nərminə xanım, Mazandaran müəllimin qəbuluna gələn var. – Sonra dəstəyi yerə qoymadan üzü-

nü Orduxangilə tutdu. – Görürsünüz, katibə də mən deyəni deyir.
-Ə kişi, sən katibəyə de ki, “Gizli Bakı” qəzetinin baş redaktoru Orduxan Mİrzədir qəbula gələn.
-Nərminə xanım, bu yoldaş israr edir ki, siz onu qeydə alasınız, Orduxan Mirzə “Gizli Bakı” qəze-

tinin baş redaktoru, yox tək deyil, daha bir adam var yanında.
-De ki, o birisi Müsrət Səfərovdur.
-Müsrət Səfərovdur, yaxşı, yaxşı, oldu.
-İndi isə dəftərxanaya keçmək olarmı?
-Keçın.
Orduxan Mirzə qabaqda Müsrətlə Saleh onun arxasınca Apellyasiya Məhkəməsinin birinci mərtə-

bəsinə keçdilər. Polis çavuşu istiqamət vermişdi deyə sağa dönüb ikinci otağa daxil oldular. Yerə enli 
ağ metlak döşənmişdi. İkinci otaq, görünür, gözləmə salonu idi. Burada oturacaq və qabaq stolu qoyul-
muşdu. Sağ tərəfdə yan-yana qapıları eyni olan iki otaq vardı. Sağdakı qapının üzərində “Dəftərxana” 
yazılmışdı. Orduxan qapını açıb içəri daxil oldu.

-Sənəd təhvil verməyə gəlmişəm.
İçəridə bir neçə nəfər vardı – onlardan biri sağdakı qapını göstərdi.
-Buyurun, rəisin yanına keçin.
Orduxan qapınıı döyüb içəridəki otağa keçdi. Orta yaşlı arıq bir qadın oturmuşdu. Sifət cizgilərin-

dən, həyatı narahatlığından ailə qurmayan birisinə oxşayırdı. Salamlaşandan sonra çantasından etiraz 
ərizələrini çıxarıb dəftərxana müdirinə təqdim etdi. Sonralar adını öyrəndiyi Həbibə xanım Orduxan 
Mirzənin təqdim etdiyi özünün və Müsrət Səfərovun etiraz ərizələrini yoxlayıb, hərəsindən iki nüsxə 
qəbul etdi. O, bu haqda Orduxan Mirzədə saxlanılan üçüncü nüsxələrin arxasında qeyd apardı və 
ştamp vurdu.

Onlar Apellyasiya Məhkəməsindən çıxdılar. Salehlə Müsrət hərəsi bir siqaret çıxarıb yandırdı. Or-
duxan isə telefonu çıxarıb zəng vurdu. Telefonu qulağına tutub cavabını gözləyə-gözləyə onlardan bir 
neçə addım aralandı. Telefonun o başında “alo” kəlməsini eşidən kimi danışmağa başladı. 

-Alo, Qara müəllim, sabahınız xeyir, mənəm, Orduxandır.
-Hə, sabahın xeyir, eşidirəm. 
-Mən gəlmişəm, Apellyasiyanın qabağındayam. Bəlkə, Maşallah müəllimin yadına salardınız, 

məni qəbul edərdi. 
-Yaxınlaş qapıda duran polisə. De, çatdırsın. De ki, Qara müəllimin qohumudur gələn.
-Deməyinə demişəm, ancaq qəbul etmir.
-Yaxşı, indi zəng edib yadına salaram.
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Telefonu bağlayıb geriyə qanrılanda Müsrətlə Salehi qarşısında gördü.
-Gedəkmi?
-İndi hara gedirik? – Saleh soruşdu. – Mazandaran müəllimin qəbulunu gözləməyəkmi?
-Mazandaran müəllimin qəbuluna hələ doxsan dəqiqə var. Getdik. 
Yaxınlaşıb maşına oturdular.
-Sür, getdik polis idarəsinə. 
Apellyasiya Məhkəməsindən birbaşa Polis idarəsinə gəldilər. Orduxan Mirzə əvvəlcə təzə gəlmiş 

rəis polis polkovnik-leytenantı Azad Məmmədovun qəbuluna düşmək istədi. Qoyun kimi gözləri-
ni döyüb tərəddüd edən növbətçi polis çavuşunun inadkarlığından tez də bu istəyindən vaz keçib 
transformator məsələsi ilə bağlı məşğul olan müstəntiqin yanına keçməli oldular. Növbətçi otağının 
qarşısından keçən kimi sola burulub dar dəhliz ilə başadək getdikdən sonra soldakı xoll kimi yerin 
qabağında dayandılar. Xolldan üç qapı açılırdı. Çox güman ki, burada polis İdarəsinin İstintaq bölməsi 
yerləşdirilmişdi. Çünki qapıların üstündə polis zabitlərinin ad və vəzifəsi ilə yanaşı “İB” hərfləri də 
yazılmışdı.

Müsrət sol qapını göstərib tanışlıq verdi:
-Mübariz müəllimdir, transformator məsələsi ilə məşğul olan müstəntiq. 
Qapını açıb salamlaşdılar. İçəridə başqa adamlar vardı deyə daxil olmadılar. Orduxan vaxt itkisi 

olmasın deyə dəftərxanaya qalxmağı təklif etdi. Üçü də birlikdə ikinci mərtəbədə yerləşən dəftərxana-
ya qalxdılar.

-Zəhmət olmasa, “Kömək-2008” MMC-yə məxsus 100 kilovatlıq transformatorun yoxa çıxması ba-
radə daxil olan şikayət ərizəsini tapın.

Polis kapitanı dəftərləri vərəqləməyə başladı.
-Bax, budur! – Dəftərxana işçisi olan polis kapitanı Orduxan Mirzəyə bir qeydiyyat nömrəsini 

göstərdi. Orduxan Mirzə diqqətlə qeydiyyat yazısına baxmağa başladı. – Rəis üstünü yazıb kapitan 
Qasımovun icraatındadır.

-Xeyr, bu deyil. – Orduxan Mirzə başını buladı. – Bu, sadəcə “Gizli Bakı” qəzetindən göndərilən 
məktubdur.

-Bəs sizə hansı sənəd lazımdır?
-Mənə şikayətçinin ərizəsi lazımdır.
-Dəftərxana işçisi tərəddüdlə Salehlə Müsrətin üzünə baxdı.
-Şikayət ərizəsini hansınız təqdim etmisiniz? Saleh, yoxsa sən özin? – Orduxan sual dolu baxışlarla 

əvvəl Müsrətin, sonra Salehin üzünə baxdı.
-Mən yazıb vermişdim, sonra da Saleh yazıb təqdim eləmişdi. – Günahkar uşaq kimi Müsrət do-

daqaltı mızıldanaraq başını aşağı saldı.
-Aydındır! – Orduxan üzünü dəftərxana işçisinə tutub dedi: – Xahiş edirəm, transformatorla bağlı 

hər hansı bir sənədin olduğunu tapın, biz indi gəlirik. – Sonra Müsrətlə Salehə müraciət etdi. – Cənab 
kapitan qoy, axtarsın. Biz gedək, vaxtımız azdır.

Tələsik birinci mərtəbəyə düşdülər. Kapitan Qasımovun otağı boşalmışdı. Qapıdan təkrar salamla-
şan kimi dərhal üçü də otağa daxil oldu.

-Bizim vaxtımız azdır. Odur ki, icazənizlə əvvəl gedək məhkəməyə. Mazandaran müəllimin qəbu-
luna, sonra sizin qəbulunuza gələrik.

-Bax, mütləq gəlin, xüsusilə siz, Orduxan müəllim. Gözləyəcəyəm. Amma indi beş-üç dəqiqə vax-
tınız varsa, tələsik məni sənədlərlə tanış edin.

-Bilirsiniz, bizim hər cür sənədimiz var. – Müsrət bildirdi və Salehə müraciət etdi. – Saleh, sənədləri 
göstər.

Hər ikisi qoltuğundakı qovluqları eşələməyə başladılar.
-Bəs bu yoldaş hansı işlə bağlı gəlib? – Kapitan Qasımov guya, birinci dəfə görürmüş kimi Salehə 

işarə vurdu.
-Saleh mənim nümayəndəmdir.
-Etibarnaməsi var?
-Hə, etibarnamə vermişəm, məhkəməyə təqdim edib.
-Bir etibarnamə də bizim üçün yazdırın.
-Yaxşı, yazdırarıq.
Sənədləri ortaya tökdülər. Orduxan Mirzə fürsətdən istifadə edib toplanmış sənədlərlə tanış olmaq 
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istədi. Yenicə qovluğu vərəqləməyə başlamışdı ki, gözü divardakı saata sataşdı. Vaxtın bitməyinə az 
qalmışdı. Özlərini ancaq çatdıra bilərdilər.

-Müsrət, Saleh, sənədləri yığışdırın, getdik. Mazandaran müəllimin görüşünə gecikirik.
Tələm-tələsik sənədləri toplayıb çantalara dolduraraq otaqdan çıxdılar.
-Görüşdən sonra gələcəyik.
-Mütləq gəlin, işi yekunlaşdırmaq lazımdır, gözləyəcəyəm.

SƏNƏDLƏRƏ QARIŞMIŞ SƏNƏD

Orduxan Mirzə keçmiş nazir müavini Mədət Əyyubovun sözlərini heç unutmamışdı. “Mazanda-
ran Burcanadze ləzgilərin ən tərsidir. Ona yuxarıdan tapşırılmasa, xeyri yoxdur, özü də sanballı adam 
tapşırmalıdır, elə belə yox!” “Ləzgiyə bax! Bu necə ləzgidir ki, gürcü familiyası daşıyır? Bəlkə atası 
gürcü, anası ləzgi olan metislərdəndir?” 

Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısına çatanda bayaq otaqda qoyub çıxdıqları kapitan Qasımovu 
qapının ağzında dayanan gördülər.

-Xeyir ola, o, burada nə edir? – Müsrət təşviş içində Salehdən soruşdu.
-Qasımov ipinin üstünə odun yığılası adam deyil. Çox guman ki, sənədlərimizin arasında sum-

kamıza nə isə atıb. İndi bizi bu yolla tora salıb ilişdirmək istəyəcək. – Saleh tərəddüd etdiyini dərhal 
büruzə verdi.

-Narahat olmayın. Mənim yanımda bu qələti etməzlər. – Orduxan arxayınlıqla qapını açıb yerə 
düşdü. – Xeyir ola, siz bizdən əvvəl gəlib çıxmısınız?

-Deyəsən, sənədlərimiz qarışıq düşüb. Mənim bir sənədim sizin sənədlərə qarışıb gəlib.
-Heç narahat olmayın, bizdə sənəd itməz.
Müsrətlə Saleh avtomobilin baqajının üstündə qovluqlarındakı sənədləri çıxardıb bir-bir nəzərdən 

keçirməyə başladılar.
Mazandaran Burcanadzeni şəxsən yaxından tanımasa da onunla Orduxan Mirzənin bir dəfə görü-

şü olmuşdu. Bu görüş, haradasa, 2002-ci ilin yayında, avqust ayında baş tutmuşdu. Onda hələ Orduxan 
orduda xidmət edirdi. Gədəbəy rayonunda yerləşən hərbi hissənin motoatıcı taborlarından birində 
məsul vəzifədə çalışırdı. Taborun qərargah rəisi kapitan İlqar Ağayev içkili halda kəlbəcərli bir əsgəri 
dəfələrlə döyüb, ondan araq almağı tələb etmişdi. Sonra bir dəfə əsgər Nəzarət-Buraxılış Məntəqəsində 
növbədə ikən gecə saatlarında yenə də kapitan Ağayev sərxoş halda xidmət yerinə gəlir. Guya ki, əsgər 
Edilxanovu yatmış halda tutur və onu divara dirəyib güllələmək istəyir. O, əsgəri günahkar çıxararaq 
üzü divara – yəni yolun yarğanına dirəyir. “Əllər yuxarı! – komandasını verir, – Azərbaycan Respub-
likası adından döyüş bölgəsində postu qoyub yatdığınıza görə sizi güllələyirəm!” – deyir və Edilxano-
vun başının üstündən atəş açıb onu qorxudur. 

Bundan sonra qərargah rəisi bölgənin Saratovka qəsəbəsində yerləşən yuxarı qərargaha yollanır. 
Briqada komandiri polkovnik-leytenant Bağırovla olan yaxın münasibətlərindən istifadə edərək əs-
gər Edilxanovu Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən taborun tərkibinə dəyişdirir. Az keçmir ki, kənd 
camaatı vasitəsi ilə evlərinə xəbər göndərilir və əsgər Edilxanovun atası gəlib çıxır. Bu zaman tabor 
komandirinin tərbiyə işləri üzrə müavini kapitan Şərifovun təkidi nəticəsində xüsusi şöbənin işə qa-
rışması sayəsində kapitan Ağayevin özünü həmin tabora göndərirlər. Əsgər Edilxanovun atası ilə sırf 
təsadüf nəticəsində görüşən kapitan Ağayev onu oğlunu öldürəcəyi ilə hədələyir. Nə Saratovkada – 
briqadanın qərargahında, nə də Şəmkirdə – korpusun qərargahında, xüsusi şöbədə və hərbi prokuror-
luqda şikayət və xahişini dinləyib oğlunu yenidən geri qaytarmağa, heç olmasa kapitan Ağayev qulluq 
etməyən başqa tabor və bölmələrdən birinə dəyişdirilməsinə nail ola bilməyən ata məskunlaşdığı Yev-
lax rayonunun Mal binəsi kəndinə qayıdan kimi infarkt keçirib dünyasını dəyişir.

Gec də olsa əsgəri qorxutmaq məqsədilə güllə atmaq faktı üzrə cinayət işi başlamış Qarnizon hərbi 
prorkurorluğu tərəfindən kapitan Ağayev həbs olundu. Onun işinə Ağır Cinayətlərə dair Hərbi Məh-
kəmə baxırdı. İş üzrə şahid qismində üç zabit dəvət olunmuşdu ki, onlardan da biri mayor Orduxan 
Mirzə olmuşdu. Məhkəmə öncəsi oraya görüşə gəlmiş müqəssirin cavan arvadı və iki azyaşlı uşağı 
diqqəti cəlb etdi.

-Yazıqlar! – Zabitlərin hər üçü onlara baxıb təəssüf keçirirdi. – Cavan gəlinlə bu azyaşlı körpələrin 
nədir günahı? 

Bu zaman yuxarıdan zabitləri çağırdılar. Onlar ikinci mərtəbəyə qalxdılar. İşə baxacaq hakimlər 
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zabitləri məhkəmə öncəsi görüşə dəvət etmişdilər. Hakimlərdən biri Mazandaran Burcanadze idi.
-Cənab zabitlər! – deyə həmin vaxt o, söhbətə belə başladı. – Bəlkə zabit yoldaşımıza köməklik 

göstərəsiniz. Himayəsində iki azyaşlı uşağı var.
Əlbəttə ki, Orduxangil üçün fərq etməzdi. Onlar heç kapitan Ağayevin tutulması tərəfdarı da de-

yildilər. Hər üçü gözəl bilirdi ki, İlqar içkini heç vaxt tərgidən deyil. Ailəsi onsuz da yazıq gündəydi. 
İstər İlqar içəridə olsun, istər çöldə. Onsuz da evin dolanışığı valideynlərin boynundaydı. İlqar içkidən 
kənara pul qoya bilirdi ki, ailəsini də halal maaşı ilə dolandırsın?

Amma Mazandaran müəllimin “bəlkə”si də elə belə bəlkələrdən deyildi. Çox güman ki, işin böyük 
hissəsi həll olunmuşdu. İlqarın qaynatasından sızdırılan xəbərə görə satılan evin pulundan on mini 
artıq möhtərəmlərin cibindəydi. Odur ki, hakimlər heyəti zabitlərin boş damarını axtarırdılar. Dilxoş-
luq edirdilər ki, zabitlər İlqarın tutulmasına israr etməsinlər. Xala-xətrin qalmasın deyə onlara minnət 
qoyurdular.

Orduxan da özünü niyə pis adam etməli idi ki? “Mən razı” deyib münasibətini bildirdi. O birilər də 
Orduxanın sözünə qüvvət verib yaxalarını qırağa çəkdilər. Mazandaran müəllim hər üçünə təşəkkür 
edib. “Nə işləri olsa müracıət edə biləcəklərinə” eyham vuraraq onları şirin vədə qonaq edib məhkəmə 
zalına göndərdi.

Sövdələşdikləri kimi Orduxan çıxış etdi, o biri iki zabit yoldaşı isə onun sözlərinə dayaq verdilər.
-Kapitan İlqar Ağayevin və əsgər Hümbət Edilxanovun heç birində günah görmürəm. Əvvəla, 

əsgər Edilxanovun atasına rəhmət diləyirəm. Sonra hadisənin baş verdiyi zaman və məkanı dəyər-
ləndirək, qüvvədə olan mövcud qanunvericiliyə diqqət yetirək. Artıq on bir ildir ki, Azərbaycan Res-
publikasında ordu yaradılıb və ölkə müharibə şəraitindədir. Amma öz hərbi nizamnaməmiz hələ də 
yoxdur. Nə olsun ki, SSRİ-nin hərbi nizamnamələrini tərcümə edib onlardan istifadə edirik. Odur ki, 
əməllərimizi nizamlaya bilmirik. Döyüş bölgəsində hərbi qulluqçular bilmir ki, döyüş nizamnaməsın-
dən, yoxsa qarnizon-qarovul xidməti nizamnaməsindən istifadə edərək bəhrələnsinlər. Biri elə götürək 
baş verən hadisəni, əsgər Edilxanov Nəzarət-Buraxılış Məntəqəsinə növbəyə təyin olunub. O, bilməyib 
ki, posta avtomatla çıxmalıdır, yoxsa süngü bıçaqla? Neçə saat oyaq oturub, neçə saat yatmalıdır? Heç 
kapitan Ağayev də bunu müəyyənləşdirə bilməyib. Hansı rəhbər nizamnaməyə görə tənzimlənsin bu 
xidmət? Elə buna görə də bu gün döyüşçü yoldaşımızın biri müqəssir qismində şəbəkənin arxasında-
dır, digəri isə zalda oturub onu günahlandırır. İstənilən halda, onlar günahkar deyil. Himayədə olan 
azyaşlı uşaqları da nəzərə alaraq Məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına inanıram və ümid edirəm.

Hakim Mazandaran Burcanadzenin gözlərinin parıltısından Orduxan hiss etdi ki, razılıq edir.
...Bu fikirlərdən Orduxanı müstəntiqin səsi ayırdı.
-Ay sizi Allah qorusun. Adam da üstündə bu qədər sənəd gəzdirər. Hərəniz bir idarənin arxivin-

dəki sənədlər qədər kağız-kuğuzu özünüzlə gəzdirirsiniz.
-Nə oldu, sənəd tapıldı? – Orduxan soruşdu.
-Şükürlər olsun. Axır ki, tapıldı.
Müstəntiq kapitan Qasımov xudafizləşərək öz köhnə maşınına oturub sürüb getdi. Saleh sənədləri 

cəmləyib qovluğuna qoydu. Müsrət də öz sənədlərini yığışdırdı.
-Saleh, siz avtomobildə qalın. Köməkkeşlik yeri deyil ki! Özümüz söhbət edəcəyik.

MAZANDARAN BURCANADZE İLƏ GÖRÜŞ  

Müsrətlə Orduxan Apellyasiya Məhkəməsinin qapısına yaxınlaşan kimi polis çavuşundan soruş-
dular.

-Keçmək olarmı?
-Yox, hələ ki, Mazandaran müəllim bir söz deməyib.
-Bu, belə olmayacaq. – Müsrət kənara çəkilib telefonu çıxartdı. – Gərək Səfər müəllimə zəng vu-

rum. – Aloo, Səfər müəllim, mənəm, Müsrətdir, Apellyasiya Məhkəməsinin qabağında gözləyirik. Düz 
iki saatdır, Mazandaran müəllim, hələ ki, qəbul eləmir, siz ona bir daha xatırladın. O günü deyirdiniz 
tapşırmışam... yaxşı... yaxşı... gözləyirik. – Telefonu bağlayıb maşına tərəf getdi.

-Mazandaran müəllim çağırsa, deyərsiniz. – Orduxan Mirzə də onun arxasınca maşına tərəf getdi. 
Salehin avtomobilinin yanına çatmışdılar ki, polis çavuşu arxasınca səsləndi.

-Mazandaran müəllim sizi gözləyir.
Orduxan maşının qapısını açıb oturmaq istəyən Müsrətlə birlikdə tələsik geri qayıtdılar. Pasport-
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larını polis çavuşuna verib içəri keçdilər. İti addımlarla pilləkənlərlə yuxarı qalxıb ikinci mərtəbəyə 
çatdılar. Axtarıb qapısının üzərində “Qəbul otağı” yazılmış sədrin kabinetini tapdılar. Qapını açıb içəri 
girdilər. Katibə onları görən kimi:

-Zəhmət olmasa, dəhlizdə gözləyin, – dedi. – İndi çağıraram.
Qapı açıq olduğundan Mazandaran Burcanadzenin qəbulunda başqa bir adamın olduğunu görən 

Orduxan Mirzə fikirləşdi ki, görəsən, Səfər müəllimin zəngindən sonra onları qəbul edirlər, yoxsa qay-
daya müvafiq olaraq? Ümumiyyətlə, Səfər müəllim, doğrudanmı Burcanadzeyə zəng vurub? Nədənsə, 
bu müəmmalar son vaxtlar onu rahat buraxmırdı.

-Bax, Müsrət, tələsmə, təmkinlə danış. Aidiyyatı olmayan artıq sözlərdən qaç. Mahiyyəti üzrə tələ-
bini et. 

Orduxan Mirzə elə bu sözləri demişdi ki, katibə onları çağırdı və özü də onlardan əvvəl dəftərini 
qoltuğuna vurub sədrin otağına keçdi. Orduxan Mirzə Mazandaran müəllimin bu xudpəsəndliyindən 
təəssüfləndisə də özünü o yerə qoymadı. Heç Müsrət də narahat olmadı, baxmayaraq ki, sədrin belə 
hərəkətindən bir az pörtmüşdü.

Qabaqda Orduxan Mirzə, arxasınca da Müsrət sədrin otağına keçdilər. Yaxınlaşıb hər ikisi sədrlə 
əl tutub salamlaşandan sonra T şəkilli stolun ətrafında qoyulmuş stullarda deyil, divar boyu düzülmüş 
stullarda əyləşdilər. Mazandaran Burcanadze də onların bu cür rəsmi qəbulundan alındıqlarını görüb 
söhbəti özü başladı.

-Mən bir ildən çoxdur ki, Şimal bölgəsində bu vəzifədə çalışııram. İndiyədək heç kimlə təkbətək 
görüşməmişəm, heç çay da içməmişəm. Nə də kimi isə təklikdə qəbul etməmişəm. Buranın camaatı bir 
az başqa cürdür, sözbazdır. – deyib katibəyə işarə vurdu. – Buyurun, eşidirəm.

“Çox inanmaq istərdik, sizin gülməşəkər, mübarək sözlərinizə, cənab Burcanadze! Görünür, sən 
də Şeyx Nəsrullah kimi xurma yeyib, dolanırsan...”

-Bilirsiniz, Mazandaran müəllim, biz taleyin dolanbac oyununa tuş gəlmişik. İyul ayının birində 
“Gizli Bakı” qəzetində bir məqalə dərc olunub. Bundan sonra iddiaçı Lazım Nəhmətuşağı özünü du-
ruya çıxarmaq məqsədilə məhkəməyə müraciət edib. Hakim Brusel Məmmədov isə müəllifə on min, 
qəzetə isə beş min manat cərimə kəsib. Belə bir ədalətsizliyə görə biz Apellyasiya şıkayəti vermişik.

-Hə, nə isə tanış gəlir bu məsələ, deyəsən, məktub da göndərmişdiniz.
-Bəli, mən sizə məktub göndərmişdim. Orada təfsilatı ilə bəhs etmişəm.
-Kimdir bu Lazım Nəhmətuşağı? – Mazandaran Burcanadze bu sualı verənədək səmimi olmağa 

çalışırdı, amma bu sualı səsləndirəndə səsindəki titrəyiş apaydın sezilirdi. Bunu Müsrət hiss etməsə də 
artıq Orduxan Mirzəyə hər şey beş barmağı kimi aydın idi.

-Lazım Nəhmətuşağı, quldur, qaniçən, ən alçaq, yaramaz işlərə əl atanın biridir. – Müsrət qızışdı. 
– Mənim ərazimi zəbt edib, əmlakımı mənimsəyib. Qardaşımın ölümündə onun əli var. Mən onun 
əlindən başımı götürüb bölgəni tərk etmişəm. Neujeli bir insaf yoxdur bunlarda? Nə polis baxır, nə 
prokurotur, nə emteen. Hamısı susurlar. Çünki İcra Hakimyyətinin başçısı onun arxasındadır, bölgədə 
hamı Lazımı müdafiə edir. Məhkəmə də onun xeyrinə qərar çıxardır. Axırı bir gün mənim əlimdən 
xəta çıxacaq. Mən bilmirəm nə edim? – Müsrət görüşdən qabaqkı məsləhətlərə məhəl qoymadan özü-
nün vacib bildiyi nə vardısa üyüdüb tökdü.

-Hə, indi nə problemdir? – Mazandaran Burcanadze tam soyuqqanlılıqla soruşdu. – Apellyasiya 
şikayəti vermisinizsə, baxılacaq.

-Məsələ ondan ibarətdir ki, Mazandaran müəllim, – Orduxan Mirzə müdaxilə etdi. – bizim rastlaş-
dığımız haqsızlığın nişanəsinə rəhbərlik etdiyiniz Apellyasiya Məhkəməsində də tuş gəldik.

-Bilirsiniz, Şimal bölgəsi spesifik ərazi vahididir. Mən axı sizə dedim. Elə bunun ucbatından mən 
bu bölgədə bir nəfərlə də olsun çay içməmişəm. Burada işə ədalətli baxmaq mümkünsüzdür. Hökmən 
bir tərəf narazı qalacaq. Nə etsəm, necə etsəm, mümkünsüzdür, bilirsiniz niyə?

-Niyə?
-İndi mən danışım, siz qulaq asın. Mən uzun müddət vəzifələrdə işləmişəm. Ağdam Rayon Məh-

kəməsində, Ali Məhkəmədə, Ağır Cinayətlərə dair Hərbi Məhkəmədə və digər mühüm yerlərdə iş-
ləyərkən heç vaxt belə situasiyalarla rastlaşmamışam. Özüm də mütəmadı olaraq qədim kitabları oxu-
yur, bölgələrin hüququ tərzi ilə maraqlanıram. Görüm, qazılar, kəndxudalar, indiki hakimləri əvəz 
edən digər məsul vəzifəlilər bu prosesləri necə həyata keçiriblər. Bax, bu bölgədə uzun müddət ədalət 
hakimi olmuş bir urus on səkkizinci əsrdə Peretburqa belə bir məlumat göndərib: “Burada işə ədalətlə 
baxmaq mümkünsüzdür. Çünki baş vermiş hadisə ilə bağlı məhkəməyə ifadə vermək üçün dəvət olun-
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muş şahidlər ya bir, ya da digər tərəfin yaxın qohumlarıdır. Onlar öz ifadələrində baş vermiş hadisəni 
ya dəhşət dərəcədə şişirdir, ya da kiçildərək heçə endirirlər. Məsələn, bu yaxınlarda baş vermiş bir 
hadisəni əyani göstərmək olar. Belə ki, Uzun Həsən adlı birisinin dörd atı Üçpapaq Nağının bostanına 
girib dirriyini dağıtmışdı. Məhkəmədə iştirak edən şahidlər Uzun Həsənin və Üçpapaq Nağının yaxın 
qohumları idilər. Uzun Həsənin şahid qohumları ifadə verərək, əslində heç bir dirriyin dağıdılmama-
şını isbatlamağa çalışırdılar. Onlar atları az qala dovşan boyda təsvür edir, dirrikdə ayaqlarının sadacə 
izi düşdüyünü vurğulayırdılar. Üçpapaq Nağının qohumları olan şahidlər isə yaxalarını cırıb sübuta 
yetirməyə çalışırlar ki, sanki bostana at yox, gəmi boyda ayğırlar girib, bütün dirriyi darmadağın edib-
lər. Yazıq Nağı bu il nə edəcək? Payızda heç bir məhsul toplaya bilməyəcək. Xəzinənin töycüsünü, 
digər vergiləri nə ilə ödəyəcək? Ailəsini necə dolandıracaq? Qışdan necə çıxacaqdır?” Baxın, bölgədə 
real vəziyyət belədir. Heç nə dəyişilməyib, hər şey o vaxt necə vardısa, eləcə də qalıb.

-Mazandaran müəllim, iş burasındadır ki, ötən ildən başlayaraq Müsrətlə Lazım arasında məh-
kəmə çəkişmələri gedir. Bu proses Şimal bölgə məhkəməsində hakim Brusel Məmmədova həvalə edilir 
və nəticədə Lazımın xeyrinə qərar çıxarılır.

-Burasını başa düşdüm. Brusel yeni hakimdir. Bizdə beləsi haqqında ya pul görməmiş deyirlər, ya 
da deyirlər boynu qoltuq görməyib. Siz tam arxayın ola bilərsiniz, Apellyasiya instansiyasında işə tam 
obyektiv baxılacaq.

-İş burasındadır ki, – Orduxan düz Mazandaran müəllimin gözünün içinə baxdı. – eyni ədalətsiz-
liklə Apellyasiya Məhkəməsində də rastlaşmışıq. 

-İşə Apellyasiyada baxılıb ki? – Mazandaran Burcanadze təəccüblə soruşdu.
-Yox, hələ ki, baxılmayıb.
-Bəs onda nə danışırsınız?
-Məsələ ondadır ki, burada baxmaq üçün həmin iş hakim Maşallah Qulusoya həvalə olunub.
-Bunun elə bir mənası yoxdur. Apellyasiyada işə bir hakim baxmır. Burada işə kollegial şəkildə 

baxılır. Həm də Maşallah Qulusoy təcrübəli hakimdir, Bruselin tayı deyil. 
-Odur ki, biz hər ikimiz Şimal Apellyasiya Məhkəməsinə etirazınızı bildirmişik. Əgər siz söz verir-

sinizsə, etirazımızı geri götürə bilərik.
-Əlbəttə ki, etiraz etmək sizin öz işinizdir. – Mazandaran qıpqırmızı qızarmışdı. Hələ indiyədək, 

görünür heç kim onun üzünə nöqsanını belə qırmızıca bildirməmişdi. – Geri götürə də bilərsiniz, gö-
türməyə də. Sözsüz ki, mən bunu sizə demirəm və irad da tutmuram. Amma söz verirəm ki, işə obyek-
tiv baxılacaq.

Bu vaxt telefona aramsız zənglər gəldi. Katibə qız öz otağına keçib telefona cavab verməkdə oldu. 
Orduxan Mirzə fürsətdən istifadə edib tanışlıq verdi.

-Mazandaran müəllim, siz Ağır Cinayətlərə dair Məhkəmədə işləyərkən bir zabitin işinə baxırdı-
nız. İşə baxmazdan əvvəl məhkəməyə şahid qismində dəvət olunmuş üç zabitlə görüşdünüz, həmin 
üç zabitdən biri mən idim. Sonra da sizin məsləhətinizlə əhatəli çıxış etdim. Taleyin qisməti bu gün 
bizi hansı bölgədə görüşdürür. Bir daha xahiş edirəm, işi nəzarətdə saxlayın. Maşallah Qulusoya etibar 
yoxdur. Heç şübhəsiz ki, o, ötən ildən Lazım Nəhmətuşağı tərəfindəndir. İşi verin, başqa hakim baxsın. 
Biz Maşallah Qulusoyun işə ədalətlə baxacağına inanmırıq.

Mazandaran başını tərpətsə də bir söz demədi, boz sifətini onlardan yana da çəkmədi, sifətinin 
əzələlərini belə tərpətmədən üzlərinə baxmaqda davam etdi. Orduxan Mirzə sağollaşıb üzünü Müs-
rətə tutdu:

-Sözün varsa de, yoxdursa gedək.
-Səfər müəllimin sizə salamı var. O günü zəng edəni deyirəm. 
Müsrət sədrə nəyi isə xatırlatmaq istədi, amma yoldaş Burcanadze bu xatırlatmanı lüzumsuz sayıb 

əhəmiyyət verməyərək özünü eşitməməzliyə vurdu. Katibəni çağırıb çay istədi.

TRANSFORMATOR QALMAQALI

Mazandaran Burcanadzenin qəbulundan çıxanda Müsrətin sifəti pörtmüşdü. Belə halda, sadə, 
bərkə-boşa düşməyən kənd əhlindən olanları, adətən kefikök zənn edirdilər. Nə qədər olmasa da, hər 
adamın işi deyildi, bölgə üzrə böyük vəzifə sayılan yeganə Apellyasiya Məhkəməsinin sədri ilə görü-
şüb istəklərini bildirmişdilər.

Amma Orduxan Mirzə sadəlövh Müsrətdən fərqli olaraq belə ingilis siyasəti yürüdən boğazdan-
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yuxarı ədalət sahiblərindən çox görmüşdü. Odur ki, etiraz ərizəsinin geri götürülüb-götürülməməsi 
məsələsinə konkret bir fakt olaraq Mazandaran Burcanadzenin qabağına kötük kimi diyirlətdi. Sədrin 
qətiyyət göstərə bilməməsindən Orduxan Mirzə onun heç bir iş görməyəcəyini yəqinləşdirdi. Ona bir-
cə şey aydın olmadı. “Mazandaran Burcanadze onları özü qəbul etdi, yoxsa Səfər müəllimin xahişinə 
əsasən?”

Pilləkənlərlə düşərkən Müsrət dilucu Orduxan Mirzəyə eşitdirdi.
-Salehin yanında çox şey danışmayaq. Səfər müəllimin də adını çəkmə. Sadəcə, Saleh bilsin ki, qə-

bulda olduq. İşə ədalətli baxılması üçün xahiş etdik. Mazandaran müəllim də söz verdi ki, ağlınız bölgə 
məhkəməsinə getməsin, bu mərhələdə işə ədalətli baxılacaq.

Avtomobilə yaxınlaşanda Saleh maşında oturduğu yerdə yuxuya getmışdi. Pəncərəni döyəcləyib, 
onu yuxudan oyatdılar.

-Nə xəbərdir, balam? – Yuxudan ayılıb gileyləndi. – Qovhaqaç düşüb, yoxsa yenə Nəhmətuşağının 
dəstəsi üstümüzə gəlir?

-Kimdən qorxursan, kim gələ bilər sənin üstünə?
-Heç kimdən qorxmuram. Amma son vaxtlar hamısı mənim üstümə gəlir. Zina uşaqları gəlir, ana-

ları qocaldığındandır, nədəndir, daha bölgədə ona yaxın duran yoxdur. Uşaqları yığışıb üstümə gəlir 
ki, bəlkə, analarını mən... o məsələ... Nəhmətuşağı elə hamısı gəlir, qəbiristanlıqdakı ölülərini bu hən-
dəvərdə bir mənə söydürməyiblər. İstəyirlər mən də onları yağlayım. İmkan vermirlər ki, rəhmətliklər 
heç olmasa o dünyada rahat yatsınlar. 

Danışa-danışa Saleh maşını işə saldı. Bu zaman Orduxan Mirzə ilə Müsrət maşında yerlərini rahat-
lamışdılar.

-Tez ol, Polis İdarəsinə sür, gecikirik. – Müsrət tələsdiyini bildirdi.
-Ora mənim ikinci evimdir. Növbə ilə bir həftə Zinauşağı, o biri həftə də Naxələf oğlu məndən 

şikayətə gedir. Bu vələduznalar da gözləyirlər, elə ki, axşam düşür, çağırırlar. Bilirlər ki, izahat yazası 
deyiləm. Gecə saat ikiyə, üçədək saxlayırlar, sonra da hara gedəsən, ya elə müstəntiqin otağında, tap-
çanın üzərində uzanıb yatıram, ya da növbətçinin tapçanında. – Sözünə bir az ara verib davam etdi. 
– Vallah, belə yaşayış olmaz. Bir şey fikirləşmək lazımdır. Deyin görək, nə edə bildiniz? Mazandaran 
ayısı ilə danışa bildinizmi?

-Onunla danışmaq üçün gərək Mazandaran pəhləvanı olasan, elə belə, bir-iki kəlmə ağzımıza gələ-
ni dedik.

-Siz nə qoyub, nə axtarırsınız? Hər şey artıq Maşallah müəllimlə danışılıb. Lazım transformatoru 
qəbələlilərə 3800 yeni manata satıb. Üstünə də min iki yüz manat qoyub verib Maşallaha ki, qətnamə 
qüvvədə qalsın.

-Pulu kim verib hakimə, Lazım özü? – Orduxan Mirzə inadla soruşdu. – O, bilmir ki, indi rüşvət 
verən də, rüşvət alan kimi eyni məsuliyyət daşıyır?

-Bizim idarədə danışırlar ki, işi hakim Bruselin əli ilə görüblər. – Başını döndərib arxa oturacaq-
da kirimişcə oturan Müsrətə baxıb göz basdı. – Əyə, bu oğlan lap fil qulağında yatıbmış. Görmür ki, 
Azərbaycanda son illər rüşvət üstündə adam tutmurlar. Amerikadakı Con tapşırıb ki, rüşvət alanlarla 
işiniz olmasın, imkan yaradın dolansınlar, onda hec kimin sizinlə işi olmayacaq. Axı Amerikada yaxşı 
bilirlər ki, rüşvət milləti məhv edən ən güclü epidemiyadır. Bizim kimi dikbaş, quru təkəbbürlü millət 
isə Amerikaya heç zaman lazım deyil.

-Saleh, ehtiyatlı danış, maşınında juçok-zad qoyarlar, sonra kələyini kəsərlər, bizim yanımızda da-
nışdın, bir də heç yerdə belə şeylər danışma. – Orduxan Mirzə astadan dilləndi.

-Mən heç kimdən qorxmuram.
-Sən özünüzünkülərə arxayınsan. Ancaq unutma ki, ilanın ən zəhərlisi elə sənin etibar etdiyin 

idarənin əməkdaşlarıdır. Onların çaldığı heç vaxt dirçəlmir. Sən onlara çox da bel bağlama, bir də gör-
dün elə özləri sənin torbanı tikib atdırdılar içəri.

Polis idarəsinin qarşısına çatdıqlarında Saleh maşını sağ cərgəyə verib saxladı. Orduxan Mirzə 
maşından yerə düşə-düşə sözünü zarafatla yekunlaşdırdı.

-Çox bizim idarə, bizim idarə deyirsən. Bu sözləri sənə orada öyrədiblər, yoxsa yuxusuz gecələr 
müstəntiqin tapçanında uzanıb xəyala daldığın zaman gözünə görsənən cin-şeytanlardan eşitmisən?

Saleh cavab vermədi. Maşının qapılarını bağlayıb Müsrətlə Orduxanın arxasınca Polis idarəsinə 
yollandı.

Müstəntiq Qasımov onları qapıda cox gözlətmədi. Yanındakı polis mayorunu yola salıb dəhlizə 
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çıxdı.
Keçən bu beş-altı dəqiqə ərzində Orduxan Mirzə ikinci mərtəbəyə qalxıb dəqiqləşdirdi ki, transfor-

matorun itməsi barədə nə Müsrətin, nə də onun adından Salehin ərizəsi dəftərxanaya daxil olmayıb. 
İstənilən halda, belə bir sənəd qeydə alınmamışdı. Belə çıxır ki, Salehin səhər-səhər dediyi kimi ərizə 
başqa sənədlər ilə müstəntiq Qasımovda olub. Müstəntiq də icraata xitam verib sənədləri arxivə gön-
dərib. Onda bəs Müsrətlə Saleh nədən həmin qərardadı Orduxandan gizlədirdilər? İtən trasformator 
kimin idi? Əlbəttə ki, Müsrətin. Onun tapılması da Müsrətə lazım idi, nəinki Orduxan Mirzəyə. Sadəcə, 
sadəlövh Müsrəti öz nümayəndəsi Saleh aldadırdı. İlk baxışdan belə görünürdü, amma bunu demək 
olardımı? Bax, bunları Orduxan demək istəyirdi, ancaq... demirdi. Görəsən, desəydi, əhəmiyyəti ola-
caqdımı? Müsrət buna inanacaqdımı?

-Siz bir az dincəlin, mən əvvəlcə Orduxan Mirzənin ifadəsini alacağam. – Müstəntiq Qasımov Sa-
lehlə Müsrəti dəhlizdə saxlayıb Orduxanı otağa dəvət etdi.

Özü baş tərəfdə kompyüterin arxasına keçib Orduxana oturmaq üçün yer göstərən müstəntiq ilk 
əvvəl ifadəsini aldığı adamın pasport məlumatlarını kompyüterin yaddaşına yerləşdirdi. Bu zaman 
Orduxan səhər-səhər yarımçıq tanış olduğu işi yekunlaşdırmağa çalışdı. O, hansı tarixdə transformato-
run itməsi ilə bağlı araşdırma aparılması məqsədilə Polis İdarəsinə müraciət məktubu ünvanlamışdı?

MƏKTUBUN ÜNVANI SƏHV DÜŞÜB

Maraqlı bir təzad üzə çıxmışdı. “Gizli Bakı” qəzetindən Polis İdarəsinə göndərilən məktub bölgə 
məhkəməsinin hakimi Bruselə çatdırılmışdı. Orduxan elə bildi ki, Brusel qeyri-leqal rəhbər kimi böl-
gənin bütün iş sistemini nəzarətə götürüb. Nəhmətuşağı ilə bağlı poçta daxil olan bütün məktublar 
əvvəlcə ona çatdırılmalı, sonra məsləhət bilsə, təyinatı üzrə ünvana göndərilməlidir. Amma həmin 
məktub bölgə məhkəmə sədrinin müşayiət məktubu ilə Polis İdarəsinə göndərilmiş və yeni rəis polis 
polkovnik-leytinantı Azad Məmmədovun dərkənarı əsasında icraata qəbul olunmuşdu.

-Mübariz müəllim, Polis şöbəsinə ünvanlanan məktub məhkəməyə necə gedib?
-Görünür, poçtalyon səhvən aparıb onlara verib.
-Yaxşı, deyək ki, poçtalyon məktubu səhvən aparıb məhkəməyə çatdırıb, bəs onlar nə üçün polisə 

ünvanlanmış məktubu qəbul ediblər, geri qaytarmayıblar? – Orduxan qovluqdakı sənədlərə baxdı. 
Qovluqda transformatorun itməsi haqqında məqalə dərc edilmiş qəzetin nüsxəsi, məhkəmə sədrinin 
məktubun geri qayıtması haqqında müşayiət məktubu, redaksiyanın məktubunun özü və onların qo-
yulduğu konvertdən başqa hələ ki, əlavə heç bir sənəd tikilməmişdi. – Maraqlıdır, konvertin üstündə 
rayon Polis şöbəsinin adı aydın yazıldığı halda poçtalyon necə səhv sala bilər? 

“Deyərdilər ki, hakim Brusel burada Lazımın işi ilə bağlı hər şeyə nəzarət edir. Qoy, etsin. Bu mək-
tubu onun oxuması nəyi dəyişə bilər ki?”

-Orduxan müəllim! – Müstəntiq baxdı ki, baş redaktor öz aləmindədir. Nə isə araşdırmaq niyyə-
tinə düşüb, tez sual verməyə başladı ki, onu fikrindən yayındıra bilsin. – Deyin, görək, sizin Müsrət ilə 
qohumluğunuz varmı?

-Mən buradan harda isə dörd yüz kilometrilik bir məsafədə doğulub böyümüşəm. Onunla heç bir 
qohumluğum yoxdur. Erməni vəhşilərinin rayonumuzı işğalı nəticəsində didərgin düşən qohumları-
mızdan heç kim Müsrətin yaşadığı ərazilərin yaxınlığında belə məskunlaşmayıblar. Onu tanıdığım sırf 
məhkəmə predmeti ilə əlaqədar sentyabrın birində burada məhkəmə prosesində olub.

-Onda hansı maraq sizi ona kömək göstərməyə vadar edib?
-Hər bir vətəndaş kimi onun da istənilən redaksiyaya müraciət etmək hüququ var, o da həmin vaxt 

bizə müraciət etdi. Biz də redaksiya olaraq məsələyə müdaxilə etməyi qərara aldıq.
-Müsrət sizə rəsmi müraciət etdi, yoxsa qeyri-rəsmi?
Müsrət redaksiyaya rəsmi ərizə yazıb müraciət etməmişdi. Sadacə transformatorun itməsi ilə bağlı 

Orduxan Mirzəni görüşlərin birində məlumatlandırmşdı. Onu da bildirmişdi ki, həm özü, həm də 
nümayəndəsi Saleh Polis idarəsinə şikayət ərizəsi yazıb müraciət etsələr də, Polis idarəsində heç bir 
araşdırma aparılmır, heç onlara bu barədə cavab da verilmir. Bundan sonra Orduxan redaksiyanın 
adından Polis idarəsinə sorğu göndərməyi planlaşdırmışdı. Odur ki, əvvəlcə transformatorun itməsi 
barədə qəzetdə məqalə dərc etdirdi və dərc olunmuş məqalə olan qəzet nüsxəsini də sorğu məktubuna 
qoşma olaraq əlavə edib Polis idarəsinə göndərdi.

-Bəli, o, redaksiyaya rəsmi məktub göndərib. Həmin məktub bir il müddətində redaksiyada saxla-
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nacaq. Sözün düzü, transformatorun itməsi haqqında o, haradasa sentyabrın son on günlüyündə xəbər 
vermışdı. Demişdi ki, bu barədə rayon Polis idarəsinə şikayət verib. Sonra ikinci, yoxsa üçüncü dəfə 
görüşəndə bildirdi ki, bəs Polis idarəsində heç bir araşdırma aparılmır, nədirsə bizə cavab vermirlər. 
Mən onun nəzərinə çatdırdım ki, redaksiyaya müraciət ünvanlasa işə biz də müdaxilə edib, sorğu 
göndərə bilərik. O, dərhal, gözləmədən bunu etdi. Mən qəzetdə müvafiq məqalə dərc etdirdim və sizə 
sorğu göndərdim. – Orduxan aram-aram danışdı, çünki o, danışdıqca müstəntiq kompyüterdə yazırdı.

-Lazımla nə düşmənçiliyiniz var?
-Lazım Nəhmətuşağının bu günədək sifətini görməmişəm, səsini eşitməmişəm. Onunla da heç bir 

düşmənçiliyim yoxdur. Haqqında redaktoru olduğum “Gizli Bakı” qəzetində Müsrətin ərizə-məqaləsi 
dərc olunub. O, isə bu məqaləyə görə bizi məhkəməyə verib.

-Yaxsı, deyirsən ki, Müsrətlə heç bir qohumluğun, dostluğun yoxdur?
-Mən Müsrətlə hələ qarşı-qarşıya oturub çay da içməmişəm. Bizim nəinki qohumluğumuz, heç 

dostluğumuz da yoxdur.
Müstəntiq Qasımov yazmağı dayandırıb ayağa qalxdı.
-Necə yəni qabaq-qabağa oturub bir stəkan çay da içməmisiniz? Siz bölgədə qonaqsınız, bizdə 

qonağa gözümüz üstündə yer var. Əgər Müsrət sizi qonaq etməyibsə indi mən təşkil edərəm, siz qa-
baq-qabağa oturub çay içərsiniz. 

O, bu sözləri deyib qapını açdı. Bayaqdan dəhlizdə durub gözləyən Müsrətlə Salehi içəri dəvət 
etdi. Sonra dəhlizə çıxıb kiməsə çay sifariş verdi və tez də geri qayıtdı. Əlindəki yazını yekunlaşdı-
ran kimi Müsrəti danışdırıb ifadəsini kompyüterdə yığmağa başladı. İki dəfə Saleh müadaxilə etməyə 
cəhd göstərsə də Orduxan Mirzə onu dayandırdı.

-Saleh müəllim, siz burdasınız. İstədiyiniz qədər məlumat verə bilərsiniz. İndi təmkinli olun, 
müstəntiq Müsrətin ifadəsini doğru-dürüst qeydə alsın.

Bu vaxt çayçı bir çaydan çay gətirdi. Saleh çaydanı götürüb armudu stəkanlara çay süzdü. Hamı-
dan tez Orduxan Mirzə stəkanı götürüb çayı bəh-bəhlə, xüsusi bir iştahla içməyə başladı. Çoxdandı 
bulaq suyundan dəmlənmiş çaya həsrət olan kimi çayı elə içirdi ki, elə bil şərbət içir. Belə çay içməkdən 
nəinki müstəntiqin, lap özünün də xoşu gəldi.

Daha heç vaxt, heç yerdə deyə bilməyəcəkdi ki...
-Müstəntiq çayının ayrı ləzzəti var... – Orduxan Mirzə eyham vurdu, yəni bu çay da Müsrətin de-

yil...
Çayı içə-içə müstəntiqə baxdı. Müstəntiq də ona baxıb gülümsəyirdi, deyəsən, elə o da belə düşü-

nürdü.

ÇAĞRILMAMIŞ QONAQLA KAFEDƏ GÖRÜŞ

Müstəntiq Mübariz Qasımovun yanından çıxan kimi “Qovaq” kafesinə gəldilər.
-Burda çox yaxşı piti bişirirlər. – Saleh təklif etdi.
-Ordubadda nüsnüslülərin bişirdiyi qədər dadlı piti heç vaxt yeməmişəm. – Bunu Orduxan Mirzə 

bildirdi. 
-Sən axı burda olmamısan... “Qovaq” kafesinin aşbazı Qasım kişinin bişirdiyi pitidən yeməmisən... 

Ona görə belə danışırsan...
-Nə deyirəm ki... İndi yeyib dadına baxarıq.
Piti doğrudan da Orduxana dadlı göründü. Bunu Saleh də, Müsrət də hiss elədilər. 
-Gördün? Saleh deyəndə sözünü qəribçiliyə salırdın... – Müsrət eyham vurdu.
-Düzdür, dadlı bişib, həm də iştahla yeməyim aclıqdandır, səhərdən yemək yeməmişik. Eləcə 

müstəntiqin aldığı çayı içdiyimizdir. 
-İndi nə deyirsən? – Saleh soruşdu. 
-Dadlı olmağına dadlıdır, amma nüsnüslülərin bişirdiyi pitiyə çatmaz.
-Yaxşı görək. – Saleh narazı-narazı əlini yellədi. 
Müsrət hesabı ödəmək üçün kabinetdən çıxdı. 
-Sən otur. – Saleh də ayağa qalxdı. – Mən ədəbxanaya dəyib gəlirəm.
-Bəlkə birlikdə qalxaq?
-Yox, Müsrət çay sifariş verəcək. Çay içib qalxarıq.
Saleh təzəcə çıxmışdı ki, başında kepka, əynində qara gödəkçə olan orta yaşlı bir kişi kabinetə daxil 
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oldu.
-Xoş gördük, Orduxan Mirzə. – Ayaqüstü salamlaşıb zəndlə onun gözünün içinə baxdı. – Gözlə-

mirdiniz?
-Xoş gördük. – Orduxan Mirzə təmkinini pozmadan onu cavablandırdı.  – Madam ki, özünüz gəl-

diniz, buyurun, əyləşin. 
-Siz məni tanıdınız? Biz axı birinci dəfədir görüşürük.
-Görüşməyimizin nə əhəmiyyəti var. Tanımaq üçün görüşməyə ehtiyac yoxdur. Kim olduğunuzu 

təxmin etdim.
“Qonaq” onunla üzbəüz oturdu.
-Həə... Nəhayət ki, biz görüşdük...
-Hə, görüşəndə nə olur ki?
-Bir neçə aydır sizinlə görüşmək istəyirdik. Dəfələrlə dəvət etmişik, amma hər dəfə siz yayınmısı-

nız, görüşmək istəməmisiniz. 
-Heç nə başa düşmürəm...
-Ancaq deməyin ki, xəbəriniz yoxdur...
-Axı siz kimsiniz? Biz nəyə görə görüşməliydik? Mənim burada görüşəsi heç kimim yoxdur...
Kabinetin qapısı açıldı və əlində çay dəstgahı olan ağxalatlı ofisiant içəri keçdi. Orduxan ofisiant-

dan Müsrətlə Salehi soruşmaq istədi, amma podnosda iki armudu stəkan görüb soruşmadı. Anladı 
ki, çağrılmamış qonağın gəlişindən Müsrətlə Salehin xəbəri var. Odur ki, onu kabinetdə tək buraxıb 
çıxıblar. 

Çağrılmamış qonağın işarəsi ilə ofisiant podnosu masanın üstünə qoydu, çayları süzüb təzim 
edərək kabinetdən çıxdı. Orduxan başa düşdü ki, çağrılmamış qonağı kafedə də yaxşı tanıyırlar. O, hər 
kimdisə, böyük adamdı, bunların üstündə nüfuzu yuxarıdır.

-Eşidirəm sizi... – Orduxan ciddi görkəm aldı. 
-Çayınızı rahatlıqla için.
Orduxan qabağındakı armudu stəkana baxdı, çay buğlanırdı.
-Mən yeməkdən sonra çay içmirəm. İçsəm də bir-iki saatdan sonra içirəm...
-Həə, belə de... Deməli, dədə-baba qaydalarına əməl edirsiniz...
-Bəs necə... Bunu ofisiant da bilir. Görmürsünüzmü, iki stəkan gətirib, Müsrətlə Salehə...
-Onda birbaşa mətləbə keçək. – Çağrılmamış qonaq, deyəsən, eyhamı başa düşdü.
-Buyurun, sizi dinləyirəm.
-Yaxşısı budur, bizim şöbəyə gedək, orda həm çay içərik, həm də yaxşı-yaxşı söhbət edərik. 
-Mən bu gün şöbədə olmuşam. Müstəntiqlə görüşmüşəm, izahatımda da hər şeyi açıq-aydın yaz-

mışam. Əgər nə isə dolaşıq məsələ varıydısa, gündüz iş vaxtı deyərdilər. İndi axşamdır, mən şöbəyə 
gedə bilmərəm... Həm də hazırlaşıram, bir saatdan sonra avtobusla yola çıxasıyam.

-Avtobusa görə narahat olmayın... Növbəti avtobusların biri ilə yola salarıq, gedərsiniz...
Növbəti avtobus burdan beş saat sonra çıxacaq, Bakıya da səhər tezdən çatacaqdır. O mənə sərf 

eləmir. Mən indi çıxmalıyam ki, gecəni öz evimdə gecələyim, ailəm, uşaqlarım narahat olmasınlar. 
-Avtobusların qrafikini gör necə də dəqiq bilirsiniz... Bizim çağırışımıza isə məhəl qoymursunuz. 
-Mən indicə dedim ki, şöbədə olub izahat yazmışam. Əgər məhəl qoymasaydım, gəlməzdim...
-İzahat yazdığınız bizim şöbə deyil, başqa şöbədir. – Çağrılmamış qonaq cibindən vəsiqə çıxardıb 

Orduxanın gözü önündə tutdu və tez də bağladı. Orduxan Federal Təhlükəsizlik Komitəsinin vəsiqə-
sində yalnız çatdırıb onun soyadını oxuya bildi: “Bəşirov”.

-Aydındır, cənab Bəşirov. – Orduxan eyni qətiyyətlə bildirdi. – Mənim sizin şöbə ilə bağlı heç bir 
işim yoxdur. 

-Necə yoxdur? Bizim şöbənin qonağı kimi bölgənin bərkgedən restoranlarında yeyib-içirsiniz, Ba-
kıya qayıdanda da halvaxanalardan pay qəbul edirsiniz, amma deyirsiniz ki, bizim şöbə ilə heç bir 
işiniz yoxdur...

Araya sükut çökdü.
“Orduxan, yaman yerdə axşamladın!.. Saleh düz əməl sahibi deyilmiş... Nahaq onlara ilişdin... 

Gərək məhkəməyə düz gəlib... düz də gedəydin... Xalidə demişkən... bunlardan gen gəzsəydin...”
-Narahat olmayın! – Bəşirov sükutu pozdu. – Biz dostlarımızı güdaza vermərik. Bunu tanışlıq üçün 

dedim. Xəbəriniz olsun ki, bizim hər şeydən məlumatımız olur.
-Narahat deyiləm. “Qonağa zaval yoxdu”, deyiblər. Hardasa halva almışam, pulunu götürməyib-
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lər deyə qonağa pay adıyla yapışdırmaq düzgün deyil.
-Gerçəkdən sizinlə görüşməyimiz vacibdir...
-Nədir o vacib məsələ – Lazımın donoslarımı? Yoxsa bir vaxtlar bölgəni alt-üst edən çaxnaşmaçıla-

rın sərbəst şəkildə azadlıqda dolanmalarımı?
-Hər şeyin öz yeri və vaxtı var. Səbrli olun.
-Mən sıravi jurnalistəm. Nə hökumət, nə də hökumət orqanı deyiləm ki, belə parazitlərlə mübarizə 

aparam. Prokurorluq var, polis var, məhkəmə var, ən nəhayət, siz varsınız. Araşdırın, saf-çürük edin...
-Elə biz də bunu istəyirik.
-Çox yaxşı. Ancaq deməyin ki, mən mane oldum... Siz araşdırmaq istəsəydiniz ötüb-keçən səkkiz 

ildə araşdırmışdınız... Sizin araşdırmanızın bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. 
-Bizim öz metodlarımız var. Araşdırmanı müxtəlif üsullarla həyata keçiririk.
-Xahiş edirəm, məni bu işə qatmayın...
-Sizə göndərilən materiallardan bir hissəsini dərc etdirməliydiniz ki, biz qalan məsələlərə də ay-

dınlıq gətirə bilək. 
-Bunu başqa jurnalist, başqa, tirajı və əhatəsi daha geniş olan başqa qəzet vasitəsilə də edə bilərdi-

niz. Özü də indi yox, lap əvvəldən...
-Rəis yenidir. Məsələni də o, qaldırıb. Həm də diqqət mərkəzində sizsiniz... Sizinlə işləmək onqat 

artıq nəticə verəcəkdi...
-Mən o materialları dərc edib yaya bilməzdim. Hadisələrin üstündən otuz ildən artıq vaxt keçib. 

Hökumət dəyişib, quruluş dağılıb, yeni dövran başlayıb. O dövrün öz qayda-qanunu vardısa, indinin 
də öz incəlikləri mövcuddur. Bir də heç kim inanmayacaqdı ki, jurnalist belə materialları əldə edə bilib. 

-Deyirsiniz yəni, Lazım o dövrdə düz hərəkət edib?
-O dövrdə, görünür, vəzifədə olanlar ondan belə tələb ediblər. Bir də insanlar indikindən təmkinli 

davranırdılar. İndi keçmişdəki sirlər aşkarlanarsa, gənclər dözümsüzlük nümayiş etdirə bilər. Lap ki-
minsə oğlu, nəvəsi Lazıma xəsarət də yetirər.

-Buna görə narahat olma. Hər şey nəzarətimizdədi.
-Nə bilim. Mən belə düşünürəm. 
-Madam ki, çay içmirsiniz, onda burda oturmağın lüzumu yoxdur. Gedək şöbəyə, söhbətimizi 

orda davam etdirərik.
-Məncə, bizim başqa söhbətə ehtiyacımız qalmadı...
-Eh, Orduxan, Orduxan! Olmaya bizim şöbəyə getməyə qorxursan? Sən axı qorxan adama oxşa-

mırsan...
-Mən on il ermənilərlə üzbəüz səngərdə oturmuşam, onlardan qorxmamışam. İndi öz millətimin 

təhlükəsizlik nümayəndələrindənmi qorxmalıyam?
-Afərin! – Bəşirov astadan dilləndi. – Mən belə də düşünürdüm. Axır ki, biz bir-birimizi başa düş-

dük.
Hər ikisi ayağa qalxıb otaqdan çıxdılar. Həyətdə dayanan göy “Niva” onları gözləyirdi. Bəşirov 

keçib öz yerində oturdu. Sürücü tez maşından yerə düşdü. Oturacağını qabağa əydi ki, Orduxan rahat 
keçib əyləşsin.

Orduxan maşına əyləşəndən sonra pəncərədən restoranın yan-yörəsinə boylandı, Müsrətlə Saleh 
gözə dəymirdi, heç onların birlikdə gəldiyi Salehin maşını da orda yoxuydu. “Off! Bunlar nə cür adam-
lardır?! Məni nəyə görə tək qoyub qaçıblar?!” 

ŞÖBƏNİN MƏTBƏXİNDƏ

Bəşirov sükanı sağa burub maşını ehmal-ehmal darvazanın ağzına sürdü. Kimsə arxadan darvaza-
nı açıb onları həyətə buraxdı. Bəşirovla Orduxan maşından düşəndə arıq, ucaboy kişi – çox güman ki, 
qarovulçu idi, darvazanı bağlayıb onlara tərəf gəldi. 

-Yusif müəllim, yatmamışdın ki? – Bəşirov yarızarafat, yarıciddi soruşdu. 
-Yoox, yatmamışdım. – Çəlimsiz uzundraz başını bulayıb dərhal, bir az da təşvişlə cavab verdi.
-Bax, yatma haa... üşüyərsən! – Bəşirov canıyananlıq göstərdi.
-Yoox... yatmaram... – Uzundraz bir anlıq yerindəcə quruyub qaldı.
Orduxan uzundrazda bir səylik, anormallıq duydu. “Salehin dediyi Yusif müəllim budurmu? Ağ-

lına cəyən əkəsən, ay Saleh Yusifli, məni bununlamı görüşdürmək istəyirdin?”
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Bəşirovun “Yusif müəllim” deyə müraciət etdiyi çəlimsiz də Orduxanın ona diqqətlə baxdığını 
görüb hərəkətə gəldi, birdən-birə qırışığı açıldı və ehmal-ehmal yaxınlaşdı.

-Bəşirov, deyəsən, bizə qonaq gəlib... – Uzundraz Orduxana baxıb əlindəki sumkaya işarə elədi.
Bəşirov eşitmirmiş kimi əhəmiyyət vermədi. 
-Gör necə də dayısına oxşayır... – Uzundraz həyətin zəif işığında gözlərini Orduxanın gözlərinə 

zillədi.
Orduxan təəccübləndi, uzundrazı süzməyə başladı: “Bu çəlimsiz adamaoxşamaz mənim dayımı 

hardan tanıyır?” Uzundrazın soyuq baxışları Orduxanı üşütdü, bir az da dayansaydı titrəyəcəkdi. 
-Sən bunun dayısını da tanıyırsan? –Bəşirov sözgəlişi soruşdu.
-Bəs necə!
-Qalx yuxarı. – Bəşirov Orduxana dedi və qabağa düşüb pilləkənlərlə yuxarı qalxa-qalxa astadan 

pıçıldadı. – Ona çox da əhəmiyyət vermə.
Onlar ikimərtəbəli kürsülü evin pilləkənləri ilə yuxarı qalxdılar. Rayon yerlərində belə binalardan 

istifadə olunması haqqında Orduxan məlumatlıydı, ya keçmişdə adlı-sanlı hansısa bəyin eviydi, ya 
da o stildə tikilmişdi. Zirzəmiyə giriş də binanın içindəndi. Bəylərin dövründə qış azuqəsi saxlanılan 
zirzəmilərdə indi insan saxlayırdılar. Elə içəridən çağırıb danışdırır, sonra geri qaytarırdılar ki, bundan 
da kənarda heç kimin xəbəri olmurdu. Ümumiyyətlə, kənardan müşahidə ilə bu binada baş verənləri 
müəyyənləşdirmək mümkünsüzdü.

Pilləkənləri qalxan kimi Bəşirov qapını açıb içəriyə keçdi, onu heç kim qarşılamadı. Zəif işıqlandı-
rılmış dəhlizin sonuna qədər gedib sola buruldular. 

-Bura bizim mətbəximizdir. – Bəşirov tanışlıq verdi. 
-Mətbəxi neynirik? – Orduxan təəccüblə soruşdu. – Bura yeyib-içməyəmi gəlmişik?
-Yox! Burda qonaqlıq verən yoxdur. – Bəşirov eyham vurdu. – Sadəcə çay içəcəyik. 
-Çayı xaşxanada içmədinizmi?
-Bu çay o çaydan deyil.
“Hərif məni zəhərləməz ki? Ya da narkotikadan-zaddan verib uydurar. Sonra ağ kağızlara qol çək-

dirər, bunlardan nə desən çıxar. Di gəl, bunların felindən qurtar!” Şübhəli fikirlər Orduxanı başına 
götürdü.

-Mən dedim axı. Yeməkdən iki saat sonra çay içərəm. 
-Narahat olma. Bizim çayımız qaynayana, dəmlənənə, sən sənədlərlə tanış olana iki saat gəlib keçə-

cək. İki saat nə vaxtdır ki... 
Bəşirov çaydanın içindəki suyu rakovinaya boşaltdı. Krantı açıb çaydanı yaxaladı, su ilə doldurub 

qaz plitəsinin üstünə qoydu. Əlini dəsmalla qurulayıb qazı yandırdı. Pultu götürüb divardan asılmış 
televizoru işə saldı. Kanalları aşağı-yuxarı təftiş edib ANS-də saxladı. 

-Yenə bunlarda qarmaq atmağa bir xəbər tapırsan. – dedi və sanki indi görürmüş kimi Orduxana 
təklif etdi. – Nabələd adamlar kimi nə durub üzümə baxırsan, otur. Elə bil heç jurnalist deyil, şöbəyə 
birinci dəfədir gəlib...

Bu zaman Orduxanın telefonuna zəng gəldi. Telefonu cibindən çıxardıb baxdı və dərhal yaşıl düy-
məni basıb qulağına yaxınlaşdırdı, zəng edən yoldaşı idi.

-Alo. Eşidirəm.
-Hardasan? – Yoldaşının ilk sualı belə oldu. 
Orduxan telefonu aşağı endirib Bəşirova dedi:
-Zəhmət olmasa, televizorun səsini alın, telefon köhnədir, yaxşı eşidə bilmirəm.
Bəşirov pultu götürüb televizorun səsini azaltdı. 
-Alo, eşidirəm. – Orduxan telefonu yenidən qulağına söykədi. – Eşidirəm, sözünü de...
-Deyirəm hardasan..? Ancaq demə ki, avtovağzaldayam, avtobusdayam, gəlirəm. Səs eşitdim, har-

dasansa səsli-küylü yerdəsən...
-Nədir? Nəsə narahatçılığın var?
-Yoox!..
-Bəs nə yaxşı zəng eləmişdin?
-Elə-belə. Dedim, görüm hardasan...
-İşimi qurtarıb gələcəm...
-Gecənin bu vaxtı nə iş?..
-Yaxşı... İş elə gecə olur də... Bir də... hələ axşamdandı...
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-Səsin niyə belə birtəhərdi..?
-Yaxşı, dedim işimi qurtarıb gələcəm... Gecə saat neçədə olsa da... yola çıxacam...
-Belə narahatam e... bir az...
-Yaxşı, narahat olmayın... Hələlik... – Orduxan telefonun qırmızı düyməsini basdı. “Bu zalımın qızı 

da elə vaxtı zəng eliyir ki!”
-Evdən idi? – Bəşirov maraqlandı. 
-Hə, yoldaşımdı. Demişdim axşama qayıdacam. Qayıtmadığıma, narahat olublar.
-İşdi də... Burda narahat olmalı nə var ki... Yaxşı, sən otur televizora bax, mən gəlirəm.
Bəşirov bunu deyib getdi. Qapıya çatanda geri döndü.
-Sən niyə bizim haqqımızda belə pis fikirdəsən?
-Səhv düşünürsünüz...
-Bu ki, sənin gözlərindən oxunur...
-Düz deyirsiniz, mən yalan danışa bilmirəm, gözlərim dərhal xəbər verir. – Orduxan ani olaraq 

dayandı və sözünə davam etdi. – Demək istəyirsiniz ki, sizin haqqınızda yaxşı fikirdə olmaq da müm-
kündür?

-Əlbəttə!
-Adınızı dəyişməkdən başqa ortada nə var?
-SSRİ-nin dağılmasından çox vaxt keçib. İdeologiya dəyişib. Yeni düşüncəli kadrlar vəzifə pilləsi 

üzrə yüksəlib. Bu azmıdır sənə?
-Nə isə... Mübahisə etmək fikrində deyiləm. Amma bu müddət ərzində hələ ki, camaatın inamını 

qazana bilməmisiniz. Hamı sizinlə qorxulu adamlar münasibətindədir.
-Hər halda bədbinliyə dəyməz. Yaxşı şeylər haqqında düşünmək lazımdır.
-Çalışarıq.
-Özün görəcəksən. 
Bəşirov getdi. 
O, gedəndən az sonra çaynikdəki su qaynadı. Orduxan qazı təzəcə söndürmüşdü ki, Bəşirov qol-

tuğunda üç-dörd qovluq geri qayıtdı. “Day denən bu gecə burdayıq ki... Bircə arxiv öyrənməyimiz 
qalmışdı...” Orduxanın fikrindən keçdi. 

-Deyəsən, çayımız qaynayıb? – Bəşirovun ilk soruşduğu belə oldu. 
-Hə. Qazı söndürdüm ki, boşuna yanmasın.
-Çayı dəmləmədin?
-Yox.
-Yaxşı... – Bəşirov qoltuğundakı qovluqları qonşu stolun üstünə atdı. – Əvvəlcə çay dəmləyim, içək, 

sonra sənədlərlə tanış olarıq.
-Mən içmək istəmirəm. 
Bəşirov eşitsə də əhəmiyyət vermədi. Yaxınlaşıb şkafın qapısını açdı. Bıçaq və iki nimçə götürüb 

geriyə döndü. Onları stolun üstünə qoyub gülümsündü.
-Orduxan müəllim, sumkandakı halvadan birini kəs, çayımızı halva ilə içək. 
Orduxan təəccüb dolu baxışlarla Bəşirovu süzdü. “Görəsən, Bəşirov hardan bildi ki, sumkamda 

halva var?”
-Narahat olma. Bu bizim işimizdir. Biz hər şeyi bilirik. Usta Mamedin təndirindən götürdüyünüz 

halvanın birini burda yeyərik, o birisini də evə apararsan.
Orduxan dinməzcə sumkasındakı halvalardan birini stolun üstünə qoydu. Bıçaqla kəsib nimçələrə 

düzdü. “Ex, Saleh, Saleh! Deməli hər şeyi o, çatdırırmış... Axı bu gün imkan olmadı ki, o, kiməsə nəsə 
desin. Ya Usta Mamedin oğlu xəbər çatdırıb, ya da Salehin özü. Bunun üçünmü məni kabinetdə tək 
qoyub çıxdılar?” Bəşirov da öz növbəsində çayları süzüb gəlib oturdu. 

Orduxan qabağına qoyulmuş stəkanı Bəşirovun qabağına itələdi, Bəşirovun qabağındakı stəkanı 
isə öz qabağına çəkdi. Bunu nümayişkəranə elədi deyə Bəşirov dözmədi.

-Day bu qədər də yox də...
-Nədir ki? – Orduxan heç nə olmayıbmış kimi soruşdu.
-Görürəm, çox ehtiyatlanırsan... – Bəşirov sözünü sürüdü.
-Bəs nə bilmişdiniz! İndiki həyat tərzi insanları ehtiyatlı davranmağa məcbur edir. Mənim daha heç 

kimə inamım qalmayıb. 
-Burda biz ikimizik, bəlkə səmimi olaq. 
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-Hər addımda aldanan, aldadılan adamdan səmimiyyət ummağa dəyməz!
-Səni başa düşürəm. Amma çalış sən də məni başa düşəsən. Mən səni buraya sorğu-sual etməyə, 

izahat almağa dəvət etməmişəm.
-Siz məni bura, demək olar ki, zorla gətirmisiniz...
-Əstəğfurullah! Siz Allah, elə deməyin...
-Zorla deyəndə bəs necə olur? Hər adamın qolunu burub şöbəyə gətirmirlər ki...
-Sən adi adam deyilsən. Sən böyük fiqursan. Bir şöbənin görmədiyi işləri görürsən. Biz də sənin 

kimi birisi ilə əməkdaşlıq etmək, işbirliyi qurmaq istəyirik. Bu işin hər tərəfə xeyiri olacaq.
-Mən vətən yolunda çalışıram. Nə xeyir, nə də təmənna umuram. 
-Çayını iç. – Bəşirov başını buladı və halvadan bir dişləm ağzına qoyaraq qabağındakı stəkanı gö-

türüb çayını içməyə başladı. 
Orduxan da halva ilə çayını içdi. 
-Sən bu işlə tanış ol. – Bəşirov qovluğun birini götürüb Orduxanın qabağına qoydu. 
-Nə işdir elə? – Orduxan könülsüz soruşdu. 
-Arxiv materialıdır – Mircəfər Bağırovun cinayət işinin bir epizodudur. 
-Maraqlıdır! Mircəfər Bağırovun şimal bölgəsi ilə nə əlaqəsi olub? – Sual dolu baxışlarını Bəşirova 

zillədi. 
-Necə nə əlaqəsi? Məgər Bağırov özü Şimal bölgəsindən deyil? Bu bölgədə də onun dayaqları ol-

mayıb harda olasıydı ki?
-Həqiqətdə Mircəfər Bağırov Süngülan bölgəsində mötəbər bir seyid ailəsində anadan olub. Hacı 

Mirməhəmməd ağanın ikinci arvadından dünyaya gələn Mircəfər arvadların davasının qurbanı olub. 
Həmin vaxt uşağı olmayan bir gürcü ailəsi seyidin ziyarətinə gəlibmiş. Seyid Mircəfəri onlara qoşub 
Bakıya göndərir. Dörd yaşlı Mircəfəri gürcü ailəsi Bakıya gətirib öz evlərində saxlayırlar. Yarım ildən 
sonra gürcü qadın hamilə olduğunu ərinə bildirir. Əri də “özgə uşağı nəyimizə lazımdır” deyərək Mir-
cəfəri Qubada uşaq evinin müdiri işləyən dostunun yanına göndərir. Beləliklə də Mircəfər Bağırovun 
adından başqa bütün tərcümeyi-halı Qubadan formalaşmağa başlayır.

-Maraqlı olsa da inana bilmərəm. Çünki onun haqqında bir neçə belə məlumat eşitmişəm. 
-Bu da olsun növbəti məlumat!
-Elədir! Bu da olsun növbəti məlumat. Sən işlə tanış ol, mən indilərdə gəlirəm.
Bəşirov o biri qovluqları götürüb mətbəxdən çıxdı. 
      
Usub kişinin ifadəsindən: 
“Bizim kənddə yeddi erməni ailəsi yaşıyırdı. Onnara heç erməni də deməzdin. Bizim dildə elə 

danışırdılar ki, tanımasıydın, deyərdin aran adamıdı, azıb-təzib gəlib çıxıb bura. Nə vaxt, hardan gəlib 
bırda binə olublar, dəxi heç kim bilməzdi, bizdən çox-çox qabaq olmuşdu. Deyirdilər, nə bilim, qədim 
dövrdə, Nadir şahın vaxtında o taydan bıra bir nayıb göndəriblər. Nayıb da özüynən iki erməni dığası 
gətirib, biri mehtərçilik edirmiş, nayıbın atına, qatırına baxırmış, o birisi də bıyrığında dururmuş. Son-
ralar onnar ailələrini də köçürüb bura gətiriblər, bırda ev-eşik sahıbı olublar. Sonralar camaat qəzəb-
lənib nayıbı qavanda həmin dığalar da ailəliklə köçüb gediblər. Bir müddət keçəndən, ara sakitləşən-
dən sonra qayıdıb gəliblər. Düşüblər ağsaqqalların ayağına ki, bəs deməzsən, şah onların boynunu 
vurdurmaq istəyirmiş. Qaçıb bıra pənah gətiriblər. Ayrı gedacaqları, tanıdıqları yer yoximiş. Bizim 
camaatın da ürəyi yuxadı, yazıxları gəlib, əziz-xələf qohumları kimi burda qalmalarına razılaşıblar, 
şərait yaradıblar. Bırda artıb-törəyiblər, yeddi ev olublar. Bizim camaata qaynıyıb-qarışıblar. Mal-hey-
van saxlıyıblar, əkin-biçinlə məşğul olublar. Elə ki, erməni-musurman davası düşüb, deyiblər ki, gəlin 
halallaşaq. Day bınnan sonra bız bırda qala bilmarıx. Daşnaklar gələllər, sizə də, bizə də xətər yetirəllər. 
Köməy eliyin, köçub gedax. Bizim camaat da öküz veriblər, araba veriblər, onnarı bırdan köçürüblər. 
Çarçıvar deyirmiş ki, aparıb Alazan pələsindən o tərəfə keçirib qayıdıb. Day onnan sonra onnarı bir də 
görən olmuyuf...”

Novruz kişinin ifadəsindən: 
“Ermənilər gedənnən sonra bıra igirmi bir musurman gəldi, deyirdilər yeddi-səkkiz ailədi. De-

yirdilər ki, daşnaqlar qırırdı deyə qaçıb canımızı qurtardıx. Sən demə, osmannıdan silahlanıb gələn 
daşnaqlar bir kəndə divan tutublar, qocuya, cavana, uşağa, böyüyə baxmıyıblar, bir ujdan qabaxlarına 
çıxanı qırıb çatıblar. Bınnar da gücünən qaçıb cannarını qurtarıblar. Camaatın məsləhatıynan hələliy 
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həmin ermənilərin komalarına, evlərinə yerraşıblar. Camaat da nə kömay lazımıydl elədi. Bir muddat 
beləcə qalıb yaşadılar. Aralarında uzundıraz, pəzəvəy biri varıydı, 40-45 yaşı olardı, başçıları da oyudu. 
Hamısı onun sözünü eşidirdi. Bu, Lazım çox diribaş biriydi, od-alovuydu, dəyirmanın su navınnan 
yuxarıdan ölü buraxsaydın, aşağısından diri çıxacıydı. Kopoyoğlu bir yerdə durmazdı, bırdan vırıb 
ordan çıxardı. Camaat da köməy eləmişdi, Lazım da ordan-burdan çalıb-çapıb gətimişdi, bir-iki ilə 
hamısı təsərrüfat sahibi olmuşdu. Əlqərəz, beləcə yaşıyırdıq. Kənd kişilərini bilmirsiniz? Axşamıar bir 
yerə yığışıb söhbətləşərdik. Bir gün Lazım çox qəzəbli gəldi...”

Orduxan oxuduqca xəyalları keçmişə aparırdı onu. Köhnə nəmçəkmiş vərəqlərdən gələn qəribə iy 
burnunu qıcıqlandırırdı. Qarşısındakı stəkandan buxarlanıb buruq-buruq qalxan buxar da bir başqa 
xəyal yaşadırdı. Gözləri sarı vərəqlərin üstə gəzir, mürgüləyirdi. 

...Gələnlər yerli camaatla tez qaynayıb qarışırlar. 
Bu yerin gözəl bir adəti vardı – kənddə dul, boşanmış arvad saxlamazdılar, uğursuzluq gətirər 

deyib arvadı ölmüş, boşanmış, imkanı olan bir kişi ilə mütləq evləndirərmişlər. 
Heç bir il keçmədi ki, Lazımın başçılığı ilə gələn doqquz ailənin içində olan dul arvadlar ərə getdi. 

Biri də yaşlı qadın idi, bu yerlərə öyrəşəmmədi, taleyini yeni yurda tapşırıb bu işıqlı dünyaya əbədi göz 
yumdu. 

Qış axşamlarının birində kişilər adətləri üzrə Tərişin damına yığışırlar. Samovar qaynadıb çay 
içirlər, söhbət edirlər. Hayana çevirirlərsə, söhbət yenə də hərlənib gəlir erməni-müsəlman davasına. 
Lazım kişi ermənilərin onların başına gətirdikləri müsibətləri danışır. Kişilər hamısı matdım-matdım 
onun üzünə baxırlar. 

-Bəs siz onları nətəri yola saldınız? – Qəflətən Lazım kişi soruşur. 
-Heç nətəri. – Fərəməz cavab verir. – Elə hay düşən kimi gecə ilə özləri yığışıb getdilər. 
-Sizə lənət olsun! – Lazım ucadan səsləndi. – Siz nə cür qəlbsiz adamlarsınız. Necə də rahatca 

deyirsiniz. Ermənilər dağın o üzündə sizinkilərin başına olmazın oyununu gətirir, siz də bir çırtma 
vurmadan onları yola salırsınız gedirlər. 

-Biz nə etməliydik?! Heyvan kimi yıxıb yerə başlarını kəsməyəcəkdik ki! – Yenə Fərəməz kişi dillə-
nir. – Bir də biz hardan biləydik ki, onlar sizin başınıza nə oyun açıblar...

-Əlbəttə! – Lazım demisini elə sümürdü ki, tüstü az qaldı onu boğsun. – Bəs onların bizimkiləri 
dana kimi böyürdə-böyürdə al-qana qərq etmələrinə nə deyirsiniz..? bir də deyirəm, lənət olsun sizə 
ki, bizim qisasımızı almadan erməniləri buraxmısınız çıxıb gediblər. 

-Ağlınız var idi siz də hay düşən kimi çıxıb gələydiniz?
-Bəs vətən, dədə-baba yurdu? 
-İndi hanı o vətən, o dədə-baba yurdu dediyin yerlər?
-Birincisi, necə gələydik? İkincisi də hara gələydik?
-Dədə-baba yurdu... Birinci dəfədirmi bizi dədə-baba yurdundan didərgin salırlar? Ərəb gəldi, 

qovdu, monqol gəldi, qovdu, özbək gəldi, qovdu, fars gəldi, qovdu, osmanlı gəldi, qovdu, hələ ki, urus 
bir söz demir. Gözləyək görək bunun axırı necə olacaq...

-Çoxmu qırılanınız oldu? Niyə qırılırdınız ki?
-Necə qırılmayaydıq? Torpağı qoruya bilmədik, bilmədik, namusumuzu da qorumamalıydıq? Oğ-

rəşlər gəlib kişilərin yanında arvadlarını, baldızlarını zorlayırdılar, buna necə dözmək olardı..?
-Deməli, sizinlə gələn dul qadınları zorlayıb, onları müdafiə etmək istəyən ərlərini, qardaşlarını, 

atalarını da öldürüblər?
Lazım demisinin sonuncu qüllabını vurdu. Köz az qaldı ki, barmaqlarının arasından soxulub do-

dağını odlasın.
-Elədir! – Tüstünü çölə buraxıb boğula-boğula dilləndi. 
Şüküralı kişi qabağa yeridi.
-Belə çıxır ki, biz ermənilərin artığını almışıq? Ermənilərin zorladığı qadınları alıb özümüzə arvad 

eləmişik?
-Ağzını təmiz aç. Erməninin artığı nədir? – Lazım əsəbləşdi.
-Elə indicə sən özün demədin?
-Sənin üçün nə fərqi? Arvadın ölüb, dul kişiydin. Ərsiz biri ilə evlənməliydin də. Sütül qız alası 

deyildin ki...
-Ərsiz, boşanmış, dul qalmış arvad başqa, ermənilər tərəfindən zorlanmış, murdarlanmış başqa. 

Heç gör bu neçə ildə köpəkqızı cıqqırını çıxardıb bir kəlmə deyib. Gör sənin başına nə oyun açacam bu 
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gecə...
Şüküralı kişi deyinə-deyinə damı tərk elədi. Onun dalınca daha bir neçəsi çıxdı. Daha heç kim di-

nib-danışmadı, dağılışmağa başladılar. 
Lazım nə isə çox bir pis işin baisi olduğunu hiss etdi. Ortalığa səsləndi.
-Arvadlarınızla işiniz olmasın, onlar heç bir günahın sahibi deyillər. Kişiliyiniz çatırdı, siz də ermə-

nilərin arvadlarını zorlayıb yola salardınız. Edə bilməyibsinizsə, onda susun. İndi yekə-yekə danışma-
ğın yeri yoxdur.

... Ayaq tappıltısı səsinə hövlnak ayıldı və yerindən dik atıldı, elə bildi ki, gələn əlisilahlı Lazımdı. 
Bəşirovu görüb sakitləşdi, oturdu. 

-Tanış ola bildinmi? İndi başa düşdünmü onlar hansı şəraitdə bu əməlləri törədiblər? – Bəşirov 
danışa-danışa özünə çay süzdü və keçib Orduxanla üzbəüz əyləşdi. 

-Hansı əməlləri? – Orduxan gözlərini döydü. 
-Bir şey oxuya bilmədin?
-Doğrusu, neçə gündür yorğunam. Çay içən kimi canıma bir istilik, bir rahatçılıq gəlib. Elə oturdu-

ğum yerdə yuxlamışam.
-Heç nə ilə tanış ola bilməmisən?
-Usub kişiylə, Novruz kişinin izahatlarını oxudum. 
-Aha, deməli, bəzi məlumatlardan xəbərin var. – Bəşirov çayından bir-iki qurtum içib sözünə da-

vam etdi. – Lazım yerli camaatın ermənilərlə mehriban davranışına qəzəblənir, üç-beş adam toplayır 
ətrafına, başlayır qisas almağa.

-Kimdən? Ermənilərdən?
-Yooxx! Özününkülərdən...
-Heç nə anlamadım...
-Daşnaqlar o tərəflərdə, elə ölkəboyu hər yerdə bizimkiləri qırıb, başlarına min oyun açdıqları hal-

da bu kənddə belə sakit, təmkinli davranmaqları Lazımı qəzəbləndirib. Ən çox da çıxıb gedən ermə-
niləri xoş xatırlamaqları, onlar haqqında yaxşı danışmaqları onu cin atına mindirib. 

-Belə deyin...
-Hə... O gündən zəmilərə od vurub yandırıb. Dəyirmanları uçurdub və baş götürüb ölkədən çıxıb 

gedib. 
-Bəs sonralar nolub? 
-Heç nə... Gedib osmanlıda özünə sığınacaq tapıb. Orda yaşayıb və dünyasını da orda dəyişib. 
-Vətənə qayıda bilməyib?
-Sovet vaxtı mühacirlərin, özü də cinayət törətmiş mühacirin vətənə qayıtmağının nə demək oldu-

ğunu bilirsənmi?
-Yox!
-Güllələnmə! – Bəşirov bunu xüsusi olaraq vurğuladı. – Sən bilsən ki, vətənə qayıdan kimi səni 

güllələyəcəklər, qayıdardın?
-Bilmirəm.
-Qayıtmazdın. Əlbəttə qayıtmazdın. 
-Aha... Bu Lazım o Lazımın nəvəsidirmi?
-Yox! 
-Heç qohum da deyillər?
-Yox!
-Qəribədir. Bu necə ola bilər? Lap çaşdırdınız məni...
-O Lazım bu Lazımın doğmaca babası olub.
Orduxan ayağa qalxdı. Bəşirov da durdu. 
-Taksi qapıda gözləyir. Bakıya sonuncu avtobus on beş dəqiqədən sonra yola düşür. Get, ailən na-

rahat olmasın. Bizimlə dost olmaq lazımdır, bizdən qaçmaq yox, cənab Orduxan Mirzə!
-Biz vətənə xidmət etməyə çalışırıq. Siz isə... birbaşa xidmətdəsiniz...
-Elə şeylər var ki, birgə addım atmalıyıq. Bunun daha çox faydası olacaq.
-Ola bilər. 
Orduxan sağollaşıb çıxdı. 
Qapıya çathaçatda nə fikirləşdisə qəflətən geri döndü. Onu yola salmaq üçün ardınca gələn Bəşi-

rovla üzbəüz dayandı.
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-Sizcə bu qarışıqlığı kim salmış olsun? – Soruşdu. – Bölgədə nüfuz savaşı getdiyi bir vaxtda nədən 
aləmi bir-birinə qatsınlar?

Bəşirov sadəcə başını buladı, yəni nə demək istədiyini anlamadım.
-Başa düşürəm. Bəlkə də mənə demək istəmirsiniz. Ancaq özünüz qarışıqlıq salanın kimliyini, 

məqsədini aydınlaşdırdınızmı?
Bəşirov yenə heç nə demədi, sadəcə gülümsündü.
-Biz bildiyimizi sən də bilməmiş olmazsan.
-Deyirəm bu qarışıqlıqda şairin əli olmasın ki...
-Əvvəlcə bizdə də belə məlumatlar vardı. Araşdırdıq.
-Şair uzun müddət şimaldan gələn göstərişlərlə işləyib. Bir vaxtlar erməni döşündən süd əmdiyini 

fəxrlə vurğulayırmış. Erməni südü əmib böyüyənlərdən hər nə desən gözləmək olar.
-Həmişə vəzifəlilərin yanında olub, bunlardan xəbərimiz var.
-Daha doğrusu, yüksək vəzifəlilərlə xalq arasında poçtalyonluq eləyib. Belə desəniz, daha doğru 

olmazmı?
-Bilirsiniz nə var? Belə adamlara həmişə ehtiyac olub, olacaq da. Lazım gələndə başa çıxardırlar, 

lazım gələndə bufer kimi kütlənin qabağına diyirləyirlər, lap günahkar keçi edib qoduxluğa da salırlar.
-Məncə, ən dəqiqi elə bu olacaq. Bölgədə Fiko ilə Coninin nüfuz savaşı getdiyi bir dövrdə oyuna 

girir, qarışıqlıq salır. Hər iki tərəfi pat vəziyyətində qoyub istədiyini eləyir.
-Ağıllı məntiqdir.                                                 
-Sözsüz ki, erməni südü öz təsirini göstərib.
Hər ikisi gülümsədi. Orduxan təkrar əlini uzadıb Bəşirovun əlini sıxdı.
-Hər bir fərziyyə işlənməlidir. Sağlıqla qalın.
Geriyə döndü. Arxaya baxmadan binadan çıxdı. Giriş qapısının ağzında dayanan taksinin arxa 

qapısını açan kimi sürücü siqareti tullayıb mühərriki işə saldı.
Qabaq oturacaqda 25-30 yaşlarında bir gənc oturmuşdu. Bəşirov Orduxan Mirzəni yola salmaq 

üçün əməkdaş ayırmağı unutmamışdı. 

MƏHKƏMƏYƏ ÇAĞIRIŞ

Buludxan ofisin qabağına çataçatda telefonuna zəng gəldi. Maşını yolun sağına çəkib saxladı. Dü-
yməni basıb telefona cavab verdi.

-Bəli, eşidirəm. – Danışıq tərzi beləydi, heç vaxt “alo” deməzdi.
-Buludxan müəllimdi? – Gənc bir qız səsiydi.
-Bəli, özüdür.
-Sizi Baharlı rayon məhkəməsindən narahat edirik. Təcili Leyla xanımın qəbuluna gəlməlisiniz. 

Əks halda barənizdə axtarış aktı tərtib edib məcburi gətirilmə üçün polisə göndərəcəyik.
-Mən sizə “gəlmirəm” dedim?
-Xeyr!
-Bəs onda sözünüzün qarşılığını gözləmədən dəyirman daşı kimi nə üyüdüb-tökürsünüz?
-Xahiş edirəm, təhqirə keçməyəsiniz, danışığınıza fikir verəsiniz. Unutmayın ki, məhkəmə perso-

nalı ilə danışırsınız...
-Siz dediniz “gəlin”, amma mənə ağzımı açıb “gəlirəm” deməyə imkan vermədiniz. Sonra da baş-

ladınız hədə-qorxu gəlməyə. Məhkəmə olanda nə olar? Məyər məhkəmə asıb-kəsmək, tutub içəri bas-
maq üçündür?

-Bizim təlimatda belə yazılıb.
-Nə yazılıb? Yazılıb ki, ucdantutma kimin işi məhkəməyə gəldi asın-kəsin, tutun basın içəri?
-Məndən demək. Day özünüz bilərsiniz. Bir saatdan sonra akt tərtib edəcəyik.
Buludxan maşını döndərib məhkəmə istiqamətə sürdü. On dəqiqədən sonra məhkəmənin qaba-

ğındaydı. Dərhal maşından düşüb binaya girdi. Pilləkənlərlə yuxarı qalxıb ikinci mərtəbəyə çatdı, o, 
buraları yaxşı tanıyırdı, hakimlərin otaqları ikinci mərtəbədə olmalıydı. 

Leyla xanımın adı yazılmış qapını açıb içəri keçdi. Girişdə iki qız kompüter arxasında oturub nə isə 
yazırdı. Daha doğrusu biri yazır, yanında oturmuş o biri qız isə yazılanlara baxırdı, əslində dırnaqlarını 
pilkalayırdı.
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-Mənimlə telefonda danışan hansınızıydınız? – Buludxan soruşdu. 
-Nə olub ki? – Dırnaqlarını pilkalayan qız əda ilə suala elə sualla cavab verdi. – Bizə nə deyirlər, biz 

də zəng edib onu vətəndaşlara çatdırırıq. Vəssalam!
-Sizə telefonla danışmaq qaydasını evdə öyrədiblər, yoxsa məktəbdə?
-Hmm. Bilməmişdim! – Qız ağız-burnunu oynatdı, nəfəsi ilə telini yana atıb üzünü o tərəfə çevirdi. 
Buludxan addımlayıb o biri otağa keçdi, burada kompyuterin arxasında 30-35 yaşlarında bir kişi 

əyləşmişdi. Xarici görünüşündən hüquqşünasa oxşayırdı, yəqin ki, hakimin köməkçisiydi. Buludxan 
məhkəmələrdə tes-tez olurdu deyə belə təxmin etdi.

-Salam. Yəqin ki, siz Leyla xanımın köməkçisisiniz?
-Salam. Elədir. Siz hansı işlə bağlı maraqlanırsınız?
-Hələ ki, heç bir işlə bağlı gəlməmişəm. Dedilər, Leyla xanım çağırtdırıb. 
-Nə deyim? Deyim ki, kim gəlib?
-Deyin ki, Buludxan müəllim gəlib.
-Soyadınız necədir?
-Soyadımın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Baharlıda məni hamı adımla tanıyır. Yəqin ki, Leyla xanım 

da adımla tanıyar.
-Yaxşı, çatdıraram. Nə deyirəm ki...
Köməkçi bunu deyib ayağa qalxdı. Qapının yanından asılmış güzgüyə baxa-baxa geyimini düzəlt-

di. Güzgüyə gülümsəyib qapını döydü. İçəridən səs gəlib-gəlmədiyini gözləmədən açıb içəri keçdi. 
İki-üç dəqiqədən sonra hakimin qapısı daha geniş açıldı. 
-Buyurun içəri! – Leyla xanımın köməkçisi Buludxanı içəri keçməyə dəvət etdi. 
Buludxan yaxınlaşıb açıq qapını döyəclədi:
-Gəlmək olar?
-Buyurun! – Leyla xanım deyilən hakim ayağa qalxıb onu içəri dəvət etdi. 
Buludxan içəri keçən kimi köməkçi otaqdan çıxıb qapını örtdü. 
-Salam. – İlk olaraq Buludxan dilləndi. 
-Salam. – Hakim onun salamını cavablandırdı. – Buyurun, əyləşin! – təklif etdi. 
Buludxan keçib pəncərə tərəfdə əyləşəndən sonra hakim də öz yerində əyləşdi. 
-İnana bilmirəm ki, bu sizsiniz! – Hakim hadisədən təəssüfləndiyini gizlədə bilmədi. – Desəydilər 

də inanmazdım. Bu mənə lap yuxu kimi gəlir. Adam inanmaq istəmir ki, Buludxanın işinə məhkəmədə 
baxılacaq, özü də mən baxacam. 

-Leyla xanım, burda nə var ki, belə problem edirsiniz?
-İndiyə kimi mən sizi heç vaxt görməmişəm. Amma baxdığım ondan çox epizodda adınızı eşit-

mişəm. Hansı Qarabağ əlilinin, veteranının işinə baxılıb, orda mütləq Buludxanın adı çəkilib. Hamı 
səndən razılıq edib. Mənim özümdə də maraq oyanıb ki, axı bu Buludxan müəllim kimdir. Bizim əli-
mizdə bu qədər səlahiyyət ola-ola camaata yaxşılıq edə bilmirik. Heç bir səlahiyyəti olmayan Buludxan 
bu camaata yaxşılığı necə edir? Biri deyir işığımızı kəsmişdilər, Buludxan qoşdurdu. Qazımız gəlmirdi, 
Buludxan zəng elədi, qoşdular. Yüz metrlikdən evə su daşıyırdıq, Buludxan çəkdirdi. Nə bilim e.., 
nələr, nələr...

-Haqlısınız. Bu mənim borcumdur. Məni ümid yeri bilib müraciət edənin işinin dalınca getməyə 
bilmərəm.

-Bəs sənin işinin dalınca gedən olurmu?
-Birinci, yaradanıma şükr eliyirəm ki, məni belə mübariz yaradıb, özüm öz işimin dalınca getməyə 

və əksər hallarda yarıtmağa qadirəm. İkincisi, dövlətimdən razıyam ki, xidmətlərimi qiymətləndirib, 
orta yaşayışımı təmin edəcək təqaüd verir, özü də vaxtlı vaxtında, dolanırıq. İşini gördüyüm adamlar-
dan da bəziləri qonarar verir, bununla da şəxsi tələbatımı; siqaretimi, konturumu, maşınımın benzini-
ni, hərdənbir də naharımı ödəyə bilirəm. Üzvlərimin işinə yarayanda da daha çox sevinirəm. 

-Danış görüm, hadisə necə olub? Aranızda mübahisə nə üstə yaranıb?
-Danışmağa da utanıram. Heç nəyin üstündə iki kişi arasında yaranmış mübahisəni həll edə bilmə-

mişik. İndi bir qadın, bəlkə də bizdən neçə yaş cavan qadın bizim mübahisəni həll edəcək. 
-Xətrinə dəyir? Mən qadın olmazdan əvvəl hakiməm. İkincisi də anayam. Kişilər hamısı böyük, 

dəcəl uşaqlara bənzəyir. Mən işə baxanda onları bir ana kimi tənbeh eləməyə çalışıram. Odur ki, işin 
mahiyyətini dəqiqliyi ilə bilmək istəyirəm. Ümidvaram ki, səmimiyyətimə inanacaqsınız, məni aldat-
mazsınız. 
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Buludxan başını bulayıb hadisəni olduğu kimi danışdı. 
-Deməli, başçı problemi həll etmək istəməyib! – Yekunda Leyla xanım bildirdi. – Eybi yoxdur. Siz 

vəkil tutmusunuzmu?
-Vəkilə nə ehtiyac? Mən özüm bir çoxlarına vəkillik eləyirəm. Bir də burda nə cinayət olub ki, hələ 

bir gedib vəkil tutam...
-Demək istəyirsiniz ki, hüquqi prosedurları pis bilmirsiniz...
-Elədir.
-“İnsan bir çox hallarda özü öz taleyinin müəllifinə çevrilir”. Siz də, Buludxan müəllim, bu hadisə-

nin müəllifisiniz, gedin, hazırlaşın, axıra kimi də müəlliflik edin.
-Mən yazmıram, real işlər görürəm. 
-Orduxan Mirzəni tanıyırsanmı?
-Xeyr.
-Yuxarıda səsləndirdiyim onun bir məqaləsindəndir. Son vaxtlar peyda olanlardandır, onun 

məqalələrini oxumağı xoşlayıram. Baxmayaraq ki, məhkəmə sistemini çox tənqid edir, amma onun 
yazdıqlarındakı səmimiyyət tənqiddət qat-qat yüksəkdə durur. 

-İstəyirsiniz, tapım, məhkəməyə dəvət edim? Gəlib bizim məhkəmədən də yazsın!
-Yox, lazım deyil. 
-Sizə məhkəmə barədə tapşırıq verməyiblər ki?
-Bunun sizə bir aidiyyatı var?
-Belə də... – Buludxan gülümsündü.
-Sən get, məhkəməyə hazırlaş. Kim nə tapşırıq verir, versin, mən işə tam obyektiv baxacam...     

“MƏN ELƏ BİR KİŞİNİN OĞLUYAM Kİ...”

Baş verən hadisələr, yöndəminə sığmayan gedişatlar Orduxanın heç ürəyinə yatmırdı. Ancaq neçə 
aydan bəri ona rahatlıq verməyən, boş-boşuna vaxtını alan, əsəblərini korlayan, səmimiyyəti və sa-
dəlövhlüyü ucbatından düşdüyü bu oyundan çıxa da bilmirdi. Bu, bir iş idi olmuşdu və Orduxan da 
oyuna qoşulmuşdu. Belə oyunları oynaya bilməsə də oyun özü onu oynadırdı, sanki təkərin içinə salıb 
fırladırdı. İndi onun üçün bu oyundan yarı-yarımçıq kənara çəkilmək elə uduzmaq deməkdi. Kənara 
çəkilib baş verənlərlə barışsa belə rəhbərlik etdiyi qəzetin üzərində qalacaq “cərimə” məhkumluğu onu 
bir an belə rahat buraxmırdı. 

Bir tərəfdən də başqalarının əlində alət olaraq vətənin heysiyyatı ilə oynayan Nəhmətuşaqlarını 
yerində oturtmaq lazımdı. Belələrini indi yerində oturtmayıb bəs nə vaxt oturdacaqdılar? Bir də baş-
lı-başına buraxsaydılar, onlar yeni fitnə-fəsadlar törədib camaatın başına min oyun açmayacaqdı ki?

Digər tərəfdən isə vəzifədə oturanların əksəriyyətinin Nəhmətuşağının əlinə oynaması, haqsız ol-
salar da onların tərəfini saxlaması Orduxanı lap təbdən çıxardırdı. Odur ki, son dəfə olaraq bölgədə baş 
verənlər barədə tədbir görülməsi üçün Əhmədlə birlikdə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün aidiyyatı qu-
rumlara rəsmi müraciətlər ünvanlamışdı. Üstündən iyirmi-iyirmi beş gün keçməsinə baxmayaraq yal-
nız Korrupsiya idarəsindən zəng vurub maraqlanmışdılar. Özünü kapitan Bayramzadə kimi təqdim 
edən Zəfər adlı, danışığından cavan, iradəli, bir az da ötgəm görünən həmin şəxs Orduxanda, sanki bir 
inam qığılcımı oyatmışdı. Telefonunda həmin nömrənin qarşısında “Korrupsiya Zəfər” sözlərini qeyd 
etmişdi ki, zəng gələndə zəng vuranın kimliyini bilsin. Həm də Zəfərlə danışıqdan sonra Orduxana 
elə gəlirdi ki, Nəhmətuşaqlarının qara əməlləri üzərində qanunun, haqq-ədalətin qələbəsi, zəfəri elə 
Korrupsiya Zəfərin əlindədir. 

Onunla yanaşı Korrupsiya Zəfərin Əhmədə də zəng vurduğunu öyrəndikdən sonra ertəsi gün səhər 
saatlarında görüşüb çağrılan yerə birgə gedəcəklərini qərara almışdılar. Amma Orduxan vədələşdiklə-
ri yerə deyilən vaxtdan on-on beş dəqiqə tez gəldiyindən zəng vurub Əhmədin yerini dəqiqləşdirmək 
istədi. “Bu nömrəyə zəng çatmır...” cavabını operatorun dilindən eşitdikdə fikirləşdi ki, həmkarı yəqin 
metro ilə gəlir. Ona görə də telefonuna zəng çatmır. Paytaxtda yüz cür qurğular quraşdırılsa belə bəzi 
mobil operatorların nömrələri metro tunellərində işləmirdi. Xoşbəxtlikdən metro tunelləri çox da uzun 
deyildi, stansiyalar arası məsafə üç dəqiqəni üstələmirdi. Dalbadal bir neçə dəfə zəng vurub yoxlasa 
da eyni cavabı alan Orduxan ümidsizliyə qapılmaqdaydı ki, telefonuna tanımadığı şəhər nömrəsindən 
zəng gəldi. 

-Bəli! – Bu onun adətiydi, heç vaxt telefona “alo”, “hə” kimi sözlər səsləndirməzdi, özünü əzəldən 
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“bəli” deməyə öyrəşdirmişdi. 
-Orduxan müəllim, siz indi harda olmalıydınız? – Səsindən tanıdı, danışan Zəfər müəllim idi, yəni 

Orduxanın telefonuna və yaddaşına qeyd etdiyi Korrupsiya Zəfər, amma bir fərq vardı ki, onun səsi 
dünənkinə nisbətən daha ötgəm səslənirdi. 

-Biz on dəqiqədən sonra Əhməd müəllimlə görüşüb birlikdə sizin yanınıza gəlməliydik. Mən indi 
Əhməd müəllimi gözləyirəm ki, gəlsin. Onun telefonuna isə zəng çatmır, çox güman ki, metro ilə gəlir. 

-Əhməd müəllim artıq mənim yanımdadır, siz də gəlin.
“Görəsən, Əhmədin məndən nə gizlinləri var ki, gözləmədən birbaşa Korrupsiya Zəfərin yanına 

gedib? Başqa cür ola da bilməz! Biz axı danışıb vədələşmişdik, vaxtı dəqiq müəyyənləşdirmişdik. Ən 
azından o, mənə zəng vurub soruşa bilərdi ki, hardayam. Niyə gecikirəm? Deyə bilərdi ki, məni göz-
ləmədən gedir. Əgər bütün bunlar olmayıbsa, deməli şübhələnməyə dəyər. Əhmədin Nəhmətuşağı 
barədə mənim bilmədiklərimi Korrupsiya Zəfərə çatdırmaq məqsədi vardır”. Orduxan bu fikirləri be-
yin süzgəcindən keçirə-keçirə addımlayırdı. İki işıqfor keçib həmin idarəyə tərəf irəlilədi. Çatdıqda heç 
bir tərəddüd etmədən qapını açıb içəri daxil oldu. Növbətçiylə salamlaşdı. Sonra özünü təqdim edərək 
gəlişinin məqsədini bildirdi.

-Çağırış vərəqənizi və şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edin! – Növbətçi buyurdu. 
-Çağırış vərəqəsi göndərilməyib, telefonla çağırılmışam. – Orduxan cavab verən kimi əlini pencə-

yinin qoltuq cibinə salıb şəxsiyyət vəsiqəsini çıxardaraq növbətçiyə uzatdı. 
Növbətçi şəxsiyyət vəsiqəsini aldıqdan sonra hər iki tərəfini nəzərdən keçirdi. Sonra masanın üs-

tündəki qara telefonun dəstəyini qaldırıb daxili nömrə ilə kiməsə zəng etdi. 
-Alo.
-Orduxan adlı adam çağırmısınız?
-Burax gəlsin!
-Oldu!
Növbətçi telefonla danışığını yekunlaşdırıb dəstəyi yerinə qoydu. Sonra Orduxana müraciət etdi: 
-Telefonunuzu söndürün və təhvil verin!   
Orduxan sol cibindən balaca “nokia” telefonunu çıxartdı. Saatı dəqiqləşdirərək telefonun qırmızı 

düyməsini basıb söndürdü və növbətçiyə uzatdı. Növbətçi telefonu alıb şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə 
vitrinə qoyduqdan sonra soruşdu:

-Zəfər müəllimin otağını tanıyırsınızmı?
-Xeyr!
-İkinci mərtəbədə, soldan ikinci qapıdı. 
Orduxan qapını açıb otağa daxil olanda masanın sağ tərəfində oturan Əhməd nə isə yazırdı. Salam 

verdisə də cavablandırılmadı. Zəfər deyilən şəxs öz yerində –  yuxarı başda əyləşmişdi. Əynində xalis 
mahud və kətan qarışığından hazırlanmış dümağ köynək vardı – belə köynəklər, adətən generallar, 
yəni yüksək vəzifədə olan ali rütbəlilər üçün nəzərdə tutulurdu. Düymə əvəzinə knopka ilə bağlanırdı. 
Bəzən “blotnoy” polkovniklər də belə köynəklərdən alıb bayram günlərində geyinərdilər. Zəfər çiy-
ninə kapitan paqonları taxmışdı. Orduxan indiyə kimi heç bir kapitanın əynində belə köynək görmə-
mişdi deyə, dərhal Zəfərin hansısa generalın, yaxud nazirin oğlu olduğunu düşündü. Yaxınlaşıb hər 
ikisi ilə əl tutaraq görüşdükdən sonra keçib masanın sol tərəfində – Əhmədlə üzbəüz əyləşdi.

-Siz bilirsiniz də hansı idarəyə gəlmisiniz? – Zəfər başını qaldırmadan Orduxanı “nişangah”a gö-
türdü.

“Heç olmasa başını qaldır, gözlərimə bax, görüm sən hansı səlahiyyət sahibisən?”
-Bəli! – Orduxan etinasız, soyuq və olduqca quru cavab verdi. 
-Bilirsiniz də, bu idarəyə gəlmək var, geri qayıtmaq yoxdur. – Orduxanın zəif, astadan cavab ver-

diyini görən Zəfər bir az da qətiyyətli dilləndi. 
-Məni buraya zorla gətirməyiblər ki, geri buraxıb-buraxmayacaqlarını onlardan soruşam. – Or-

duxan bir az səsinin tonunu qaldırdı ki, Zəfər həddini bilsin. – Özüm gəlmişəm, özüm də qayıdıb 
gedəcəyəm. 

-Yaxşı, hələ ona baxarıq. – Zəfər belə ötgəmlik gözləmirdi deyə bir az yumşaldı. – De, görüm, Lazı-
mı necə tanıyırsan? Onunla ədavətin nə vaxtdan başlayıb?

-Lazımla şəxsən heç bir ədavətim yoxdur. Onun heç sifətini də görməmişəm. 
-Bəs onda nədir, yazıb bütün ölkəni tərpətmisən yerindən?
-Lazım cinayətkar əməllərlə məşğuldur. 
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-Cinayətkar əməlləri olubsa da, çoxdan olub. Yəqin ki, cəzasını da alıb. 
-Sonuncu böyük dövləti cinayətinin üstündən çox keçməyib, yəni on il hələ tamamlanmayıb. Araş-

dırmışıq, qaçıb əvvəl Bakıda, sonra İstanbulda gizləndiyindən cəzasız qalıb. Həm də indinin özündə 
cinayətkar və korrupsioner əməllərlə məşğuldur. 

-Sübut eliyə bilərsən?
-Bizə məlum olanları yazıb aidiyyatı qurumlara göndərmişik. Yoxlayıb sübut eləmək də, cəzasını 

vermək də onlarlıqdı. 
-Görmürsən? – Masanın üstündəki qalaqlanmış sənədləri göstərdi. – Hara və kimə göndərmisiniz-

sə, hamısı sənədləri bizə yönləndirib. 
-Niyə?
-Çünki müraciətlərinizdə “korrupsiya halları” kəlməsi işlədilib. 
-Yəqin ki, heç oxumadan, araşdırma aparmadan sizə göndəriblər. 
-Niyə belə düşünürsən?
-Çünki orada korrupsiya halları ilə yanaşı Lazımın digər əməlləri də göstərilib. Niyə Dairə pro-

kurorluğu, Baş Tədqiqat və İstintaq İdarəsi, Federal Təhlükəsizlik Xidməti özləri öz xətləri ilə araşdır-
ma aparmaq əvəzinə hamısı sizə göndərib? Deyək ki, Prezident Aparatını, Nazirlər Kabinetini, Milli 
Məclisi başa düşmək olardı. Bəs...

-Bilirsiniz, korrupsiya anlayışı indi olduqca “şipitilni” səslənir. Çünki birincinin şəxsi nəzarətin-
dədir. Hər gün ona bu barədə ətraflı məlumat verilir. Odur ki, kimə nə müraciət olunursa, üstlərində 
qalmasın deyə dərhal bizə göndərirlər. 

-Bəs siz hara göndərəcəksiniz?
-Biz heç hara göndərməyəcəyik. Araşdırıb lazımi tədbir görəcəyik. 
-Təki belə olsun! – Orduxan təəssüflə qeyd etdi, elə vurğuladı ki, hər üçünə qəribə göründü. 
-Lazımın əlləri çox uzundur. – Əhməd söhbətə qoşuldu. Heç inanmıram, onun havadarları imkan 

verə ki, siz bu işi obyektiv araşdırasınız.
-Mənə də “Korrupsiya Zəfər” deyərlər. Mən elə bir kişinin oğluyam ki, bu ölkədə mənə ondan – 

başının üstündə asılmış portreti, birincini göstərdi – və atamdan başqa heç kim bir söz deyə bilməz.     
“Bizi elə mənəmmənəmlik, quru təkəbbürlük bu günə qoymayıbmı? Hər kəs başını aşağı salıb öz 

vəzifəsini yerinə yetirsəydi nə dərd var idi ki..?” Orduxan öz-özünə düşündü. 
-Yazıb qurtardım. 
Əhməd əlindəki izahatı Zəfərə uzatdı. Zəfər vərəqləri alıb sürətli baxışlarla nəzərdən keçirtdi və 

geri qaytardı. 
-Yaz! Əlavəm yoxdur. Doğruluğunu imzamla təsdiq edirəm. İmza, tarix, vəssalam. 
Əhməd cəld deyilən sözləri yazıb izahatı Zəfərə təhvil verdi. 
-Zebranı Orduxana ver, o da bir izahat yazsın. – Zəfər Əhmədin izahatını alıb qabağındakı qovlu-

ğun içinə qoydu. 
-Nə yazım? – Orduxan soruşdu.
-Nə bilirsən, onları yaz. 
-Müraciətdə, əlavə olunmuş qəzetlərdəki məqalələrdə hər şey yazılıb. 
-Bizim üçün əsas sənəd izahatdır. Odur ki, izahatda onların qısa xülasəsini yaz. 
-Aydındır! 
Orduxan başını yellədi: “Yəni ki, mən də iş aparmışam. Hər ikisini çağırıb danışdırmışam, ifadələ-

rini almışam, xəbərdarlıq etmişəm. Bir daha yazıb heç kimi narahat etməyəcəklər”.
-Zəfər müəllim. – Əhməd müraciət etdi. 
-Bəli.
-Bölgə məmurları korrupsiya çirkabında boğaza qədərdirlər. Onların hamısının əməllərini araşdır-

maq, tədbir görmək, tutub hamısını dama basmaq lazımdır.
-Sən mənə göstəriş verəcəksən?
-Göstəriş vermirəm, sadəcə vurğulayıram. Ancaq inana da bilmirəm ki, siz bu işin öhdəsindən gələ 

biləcəksiniz. Hələ bir Lazımla əlaqə saxlayın. Görün, dərhal on yerdən havadarları üzə çıxır, ya yox?  
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“QRİJA” ƏMƏLİYYATI

“Eyni şeyləri nə qədər yazmaq olar? Lap mat-məəttəl qalası işdir. Ortalıqda nə boyda cinayət əməl-
ləri var, amma heç kim vecinə almır. Göz görə-görə korrupsiya kök ataraq bölgəni bürüyüb. Elə bil 
hamı oturub gözləyir ki, kimsə lap yuxarıdan göstəriş versin. Niyə hər kəs öz işi ilə məşğul olmur, öz 
vəzifə borclarını təlimata uyğun yerinə yetirmir?” 

Orduxan canını dişinə tutaraq iki səhifəlik izahatını birtəhər yazıb başa çatdırdı. Sözlərini elə yekun-
laşdırdı ki, üçüncü səhifəyə keçməsin. Özünü “Korrupsiya Zəfər” adlandırıb döşünə döyən, otuz-otuz 
beş yaşlarında olan cavan oğlana da inanmağı gəlmirdi. (Atası ilə öyünsə də “mama uşağı”na oxşarlığı 
özünü büruzə verirdi). Oyunun necə qurtaracağını, ondan dumduru, göz yaşı kimi çıxmasını beynində 
götür-qoy edirdi.  

İzahatı alıb baxan kapitan Bayramzadə tez də geri qaytardı. 
-Davamını yaz.
-Siz dediyiniz kimi hər şeyin qısa xülasəsini yazmışam. Daha nə yazım?
-Yaz görüm, dövlət orqanlarına ünvanlanan müraciətləri niyə Əhməd Qəmərzadə ilə ikiniz bir 

yerdə imzalamısınız? Sizi Lazıma qarşı kim qaldırıb? Ondan nə istəyirsiniz?
“Aha, deyəsən, torbadakı pişiyin quyruğu görünməyə başlayır...”
-Bizi Lazıma qarşı onun cinayətkar əməlləri və bu gün də davam edən korrupsiya xarakterli işbaz-

lığı qaldırıb. Ondan bütün əməllərinə son qoymağı tələb edir, normal insanlar kimi yaşamağını istəyi-
rik. Dövlət orqanlarına ünvanlanan müraciətlərdə isə hər birimiz öz yerimizə imza atmışıq. 

-Soruşmaq istəyirəm ki, niyə ikiniz bir müraciət ünvanlamısınız?
-Bunu başa düşməyə nə var ki? Eyni iş üçün dövlət orqanlarını iki dəfə narahat etmək istəməmişik. 
-Biz dövlət orqanlarıyıq. Xalqa xidmət göstərmək borcumuzdur. Lazım gəlsə, bir işə görə iki dəfə 

yox, lap beş dəfə olunan müraciətlərə baxmalıyıq. 
-Təki belə olsun...
“Baxmağına baxırsınız e.., amma Allah kəssin belə baxmağı. Sən hələ bu müraciətə bax. Biz də 

görək necə baxırsan, sonra inanarıq...”
Orduxan son sualın cavabını yazıb tamamlayırdı ki, Əhməd dilləndi:
-Zəfər müəllim, siz gözləməyin, zəng edin. 
Zəfər heç nə demədən telefonunu götürüb masanın üstündəki kağızda yazılan nömrəni yığdı.
-Alo, eşidirəm. – Xəttin o başından cavab gəldi, telefon danışığı mikrofona qoşulmuşdu deyə Əh-

məd dərhal onu səsindən tanıdı, danışan Lazım özü idi. 
-Odur, özüdür. – Astadan dilləndi. 
Elə bu an Zəfər şəhadət barmağını dodağına toxunduraraq “sus” işarəsi verdi.
-Lazım Əhmədsoydur? – Hər ehtimala qarşı soruşdu. 
-Bəli, özüdür. Sizə nə lazımdır? Kimdir zəng edən?
-Sizi narahat edən Korrupsiya idarəsindən kapitan Bayramzadədir. Bizim idarəyə gəlməlisiniz. 

Sizdən şikayət var, araşdırmalıyıq. Nə vaxt gələ bilərsiniz? Bu çox vacibdir. – Cavabını gözləmədən tez 
də əlavə etdi. – Bu gün gələ bilərsiniz? 

-Xeyr, gələ bilmərəm. 
-Bəs sabah necə?
-Heç sabah da gələ bilmərəm.
Kapitan Bayramzadə belə cavab gözləmirdi. Odur ki, bir az tutuldu, pərt olmasa da hiss olundu ki, 

sifəti pörtdü. Əsəbiləşdiyi açıqca hiss olunurdu.
-Niyə gələ bilməzsiniz? Mən sizi rəsmən dəvət edirəm. Lap istəyirsinizsə teleqramma da göndə-

rim. Çox vacibdir. 
-Ona görə gələ bilməyəcəyəm ki, sabah xəstəxanaya girəcəyəm. Qrijadan əməliyyat olunmalıyam. 
-Əməliyyatı bir neçə gün sonraya saxlaya bilməzsiniz?
-Yox, saxlamaq mümkün deyil. Həm də həkimlə danışılıb. 
-Aydındır! – Korrupsiya Zəfər telefon danışığını yekunlaşdırdı. 
-Gördünüzmü? Mən dedim də. – Əhməd dilləndi. – Bu Lazım Nəhmətuşağı çox təhlükəli adamdır. 

Başdan ayağa fırıldaqdır. Özü də yaman hazırcavabdır, sən sözünü deyib qurtarmamış o, əksini tapıb 
söyləyir. 

Əhməd sözünü tamamlamamış Zəfərin telefonuna zəng gəldi. 
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-Alo, eşidirəm. – Zəfər astadan cavab verdi. 
-Lazımdır danışan. Bağışlayın, siz kim oldunuz?
-Kapitan Bayramzadə.
-Sağ olun.
-Mən dedim də. – Əhməd söhbətini davam etdi. – İndi konsert başlayacaq. Lazım bütün havadar-

larını ayağa qaldıracaq. 
-Mənə də “Korrupsiya Zəfər” deyərlər. 
Deyəsən, Zəfər də qızışdı. Lazımın hərəkəti ona yer eləmişdi. Yer eləməmişdi yox e.., lap od qoy-

muşdu. Bayaqdan Əhmədlə Orduxana deyir ki, bura elə bir idarədir ki, gəlmək var, geri qayıtmaq 
yoxdur. Lazım kimisi də onu heç saya salıb gəlmir. Hələ bir vəzifəsini, ad, familiyasını dəqiqləşdirir. 
Buna bir bax! Zəfər telefonun düyməsini basdı. 

-Alo! – Qız səsi cavab verdi. 
-Məni Şimal bölgə Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi ilə calaşdır.
-Oldu. 
Heç üç-beş dəqiqə keçmədi ki, telefon yenidən zəng çaldı. 
-Alo. – Xətdə bayaqkı qızın səsiydi. – Calaşdırıram. Baş həkim xətdə sizi gözləyir. Buyurun, danı-

şın. 
-Alo, kiminlə danışıram?
-Həkim Cəfər Həmidovla. 
-Siz Şimal bölgə Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimisiniz?
-Xeyr. Mən baş həkimin müalicə işləri üzrə müaviniyəm. 
-Lap yaxşı. Deyin, görüm, vətəndaş Lazım Əhmədsoy qrijadan əməliyyat olunmaq üçün sizə mü-

raciət edibmi?
-Xeyr, mənim ondan xəbərim yoxdur. Bəlkə baş həkimə deyib?
-Baş həkim haradadır?
-Baş həkim bir saat əvvəl Bakıya yola düşüb. Sabah Səhiyyə Nazirliyində kollegial yığıncaq olacaq. 

Orada iştirak etməlidir. 
-Zəhmət olmasa, onun mobil telefon nömrəsini mənə verin. 
-Bu dəqiqə. – Baş həkimin müavini, görünür, qarşısındakı qeyd dəftərçəsinə baxırmış deyə bir 

müddət telefonda onu gözlətdirdi. – Hə, yazın. 
-Çox sağ olun. – Zəfər qarşısındakı vərəqə həkimin nömrəsini yazıb təşəkkürünü bildirdi. – Lazı-

mın qrijasını nəzarətdə saxlayın və mənə məlumat verərsiniz. 
Korrupsiya Zəfər iş telefonu ilə danışığını yekunlaşdırıb əl telefonu ilə baş həkimin nömrəsini yığ-

dı. 
-Alo, eşidirəm.
-Sadıqovdur danışan?
-Bəli, bəli, özüdür. 
-Siz indi hardasınız?
-Şamaxını keçirəm. Bağışlayın, kim idi zəng vuran? Sükan arxasındayam, çox danışa bilmirəm.
-Korrupsiya idarəsindən kapitan Bayramzadə sizi narahat edir. Deyin, görüm, vətəndaş Lazım 

Əhmədsoy sizə qrijadan əməliyyat olunmaq üçün müraciət edibmi?
-Xeyr, xəbərim yoxdur. 
-Onda sizdən xahiş edirəm, bu işi nəzarətdə saxlayın, nəticəsi barədə mənə məlumat verərsiniz. 
-Oldu. İndi zəng vurub müavinimə tapşırıq verərəm. 
-Bax, belə! – Korrupsiya Zəfər telefonu söndürdü. 
-Mən sizə deyirəm də... Bu Lazım çox təhlükəli birisidir. İndi əvvəlcə havadarlarını ayağa qaldırıb 

işi tapşırtdırmağa çalışacaq. Görəndə ki, bir iş alınmır, üstünüzə adam saldırıb rüşvət təklif edəcək. Bu 
da alınmasa həmin adamlar vasitəsilə üzünüzə dirənib şantaja keçəcəkdir. 

Elə bu zaman Zəfərin telefonu zəng çaldı. 
-Alo, eşidirəm. 
-Kapitan Bayramzadədir?
-Bəli, özüdür, eşidirəm.
-Sizi ... Cəmiyyətin sədri, el ağsaqqalı Fəxrəddin Mustafayevdir narahat edən. Bağışlayın, vaxtınızı 

almadım ki?
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-Sözünüzü deyin, eşidirəm.
-O Lazımın məsələsi nə məsələdir elə?
-Mən sizə hesabat verməliyəm? – Zəfər hirslə cavab verdi. 
-Mən böyük bir cəmiyyətin sədriyəm, oğul. Əhatəmdə on minlərlə adam cəmləşib. Böyük bir elin 

ağsaqqalıyam. Lazım da bizə yaxın adamdır, bölgə təmsilçimizdir. 
-Siz yaxşı olar ki, bölgə təmsilçinizin nə işlərlə məşğul olduğunu onun özündən maraqlanın. – 

Zəfər bunu deyib telefonu söndürdü. 
-Mən dedim də... Elə Lazımı bu işlərə yönləndirənlərdən biri də odur. Onlar çayır toxumu kimi 

bütün ölkəyə səpələniblər. – Əhməd bunu deyib ayağa qalxdı. – Biz gedə bilərikmi?
-Yaxşı, siz gedin, lazım olsanız, bir də çağıracağam. Telefonlarınız açıq olsun. 
-Baxın, mən bu sözü deyirəm. Lazım elə bir adamdır ki, o, qrijası olmasa belə əməliyyat stoluna 

çıxıb harasını desən kəsdirə bilər. 
Əhməd bunu deyib Orduxana göz vurdu. Sağollaşıb çıxdılar.
-Vallah, lap başımı itirmişəm. Bilmək olmur ki, kimə inanasan? – Zəfər öz-özünə deyinəndə onlar 

otağı tərk etmişdilər, onun nə dediklərini eşidə bilməzdilər. 
Orduxan “Nərgiz” nəşriyyatına çatan kimi adəti üzrə girəcəyin sol tərəfində yerləşən poçt şöbəsinə 

döndü.
-Lətifə xanım, salam. – Poçt işçisini salamladı. 
-Salam. – Lətifə xanım da gülümsəyərək onun salamını cavablandırdı. – Yaxşı gəldin. Sənə məktub 

var. Özü də haradan olsa yaxşıdır?
-Haradan olur olsun. Bircə prokurorluqdan, məhkəmədən olmasın. Onlara cavab yazmaqdan yo-

ruldum.
-Rusiyadandır. 
Lətifə xanım masasının üstündəki məktublardan birini götürüb ona uzatdı. Orduxan məktubu 

alan kimi konverti açıb oxumağa başladı. Məktubda yazılmışdı:
“Qlavnomu redaktoruqazeta “Qyizli Baku”
Qorod Baku 
 Na vaş zapros dlya podtverjdeniye fakta obuçeniya i okonçaniya Daqestanskoqo Qosudarstven-

noqo Universiteta Lazımsoyom Semyonom Sanatkar oqlı prosim vıslat kserokopiyu diploma.
Rektor M.X.Rabadanov
Qorod Maxaçkala, ul. M.Qadjiyeva, 43A”
-Day diplomun kopiyası məndə olsaydı sizdən niyə soruşurdum. – Orduxan deyinə-deyinə poç-

tdan çıxıb redaksiyaya yollandı. – Soruşuram ki, adam sizdə oxuyub diplom alıb, ya yox? Onlar da 
siyahını yoxlamaq əvəzinə məndən onun diplomunun sürətini istəyirlər. Camaat yaman tənbəlləşib. 
Heç kim bir iş görmək istəmir. Fəhləsi iş başında, bekarı çayxanada, ziyalısı da işdə, kompyuterin arxa-
sında gününü sovub vaxtını öldürür. Burda necədirsə, deyəsən, elə Rusiyada da belədir. Belə də dövr 
olar? Gör nə zamana gəlib çıxmışıq. Bəlkə də ölkələr var ki, orada insanlar saatını yox, heç dəqiqəsini 
də boşuna keçirmirlər. Bizim onlardan xəbərimiz yoxdur.

Orduxan deyinə-deyinə redaksiyaya yollandı.

MƏHKƏMƏDƏN MƏHKƏMƏYƏ

Məhkəmə baxışı ötən dəfəki kimi yenə də günortadan sonraya təyin olunmuşdu. Onlar pilləkənin 
qurtaracağında və dar dəhlizdə toplaşıb proses keçirilən salona daxil olmaq üçün icazə gözləyirdilər. 
Bu gün hər biri bir barıt çəlləyinə bənzəyirdi. Ani bir sözə bənd idilər ki, partlasınlar.

Ötən məhkəmə prosesi öncəsi də belə olmuşdu. Pilləkənin son dayanacağında Orduxan yaxınlaşıb 
əvvəlcə Müsrət və onun nümayəndəsi Saleh Yusifli ilə görüşdü. Sonra dilucu qapıya daha yaxın mə-
safədə dayanmış hakim Maşallah müəllimin köməkçisi Natiqlə, Lazım Nəhmətuşağının maraqları na-
minə gəlmiş Nəhməti Bəşirlə, Zinauşağı Sagiflə və iddaçının vəkili hesab olunan qanuni nümayəndəsi 
Semyon Lazımsoyla ümumi qaydada salamlaşdı. 

-Allahın salamı olsun hamınıza! 
“Düşmən deyilik ki? Salam Allah salamıdır”, deyə düşündü. 
Onlar Orduxanın salamını almasalar da dodaqlarının altında nə isə donquldandılar, heç bilmək 

olmadı ki, nə deyirlər. Amma Natiq həm cavab verdi, həm də kişi kimi başını yelləyib gülümsündü. 
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Semyon isə hamı eşidəcək tərzdə dodaqaltı mızıldandı.
-Bunlar adam deyil ki, normal mübarizə aparasan. Özlərinin hüquqi prosedurlardan xəbərləri yox-

dur. Beş manat pul verib vəkil tutmağa da canları çıxır. Əziyyətini də biz çəkirik.
-Sən səsini kəs! Mırıldama! – Müsrət özünü saxlaya bilməyib Semyona çəmkirdi. – Kişinin oğlu 

“biləndər hüquqşunas” olub, gör kimi müdafiə eliyir.
-Mənim savadıma, bacarığıma, hüquqşünaslığıma lağ eliyirsən, hə? Hələ bir dayanın, sizə göstərə-

cəm, mən kiməm. Mənə də “Adolf” deyərlər.
-Yanasan, ay dünya! Gör, kim bizə “xox” eləyir? – Saleh dişlərini qıcadı. – Tüpürəsən hər şeyə, sa-

lasan bu küçükləri şillə-təpiyin altına. “Qoyma ə, irasim gəlir üstümə!”
-Gəlsinlər! – Bu zaman qapı açıldı, kimsə içəridən səsləndi. 
Qapının ağzında dayanan Natiq:
-Buyurun, keçin! – deyib elə özü də birinci olaraq salona daxil oldu.
Qabaqda Lazım Nəhmətuşağının adamları, onların arxasınca da Müsrət, Saleh və Orduxan Mirzə 

içəri keçdilər. Başdan, bir az da hündürdən hakimlər oturmuşdu. Sağ tərəfdə divana yaxın uzun stol 
qoyulmuşdu. Stolun üstündə “katib” yazılmış lövhəcik qoyulmuşdu. Maşallah müəllimin köməkçisi 
Natiq dərhal keçib öz yerini tutdu. Stolun bir qurtaracağında hündür kürsi vardı – çıxış edənlər üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. 

Katibin stolu ilə üzbəüz sol tərəfdə divana yaxın qoyulmuş ikincı stolun üstündə iki ədəd, “Vəkil” 
sözü yazılmış lövhəcik də vardı. Semyon həmişəki kimi tez keçib həmin stolun arxasında bəri başdan, 
yəni salona yaxın tərəfdən əyləşdi. Guya ki, kimsə gəlib onun yerini tutacaqdı. Saqif Əliyarov isə gör-
məmişcəsinə keçib stolun o biri tərəfində, ikinci “Vəkil” lövhəsi qoyulmuş və hakimlərə yaxın tərəfdə 
oturdu.

-Niyə keçib orada oturmuram, mən də nümayəndəyəm axı? – deyə Saleh Müsrətlə astadan danı-
şa-danışa üçüncü cərgə oturacaqda özlərinə yer seçdilər.

-Onlar görməmişdir, sən də görməmişsən? – Müsrət oturar-oturmaz nümayəndəsinə irad tutdu. – 
Otur böyrümdə.

Nəhməti Bəşir qabaq cərgədə tək oturdu. Orduxan isə, ümumiyətlə, onların tərəfində yox, sağ 
tərəfdən ikinci cərgədə özünə yer tutdu.

Əyalət Apellyasiya məhkəməsi dekabrın üçündə bu işə baxmağa başlamalı idi. Amma müəyyən 
səbəblərdən proses dekabrın on yeddisinə saxlanılmışdı.

Orduxan məhkəməyə gəlməməyi qərara almışdı. Məhkəmənin sədri Mazandaran Burcanadze ilə 
şəxsi görüşdən, Ali Məhkəməyə yazılan şikayət məktublarının nəticəsiz qaldığından, alınan şablon 
cavablarda heç nəyin aydın olmadığından, beşinci günə görüş təyin edib yoxa çıxan hakim Maşallah 
Qulusoyun qeyri-dəqiqliyindən, Orduxanda bu instansiya məhkəməsinə inamsızlıq yaranmışdı.

Dekabrın ikisi axşamüstü Maşallah müəllimin köməkçisi Natiq Orduxan Mirzəyə özü zəng vur-
muşdu. Guya ki, hakimin Türkiyəyə on günlük xidməti ezamiyyətə göndərilməsi ilə əlaqədar prosesin 
vaxtının ayın on yeddisinə keçirildiyini söyləmişdi. “Əziyyət çəkib gəlməyəsiniz deyə zəng vurdum 
ki, xəbəriniz olsun” demişdi.

-Mən onsuz da sabahki məhkəməyə gəlməyəcəkdim. – Orduxan Mirzə də onu belə cavablandır-
mışdı. – Sizin əyalət Apellyasiya Məhkəmənizdə bu işə ədalətlə baxılacağına mən, ümumiyyətlə, inan-
mırdım. Sədr Mazandaran Burcanadze ilə görüşdük. İşə ədalətlə baxılacağına söz verdi. Amma bu 
sahədə heç bir iş görmədi. Heç olmasa işi Maşallah Qulusoydan alıb başqasına versəydi, bəlkə də 
inanardıq.

Bu günkü məhkəməyə gəlməsinə isə Müsrət səbəb olmuşdu. Dönə-dönə xahiş etmişdi.
-Gəl, görək nə edə bilərik. – demişdi. – Salehin danışığını onlar nəzərə almırlar. Bəlkə, sən özün 

danışıb nəyi isə dəyişə biləsən.
Maşallah Qulusoy məhkəmənin tərkibini elan edib işə başalmaq üçün etirazı olub, olmadığını ilk 

olaraq Semyondan soruşdu. 
-Etirazım yoxdur. – Semyon sakitcə cavab verdi. 
-Apellyasiya Şikayətini mən vermişəm. – Orduxan Mirzə od püskürdü, qəti olaraq etirazını bildir-

di. – Siz hansı əsasla sözü birinci olaraq iddiaçının nümayəndəsinə verirsiniz?
-Çünki o, iddiaçının nümayəndəsidir.
-O, birinci məktəmədə iddiaçı idi, burda isə iddiaçı mənəm. 
-Siz iddiaçı deyil, cavabdehsiniz.
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-Mən birinci instansiya məhkəməsində cavabdeh idim. İndi isə Apellyasiya şikayətini birinci olaraq 
qeydə aldırmışam. Siz mənim şikayət ərizəm əsasında işə baxırsınız. Bəlkə belə deyil?

-Belə olmağına belədir. Amma hüquqi prosedur qaydalar var. 
-Hansı hüquqi prosedurlar mən dediklərimin əksini göstərə bilər? Mən də gözəl bilirəm ki, Sem-

yon Lazımsoy iddiaçı Lazım Əhmədovun nümayəndəsidir. Amma bu iş qaldı birinci instansiya məh-
kəməsində. Demirsiniz ki, heç bur məhkəmə o birisinə tabe deyil, onda niyə belə edirsiniz? İkinci ins-
tansiya məhkəməsi üçün iddiaçı mənəm, iddiaçı Müsrətdir. Birinci instansiya məhkəməsi iddiaçının 
tələblərini təmin edib, qərar çıxardıb. Biz də həmin qərarla razılaşmayıb şikayət vermişik. Buyurun, 
xüsusat üzrə işə baxın. İndi də siz bizim tələblərimizi təmin edin. 

-İşin qaydası belədir. – Maşallah Qulusoy izahat vermək istəyəndə Semyon onun sözünü kəsdi.
-Hakimin borcu deyil ki, tərəflərə hüquqi prosedurları izah eləsin. Qoy, canları çıxsın, pullarından 

keçib gedib vəkil tutsunlar. Mənim işə baxılmasına və məhkəmənin tərkibinə heç bir etirazım yoxdur.
-İndi buyurun, siz də öz münasibətinizi bildirin. – Hakim üzünü Orduxan Mirzəyə tutdu.
-Mən bu işə Əyalət Apellyasiya Məhkəməsində baxılmasına etiraz edirəm. Etirazı yazılı şəkildə Ali 

Məhkəməyə də göndərmişəm. Burada dəftərxanaya da təqdim etmişəm.
-Sizin bütövlikdə Əyalət Apellyasiya Məhkəməsinə etiraz etmək hüququnuz yoxdur. Bu qanuna 

ziddir. – Hakim bildirdi.
-Necə yəni yoxdur? – Orduxan Mirzə əsəbləşdi. – Mən Azərbaycan Respublikasının Mülki Prose-

sual Məcəlləsinə müvafiq olaraq qanuni şəkildə – əlində tutduğu kitabı yuxarı qaldırdı ki, hamı görsün. 
– etiraz edirəm. Siz hansı qanunla deyirsiniz ki, bütövlikdə Əyalət Apellyasiya Məhkəməsinə etiraz 
etmək yoxdur? Buyurun göstərin. Bəlkə, siz başqa bir qanunla işləyirsiniz, bizim xəbərimiz yoxdur?

Hakimlər öz aralarında pıçıldaşdılar.
-Bəlkə, siz demək istəyirsiniz ki, məhkəmənin tərkibinə etiraz edirsiniz? – deyə hakim Maşallah 

Qulusoy düzəliş etmək istədi.
-Mən dəqiq bilirəm ki, Əyalət Apellyasiya Məhkəməsində bu işə ədalətlə baxılmayacaq. Odur ki, 

işə bu məhkəmədə baxılmasına etiraz göndərmişəm. Tərkibə gəldikdə isə, möhtərəm Maşallah müəl-
lim, biz sizdən başqa burada heç kimi tanımırıq. Onların dəyişilib-dəyişilməməsinin bizim üçün elə 
bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma sizə gəlincə, deyə bilərəm ki, siz bu işdə maraqlı tərəfsiniz. Çünki siz 
ötən ilki proseslərdə Müsrət Səfərov – Lazım Nəhmətuşağı arasında baş vermiş mübahisəyə aydınlıq 
gətirərkən qərəzli və birtərəfli qətnamə qəbul etdiyinizdən şəxsən sizə etiraz etməyə tam hüququmuz 
çatır. Belə bir etiraz Müsrət Səfərov özü hazırlayıb. Biz bu barədə sədrin özü ilə də görüşüb iradlarımızı 
bildirmişik. O, bizə söz versə də sözünə əməl etməyib. Mazandaran müəllimə o zaman inanardım ki, o, 
heç olmasa bu işi sizdən alıb, başqa hakimə verərdi.

-Aydındır! – Artıq bütün bu ittihamlardan pörtmüş Maşallah Qulusoy üzünü Müsrətə tutdu. – Bu-
yurun, siz.

-Mən də etiraz edirəm. – Müsrət ayağa qalxıb bunları dedi və yerinə oturdu.
-Elə isə, məhkəmə sədrin yanına müşavirəyə yollanır, on beş dəqiqə fasilə elan olunur. – Hakim 

Maşallah Qulusoy bunu deyib salonu arxa qapıdan tərk etdi. O biri hakimlər də onun arxasınca məh-
kəmə salonundan çıxdılar.

Məhkəmə salonunda canlanma gözlənilsə də bu baş vermədi. Hər kəs sakitcə oturub öz yaxınında 
əyləşən yoldaşı ilə söhbət etməkdə oldu. Orduxan hec inana bilmirdi ki, belə alınsın. Mazandaran Bur-
canadze ilə söhbətin nəticəsiz qalacağına bir adi hal kimi baxsa da Qara müəllimin tapşırığına məhəl 
qoyulmayacağına inana bilmirdi. 

“Yəni bu ölkədə, doğrudanmı, daha tapşırıqlar, xahişlər, rəsmi müraciətlər keçmir, ərizələrə, haqlı 
şikayətlərə baxılmır? Hər şeyi pul həll edir!”

O, Federal Təhlükəszlik Xidməti İstintaq İdarəsi rəisi general-mayor Xəzər Süleymanlının yavəri 
polkovnik-leytenant Qara Şirinovun əl telefonuna lap son məqamda zəng vurmuşdu.

Süleymanov – Mirzəyev ailələri lap qədimdən kirvə idilər. Bu kirvəliyin tarixi haradan başlanırdı, 
onu heç kim bilmirdi. Amma hər dəfə ailələrin böyük oğlanları arasında müqəddəs kirvəlik təzələnir-
di. İndi də Süleymanlıların ağsaqqalı İxtiyar müəllim olsa da, Mirzəlilər ağsaqqallığı Orduxanın böyük 
qardaşı Murtuza müəllimin qaynatası Mircəfərin çiyninə yükləmişdilər. Murtuza müəllimin atası və 
əmilərinin dördünün də bir ilin içində bu dünyadan köç etmələrindən qardaşlar və əminəvələr olmaz 
dərəcədə sarsılmış, tayfa daxil işləri bir növ Mircəfər kişinin məsləhəti ilə həyata keçirməyi məsləhət 
bilmişdilər. Bu tayfaya da xüsusi rəğbət və hörmətlə yanaşan general Xəzər Süleymanlı Mircəfər kişi-
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nin zənginə cavab verər, yavəri Qara Şirinovu dərhal problemləri həll etmək üçün göndərərdi. Amma 
bu dəfə, demişdi ki, qoy, Orduxan nazirliyə gəlsin, olub-keçənləri yerli-yataqlı danışsın, sonra Qara Şi-
rinov nə lazımdırsa, necə lazımdırsa tədbirini görər. Doğrusu, Orduxan heç istəməmışdi ki, bu məsələ 
böyüyüb tayfa başçısı və general səviyyəsinə çıxsın. Ancaq hadisələrin axır və sonda nəyə gəlib çıxa 
biləcəyini düşünüb belə bir məsləhətləşməyə razılıq vermişdi.

Odur ki, axşam saatlarında nazirliyin qabağına gəlib Qara müəllimə zəng etdi.
-Sən bir az gözlə. İndi aşağı düşürəm. – deyə polkovnik-leytenant Şirinov cavab verdi.
Hava bərk küləkli olduğundan Orduxan nazirliyin arxa tərəfindəki “Qaragilə” kafesinə yollandı. 

Çay sifariş edib stolun televizora baxan tərəfində oturdu. Bu stol həm də elə yerləşmişdi ki, qapıdan 
içəri girən adam dərhal görünürdü. Ofisinat qız yaxınlaşanda Orduxan stəkanları iki etməyi xahiş etdi.

Təqribən yarım saata qədər gözlədikdən sonra Qara müəllim gəldi. İçəri girən kimi kafe işçilərini 
mehribancasına salamladı:

-Qaragilə, mənim o qarağat çayımı gətir. – Keçib Orduxanla üzbəüz əyləşdi.
Orduxan dəm çaynikindən çay süzmək istəsə də razı olmadı.
-Həm təzyiqim, həm də şəkərim var. Gündə üç dəfə ancaq qarağat çayı içirəm. – dedi.
-Onda qanınız aşağı düşər ki?
-Heç nə olmaz. Danış, görək nə olub?
Orduxan məsələni yerli-yataqlı, təfsilatı ilə danışdı. Qara müəllim onu dinləyə-dinləyə çayını içib 

yekunlaşdırdı.
-Çox düzgün edib gəlmisən. İş heç də yaxşı sonluqla qurtarmaya bilər. Ağır, xüsusilə ağır ittiham 

irəli sürmüsünüz, Dövlət çevrilişinə cəhddə adamı günahlandırmısınız. Sübut edə bilməsəniz, xüsusi 
ittiham qaydasında sizə iş qaldırıla bilər. Hakim kimdir?

-Maşallah Qulusoy – qonşu Əsgəran rayonundan, Quycaq kəndindən. Necə bəyəm, siz onu  tanı-
yırsınız?

-O, mənim tələbə yoldaşımdır. Necə tanımıram? Dörd il bir auditoriyada oturmuşuq. Mən özüm 
həll edərəm. Burada elə bir problem yoxdur.

Elə oradaca Qara müəllim Maşallah Qulusoya zəng etdi. Hal-əhvaldan sonra tapşırdı ki, “Gizli 
Bakı” qəzetinin baş redaktoru Orduxan Mirzə mənim yaxın qohumumdur. Maşallah Qulusoy da dedi 
ki, sabah gəlsin, onu qəbul edərəm, nə problemi var, həll edərik.

Daha bundan artıq nə olmalıydı ki? Qara Şirinov yəgin ki, məsələni həll etdiyini generala çatdır-
mışdı. Orduxan Mirzə də öz növbəsində Mircəfər kişiyə. Amma problem hələ də öz həllini tapmamış-
dı. Orduxan Mirzə işin yekunlaşmamasına baxmayaraq çox narahat idi. Ona hissiyatları deyirdi ki, 
məsələ uzanacaq, hələ də öz həllini tapmayacaq.

-Qalxın, məhkəmə gəlir! – Natiqin gur səsi Orduxanı xəyallardan ayırdı. O, ayağa qalxanda Məh-
kəmə Kollegiyasının arxa qapıdan daxil olduğunu görən iştirakçılar artıq ayaq üstə idilər.

-Əyləşin! – Maşallah Qulusoy salondakılara müraciət etdi. – Etirazlar sədr tərəfindən qəbul edil-
mədi. Məhkəmə həmin tərkibdə öz işinə davam edir. Çıxış üçün söz verilir iddiaçının nümayəndəsi 
Semyon Lazımsoya.

-Möhtərəm hakim, hörmətli kollegiya üzvləri! Müdafiəmdə olan Lazım Nəhmətuşağına qarşı 
həqiqətə uyğun olmayan, şər-böhtanlarla dolu məqalə dərc olunmuşdu. Lazım müəllim qəzeti alan 
kimi bərk sarsılmış və hələ də həkim nəzarətindədir. O, bu məqalədə yazılanları özünə və ailəsinə qarşı 
təhqir hesab edir, ona dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün məqalə müəllifindən yüz min, 
qəzet redaksiyasından əlli min manat təzminat tələb edir. Eyni zamanda, qəzetdə gedən məqalə ilə 
bağlı təkzib verilməli və üzrxahlıq gətirilməlidir.

Qeyd etmək istəyirəm ki, redaksiya tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 
39-cu maddəsi pozulub, məqalənin əlyazması yoxdur, 10-cu və 60-cı maddələr tətbiq olunmayıb, söz 
azadlığından sui-istifadə ediblər, o cümlədən bir sıra digər qanun pozuntularına yol veriblər.

Bu azmış kimi, iş məhkəmə baxışında olmasına baxmayaraq bunlar müdafiə etdiyim adamımı 
yazıb ifşa etməkdə davam edirlər. Bunlara hələ də bir “dur” deyən yoxdur. Hörmətli məhkəmə! – Sem-
yon tribunadan qəzetləri göstərib yazılı çıxışını oxumağına davam etdi. – Diqqətinizi bir istiqamətə 
yönəltmək istəyirəm. Bunlar ağızlarına gələni yazmaqla adamı rüsvay edirlər, buyurun, bu qəzetləri 
mən məhkəməyə təqdim edirəm. – Semyon hakimlərə yaxınlaşmaq istəsə də hakim Maşallah Qulusoy 
onu dayandırdı.

-Durun, siz dediklərinizin bu məhkəməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Əgər yenidən iddia qaldırmaq 
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istəsəniz gedib birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Amma iş üzrə, buyurun sübut-
larınızı təqdim edin. – Hakim qovluğundakı sənədləri o tərəf-bu tərəfə çevirərək sözünə davam etdi. 
– Deyirsiniz ki, iddiaçı bərk sarsıntı keçirib, bu günədək həkim nəzarətindədir. Amma işin içində bu 
barədə heç bir sənəd yoxdur, siz məhkəməyə heç bir arayış təqdim etməmisiniz. Növbəti məhkəməyə 
hazırlıqlı gəlin. Həm də iddiaçının sizə ödədiyi min manat pulun müqaviləsini təqdim edin. Əlavəniz 
var? 

-Xeyr!
-Yoxdursa, əyləşin.
-Bir dəqiqə. – Orduxan ayağa qalxdı. – Mənim sualım var. – Semyon kürsüdən aralanmaq istəyirdi 

ki, yenidən geri qayıtdı. – Siz Apellyasiya şikayətini müddət başa çatdıqdan beş gün sonra, yəni okt-
yabrın iyirmi üçündə təqdim etmisiniz. Şikayət tələm-tələsik, müəyyən orfoqrafik qüsurlarla yazıldı-
ğından belə bir sual ünvanlayıram sizə. Apellyasiya şikayəti nə vaxt, kimin evində və hansı şəraitdə 
yazılıb.

-İroniya ilə səslənsə də belə cavab verəcəyəm. – deyə dərindən nəfəs alan Semyon ürəyini boşaltdı. 
– Evdə... isti peçin böyründə... zoğal mürəbbəsi ilə... çay içə-içə...

-Kimin evində və kimin diqtəsi ilə? – Orduxan növbəti sualını verdi.
-Öz evimizdə. – Semyon eyni arxayınlıqla bu sualı da cavablandırdı.  
-Hələ bir utanmırsan, camaatı da aldadırsan. Gözünün içinə qədər yalan deyirsən. Deməli, deyilən-

lər doğruymuş. – Orduxan sözünü bildirdi. – Sən Apellyasiya şikayətini hakim Bruselin evində, onun 
yanında və diktəsi ilə yazmısan, doğrudurmu?

-Sualınızın işin mahiyyətinə heç bir dəxli yoxdur. – Hakim Maşallah Qulusoy müdaxilə etdi. 
-Var, özü də çox yaxşı dəxli var. Mən Apellyasiya şikayətini dəftərxanaya son dəqiqələrdə təqdim 

etdim. Dəftərxana müdirindən vaxtın bitdiyini və qarşı tərəfin şikayət vermədiyini dəqiqləşdirdim. 
-Sən bunu haradan və necə bilə bilərsən? – Hakimlərdən biri soruşdu. – Bəlkə, məhkəmə qərarı 

tərəflərə gec çatdırılıb?
-Əvvəla, qərar çıxarılanda mən məhkəmədə iştirak etməmişəm. Amma qarşı tərəfə qərarın surəti-

nin nə vaxt çatdırıldığını dəqiqləşdirmişəm. Onların Apellyasiya şikayəti qanunsuzdur. Hakim Brusel 
tapşırmasaydı dəftərxana müdiri ömründə qəbul etməzdi. Bir də Bruselin evində böyürtkən mürəbbə-
si ilə çay içsə də zoğal mürəbbəsi ilə çay içdiyini söyləyən adamdan nə gözləyəsən? 

Semyon hakimin işarəsi ilə daha heç bir söz demədən keçib yerində əyləşdi. Orduxan Mirzə isə heç 
bir təklif gözləmədən kürsüyə yaxınlaşdı.

-Bütün davaların, savaşların, məhkəmə çəkişmələrinin sonu barışıqdır. Hazırda predmet olaraq 
məhkəmədə araşdırılan münasibətlər də barışıqla nəticələnə bilərdi. Bu günədək barışığın baş tutma-
masının səbəbkarı iddiaçının nümayəndəsi Semyondur. Ona görə ki, Semyon mənim kimi cibindən 
pul xərcləyib Bakıdan bölgəyə gəlmir, Lazımın pullarını xərcləyir, üstəlik pul da qazanır. Ona sərf 
edərmi barışıq olsun, məhkəmə yekunlaşsın? İkincisi, bölgə məhkəməsində tərəfimizdən bir neçə və-
sadət qaldırılsa da heç biri təmin olunmayıb və münasibət bildirilməyib. Əgər həmin vəsadətlər işin 
içində varsa, heç olmasa burada ya nəzərə alınsın, ya da münasibət bildirilsin ki, mən düzgün vəsadət 
qaldırıb-qaldırmadığımı müəyyənləşdirim. Bu günədək iddiaçı tərəf konkret olaraq ərizə-məqalədə 
hansı ifadələrin həqiqətə uyğun olub-olmadığını, hansı ifadələrin isə şərəf və ləyaqətə toxunduğunu 
müəyyənləşdirə bilməyib. Necə ki, iddiaçının işgüzar nüfuzuna dəymiş zərəri də müəyyənləşdirə bil-
məyib. Belə olan halda, bölgə məhkəməsi qəzet redaksiyasına və məqalə müəllifinə nə haqla fantastik 
məbləğdə cərimə kəsir? Nəyə əsaslanaraq, nəyə istinad edərək ayda bir dəfə çıxan qəzetə bu boyda 
cərimə kəsib? Hörmətli Brusel müəllim bütün bunları qərarda əsaslandırmayıb. Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələri haqqında Qanunun on doqquzuncu maddəsində göstərilib: “Maddi zərər Azərbaycan 
Respublikası Mülkü qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən müəyyənləşdirilir. Lakin 
müəyyənləşdirilmiş maddi və mənəvi zərərin son həddi kütləvi informasiya vasitəsinin üç aylıq orta 
maliyyə xərclərindən çox ola bilməz”. Mən redaksiyanın üç aylıq xərci barədə arayış təqdim etmişəm.

-İşin içində arayış yoxdur. Yəgin ki, Apellyasiya şikayətinə qoşma kimi yazmısınız, ancaq konvertə 
qoyub göndərmək yaddan çıxıb. Növbəti məhkəmə prosesinə həmin arayışı təqdim edərsiniz. – Ha-
kim Maşallah Qulusoy əli ilə işarə edib Orduxan Mirzəni yanına çağırdı.

-Apellyasiya şikayətini poçtla göndərməmişəm. Dəftərxana müdürünə şəxsən təqdim edib qol da 
çəkdirmişəm. Arayış da sənədlərə tikili qaydada olub. Görürsünüz də, kefləri istədiyi sənədi it-bata 
sala bilirlər. – Orduxan Mirzə bunu deyərək hakimə yaxınlaşdı.
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Hakim Maşallah Qulusoy onda olan sonuncu redaktə ilə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş 
Qərarlara əsasən əlavələr, dəyişiliklər və düzəlişlərdən ibarət kütləvi informasiya vasitələri haqqında 
qanunu ona göstərdi. Asta səslə:

-Göstərin görək, on doqquzuncu maddədə belə bir bənd var, ya yox?
Orduxan Mirzə çox axtarsa da tapa bilmədi, deyəsən həmin bənd çıxarılmışdı.
-Sizdə olan qanun neçənci ildə çapdan çıxıb.
-2004-cü ildə.
-Bizdə olan isə 2009-cu ildə çap olunandır. Siz dediyiniz bəndlər götürülüb. – Hakim Maşallah 

Qulusoy hirsli-hirsli bunu deyib kitabı bağladı. – Keçin yerinizə.
İti addımlarla kürsüyə qayıdan Orduxan Mirzə da emosianal tərzdə çıxışını davam etdirdi.
-Kim dəyişib bu qanunu? Nə vaxt dəyişib, necə dəyişib, niyə mətbuata çıxarılmayıb, niyə referen-

duma salınmayıb? Yox, bu ola bilməz. Keçən həftə ümummilli liderin məzarı önündən ikiqat əyilib 
keçən deputatlar onun təsdiq etdiyi qanuna hansı cəsarətlə dəyişiklik edə bilər? Lap deyək ki, dəyişilib. 
Baxın, görün bunların saxtakarlığı hansı səviyyədədir? Ərizə-məqalə qəzetdə dərc olunub iyul ayında, 
qanunda dəyişiklik isə sentyabrda olunub. Məhkəmədə qərar çıxarılarkən köhnə qanun tətbiq olunma-
lıydı, amma bunlara dəyişdirildikdən sonrakı variant sərf etdiyindən belə qərar çıxarıblar. Son olaraq 
onu bildirmək istəyirəm ki, Mülki Prosesual Məcəllənin səksən ikinci və kütləvi  İnformasiya haqqında 
qanunun altmış ikinci maddəsinə əsasən işdə toplanmış materiallardan göründüyü kimi iddia rədd 
edilməli, müəllif və redaksiya cavabdehlikdən azad olunmalıdır. Bu haqda vəsadət də təqdim edirəm. 

Orduxan Mirzə bunu deyərək çıxışını yekunlaşdırıb hakimə yaxınlaşdı, vəsadət təqdim edib ye-
nidən kürsüyə qayıtdı. Hakim səhərdən əlini qaldırıb sual vermək istəyən iddiaçının nümayəndəsi 
Semyon Lazımsoya işarə etdi.

-Buyurun, sualınızı verin.
-Siz yazdığınız məqalədə təhqiredici ifadə olduğunu etiraz edirsinizmi?
-Əvvəla, o məqaləni mən yox, Müsrət yazıb. Məqalədə heç bir təhqiredici, insanın şərəf və ləyaqə-

tini alçaldan ifadə mən askar etmədim. Əgər siz tapmısınızsa, buyurun sübut edin. Sizin şəxsi müla-
hizələrinizlə təhqir hesab etdiyiniz ifadələr təhqir hesab oluna bilməz. Müvafiq qurumlara, dilçilik ins-
titutlarına sorğu göndərilməlidir. Əgər onlar təsdiq edərsə, məhkəmə mütəxəssis rəyinə əsaslanaraq 
qərar çıxarmalıdır. Həm də şərəf və ləyaqət davasına çıxan oğul səkkiz il əvvəl bizim yazdıqlarımızdan 
beş qat artığını yazan “Şimal” dövlət qəzetinə də qarşı çıxardı. Onda niyə çıxmırdı, cəsarəti çatmırdı?

Sonra söz ikinci cavabdeh Müsrət Səfərova verildi. Müsrət kürsüyə yaxınlaşıb qısa danışdı.
-Maşallah müəllim, heç kim bilməsə də siz yaxşı bilirsiniz ki, Lazım Nəhlətuşağı mənim başıma 

nə oyun açıb. Mülkümü zəbt ediblər. Əmlakımı mənimsəyiblər. Özümü tərki-vətən salıblar. Mən bircə 
Allaha üz tutub sizdən xahış edirəm, ədalətli qərar çıxarın.

Müsrət keçib yerində oturmamış onun nümayəndəsi Saeh Yusifli söz aldı.
-Məhkəmənin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, tələsik qərar çıxarmasınlar. Bu iş ciddi araşdırma 

tələb edir.
-Nə edək? İlin axırıdır, bütün işlər yekunlaşdırılmalıdır. – Hakim Maşallah Qulusoy onun sözünü 

kəsdi.
-Mən məlumatlı bir adam kimi deyirəm. Bizim idarədə hər şeydən xəbərdardılar. Məxfiliyi qoru-

maq naminə bəzi şeyləri deyə bilmərəm. Amma dəqiq bilirəm ki, fakt üzrə cinayət işi başlayıb.
-Biz indi nə etməliyik. Gözləməliyik ki, sizin idarə həmin cinayət işini nə vaxt yekunlaşdıracaq? Axı 

məhkəməyə ayrılan vaxt məhduddur.
-Mən demirəm ki, gözləyin. Amma dəqiq araşdırın, düzgün qərar çıxardın.
-Biz mahiyyəti üzrə işi aparırıq. Sizin təqdim etdiyiniz sübutlar üzrə də qətnamə çıxarılacaq. Keçin 

yerinizə. – Hakim Maşallah Qulusoy üzünü salondakılara tutdu. – Növbəti proses ayın iyirmi birinə, 
elə bu vaxtda, günortadan sonraya təyin olunur. Həmin prosesdə qətnamə çıxarılacaq. Hazırlıqlı gə-
lin. – Orduxan Mirzəyə tərəf baxdı. – Məqalənin əlyazması və qəzetin üç aylıq dövrüyyəsi haqqında 
arayışı gətirməyi unutmayın. – Sonra üzünü Semyon Lazimsoya çevirib. – Siz isə iddiaçı ilə aranızda 
olan hüquqi yardım üçün müqaviləni gətirməyi unutmayın.

Bax, beləcə növbəti məhkəmə prosesi başa çatdı.
Hakimlər salonu tərk etməmiş, Semyon Lazımsoy gülümsəyərək üzünü hakim Maşallah Qulusoya 

tutaraq olduqca ərkyana, lap tay-tuşlar kimi dedi.
-Maşallah müəllim, mən gələn prosesə gələ bilməyəcəyəm. Hesab edin ki, çıxış etdim.



Xəzan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I			2023

XƏZAN	№1	(46)	YANVAR	2023-CÜ	İL104

Bu heç də Orduxan Mirzənin diqqətindən yayınmadı. Bütün bunları özlüyündə saf-çürük edən  
Orduxan Mirzə gərginliyi aradan götürmək üçün Nəhməti Bəşirlə Zinauşağı Sagifə yaxınlaşdı.

-Nə oldu? Lazım müəllimə barışıq məsələsini çatdırdınızmı?
-Nə barışıq? Yazıb kişini el içində rüsvay eləmisən, hələ bir barışıqdan danışırsan. – Nəhməti Bəşir 

elə coşdu ki, Orduxan Mirzə dediyinə peşman oldu.
-Bir o göydəki Allah şahiddir ki, sən dedin gələcəm. Müsrətlə Lazımı barışdıracam. – Sagif əlavə 

etdi. – Biz hələ də sizi gözləyirik.
-Qardaşlar, barışıq məhkəmənin tövsiyyəsidir. Deyiləni Lazım müəllimə çatdırın. Sizin nə borcu-

nuza qalıb, o, özü bilər. Barışar, ya barışmaz, bu başqa məsələdir. Bir də Lazımın altmış iki, Müsrətin 
əlli dörd, sizin, Nəhməti Bəşir altmış beş, mənim isə cəmisi qırx üç yaşım var. Özünüz fikirləşin, görün 
kim kimi barışdırmalıdır?

-Əlbəttə ki siz! – Nəhməti Bəşir hırıldaya-hırıldaya cavab verdi. 
-Onu da düz deyirsən. Adam var ki, yetmiş yaşı var, amma hələ də dəli-cığallavıdı, yeniyetməlik 

dövrünü başa vura bilmir.
Dəhlizdə o baş-bu başa var-gəl edə-edə keçən məhkəmədə baş verdənləri özlüyündə fikirləşən 

zaman qapı açıldı. Natiq gələnləri salona dəvət etdi. Məhkəmə kollegiyası yerində idi. Təkcə iddiaçı-
nın nümayəndəsi Semyon Lazımsoy gəlməmişdi. Odur ki, hakim söz verəndə ikinci nümayəndə Sagif 
Əliyarov kürsüyə çıxdı. Çənəsi dönməsə də nə isə Mülki Prosessual Məcəllədən, hansısa maddələrdən 
danışmaq istədi. Alınmadı. Yerdəkilər gülüşməsin deyə hakim Maşallah Qulusoy müdaxilə etdi.

-Öz sözlərinlə de. İddianı müdafiə edirsənmi?
-Həm də İddiaçını müdafiə edirəm. – Saqif Əliyarov təkrarladı 
-Məhkəməyə təqdim etməyə əlavə sənəd, sübutunuz varmı?
-Xeyr! – deyə cavablandırdı Saqif Əliyarov. – Nə lazımdırsa, hamısını Semyon hazırlayıb, təqdim 

edib. 
-Elə isə keçin əyləşin.
Onun ardınca söz birinci cavabdeh Orduxan Mirzəyə verildi. O, məqalənin əlyazmasını və qəzetin 

üç aylıq dövriyyəsi haqqında hesabat sənədini hakimə təqdim etdi. Sonra tribunaya qayıdıb çıxış etdi. 
Orduxan Mirzə yığcam, yalnız fakt və sübutlar üzrə danışıb konkret tələb irəli sürdü. Çıxışını ye-

kunlaşdırıb yazılı surətini də məhkəməyə təqdim edərək yerinə qayıtdı. Ondan sonra söz ikinci cavab-
dehə verildi. Cavabdeh Müsrət Səfərov danışmaq istəmədiyindən onun nümayəndəsi Saleh Yusifli 
kürsüyə çıxdı. Ağzını açıb danışmamış hakim onu qabaqladı.

-Təzə nə isə deyəcəksinizsə, buyurun, köhnələrdən xəbərimiz var, vaxtımız azdır.
Saleh Yusifli tələsmədən eynəyini silib gözünə taxdı. Dörd-beş səhifədən ibarət yazılı çıxışını kür-

sünün üstünə qoyub danışmağa başladı.
-Mən başa düşə bilmirəm ki, hüquq-mühafizə orqanları hələ də bu boyda cinayətlər törətmiş Lazım 

Nəhmətuşağının nazı ilə niyə oynayırlar. Şimal bölgəsində idarə müdürlərindən ibarət Lazım Nəhmə-
tuşağının müdafiə komitəsi yaradılıb. Ancaq gün gələcək onun qollarına qandal vurdurub qabağıma 
qataraq aparıb zindana saldıracağam. Siz bir fikir verin, başqasının yerini zəbt edib, əmlakını mənim-
səyib, özünü tərki-vətən salıb, ancaq bütün məhkəmələr onun xeyrinə qətnamə qəbul edir.

-Bu sözləri eşitmişik, yoldaş Yusifli. – Hakim Maşallah Qulusoy müdaxilə etdi. – Əgər yeni bir şey 
təqdim etməyəcəksinizsə, keçin əyləşin.

-Mən hələ çıxış edirəm. Bu mənim qanuni haqqımdır. Sizin də borcunuz məni sonadək dinləmək-
dir. – Saleh Yusifli bunu deyib çıxışına davam etdi. – Görkəmli ziyalı, dünya şöhrətli siyasətçi, milli rəh-
bər, Qurdqayıq şəhərinin keçmiş meri, indiki merin atası London klinikasında dünyasını dəyişib, dəfn 
olunmaq üçün onun cənazəsi Nasosnu aerodromunda yerə enən kimi bu Nəhlətuşağı çoşka kəsdirib 
kabab elətdirirdi. Əlbəttə ki, sevindiklərindən.

-Keçin yerinizə. Siz məhkəməni nə hesab edirsiniz? – Hakim əsəbləşdi. – Yoxsa buranı məsxərəyə 
çevirmək istəyirsiniz?

-Heç kim buranı məsxərəyə çevirmək istəmir. Bizim əlimizdə dəqiq, təkzibolunmaz faktlar var. Bi-
zim idarədə gözəl bilirlər ki, siz nəyin müqabilində hansı qərar çıxaracaqsınız. Özü də bir ay əvvəldən 
bilirdilər. 

-Susun! – Hakim taxta çəkicini stola döyəclədi. – Ağzınıza gələni danışmayın.  
Heç kim gözləmədiyi halda Orduxan ayağa qalxdı.
-Mən sizə əmr edirəm. – Hiddətlə üzünü hakimə tutdu. – Ədalətli qərar çıxardın, möhtərəm hakim!
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Salon təlatümə gəldi.
-Bu kimdir ki, hakimlə belə danışır!
-İnsanda həddini aşmağa bax!
-Cərimələyin!
-Salondan çıxardın!
Hakim Maşallah Qulusoy əlindəki taxta çəkici masanın üstündəki xüsusi diyircəyə daha möhkəm 

döyəclədi. 
Salondakılar dərhal səslərini kəsdilər.
-Həddinizi aşmayın! Siz mənimlə belə danışa bilməzsiniz! – Üzünü Orduxana tərəf çevirib sakitcə 

dedi.
-Danışaram! – Orduxan bir az da qəzəblə cavab verdi. – Hələ o tərəfə də keçərəm!
-Siz kimsiniz axı? – Hakim ayağa qalxıb səsinin tonunu qaldırdı. – Sizə kim bu səlahiyyəti verib? 

– Cavab səslənmədən əlini yelləyə-yelləyə davam etdi. – Eh... sərsəri bir qəzetçi. Sənə ad qoyanın... 
demişdim indi... – Hakimin danışığından hiss olunurdu ki, o, vəziyyətin dramatikləşməsini istəmir. 

-Mən sıradan bir qəzetçi deyiləm. Qələmim silahım kimi hər zaman vətənimə xidmət göstərir. 
Adımın da bura heç bir dəxli yoxdur. Bu adı mənə elə-belə qoymayıblar. Mənim ulu babam Cəfərqulu 
da ordu xanı, sərkərdə olub. Mən özüm də sizin kimilərin əlinə silah verib düşmənin üzərinə döyüşə 
göndərmişəm. Siz isə... kolda-kosda gizlənib müharibədən yayınmısınız. 

-Danışığının həddini bil! Mən o vaxtlar Universitetdə oxuyurdum. 
-Universitetdə qiyabi də oxumaq olardı. Möhlət də götürə bilərdiniz. Universitet qaçmırdı. Amma 

müharibə qaçılmaz idi. Sənin kimilərin ucbatından ölkədə parakəndəlik yarandı. Birlik olmadı. İnti-
zamsızlıq bizi məğlubiyyət dalanına dirədi. 

-Siz kimsiniz axı..?
-Mən komandirəm. Mənə komandirlik etmək səlahiyyətini xidmət etdiyim vətənim verib.
-Ola bilər ki, nə vaxtsa komandir olmusunuz, idiniz...
-Elə indi də komandirəm. Əmr etmək, komanda vermək səlahiyyətim əlimdən alınmayıb.
-Bizə göndərilən arayışda göstərilir ki, siz ordu sıralarından tərxis olunmusunuz...
-Kim verib sizə o arayışı?
-Səfərbərlik idarəsi...
-Siz Müdafiə nazirliyindən soruşun. Mən nazirin əmri ilə ehtiyata buraxılmışam, tərxis olunmamı-

şam. 
-Eyni şey deyilmi? Ehtiyata buraxılmaq, ya tərxis olunmaq?
-Xeyr!
-Bunun mənə heç bir aidiyyatı yoxdu. Həm də mən Ədliyyə nazirliyinin sistemində çalışıram. Mü-

dafiə nazirliyinə heç bir aidiyyatımız yoxdur.
-Var. Ölkəsində müharibə gedən hər bir kişinin aidiyyatı var. Ölkənin müdafiəsinə cavabdeh olan 

nazirliyə hamı, bütün nazirliklər tabedir. Odur ki, mənim sizə əmr eləmək səlahiyyətim qanunla qüv-
vədədir. Əmrə tabe olun!

-Mən görürəm, müharibə sizin başınızı xarab edib. Odur ki, birinci dəfə məhkəmə iclasını pozdu-
ğunuza görə əlli manat cərimə olunursunuz. Hələlik bununla kifayətlənək. Bir daha təkrar olunarsa, 
daha ciddi cəza tətbiq edərik. 

“MAŞALLAH QULUSOYLA ƏDALƏTİN YARISINADƏK”

Məhkəmə davam edirdi. Hakim Maşallah Qulusoyun dişi bağırsağını kəssə də cavabdeh Müsrət 
Səfərovun nümayəndəsi Saleh Yusifli onu məcbur etmişdi ki, çıxışını dinləsin. Saleh Yusifli gözəl bilir-
di ki, bu onun mövcud predmet üzrə son çıxışıdır. Bu prosesdə gətnamə çıxarılacaq və onlar uduzacaq-
lar. Amma nəyin bahasına olursa-olsun sözünü deməliydi və onu dinləməliydilər.

Orduxan Mirzə də bütün olub-keçənlərdən sonra sakitləşib oturdu yerində. Başını əlləri arasına 
alıb götür-qoy etməyə başladı. Necə yəni, ədalətli qərara nail ola bilməməklə barışmaq mümkünmü? 
Əsla! Mübarizəni davam etdirmək gərəkdir. Bəs harada və necə davam etdirməli? Bax, əsas məsələ də 
elə bu idi. Əgər ədalət məhkəməsində də haqqını isbatlaya bilmirsənsə bəs onda haqq və ədaləti ha-
rada axtarmalısan? Əvvəlcə Moskva vardı, şikayətlər oraya ünvanlanırdı. Sonra haqq-ədalət öz yerini 
tapırdı. Bəs indi şikayəti hara yazasan? Bu boyda ədalətsizlik və qanunsuzluq olarmı?
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Ötən məhkəmə prosesindən sonra ona qarşı təxribat törətməyə çalışmışdılar. Məhkəmə binasının 
qarşısında Nəhməti Bəşirlə Sagif Əliyarov lap çənəsinin altına yerimişdilər. Onu şantaj eləmişdilər. 
Alınmamışdı. Sonra beş-altı addım aralıda dayanıb Müsrət və Salehlə guya, söhbət eləyən Semyon da 
hətərən-pətərən danışmışdı. Orduxan Mirzə yaxınlaşıb onu başa salmaq istəyəndə də, az qalmışdı ki, 
əlbəyaxa olsunlar. Amma Orduxan Mirzə özünü saxlamışdı. Saleh Yusifli də müdaxilə etmişdi.

-O, bizim qonağımızdır. Heç kimin onunla işi ola bilməz.
Məhkəmə binasından bir az aralıda, giriş qapısından yuxarıda dayanan “sıfır on bir” markalı “Jiqu-

li”sində polislərin oturduğunu ona xəbər vermişdilər. Onları elə özü də görmüşdü. Deyirdilər, hakim 
Brusel Məmmədov da haradasa buralardadır. Məqsəd Orduxan Mirzəni şərə salıb həbs etdirmək idi. 
Odur ki, o, heç nə düşünmədən taksilərdən birinə oturub məhkəmədən uzaqlaşdı. Şəhərin müxtə-
lif yerlərini fırlanıb dolaşaraq avtovağzala gəldi və qrafikdən kənar axşam saat on doqquzda Bakıya 
istiqamət götürən maşına əyləşdi. Sürücü ilə tez tanış oldular. Qabaq yerdə oturdu. Ford yerindən 
tərpənənə qədər iki uzun cavan oğlan dönə-dönə avtomobilin qabağından o tərəf-bu tərəfə keçərək 
Orduxana diqqət yetirdilər. Bu heç də onun nəzərindən yayınmadı.

Onlar yola düşəndə Fordda dörd yer boş qalmışdı. Sürücü, əslən Cəbrayıl rayonundan olan, hazır-
da Bakının Yeni Günəşli massivində məskunlaşmış Şəhriyar adlı 23-25 yaşında olan adam daha beş-on 
dəqiqə gözləyib müştəri yığmaq istəsə də Orduxan onu tələsdirdi. “Boş yerləri yolda doldurarsan”, 
dedi.

Elə şəhərdən təzəcə çıxıb Balakən – Bakı trassı üzrə irəliləyirdilər ki, qırmızı rəngli bir Qazel arxa-
dan sürətlə gəlib onların getdiyi “Ford”un qarşısını kəsdi. Düşüb səkkiz nəfərlik yer istədılər. Sürücü 
Şəhriyar onlara yalnız dörd boş yerin olduğunu bildirdi, Xaldanda, Ağdaşda, Göyçayda daha dörd 
yerin boşalacağını söylədi. Onlar inadla səkkiz yer istədilər. Yer istəyənlər qabaqda oturmuş Orduxan 
Mirzəyə diqqətlə baxırdılar. Orduxan Mirzə onların arasında avtovağzaldakı həmin gədələri görsə də 
təlaşlanmadı və heç bir tərəddüd keçirmədən Aqil Abbasın “Batmanqılınc” romanını oxuyurdu. Elə 
bu vaxt Şəhriyar maşına yaxınlaşdı. Telefonuna gələn zəngə cavab verdi. Orduxan ona sakitcə: “Bu 
gədələr xatalı adama oxşayırlar, sür gedək” dedi. Şəhriyar da onu dərhal başa düşərək sürüb getdi.

Orduxan Mirzə Lazımın kriminal ünsürlərlə əlbir olduğunu, rayonda istədiyi adamı şantaj etdi-
yini, tora saldığını eşitmişdi. Lakin təsəvvürünə də gəlməzdi ki, ona qarşı da belə bir tilov atıla bilər. 
Ancaq ona demişdilər ki, Lazım bu hayıfı onda qoymayacaq. Hələ heç kim Lazımın qarşısına çıxıb belə 
biabırçılıq etməmişdi. “Transformator oğrusu”, “Siyasət kuklası”, “Şimalın kal armudi”, “Pələqulağın 
toyu”, “Lazıma nəzir kampaniyası” və sair başlıqlı yazılar bölgədə yayımlandıqdan sonra deyirdilər ki, 
Lazım necə rüsvay olubsa, el içinə çıxmağa onda üz qalmayıb. Lazım hələ indiyədək heç kimin qaba-
ğında belə aciz qalmamışdı. İcra Hakimyyətinin başçısı Pişik Musa da ona dönə-dönə irad tutmuşdu. 
“Nəmənədir, bir qəzetçinin öhdəsindən gələ bilmirsən?”

İndi də fikirləşdi ki, yüz faiz onlar nə isə etməyi planlaşdırıblar. 
...Qəflətən səslənən hakimin qıvraq, gur səsi onu xəyallardan ayırdı.
-Məhkəmə müşavirəyə yollanır.
Saleh Yusifli kürsüdən yerinə qayıdarkən atmacasından qalmadı.
-Siz elə bilirsiniz ki, onlar nə isə məsləhətləşməyə gedirlər. Əsla yox. Sadəcə, hüquqi prosedurlar 

belə tələb edir. Qətnamə çoxdan hazırdır.
Heç beş dəqiqə keçmədi ki, Məhkəmə Kollegiyası geri qayıtdı. Onların gəlişini hər kəs görüb ayağa 

qalxdı. Ehtiyac olmasa da Natiq dərhal səsləndi.
-Qalxın, məhkəmə gəlir!  
-Əyalət Apellyasiya Məhkəməsi qərara aldı ki, yerli məhkəmənin qətnaməsi qismən dəyişdiril-

məlidir. Mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə cavabdeh Müsrət Səfərov üçün müəyyənləş-
dirilmiş on min manat min manata, cavabdeh “Gizli Bakı” qəzeti redaksiyası üçün nəzərdə tutulmuş 
beş min manat beş yüz manata endirilsin. İddiaçının nümayəndəyə hüquqi yardım üçün ödədiyi min 
manat ödənişi tələbi təmin edilməsin. Qətnamə beş gündən sonra hazır olacaq, tərəflərə poçt vasitəsilə 
çatdırılacaq.

Müsrət Səfərov sevincindən hakimlərin çıxmasını gözləmədən:
-Baxın, budur ədalət! – dedi və üzünü iddiaçıların adamlarına tərəf tutdu. – Siz istəməklə deyil ki.
-Yox, Müsrət, bu hələ ədalət deyil. Olsa-olsa ədalətin yarısıdır. “Maşallah Qulusoyla ədalətin yarı-

sınadək”. Elə beləcə də yazacağam.
“Gizli Bakı” qəzetinin növbəti sayı bir neçə gündən sonra elə bu manşetlə çapdan çıxdı.
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POLİS İDARƏSİNDƏ 

Yolboyu Orduxan Mirzə düzgün hərəkət edib-etmədiyi barədə düşünürdü. O, gözəl bilirdi ki, heç 
bir qəzetin baş redaktoru belə qərar gəbul etməzdi. Yeddi qarış yarım boyu olan qəzet baş redaktor-
larının hamısı özündən güclü, boyundan uca, bacardıqlarından bacarıqlı görünməyə çalışır, heç kimi 
bəyənmir, quru təkəbbürlülükləri ilə od olub redaksiya üçün otaq kirələdikləri “Nərgiz” nəşriyyatını 
qarsmağa çalışırdılar

...Nahar fasiləsindən sonra Orduxan Mirzə redaksiyaya yenicə qayıtmışdı ki, telefon zənq çaldı.
-Bəli, eşidirəm. – Baş redaktor  telefonun dəstəyini götürüb zəng vuran şəxsi cavablandırdı.  
-“Gizli Bakı” qəzetinin redaksiyasıdırmı? – Zəng edən şəxs dəqiqləşdirmək istədi. – Baş redaktor 

Orduxan Mirzə lazımdır. 
-Özüdür danışan. 
-Danışan polkovnik Ərəstun Məcidovdur. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mətbuat xidməti rəhbəri.
-Eşidirəm, yoldaş polkovnik, mən sizi tanıyıram. 
-Sizinlə görüşmək istəyirəm. Redaksiyanız harada yerləşir, nə vaxt oraya gələ bilərəm? 
-Ərəstun müəllim, siz əziyyət çəkib gəlməyin. Mən özüm sizin yanınıza gələrəm. 
-Yox, yox, Orduxan müəllim, mən gələrəm. 
-Yoldaş polkovnik! Siz dövlət idarəsisiniz, biz isə müstəqil redaksiya. Biz dövlətə xidmət göstəririk, 

siz də. Ona görə də məsləhətdir ki, biz dövlət idarəsinə gələk, dövləti öz redaksiyamızda gözləməyək.
-Onda nə vaxt gələ bilərsiniz?
-Elə indi gəlirəm. Dövləti mən gözlətdirə bilmərəm. Bəlkə, doğrudan da, çox vacib bir əməliyyat 

var. Siz də onun üçün zəng vurmusunuz.
-Yaxşı, gözləyirəm sizi.
Orduxan bir daha bütün bunları götür-qoy edib düzgün, özünə, şəxsiyətinə və redaksiyasına əkse-

dici heç bir məqam gətirməyən qərarı ilə qürur duyaraq baş idarənin qapısını açıb geniş dəhlizə daxil 
oldu. Girəcəkdə sol tərəfdə düzəldilmiş xüsusi yerdə oturan növbətçi polis çavuşu ilə salamlaşıb gəli-
şimin məqsədini bildirdi. Polis çavuşu “bu dəqiqə” deyib hara isə zəng vurdu. Sonra üzünü Orduxan 
Mirzəyə tutub:

-Zəhmət olmasa şəxsiyyət vəsiqənizi və telefonunuzu təhvil verin. – dedi.
-Mən dəvət olunmuşam, saxlanılmamışam. – Orduxan Mirzə narazı halda şəxsiyyət vəsiqəsini təh-

vil verdi. – Jurnalistəm. Telefonum da köhnə model “Nokia”dır. Şəkil çəkmək və yazı yazmaq müm-
kün olmur. Özümdə qalsa yaxşıdır.

-Təlimat belədir.
Orduxan Mirzə telefonunu söndürərək təhvil verib yeyin addımlarla pilləkənləri qalxıb ikinci 

mərtəbədə yerləşən Mətbuat Xidməti rəhbəri polkovnik Ərəstun Məcidovun otağına yaxınlaşdı. Ota-
ğın qapısı açıq idi. Polkovnikin qəbulunda üzü divara tərəf oturmuş mülkü geyimdə bir adam vardı. 
Orduxan qapıda görünən kimi polkovnik “gəl” işarəsini verdi. Pəncərənin şüşəsində Orduxanın gəldi-
yini görən mülkü geyimli şəxs dərhal ayağa qalxaraq sağollaşıb çıxdı.

-Salam, cənab polkovnik.
-Xoş gəlmisiniz, buyurun, keçin əyləşin.
Orduxan Mirzə keçib pəncərə tərəfdə əyləşdi ki, qapını da nəzarətdə saxlaya bilsin. 
-Orduxan müəllim, doğrusu “Gizli Bakı” qəzetini birinci dəfəydi görürdüm. Dizayn formilirovka-

sına, tərtibatına, mövzu zənginliyinə görə çox da sadə qəzetə oxşamır. Amma son nömrənizdə elə bir 
səhvə yol vermisiniz ki, biz gərək qəzeti məhkəməyə verib, bağlatdıraq.

-Siz məni buraya davayamı dəvət etmisiniz? Məhkəməyə verəcəkdinizsə, yazıb verərdiniz, daha 
zəng edib məni bura dəvət etməyə nə lüzum vardı? – Orduxan Mirzə zəndlə polkovnikin gözlərinin 
içinə baxdı. – “Gizli Bakı” qəzetini ölkə başçısından başqa heç kim bağlatdıra bilməz. Biz ölkə başçısı 
üçün bütün gizli məqamları araşdırıb ortaya çıxardırıq. Özünüz də gördünüz. Mən sizi gözlətmədən, 
redaksiyaya gəlməyinizə də razılıq vermədim, dərhal özüm gəldim. Gəldim ki, nə məsələdirsə araşdı-
raq, fikir mübadiləsi yürüdək. İstəmirsinizsə, mən gedə bilərəm.

-Bilirsiniz, sizin qəzet kimi olan qəzetlər, adətən bizimlə dostluq etməyə çalışırlar, siz isə başqa 
şey yazırsınız. Bax, o günü “Qazavat” qəzetində yazıblar ki, guya dövlət yol polisi yollarda qeyri-qa-
nunu radarlar quraşdırıb. Daha demirlər ki, o radar aparatları bazarda satılmır ki, polis çavuşu gedib 
alsın, özü üçün quraşdırsın, gəlib gedəni soysun. Bu aparatlar laboratoriyada yoxlanılıb, plomblanıb. 
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Yol polisinə istifadə üçün verildiyi vaxtdan idarəyə qaytarılan vaxtadək kameralar bir daha yoxlanılır 
və nəzarətdən keçirilir. Burda hec kim qanundan kənar iş görə bilməz. Məqalənin mahiyyətini araş-
dırarkən məlum olur ki, redaktor Azər Ayxanın əmisi oğlu Kamran Şamaxıdan Bakıya gələnədək iki 
yerdə sürət 60 və 70-lik nəzərdə tutulduğu halda 102 və 105 kilometr-saat sürətlə qeydə alınıb. İndi biz 
neynəməliyik?

-Cənab polkovnik, onun mənə heç bir dəxli yoxdur, gəlin mahiyyəti üzrə danışaq. Mənim vaxtım 
çox məhduddur.

-Elə mahiyyəti üzrə danışırıq, siz də belə yazmısınız. Məqalə dərc etdirib nazirin şəklini vurmusu-
nuz! Nazirin nə aidiyyatı var bu məqaləyə?

-Başa düşdüm, hansı yazını nəzərdə tutursunuz. Vətəndaş nazirə müraciət ünvanlayıb. Onu dərc 
edib, sizcə kimin şəklini yapışdırmalıydıq, cənab polkovnik? Daxili İşlər Nazirinə ünvanlanan müra-
ciətdə general-polkovnik Ramil Usubovun şəkli əvəzinə, bəlkə general-polkovnik Səfər Əbiyevin şəkli 
yerləşdirilməliydi? İstəyirsiniz həmin müraciətlə məşğul olan iş adamının qanuni nümayəndəsi ilə 
sizi calaşdırım? Əhməd Qəmərzadə çox prinspial və cəsarətli hüquqşunasdır. Xeyli vaxtdır ki, bizimlə 
əməkdaşlıq edir.

-Mənə o, lazım deyil, siz lazımsınız. Xeyir ola, müraciəti qəzetdə dərc etmisiniz? Vətəndaşın nazirə 
müraciəti var, qoy, özü poçt vasitəsi ilə göndərsin.

-Əvvəla, Nizami Hacıyev adi vətəndaşlardan deyil. Azərbaycan üçün çalışan, sərmayə qoyan 
vətənpərvər iş adamalrından biridir. Sonra da o, müraciət göndərib. Nəticəsiz qaldığına görə biz hə-
min müraciəti dərc etdirmişik.

-Görünür, siz müraciəti diqqətlə oxumamısınız. Oxusaydınız, görərdiniz ki, həmin müraciətə 
Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəis müavini Ramiz Hüseynovun on iyul 2009-cu  
il tarixdə cavab məktubu göndərilib.

-Cənab polkovnik, bu yazışma məsələ doğru-dürüst araşdırılanadək, öz ədalətli həllini tapanadək 
davam edəcək. Bunu siz də gözəl bilirsiniz, biz də.

-Nəzərinizə onu da çatdırım ki, polkovnik Nuşirəvan Səfərov hazırda məzuniyyətədir. Onun bacı-
sı oğlu Kamilin əməllərinə cavabdeh olması isə ağlasığmazdı. Heç inanmıram ki, polkovnik Səfərovun 
bir o qədər vaxtı olsun, Nizami ilə, Kamillə maşına oturub, həmin müraciətdə qeyd olunan yerlərə 
gedib baxış keçirsinlər.

-Siz öz bildiyinizdə qalın, biz isə öz bildiyimizdə.
-Həm də hazırda bu iş Sumqayıt Polis idarəsində və Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırılır.
-Onda sizi narahat edən nədir?
-Heç nə, sadacə, istəmirəm ki, sizin kimi səmimi, savadlı, alicənab bir ziyalının rəhbərlik etdiyi 

qəzetdə belə nanəcib, könülbulandıran materiallar dərc olunsun.
Sağollaşıb ayrıldılar. Orduxan Mirzə redaksiyaya çatandan sonra müraciəti bir daha diqqətlə 

nəzərdən kecirtdi. Ona elə gəldi ki, polkovnik Ərəstun Məcidovdan başqa Daxili İşlər Nazirliyindən 
daha kim isə bu müraciətlə maraqlana bilər. 

(Həm də maraqlanacaq. Bu nədir; yeni mübarizəmi, yoxsa paqonlular da iş adamı kimi davranma-
ğa başlayıblar?)

Çox güman ki, bu işlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bütün maraqlananlar müraciət sahibinin nə 
üçün ədalət bərpa olunanadək bu işdən əl çəkən olmadığını bilmək məcburiyyətində qalacaqlar. Daha 
polkovnik Məcidov kimi yox!
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-“General”ın vəkili kim idi?
-“Yefreytor”u özünə vəkil tutmuşdu “general”.
-Mənim “General”ıma bir bax! Adını general qoydurub. Utanıb, ölüb yerə girmir. Gedib özünə 

vəkil tutub – yefreytor.
-Bu yefreytor sən dediklərindən deyil. Buna öz aralarında Adolf deyərlər – dünyanı barmağına 

dolayan Adolf Hitler!
-Bu dünya Hitler kimi çoxlarını barmağına dolayıb yıldız-mıldız eləyib. Özü də ondan qat-qat 

şəxsiyyətli oğulların əli ilə. Elə Vanqa nənə də Hitlerin özünə xəbərdarlıq eləmişdi. Demişdi, kiminlə 
çiling-ağac oynayırsan oyna, ancaq Rusiya ilə işin olmasın. Stalin başını əzib taxtını aşıracaq. Gərək yef-
reytorun Orduxanla işi olmayaydı. Bu biabırçılıqdan sonra nəinki apardığı işi uduzdu, həm də el-oba 
içində biabır oldu. Bundan sonra kimdir ona ərizə yazdıran, özünə vəkil tutan. Heç məclisdə-zadda 
qarşılaşanda salam da verməyəcəklər. Baxarsan!

Bu vaxt ofisiant onlara yaxınlaşdı.
-Nədir yenə, gəncəli balası? – Azad soruşdu. 
-Heeç! – Qarayanız suyuşirin qız gülümsündü. 
-Yenə?
-Yenə nə olacaq? Nə olsa, sizdə olacaq. İndi kimin evini yıxmaq fikrindəsiniz? Baxın ha, çaşıb öz 

evinizi yıxmayasınız... Bu dünyada hər kəs... gec-tez... nə vaxtsa... özü öz evini yıxır...
-Səy-səy danışıb başımızı aparma. 
-Səy niyə danışıram, olanı deyirəm. O küncdə oturanı görürsünüzmi? Sizə elə baxır ki, elə bil ana-

sının oynaşına baxır...
-O, ingilis kəşfiyyatı kimi bizə hələ çox baxacaq.
-Get, ona baş çək. Bizim masanın adından bir snikers doğra, apar, qoy ağzını şirin eləsin. Camaata 

aqressiv yanaşmasın. Öyrəncəlidir, hamını bir-birinə vurub aranı qarışdırsın, şirin noğul payını götü-
rüb aradan çıxsın.

-Həm də könlünü al. Birdən depressiyaya düşüb özünü asar. İndi axı intihar eləmək dəbdədir. 
-Narahat olmayın. O, heç qırx beş günlük arvadı evini tərk edib məscidə, molla yanına gedəndə 

depressiyaya düşüb özünü asmadı...
Qarayanız, suyuşirin ofisiant sözünün gerisini demədən snikers doğramaq üçün göz vurub onlar-

dan aralandı. 
-Hə, sən nə dedin? – Orduxanın nə isə yadına düşmüş kimi soruşdu. – İngilis kəşfiyyatı...
Azad çayından bir qurtum içib cibindən siqaret çıxartdı. Damağına qoyub yandırdı. Bir-iki qüllab 

vurub gözünü divardan asılmış televizorun ekranına zillədi...
-Cavab vermədin axı... 
-Dur, çıxaq. – Cibindən iki manat çıxardıb masanın üstünə atdı. 
Kafedən on beş-iyirmi addım aralanmışdılar ki, polis maşını yolun kənarında dayandı. Maşından 

beş-altı polis nəfəri cəld yerə düşüb kafeyə girdilər. Orduxan onları izləməkdə ikən Azad qoluna girdi. 
-Gedək.
-Qoy, baxım görüm bu dəfə kimi aparacaqlar?
-Gedək. – Azad siqaret damağında sözünə davam etdi. – Kimi aparırlar, qoy aparsınlar. Bunun 

bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Görməmişəm, eşitməmişəm, bilmirəm! İngilis kəşfiyyatının qızıl qaydası 
budur! 

SON
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