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-Yubiley- 
 
 

Epiloq :   Öləndə də Bakıda öləsən ki, desinlər yaşadın. 
O, bu şəhərədə cəmi dörd il yaşasa da, məhz bu 
arzu ilə gəlmişdi. Bakıya, Allaha tez qovuşmaq  
üçün   

 
 Ömrümün 60-cı baharına az qalmışdı, bu günü 
təntənə ilə qeyd etmək niyyətində idim. Bu altmış ildə 
başıma çox bəlalar gəlmişdi, odur ki, istərdim 
yubileyimi elə şən keçirim ki, heç olmasa bircə günü 
ürəkdən gülə biləm. Rəsmi də olmasa, doğulduğum 
gün martın on beşində ailə üzvülərimlə şam vaxtı 
yubiley  adı ilə hazırlanan süfrə ətrafına toplaşdıq. 
Badələr süzüldü. Altmış illik ömrümüm yadda qalan 
ən xoş anları yadıma düşür... 

Məhəllə uşaqları çimməyə gedəndə, mən də 
iməkləyə-iməkləyə onların dalınca getdim. Bizim 
çimdiyimiz göl əsas gölün 15-20 metrliyində 
yerləşirdi. Mən yaxşı üzə bilmədiyimdən axaraq 
aşağıdakı “Böyük göl”ə düşdüm. Məndən yaşca 
böyük olan Nəriman Mikayılov görür ki, boğuluram 
,məi göldən çıxardıb bir baş evimizə gətirir və anama: 

- Ay Pəri xala  bu yazıq uşaq ki, yeriyə bilmir bunu 
niyə çimməyə qoyursunuz? Bir-iki dəyiqə də 
geciksəydim boğulub ölürdü. 
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-Ay Nəriman, vallah saxlamaq olmur,uşaqların 
dalınca sürünə-sürünə bu da gedir. Anası ölmuşun 
axırı necə olacaq bilmirəm?...  

Artıq yeddi yaşa çatmışdım. Kimsə mənə iki 
qoltuq ağacı düzəldib vermişdi. Nəbi müəllim sinifə 
gələn şagirdləri boy cərgəsi ilə partalarda oturdurdu. 
Növbə  mənə gələndə: 

-A bala ver bu kastillərini bir kənara qoyum,özün 
də gəl burada otur! -dedi. Hamımızı yerləşdirəndən 
sonra dərs başladı. İlk dərsimiz necə keçdiyini 
bilmədim. Zəng bayıra vuruldu,məktəbli dostlarım 
qaça-qaça bayıra çıxdılar, mən də çıxmağa  çalışdım, 
amma iki qoltuq ağaclarım yanımda yox idi. Nəbi 
müəllim jurnal yazırdı, başını qaldırdı ki, mən 
pəncərədən bayıra baxıram. 

-A bala sən Allah bağışla ağlıma gəlmədi ki, 
sənin.... deyə qoltuq ağaclarımı gətirib mənə verdi, 
mən də ağaclarımı götürüb həyətə çıxanda, dönüb 
arxaya baxdım ki, I sinif müəllimimiz Nəbi müəllim 
mənə baxıb başını bulayaraq heyfsilənirdi... 

Aradan xeyli vaxt keçmişdi. Gündüzlər özümü 
sındırmadan  fikirləşməyə vaxt tapa bilmirdim,amma 
gecələr yuxum ərsə çəkilirdi ki, ya  Rəbbim, mən bu 
iki qoltuq ağaclarından yaxa qurtaracammı yoxsa bu 
ağaclar da mənimləmi qoşa gəzəcəklər?!! 

Kəndimizdəki 8 illik məktəbi bitirdikdən sonra 
evimizdə hamı fikirləşməyə başladı ki, “Bu 
vəziyyətdə Şəmili hara qoyaq ki, oxusun?” Mən də 
inadımdan dönməyərək deyirdim ki, orta məktəbi 
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bitirəcəm, vəssəlam. O,vaxtlar atam dedi ki, o ki, 
oxumaq istəyirsən gəl səni Kirovski kənd məktəbinə 
qoyum bacım-Məsmə gildə də qal. Mən ona da razılıq 
vermədim ki, əziyyətimə dözə bilməzlər və bir gün 
gələr bu “yaxşılığı” atamın üzünə çəkərlər və s... 

1962-cı ilin avqust ayı idi. Mən tay-tuşlarımla 
çayda çimib evə gəldim, nahar edib bağımızdakı alma 
ağacının altında uzanmaq istəyirdim ki, paçtalyon–
mərhum Təhməz kişi bizi səsləyib qəzet verdi. Ağacın 
altına uzanıb “Sovet Gürcüstanı” qəzetini oxumağa 
başladım. “Elanlar şöbəsi”-ndən öyrəndim ki, Bolnisi 
rayonunun Arıxlı orta məktəbi şagird qəbulu elan edir, 
həmçinin şagirdləri yemək və yataqxana ilə təmin 
edirlər. Elə həmin məktəbi də seçdim. Mən bu 
məktəbdə çox savadlı, bacarıqlı, işgüzar müəllim 
kollektivinə rast gəldim. Onlar mənə nəinki bir 
müəllim kimi, həm də ata kimi nəsihətlər verirdilər ki, 
“a bala sən heç də ruhdan düşmə, bu Allahın işidir, 
unutma ki, Allah adamı fiziki cəhətdən şikəst yaratsa 
da, əqli cəhətdən başqalarından fərqləndirir. Maşallah 
olsun noolub ki, sənə gözəl  dərrakən, ağıllı-fərasətin 
var, həm də eşitmişik ki, gələcəkdə jurnalist olmaq 
istəyirsən. “Niyyətin hara mənzilin də ora, bala!” 
Mənə ürək-dirək verən, uğurlar diləyən, gələcəyimi 
ziyalı kimi görmək istəyən Bolnisi rayonunun Arıxlı 
ort məktəbinin 1962-67-ci illər mənə dərs deyən, 
eləcə də hal-hazırda bu kəndə dərs deyən, müəllim 
kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm.  
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Arıxlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra atam 
dedi ki; 

- A bala, gəl elə səni Bolnisi rayonundakı 
buxalteriya texnikomuna qoyaq, oranı qurtarandan 
sonra da gəlib kəndə işləyərsən, mən atamın fikiri ilə 
razılaşmadım, ancaq ali təhsil almaq arzusu ilə 
yaşadım. 

1967-cı ildə sənədlərimi Kirov adına Azəbaycan 
Dövlət Universitetinə  versəm də, ora qəbul ola 
bilmədim. 1968-ci ildə doğma 8-illik məktəbimizdə 
kargüzar vəzifəsinə işə götürüldüm, onda atam 
sevinərək: 

-A bala Allaha şükr olsun ki, özünə iş tapdın, az-
çox da pensiya alırsan, başını salla işlə, kimdir səni 
işdən çıxaran? 

Qapı döyüləndə mən də xəyaldan ayıldım. 
Gəncədə yaşayan qardaşım Eyvaz və onun ömür gün 
yoldaşı Tükəzban xanım idi. Ad günümü keçirmək 
üçün bizə gəlmişdilər. 

-Yubilyara eşq olsun! -deyib Eyvaz məni 
qucaqlayıb öpdü və - “böyük oğlan olasan, neçə-neçə 
belə illərə çatasan” deyəndə mən üzdə özümü gülərüz 
götərsəm də içimdən yanırdım, ağlamaqdan özümü 
zorla  saxlayırdım. Axı, mən ömrümün 60 illiyini heç 
də belə təsəvvür etmirdim...  

Eyvaz sağlıq deyib iştahla yeməyini yeyəndə, 
mənim də gözlərim dolmuş halda əlimdə stəkan 
uşaqlıq xatirələrimi yada salırdım. 
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“Dibsiz göl” kəndimizdə ən böyük və ən təhlükəli 
bir göldür. Ona görə təhlükəlidir ki, burada hər adam 
risk edib çimə bilmirdi ki,suda boğular. Bu gölün bir 
sirri də ondadır ki, gölün suyu saat əqrəbi kimi 
soldan-sağa hərəkət edirdi. Çimən adam suyun 
dərinliyinə  girəndə, gölün sol qırağındakı qayanın 
altından çıxırdı ki, bu da çoxunun ölümünə səbəb 
olurdu. Ağsaqqallarımızan eşitmişdim ki, burada 
onlarla adam çimən zaman boğulub ölürdülər. 

İsti yay günlərindən biri idi. Tay-tuşlar yığıldıq ki, 
gedək “Dibsiz göl”də çimməyə. Düzü  buna mən çox 
sevindim. Sevindim ki, bəlkə bu qoltuq ağaclarından 
canımı qurtarım. Gölə yaxınlaşan kimi paltarlarımızı 
soyunub gölə girdik, yarım saata qədər göldə 
çiməndən sonra qırağa çıxıb sal qayaların üstünə 
uzanıb qızmar günəş altında bədənimizi qaraltmağa 
başladıq. Ləpiklərin üstünə uzanıb dedik-güldük, 
məzəli lətifələr danışdıq,sonra yenidən gölə girməyi 
qərar verdik. Hamıdan əvvəl mən suya “milləndim”. 
Mən suya baş vuranda, bircə onu eşitdim ki, “İlan!” 
Gölün aşağı hissəsindən suyun gölə tökülən (şəlalə tək 
tökülən yer gur suya bizdə qujoy deyirlər Ş,Ş), 
hissəsinə qədər mən gölün dibi ilə üzdüm, oradan da 
geri döndüm, uşaqlar qıraqda məni gözləyirdilər. Mən 
birdən-birə uşaqların yanından çıxanda, uşaqlar necə 
də sevindilər, ilahi? Sən demə mən gölə girəndə, 
gölün sağ tərəfindəki qayadan iri bir ilan çıxıb düz 
mən suya tullandığım yerə gəlib, dayandı, başını 
qaldırıb, sağa-sola boylanaq xeyli durduqdan sonra 
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çəkilib getdi. Onda mənim on dörd, on beş yaşım 
olardı. İlan məni çalmadığına uşaqlar sevinsələr də, 
mən sevinmədim əksinə: “Kaş ki, ilan məni elə 
oradaca çalaydı ki, əvvəlcə bu iki qoltuq ağaclarından 
yaxa qurtarardım və bu günkü günümü də 
görməyəydim... 

Yubiley günündə Qardabanidə yaşayan bacım, 
Yasəmən evə necə gəlib, necə girdiyidən xəbərim 
olmadı. O, yanıma gəlib üzümdən öpüb: -Böyük oğlan 
olasan! -deyəndə mən xəyalımdan ayrıldım, əlimdəki 
araq dolu stəkanı başıma çəkib içdikdən sonra: 

-Xoş gördük anam-bacım ay Yasəmən, aaz sənə 
kim xəbər verdi ad günüm olduğunu? 

- Sağ olmuş, sən deməsən  də, bilmirəmmi ki, 
martın on beşi sənin ad günündü, gəldim ki, 60 illiyini 
təbrik eliyim. 

-Ay Yasəmən  günün ağ olsun, canın sağ olsun,xoş 
gəlib səfa gətiribsən gözüm üstə yeriniz var-deyib 
mən də bacı-qardaş sağlığına badə qaldırdım.Hamının 
başı söhbətə qarışanda, mənim də uşaqlığım təkrar 
yadıma düşdü. 

...Səkkizinci sinifdə oxuyurdum. Qonşum 
Sədrəddin araba ilə dərədən təzək daşıyırdı. Mən də 
Hümmətə qoşulub ona kömək eləməyə getdim. 
Arabanı doldurub evə sarı gələndə mən də arabanın 
dalına mindim. Araba yoxuşu çıxanda, nədənsə 
öküzün biri boyunduruqdan açıldı araba yüklü ağır 
olduğundan dalı-dalı geriyə-dərəyə sarı dartıldı. 
Hümmət arabanın qabaq hissəsilə öküzləri çəkirdi. 
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Sədrəddin də öküzləri vurub hərəkətə gətirirdi. 
Sədrəddin gördü ki, öküzün biri açıldı, araba 
boyunduruqda qalan öküzü sürüyüb dərəyə aparır, tez 
o biri öküzü də boyunduruqdan açdı ki, kolxozun 
öküzü ölməsin. Mənnən xəbərləri yox idi. Araba 
öküzlərdən açılandan sonra geriyə-dərəyə gedib düz 
əlli metr aşağıda yerləşən “Böyük göl”ə düşdü. Araba 
daşa ilişib göyə qalxanda, mən yerə yıxıldım. Onu 
eşitdim ki, Sədrəddin bağırdı. “Vay öyüm yıxıldı!” -
deyib əlindəki öküzləri vurduğu çubuğu yerə tullayıb 
iki əlləriylə dizlərinə vuraraq: 

- Ay Hümmət Şəmil öldü! -və tez gəlib mənim 
salamat olub-olmadığımı yoxladı.  
Gördü ki, ölməmişəm ağzımın üstünə elə bir sillə 
vurdu ki, ağrısını indi də hiss edirəm.Qoltuq ağclarım 
təkərin altında qalıb sınmışdı. Mən ona ağlayırdım 
ki,kaş ki, özüm təkərin altında qalaydım. Bu başıma 
gələn 6-cı belə hadisə idi. Necə cəhdlər edirdimsə, bu 
iki qoltuq ağaclarından yaxa qurtara bilmirdim ki, 
bilmirdim. 
 Aradan bir xeyli vaxt keçmişdi 
qonşuluğumuzda hüzür düşmüşdü. Biz uşaqlarda 
palatkanın dalından molla Nəsibin hədislərinə  qulaq 
asırdıq. O, “Qurani-Kərim”-dən sitatlar gətirib 
deyirdi: 
 -Allah Təalanın izni olmadan heç bir şəxs 
ölməz! Mən eşitdiyim bu dərin mənalı fəlsəfi 
hədisdən sonra da qoltuq ağaclarından kənarlaşmaq 
üçün çox intiharlar etsəm də heç cür alınmırdı. Düzü 
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ondan utanırdım ki, mən ailə başçısı olanda da 
ağaclamı gəzəcəm?.. 
 1965-ci ildə atam məni Tbilisi şəhərindəki 
Kalinino 51-də yerləşən Tramvatoloji və Ortopedi 
xəstəxanasına apardı. Professor, həkim Biciqo 
Georqadze atama söz verdi ki, mən mütləq oğlunuzu 
bu ağaclardan azad edəcəm! Atam ömrü boyu çoban 
olub və hamıya da inanıb. Prafessor da belə ümid 
verəndən sonra, yazıq atamın inamı daha da artdı və: 
 - ...Doktor Biciqo Georqadze əllərinizin ağrısını alım, 
bilirsinizmi bu yazıq uşaq neçə dəfə xətalardan 
qurtarıb, çoxusunu da özü bilərəkdən eliyir ki, 
qastillərdən canını qurtarsın. Ona görə də çox xahiş 
edirəm sən buna yaxşı bax və ünvanını da ver sabah 
sənə Başkeçiddən bir erkək gətirim.  
 Atam sözünə əməl edib sabahısı  Biciqo 
həkimin evinə bir erkək gətirdi. Yanıma dəyib rayona 
getdi. Bir həftədən sonra professor sol ayağımın 
dizindən əməliyyat elədi, mən ağrıları hiss eləməsəm 
də başımın üstündəki güzgüdən görürdüm ki, heç bir 
qəssab sallaqxanada əti, sümüyü belə kəsmir. Üç saat 
yarım əməliyyat otağında qaldım, narkozdan da çox 
gec ayıldım. Sol ayağım belim qarışığı qipsə 
bürünmüşdü. Altı aydan sonra da həmin ayağımın 
topuğundan əməliyyat elədilər. Bir ildən çox mən 
arxası üstə  yatdım yenə də xeyri olmadı. Onda mən 
Arıxlı kənd orta məktəbinin X-sinfində oxuyurdum. 
Çarpayının yanında yatan erməni Arut kişidən 
öyrəndim ki, o, bizim rayondan-Başkeçiddən idi. 
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Uzun müddət elə bizim Qarabulaq kolxozunda işləmiş 
və necə deyərlər kəndimizin əziydən –cücüyə qədər 
hamını tanıyırdı. Atam yanıma gələndə də öpüşüb 
görüşər və atama: “Camal kirva heç narahat olma 
oğluna nə lazımsa mən kömək edəcəm!” -deyib atamı 
razı salmışdı. Axı o atamla eyni kolxozda 20 ilə qədər 
bərabər işləmişlər. Mən narkozdan tam ayılıb özümə 
gələndən sonra o mənə: 
    - Qardaş oğlu  niyə sən özünü hayıf edib o mal 
doxturu Biciqonun bıçağı altına düşdün, o ki, 
pryamoy mal həkimidir. Mən bir ildən artıqdır ki, bu 
xəstəxanadayam, görürəm ki, heç kim ona aperasiya 
elətdirmir,əlinə də kəndçi-kündçü, gürcü dilini 
bilməyən düşdüsə, qır-saqqız olub yapışır yaxasından. 
    - Ay Arut dayı doğrudan da siz çox paxıl 
millətsiniz, tülkü millətsiniz. Ay kişi aperasiya 
olmamışdan qabaq  biz eyni palatkada kravatlarımız 
da yanaşı, özün deyirsən bizim kənddə işləyibsən 
hamının evində olub, duz-çörək kəsmisən, bəs onda 
niyə demirdin ki, Biciqoya aperasiya elətdirmə o 
qanan şey döy. Bunu niyə əvvəlcədən demirdin, iş-
işdən keçəndən sonra deyib məni yandırıb tökdün? 
 Mən də elə həmən illərdən özümü tanıyandan 
bildim ki,doğrudan da ermənilər tülkü millətdilər, 
onların çörəyi dizlərinin üstədir. 
 1965-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Maarif  
Nazirliyi belə bir qanun verdi ki, “Orta məktəbin      
X-sinfində oxuyan şagird keçid imtahanını verə 
bilməsə, sinifdə saxlanılmalı və növbəti tədris ilində 
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təkrar X-sinifi oxumalıdır.Bir il məktəbə getmədiyimə 
görə mən də bu fərmanın qurbanı oldum və düz  
iyirmi yaşımda orta məktəbi bitirdim. 
     Həyatda jurnalist olmaq arzusu ilə yaşayırdım. 
O,vaxtlar mənim bədii yazılarım Dmanisi RPK-nin 
orqanı olan “Trialeti” qəzetində və Gürcüstan KPMK-
nın orqanı olan “Sovet Gürcüstanı “qəzetində dərc 
olunurdu. Öz  imzamı qəzet səhifələrində gördükcə, 
jurnalistika peşəsinə  olan marağım birə-beş artırdı. 
Əfsuslar olsun ki, mən jurnalistika fakultəsinə qəbul 
ola bilmədim,amma həyatda jurnalist fəaliyyətimə 
görə AJB üzvülüyünə qəbul oldum. Gürcüstan eləcə 
də Azərbaycan mətbuatında mənim yüzlərlə hekayə, 
mənsur şer və başqa səpgidə yazılarım dərc 
olunmuşdu. 
   Günlərin bir günü  Marneuli şəhərində orta məktəb 
dostlarımla görüşdüm.Aradan  dörd il  keçmişdi. 
Görüşdüyüm bu dostlarım artıq ali məktəbi 
bitirmişdilər mənə də kinayələ. 
  - Nədi əə jurnalistikanın quyruğundan yapışmıssan, 
indi də get başqa yerə qəbul ol, yarı-yaşa dolubsan 
özün də bu vəziyyətdə,əə get bir çörək yiyəsi ol-
deyəndə mən sanki yuxudan ayıldım. Azərbaycan 
Xarici Dillər İnstitunun alman dili fakultəsinə qəbul 
olanda mənim iyirmi dörd yaşım var idi. 
    Yaxşı ki, Ukrayna Respublikanın Xerson 
vilayətinin Kaxovka şəhərində yaşayan qardaşım –
Əjdər telefonla 60 illik yubileyimi təbrik elədi, yoxsa 
xəyaldan ayrıla bilmirdim. 
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    - Brat sənin 60 ilini təbrik edirəm, sənə uzun ömür 
can sağlığı arzulayıram. Qardaş demək sən də bığlı-
saqqalı kişi oldun, hə? Məlumun olsun ki, yazdığın 
“Kəndimizin romantikası” adlı hekayələr kitabını 
aldım oxudum, çox sevindim. Qardaş kitabın hər 
səhifəsini oxuduqca inan ki, özümü kəndimizdə hiss 
edirdim, sağ ol ki,tariximizi, yurd  yerimizi yaşatmağa 
cəhd edibsən. Nəysə savab iş görübsən Kontrum 
qurtarır salamat qal, hamınızı opürəm! 
 Həə, bu da qırx ildən çoxdur ki, Ukrayna 
respublikasında yaşayan qardaşımın yubileyimdə olan 
arzu və diləyi sağ olsun məni unutmayıb.  
 Mən imperiya dövründə yayda tətilimin çox 
vaxtını Kaxovka şəhərində Əjdərin yanında Dnepr 
çayı sahilində keçirərdim. Amma çoxdandır ki, bir-
birimizin qapımızı aça bilmirik, get-gedə yadlaşırıq. 
Belə bir zəmanədə yola çıxmaq olduqca təhlükəlidir, 
birincisi bahalıq, hər yanda çaxnaşma, top-tüfəng səsi, 
ah-nalə, çörəyə möhtaclıq, ələ baxımlıq, insanlar 
arasında ayrı-seçkilik,pul hərisliyi, insanların 
tutduqları yerdən kəsmələri, özbaşnalıq təkcə Qafqaz  
regionunda deyil, eləcə də dünyanın bütün 
bölgələrində  qardaşı-qardaşdan, ananı-baladan ayrı 
salıb. Pul var –dövlət şəxsiyyətdən qat-qat üstün olan  
belə bir zəmanədə  kim yola çıxar? Odur ki,necə 
deyərlər: “Ayran –aşım, ağrımaz başım!” -deyib öz  
komamızdan bir yana çıxa bilmirik... 
     Bacım Yasəmən kəklik otu çayını dəmləyib 
süfrəyə gətirdi. Hamının başı söhbətə qarışanda, mən 
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də xəyala dalıb ötüb-keçən acılı-şirinli günlərimi 
xatırlamağa başlaldım. 
  ...Tələbə biletini əlimə alandan sonra, atama 
teleqramma vurdum. Ailəmizin sevincinin həddi-
hüdudu yox idi, çünki mən 4 dəfə ali məktəbə qəbul 
ola bilməmişdim. O, vaxtlar atam demişdi: “A bala 
oxumaq istəyirsən malımızı-qoyunumuzu sataq bir 
adam tapaq verək hörmətini edək səni ali məktəbə 
qəbul elətdirək”.  
 Mən  razılaşmadım ki, məndən  sonra atamın 
daha 9 evladı varıydı. Mən kəndə gələndə mənim 
prinsipimə həsəd aparıb böyük bir erkək kəsdi, qonu-
qonşuları yığıb xudmani bir məclis qurdu. Qohum–
qonşular yaxşı yeyib-içib təhsilimdə uğurlar dilədilər.  
 Yaşlı nəslə yaxşı məlumdur ki, impeiya 
dövründə kommunist partiyasının sıralarına keçmək 
olduqca çətin idi,amma mən işlədiyim Yuxarı Qara 
bulaq kənd 8–illik məktəbində jurnalist kimi 
tanınırdım. Bunu nəzərə alan məktəb ilk partiya  
təşkilatının sədri - mərhum Hüseyn Mikayılov mənə 
dedi ki, “Partiyaya keçmək üçün ərizə yaz, səni 
partiya sıralarına götürəcəm.”  
 Onun sözünü yerə salmadım. Məktəbin 
direktoru Cabbar müəllim və Əlibala (hər ikisinə 
Allah rəhmət eləsin) müəllim mənə rekomandasiya 
yazdılar, bir il namizəd oldum. 1970-ci il sentyabr 
ayının 3-də Dmanisi RPK-də buro iclasında qəbul 
məsələm həll olunmalı idi. Mən  dəfələrlə konkrusa 
düşdüyümdən və qorxumdan İnstituta getdim ki, 
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birdən məni qovarlar, sentyabrın 3-nü də gözləmədim. 
Sonralar başa düşdüm ki, çox səhv etmişəm ki, 
partiyaya keçməmişəm. Müəllim işlədiyim dövrdə 
partiyaçı olmamağım məni çox geri saldı. Ali təhsilli 
kimi dəfələrlə ərizə versəm də sonralar xeyri olmadı 
çünki kommunist ideologiyasına görə bu partiyaya 
üzv olanlar, ancaq xalq təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrində çalışan “qabaqcıl” fəhlələr olmalı idilər. 
Nəysə hər bir partiyanın özünə məxsus idealogiyası 
var. 
   ... Tələbəlik illəri! Axır ki, bu illərin şirinliyini 
dadmaq mənə də qismət oldu. İnsanlığın şah 
dövrü,sərbəst düşüncə, müstəqil həyat, peşə seçimi,öz 
bilik və bacarığı ilə gələcəyə pəncərə açan tələbəlik 
illəri doğrudan da necə də şirin olurmuş ilahi? İndi  də 
60 yaşımda o illər yadıma düşəndə, tüstüm təpəmdən 
çıxır. Bu illərdə də çox can atdım ki, bu iki qoltuq 
ağaclarından yaxa qurtarım, Dərnəgül  tələbə 
şəhərciyində trolleybusa minən vaxtı iki dəfə 
yıxılmışam. Mən yıxılanda sürücü qabaq güzgüdən 
görür və tez də əylənci basıb məni dal təkərin altından 
çıxarır və mənə təsəlli verərək trolleybusa  yerləşdirir. 
Yolda gedərkən düşünürdüm ki, “Elə sürünə-sürünə 
yaşamaqdansa...”  
 Mən bu 60 yaşımda heç nədən korluq 
çəkməmişəm, yalnız və yalnız qoltuq ağaclarının 
ucuna keçirilən rezinlərdən korluq çəkimişəm. Bu 
rezin də olmasa, qoltuq ağacları sürşür və məni 
yıxırdı. İmperiya dövründə həmən rezinləri 5 qəpiyə 
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alırdıqsa, indi birini 1 m 40 qəpiyə alıram, bəzən də 2 
manata. 
    Rusiya Federasiyasının Krasnodar vilayətinin 
Kurqanin rayonundakı telefon! -deyə II-həyat 
yoldaşımı telefonu mənə uzatdı. 
    - Allo! Salam qardaş! 60 yaşını təbrik edirəm, 
böyük oğlan olasan.Qardaş eşitdim ki, maraqlı-
oxunaqlı hekayələr kitabın çıxıb bəs mənə niyə 
göndərmirsən? 
    - Abuzər inan Allaha ki, ünvanınızı unutmuşam. 
Allah qoysa fikirim var ki, yayda sizə gələm, onda 
işıq üzü görmüş dörd kitabımın hərəsindən birini sənə 
gətirəcəm, təki sağlıq olsun. Bir-birimizin kef-əhvalı 
ilə tanış olduq. Sağollaşanda  Abuzər xəbər  verdi ki, 
onun həyat yoldaşı Güllü dünyasını dəyişib. Biz 
evdəkilər onun dərdinə şərik olub, uca Allahdan ona 
səbr dilədik. Hamımızın kefi pisləşdi, nə edəcəyimizi 
bilmədik.Qərara gəldik ki,sabah gedib poçtdan həm 
başsağlığı verək həm də yas (maddi yardım)göndərək. 
     Üçüncü kursda oxuyurdum,yay tətilində kəndə 
gəlmişdim.Bir həftədən sonra anam dedi ki, “A bala 
üç-dörd ildir ki, qardşın-Bayram səni görə bilmir,hey 
bura gələndə, səni arzulayır,get bir onunla da görüş!” 
Qardaşım Bayram gənc yaşlarından Qardabani 
rayonunun Kalinino kəndində işləmiş, ailə qurmuş elə 
indinin özündə də həmən kəntdə yaşayır. Mən və 
bacım Bəsti bir az kənd sovqatı; yağ, pendir, qurut, 
kartof, qatıq götürüb onlara getdik. On günə qədər 
qədər qardaşımgildə qaldıq. Bayram bizi bu on gün 



 18

ərzində o zonanı bütün gəzdirdi. Biz Tbilisi şəhərinə 
getdik,funikulyora çıxdıq, zooparka getdik, təbabət 
bağında olduq, gürcü milli xörəklərindən yeyib, gün 
dönəndən  sonra Rustavi şəhərinə gəldik, oradan da 
qardaşımın iş yeri “Rustavi Metallurq” zavoduna 
getdik və s. Onuncu gün tamam olandan sonra biz 
ayrıldıq. Rustavidən–Tbilisiyə gedən “İkarus” 
ekspreslərə minmək üçün biz Rüstavidə körpünün 
başına gəldik ki, Tbilisiyə gələk oradan da kəndimizin 
avtobusuna düz qapımızın ağzında düşək. 
 Körpünün başında avtobusun biri Tbilisidən 
gələn kimi avtobusa minmək üçün o qədər adam 
olurdu ki, doğrudan da iynə  atsan yerə düşməzdi. 
Belə fikirləşdim ki, belə bir basa-basda mən hec cürə 
minə bilmərəm, vaxt da gedirdi, kəndimizin 
avtobusuna da çata bilməyəcəkdik.İki qoltuq ağacı 
əlimdə nə qədər cəhd edirdimsə,  alınmırdı. Öz-özümə 
dedim ki,  “vallah özümə sui-qəsdin önəmli şansı 
yaranıb”. Növbəti “Ekspres” gələn kimi mən də 
özümü irəli verdim. Camaat o qədər six idi ki, 
ağaclarımı atmağa-hərəkət etməyə imkan yox idi. 
Camaatın sıxılığı  ayağımı yerdən üzdü, 2-3 metr mən 
elə  ayağım yerdən üzülmüş vəziyyətdə gedəndən 
sonra, cammatın bir hissəsi avtobusa dolandan sonra 
xalq seyrələndə, mən yerə yıxıldım məndən sonrakı 
adamların hamısı üstümdən keçib gedirdilər. Avtobus 
dolayı istiqamət alanda,bir gürcü qadını ucadan: 
   - Vayme, qamiçeret! (Aman Allah avtobusu 
saxlayın) Bu vaxt sürücü avtobusu saxladı və düşüb 
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gördü ki, mən düz dal təkərin bir sm-liyindəyəm. 
Sürücü məni çıxartdı, bacım məni avtobusa 
yerləşdirdi. O, göz yaşlarını sel kimi axıtsa da mən 
ağaclarımdan yaxa qurtara bilmədim. Nə etməli 
Tanrının özü bilən yaxşıdı, mən onun quluyam. 
 Mən İnstitutu 28 yaşımda bitirdim.Fikirləşdim 
ki, bu yaşımda evlənməsəm, sabah söz-qapa 
çevriləcək aradan bir hoqqa çıxacaq. 
  ... Hələ tələbə ikən Roza adlı qonşu  Məmişlər 
kəndindən bir qız sevirdim, onu kənd toylarının 
birində görmüşdüm, sən demə o, da məni sevirmiş. 
Hətta orasını da eşitmişdim ki, Rozanın rəfiqələrinin 
biri ona deyəndə ki, “Neynirsən aaz o invalid oğlanı, 
başına kişi qəhətdir”. Bu sözü Rozanın dayısı arvadı 
Gülbahar demişdi. Roza bibisinin sözünü ağzında 
qoyaraq: “İki dünya bir olsa da o, mənim, mən də 
onun olmalyam”-demişdi. 
      1975-ci ildə təyinatımı Gürcüstan Respublikasının 
Dmanisi rayonunun yuxarı Qarabulaq kəndinə öz 
kəndimizə verdilər. Artıq iki il idi ki,kəndimizdə orta 
məktəb fəaliyyətə başlamışdım. Məktəbin direktoru-
mərhum Cabbar müəllimlə görüşdüm. O, məni orta 
məktəbdə alman dili müəllimi işləməyimə razılıq 
verdi. Sabahısı gün Cabbar müəllimlə Dmanisi rayon 
Maarif şöbəsinin müdiri Tabakarinın yanına getdik. 
Maarif müdiri də əlimi sıxaraq sentyabrin 1-dən  
etibarən kəndimizdə müəllim işləməyimə qərar verdi. 
Məktəblərin açılmasına on beş gün qalmışdı. Avqust 
ayının 20-də mənə də on günlük yazılmışdı. Bu on 
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günlük  əmək haqqımı alıb bir kilo şokalad, 3-4 kq 
qənd, bir o qədər də şəkər tozu, bir-iki çörəkdə alıb 
evə gəldim. Həmən günü Məmişlər kənd sakini–
Məleykə Qurbanova da bizə qonaq gəlmişdi. O, 
Rozadan mənə bir məktub verdi. Məktubda yazırdı: 
   “- Bu axşam bizə Darvazdan elçi gələcəklər, axşama 
qədər məni qaçırmasan, məndən  küsmə!” Məktubu 
da S.Şirazinin aşağıdakı beyti ilə bitirmişdi: 
 
 
              “Sev səni sevəni, yerdə yeksan olsa da, 
             Sevmə səni sevməyəni göylərə hakim olsa da” 
 
Dağın kəlləsində savadsız bir kənd qızının mənə bu 
cür məktub göndərməsi, sanki ağlımı başımdan 
çıxartmışdı. Anamla məsləhətləşdim. O, da mənə: 
   -  Anan ölsün sən də yalvarana yalvar, sənin xəbərin 
yoxdur kəndində çoxusuna ağız açmışam biri elə, biri 
belə çərənniyirlər Məmişlər qızı da pis qız deyil, o 
qızı mən də görmüşəm, lap da yaxşı qızdır, inanıram 
ki, o sənə yarıyar, sən də ona, kənd uşağıdır ələ də 
yetər əlləzə də! Di durma o ki, sənə xəbər göndərib 
demək nəsə var... 
     Avqust ayının 21-idi. Günəş adamı yandırırdı,bir 
az kölgəlik axtarırdıq ki, sərinlənək. Kəndin 
mərkəzinə ortalığa çıxdım. Qarşıma bibim qızının əri-
Əllədin çıxdı, onunla məsləhətləşdim. Qardaşım 
Eyvaz da yanımıza gəldi. Ələddin “vaxtı itirmək 
olmaz!”-deyib Eyvazı sürücü İsrafilin evlərinə 
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göndərdi.O,da gəlib çıxdı. Məmişlər kəndi ilə bizim 
kəndin arası 8 km yol idi. Mən mağazadan iki dənə 
araq, kolbasa, çörək aldım. Eyvaz da gedib bir az 
pendir, pomidor, xiyar gətirdi. Yolda rəhmətlik Qasım 
kirvəni də götürdük. Maşına dolub Göy bulağın 
başında maşından düşdük ki, həm kəmərin altını 
bərkidək, həm də hələ axşama çox qalmışdı. 
      Axşamüstü gəlib kəndin ayağında yerləşən 
Məleykəgilin evinə çatdıq. Məleykə də xəbər verdi ki, 
döğrudan da bu gecə Rozaya elçi gələcəklər. Məleykə 
qızı Rayanı Rozanı çağırmağa göndərdi. Yarım 
saatdan sonra Roza gəldi. Onunla görüşdüm. 
Qaçırılmasına razılıq verdi. Sürücü İsrafil məni 
öncədən  başa salmışdı ki, qaçırılmasına razılıq versə, 
dilindən yazılı izahat almasan, bizi qruppavoy tutarlar. 
Onu da yerinə yetirdim. Qaranlıq düşəndə, biz maşına 
dolub əldən çıxdıq. Kəndimiz tərəfdən Məmişlərə bir 
maşın gəlirdi. Roza qulağıma pıçıldadı ki, “Evimiz 
yıxıldı!” Bu vaxt kuzovdan Ələddin İsrafilə dedi ki, 
kim olur olsun maşını əyləmə! 
     - Oldu!-deyib İsrafil maşının qazını artırdı.  
Məmişlər kəndinə gedən maşını sürən Rozanın 
qardaşı Başkeçiddə yaşayan Qəzənfər idi. Yəqin etdik 
ki, o da başçısının elçiliyinə gedirdi. Bir az da aşağı 
enəndə gördük ki, Daravazadan elçiliyə gedən maşın 
“Sülüklü” gölün yanında xarab olub. O, maşının 
sürücüsü İsrafildən nəsə istədi.İsrafildə “yoxdur”-
deyib sürəti artırdı. Biz kəndimizə çatanda, qardaşım 
Eyvaz və kirvəm Qasım maşından düşüb evlərinə biz 
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isə maşını Kirovisi kəndinə bacım Səmayəgilə 
yollandıq. Bacımın qaynatası Binnət kişi vaxtı 
itirmədən tələm-tələsik bir erkək kəsdi. Bir-iki saatlıq 
qonaqlıqdan  sonra İsrafilə Ələddin də geri kəndimizə 
qayıtdılar. 
     Üç gün bacımgildə qaldıqdan sonra biz kəndimizə 
toyla qayıtdıq. Atam da xudmani bir məclis qurmuşdu 
və kəndin ziyalı təbəqəsini, sayılıb seçilən adamlrını, 
qohum-əqrəbalarımızı, qonum-qonşuları toy şənliyinə 
dəvət etmişdi. Toy məclisi çox şən  və yadda qalan 
olsa da sonralar eşitdim ki, atam xeyir-dua 
verməmişdi ki, “mən o ailə ilə qohum olmağa razı 
deyiləm.” Mən qaynatamgilin ailəsini yaxşı 
tanımasam da,atam yaxşı tanıyırmış guya onlar 
yalançı imişlər və s... 
    Rusiya Federasiyasından yenə bir telefon zəngi. 
Krasnoyarsk şəhərindən mamam oğlu Ələddin 
Qırdağlı idi: 
   - Dayı oğlu səni ad günün münasibəti ilə təbrik 
edirəm. Sənə azərbaycanlılara xas olan uzun ömür, 
şən gürcü əhval ruhiyəsi, Sibir sağlamlığı 
arzulayıram, böyük oğlan olasan! Hələlik! 
Mən qeyri-ixtiyari olaraq kövrəldim,gözlərimdən 
aramsız yaş axdı. Qardaşım Eyvaz təsəlli verərək: 
     - Nooldu əə sənə? Özünü ələ sal, uşaqlıq eləmə, 
yekə kişisən, bu yaşda kişi ağlamaz. 
     - Məni qınama Eyvaz, elə bir zəmanəylə 
üzləşmişik ki, insanlar bir-birinin üzlərini görmürlər, 
bir parça çörək pulu qazanmaqdan ötəri hərə bir yana 
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pələsəng  olublar, nə toydan xəbərləri var, nə də ki, 
vaydan. İnsanlar bu vəziyyətdən çoxmu əziyyət 
çəkəcəklər ilahi?  
 Mən bu kimi fikirlərlə ağaclarıma söykənib 
bayıra çixdım ki, bir balaca havamı dəyişim. Bayırda 
bir siqaret yandırıb gecənin romantikasına tamaşa 
elədim. Zil qaranlıq mart gecəsində ulduz-ulduzu  
çağırırdı. Baharın ilk ayı olsa da, havada yaz təravəti 
hiss olunurdu, adam istəmirdi ki, belə gözəl havada 
evə girsin... 
 Mart da martdır dəə! Onunla zarafat eləmək 
olmaz. Ulularımız  əbəs yerə deməyiblər ki, “Mart 
girdi-dərt girdi, mart çıxdı-dərd çıxdı” 
       Evə girdim. Hamı könlümü almağa çalışırdı, 
ikinci arvaddan olan on yaşlı qızım-Şəfəq televizorda 
səslənən rəqs havasının ritminə uyğun elə qəşəng rəqs 
edirdi ki, hamımız gülə-gülə əl çalır, deyib-gülürdük, 
maraqlı lətifələr danışdıq. Mən xəyallardan heç cürə 
ayrıla bilmirdim. Evdəkilərin dodaqlarına təbəssüm 
hakim olsa da... 
 Mən indiyə qədər düşünə-düşünə qalmışam ki, 
niyə atamın xeyir-duası olmadan ailə qurmuşam ki, 
indi də ömrüm yarımçıq qalıb. Deməli atasın razılığı 
olmadan evlənənlərin ömrü yarı yolda qalırmış. Ey 
ulu Tanrı sən mənə azmı əzab-əziyyət vermişdin ki, 
ömrümün yarımçıq qalmağını da bir üstəlik verdin? 
Bu acı xəyallarıma çox çalışırdım ki, əhəmiyyət 
verməyim, amma heç cürə bacarmırdım... 
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 1975-ci il sentyabrın biri idi.Əlimə jurnal alıb 
ilk dəfə şagirdlər qarşısına çıxıram. Şagirdlərin 
üzlərindəki xoş təbəssüm həvəslə işləməyimə sanki 
yaşıl işıq yandırır. Mən V sinif şagirdlərinə bildirdim 
ki, mən sizə alman dili dərsi deməklə bərabər, həm də 
bu xalqın milli adət ənənələrindən, ədəbiyyatından,  
coğrafiyasından, bu günündən,sabahından məlumat 
verəcəm, təki sizdə bu dilə maraq olsun. Şagirdləri 
yormamaq üçün hərdən bir alman dilindən tərcümə 
elədiyim kiçik həcmli lətifələr danışıb, onlarda Alman 
dilinə həvəs yaradırdım. Şagirdlərimin gözlərindən 
oxuyurdum ki, “Nə yaxşı müəllimdir, amma heyif 
ki!..” Mən də əvəzində: “Uşaqlar fikir verməyin, 
Allah hər cür insanlar yaradır, birinə gözəl qəddi-
qamət verir, birinə boy-buxun verir, birinə var-dövlət 
verir məncə Allahın yaratdığına şəkk eləmək olmaz. 
Ən başlıcası odu ki, Allah Təala hər birimizi ağılla 
yaradıb, bir-birimizi düzgün dərk ediriksə, min şükr! 
Gördüm ki, arxada oturan şagirdlərindən biri o birinin 
qulağına  pıçıldayır: 
   - Məllim bizi nə tez başa düşdü. Bu vaxt zəng bayıra 
vuruldu. Mən də: - “Kaş ki, zəng həmişə  bayıra 
vurulaydı!”-deyib uşaqları gülə-gülə tənəffüsə 
çıxartdım... Evdə olanda şagirdlərimdən ötəri, 
məktəbdə olanda da evdən ötəri yaman darıxırdım. 
Roza hər dəfə məni məktəbə göndərəndə, öz zövqüylə 
yola salardı. Bu da ki, məni məktəbdə işləməyimə 
daha da həvəsləndirərdi. Məktəbdə iki yüzdən çox 
maaş alırdım. Hələ uşağımız yox idi. Atamın xeyli 
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borcu var idi, o borcu ancaq aylıq maaşımla mən 
verməli idim, çünki evdə işləyən yalnız mən idim. Hər 
ay evə 150-200 manat pul verirdim. Günlərin bir günü 
müəllimlər bir mal alıb atışma elədik. Hərəmizə 10 kq 
ət düşmüşdü. Ətin 30 manatını elə həmin gün 
maaşımızı alan günü verdim, bir az da xırda para 
borcum var idi. Axşam evə gələndə, atama 150 manat 
pul verdim. Atam bununla razılaşmayıb, pulu evə 
səpələdi  hamısı da (sovetin) üç manatlığı. Roza 
pulları yenidən yığıb atama uzadanda: 
   - Pulun qalanı hanı?- dedi. 
Mən də :  
 -Ata özümün də bir az xırda-para borcum 
variydı ona verdim 30 manatı da ətə!-dedim.Atam 
pulu götürmədi. Mən də pulu dinməz-söyləməz stolun 
üstündən götürüb cibimə qoydum, şam da eləmədən 
yatmağa getdim.  Hirsimdən  gecə sabaha kimi yata 
bilmədim. Fikirləşdim ki,hələ evdə məndən sonra  6 
nəfər uşaq var. Bu altı nəfər uşağın hamısı ailə qurub 
ayrılıb hərəsi bir ev sahibi olana qədər, nə özümə, nə 
də ki, yoldaşım Rozaya istədiyim paltarı ala biləcəm, 
istədiyimiz yerə  gedə biləcəyik nə də ki, ürəyimiz 
istəyən yeməyi  yeyə biləcəyik. Odur ki,sabah qalxıb 
dərsə getdim, nahar  vaxtı evə gələndə anamla 
məsləhətləşdim: 
   - Ana mən ailənin dördüncü uşağıyam, ailədə də on 
uşaq var elə döymü? 
   - Hə ağrın alem, elədir! 
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   - Anacan onu da yaxşı bilirsən ki, məndən sonrakı 
uşaqların nə savadı,nə diplomları nə də ki, güclü 
pulları yoxdur. Çox sağ olun ki, məni oxutmusunuz. 
“A bala heç biriniz inciməyin bu evi Şəmilin adına 
tikirik ev onun olacaq, sizin əliniz-əyağınız tutur 
onunku  isə... “Ana bütün bu yaxşılıqlara görə çox sağ 
olun, mən 30yaşa girmişəm,hələ ki, bu iki qoltuq 
ağaclarından yaxa qurtara bilməmişəm, amma Allah 
Təala məni belə yaratsa da, mənə güc verib,ağıl verib, 
fərasət verib üstəlik ali təhsil almışam, onu bil ki,mən 
sizdən ayrılsam inanıram ki, özümə bir gün 
ağlayacam, amma anacan hər ikinizə qurban olum, 
icazə verin mən ayrılım, yoxsa mən burada qalsam 
heç nəyin sahibi olmayacam.  
 Bəli, atam pulu götürməməklə sanki müstəqil 
həyatıma yaşıl işıq yandırdı. Mən bütün ömrüm boyu 
atama minnətdar olmuşam və olacam da, çünki mən 
indən belə on əsr yaşasam da atamın mənə çəkdiyi 
əziyyətin yüzdən birini verə bilmərəm, əlimdə də iki 
qoltuq ağacı ola-ola. Mən  düzü özüm bilərəkdən  
ailənin tərkibindən çıxdım ki, görüm əlimdə iki qoltuq 
ağacı yaşaya biləcəmmi, bütün çətinliklərə dözə 
biləcəmmi? Çox ürək dolusu çəkinmədən demək 
istiyirəm ki, yaşamağa nə varmış ki? İstər Arıxlı orta 
məktəb illərində, istərsə də ali məktəbdə oxuduğum 
illərdə elə bir çətinliklərlə üzləşmişəm ki, əgər onu 
qələmə alsam iki-üç romana sığmaz. İnstitutun  II 
kursunda fikir verdim ki, otaq yoldaşlarımın hamısına 
hər ayın eyni günündə müntəzəm olaraq pul 
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göndərirlər, amma mənə bir ildə on manat gəlmirdi. 
Ona görə də İnstitutun təsərrüfat şöbəsinə ərizə verib  
işə düzəldim, əksinə tətildən-tətilə evə gedəndə anama 
kəlağey, atama kürk, şirniyyat, qab-qacaq alıb 
aparırdım, işə düzələndən sonra çətinlik çəkmədim. 
     Nəysə anam çox dedisə mən az eşitdim və qarlı-
şaxtalı fevral ayının ortalarında kirayayə çıxdım.Roza 
bir gecə acıq edib kirayə tutduğum evə gəlmədi ki, 
mən əlimdə iki qoltuq ağacı nə vaxt rahat evdə 
yaşayacayıq, hökümətdən necə torpaq sahəsi ala 
biləcəm, alsam da bizdə nə gəzir o qədər pul ki, ev 
tikə bilək. Yeri gəlmişkən orasını da qeyd edim ki, 
1975–ci illərdə Gürcüstan SSRİ Ali sovetinin qərarına 
əsasən kənd yerlərində yaşayan ali təhsilli gənc 
mütəxəsislərə torpaq sahəsi vermirdilər və qanunsuz 
torpaq sahəsini zəbt edib ev tikənlərə də məhkəmə 
yolu ilə inzibati cəza verirdilər. Onu da yaxşı bilirdim 
ki, həmən illərdə kəndimizin 10 nəfər sakini qanunsuz 
ev tikdiklərinə görə məhkəmə yolu ilə cəzalandırılmış 
və  həmən tikili  evləri Qarabulaq sovetliyində 
təsərüffat  qeydiyyatına salınmamışdı. Bütün bu 
haqsızlıqlara baxıb bilirdim ki, Roza sanki mənə 
gəldiyinə peşimançılıq çəkirdi. Kirayə tutduğum ev 
məktəbdən çox uzaq idi. Biz evimizdən çıxandan 
sonra 6 ay kirayədə ancaq qala bildik. Kəndimizin 
ortasında, məktəbin yaxınlığında Nikolaydan  yadigar 
qalan balaca bir  ev var idi. Bu ev  hər dövrdə kəndin 
bir işinə yarayıb, camaat ondan poçt kimi,məktəb, 
klub, kitabxana, sovetlik binası həm də ailədən ayrılan 
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gənc ailələrin pənah yeri olmuşdur. Mən də bu evə bir 
balaca əl gəzdirib, təmir  edib oraya daşındım və bir 
müddət burada yaşamağa məcbur oldum. Məndən çox 
indi Roza sevinirdi ki, məktəbə lap yaxın gəlmişik. 
Kirayədə qalanda görürdüm ki, Roza çox əziyyət 
çəkir  kişi işinə də o yüyürürdü. Ona görə də mən 
Allaha dua edirdim ki, bir qızımız olsun ki,bir işin 
qulpundan da o tutub anasına kömək etsin. Hər şeyi 
eşidən və bilən Allah sanki duamı eşitdi və 1976-cı 
ildə bir qızımız oldu və ailədə mehribançılıq daha da 
gücləndi.İndi bu evdə üç nəfərik,əminəm ki, mən 
başqa yerə gedəndə, Roza darıxmayacaq. 
        İki ildən sonra 1978-ci ildə Gürcüstanın şərq 
regionunda xüsusən də Dmanisi rayonunda 6.7 bal 
gücündə dəhşətli bir zəlzələ oldu. Yaşadığımız ev də  
yararsız oldu. O, vaxtlar Gürcüstan SSR MK Baş 
katibi E.Şvarnadzevə Gürcüstan SSRİ Ali Sovetin 
sədri Z.Pataridze yoldaşlar dəfələrlə kəndimizdə 
soldular və biz müəllimlərə dönə-dönə tapşırdılar ki, 
camaatı başa salın ki, heç bir  fitfaya uymasınlar 
dövlət tərəfindən onlara hər cür maddi və mənəvi 
yardım göstəriləcək. Sağ olsunlar dedikləri kimi də 
elədilər.Həmin ili Dmanisi rayonunun hər bir yerində 
50-60 sm qar yağmasına baxmayaraq başda 
E.Şvernadze olmaqla bütün gürcü xalqı ancaq 
Dmanisi rayonuna kömək əlini uzadırdı. Hər 
sovetliyin nəzdində tikinti materialı olan bazalar 
yaradıldı, kənd mağazalarında qoyun və mal əti inan 
ki, o qədər doldurulmuşdu ki, tavana dəyirdi. Hər bir 
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kənddə rayon nümayəndələri var idi ki, onlar da 
əhalinin ərizə və şikayətlərinə elə yerindəcə baxıb 
ərizəçiləri razı yola saldılar. Sovetlik  bizim kənddə 
olduğundan hərbi qərərgah da məktəbimizin 
yataqxanasında yerləşirdi ki, buradan da lazımi yerə 
əskərlər palatka aparıb düzəldirdilər vəs. 
Dmanisi Rayon İcrayə komitəsinə ərizə verdim ki, 
mənə də vaqon-ev versinlər. Sağ olsun kəndimizin 
xəyirxah oğulları Kənd sovet sədri Mehdi Səfərov üç 
gündən sonra təzə bir vaqon-ev gətirib yaşadıqım evin 
qabağına qoydu. Həmin illəri fürsətdən istifadə edib 
ali orqanlara ərizə verdim ki, mənə torpaq sahəsi 
versinlər. Etiraf edim ki, kəndimizin başqa sakinlərini 
rayispolkomluqdan gah milislə, asdırıb-tutdurmaqla, 
gah on beş sutka ilə hədələdikləri kimi məni də 
hədələyirdilər. Amma mən özümə söz vermişdim ki, 
madam ərizə vermişəm tutulana qədər və yaxud 
torpaq sahəsi alana qədər əl çəkməyəcəm. “Öldü var 
döndü yox!” prinsipinə əsaslanıb ərizəmi daha ali 
orqanlara yazdım. Moskvada yerləşən Almaniyanın 
səfirliyinə onun sürətini də Moskvada nəşr olunan 
“Neus Leben” (almanca “Yeni Həyat”) qəzetinə 
alman dilində bir şikayət ərizəsi yazdım. Etiraf edim 
ki, qəzet mənim həyatımda həqiqətəndə əsl tribuna 
olub,nəyə nail olurdumsa,onun xeyrini qəzetlərdən 
görürdüm. Moskvadan cavab gəldi ki, bu II-dərəcəli 
əlil kənd müəlliminə istədiyi yerdən torpaq sahəsi 
verin və kopiyasını bizə göndərin. Bu vaxt Dmanisi 
RPK-nın II katibi milliyətcə alman olan Erik 
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Xristisenko məni çağırıb bildirdi ki, bir daha ali 
orqanlara yazma, bir həftədən sonra sənə torpaq 
sahəsi verəcəyik. Onu da qeyd edim ki, Erik müəllim 
mənim ilk alman dili müəllimim olub. 
Bəli çox get-gəldən sonra mən kəndimizin ən gözəl və 
mənzərəli yerindən 7 sot torpaq sahəsi alıb, əlimdəki 
bütün işimi-gücümü buraxıb onu sənədləşdirdim onu 
sovetliyin təsərrüfat kitabında adıma qeydiyyata 
saldırdım,işimi tam qurtardıqdan sonra Roza dedi: 
    -İnanmıram ki, yer üzündə sənin kimi ikinci bir 
prinsipli adam tapıla, halal olsun sənə hələ 
kəndimizdə on bir adam qeyri-qanuni ev tikdirib, 
amma üstlərinə keçirə bilməyiblər. Mən də ona 
təvazökarlıqla: 
   - Neynim, ərizə vermişdim axıra qədər dalında 
durmalı idim... 
Üç ildən sonra evin divarını çəkdim, evin hörüyünü 
çəkdirəndə çox əziyyətlərlə üzləşdim, amma 
darıxmırdım, çünki hörük-hörənlər yunan ustalar 
qonşu Sarkineti kəndindən idilər, axşam avtobusu ilə 
evlərinə gedər, səhər avtobusla da hörüyü hörməyə 
gələrdilər. 
  - Ay  kişi yenə də telefon! 
  Kislavodsk şəhərində yaşayan bacım oğlu İlham 
zəng vurmuşdu. 
  - Dayı səni təbrik edirəm, arzu eliyirəm ki, neçə belə 
ilə çatasan, xoşbəxt olasan hə, az qaldı yadımdan çıxa 
“Çörək pulu” adlı kitabını alıb oxudum çox sevindim 
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a dayı. Başqaları varsa birini də göndər əlim tutsun 
Allah qoysa axrıncı kitabına mən sponsorluq eliyəjəm. 
  - Nə bilim a bacı oğlu təki ağızından Allah eşitsin 
bircə şey demək istəyirəm  üstünə götürmə: “Süd 
ağzımı elə yandırıb ki, suyu da üfürə-üfürə içirəm!” 
Nəysə a bacı oğlu  təki cibin  dolu olsun, məni də 
yadına saldığına görə dərin minnətdarlığımı 
bildirirəm. Özündən muğayət ol! -deyib bir az 
kövrəldim, ətrafıma baxıb 30 yaşlı oğlum Şahinin 
dərdi mənə hec cürə rahatlıq vermir onun boyu, 
buxunu, onun yerişi-duruşu,danışığı, hərbi  hissədəki 
hörməti-mərifəti, xoş təbəssümü yadıma düşdükcə 
ölüb yerə keçirəm, o indi I- dərəcəli əlil olub nə yaxşı 
danışa bilir. O, Krasnoyarsk şəhərində Qarabağın 
üstündə ermənilərlə mübahisə edib dalaşıblar və kəllə 
beyin travması ilə yatağa düşüb, hələ indiyə qədər beş 
nəfər uşaqdan birinin əlini çörəyə çatdıra bilməmişəm, 
iki gözlü darısqal evdə 10 nəfər yaşayırıq,torpaq 
sahəsi almaq üçün hara da gedirəmsə, Fizuli demişkən 
“Salam verdim, rüşvət deyil!”-deyə heç qapıdan içəri 
buraxmırlar, dövlətdən heç bir imdad yox, uşaqların 
anası Roza da vaxtsız dünyasını dəyişəndən sonra 
uşaqlar xalalarının sözünə baxıb  məni bu günə 
qoydular... Neyləməli mənim də taleyim belə imiş, 
taleyimlə razılaşsam da, razılaşmasamda. Kənddə 
yaşayanda yalnız yanacaqdan korluq çəkərdik. Roza 
əsl ev qadını idi, aldığım maaşı nəyə xərclədiyini çox 
yaxşı bilirdi, hər şeyi yüz ölçüb bir biçib,məsləhətlə 
gördüyündən biz aldığım əmək haqqı ilə həm ev tikə 
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bildik,həm də 4 uşaq uşaq böyütdük. Böyük oğlum 
Şahini və ortancıl oğlum Ceyhunu Tbilisi şəhərindəki 
internat məktəbinə qoydum ki, təhsillərini rus dilində 
alsınlar. Çox təəssüflər olsun ki, imperiya dağılandan 
sonra,hər yerdə olduğu kimi rus dilli məktəbləri 
Tbilisidə də bağladılar. 1988-ci ildə milli münasibətlər 
kəskinləşdikdən sonra Gürcüstanın bütün yerlərində 
rus dili məktəbləri tamam bağlandı. Mən də əlacsız 
qalıb uşaqları gətirib Mərdəkandakı üç nömrəli 
S.Rüstəm adına fars təmayüllü rus məktəbi internatına 
qoydum. 
 Ailəmizdə hər şeyi ağılla,bir-birimizi eşitməklə, 
məsləhətlə yerinə yetirildiyindən evimizdə bir dəfə də 
olsun ki, inciklik olmamışdı, ziddiyət yaranmamışdı. 
Bizdə ailənin bünövrəsi din-bərəkət üstündə 
qurulduğundan yaşayışımızdan çox razı idik. Kənd 
yerində yaşasaq da, nə mal, nə də ki, qoyun-quzu 
saxlamırdıq çünki malı saxlamaq üçün gərək ot, ələf 
biçib yığasan  onu sahədən qapına daşıyasan, amma  o 
xoşbəxtliyi Allah əlimdəm almışdı, uşaqlar da hələ 
balaca idilər. Rozanın mənə olan dərin məhhəbəti, xoş 
rəftarı,isti münasibəti ailəmizdəki dərin hörmət-
mərifət demək olar ki, bütün dərdlərimizi 
unutdurmuşdu. Mənim Rozalı günlərim olduqca 
mənalı,yadda qalan, ahsız-ufsuz keçmişdi: 
   -A Roza  ağılın gənclik illərinə getməsin, düzünü de 
mənimlə ailə qurduğuna peşiman deyilsən ki? 
   - Sən Allah bir də belə şey soruşma, mən 
Allahımdan çox razıyam ki, sənin kimi ərim var, 
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ağıllı, təmkinli, ailə qədiri bilən, uşaq qədri bilən, 
sənin bir baxışını dünyaya dəyişmərəm, bircə xahişim 
var əlil olduğunu tamam unut. 
 Ondan sonra sanki əlil olduğumu unutdum və 
Allahın yaratdığı ilə razılaşırdım... 
 Dövrü mətbuatda hekayələrim dərc olunduqca, 
məndən çox Roza sevinərdi. O, qəzetdə hekayələrimi 
oxuduqdan sonra qəzeti əlində tutub evin ortasında 
sındırıb elə həvəslə oynayırdı ki, sanki yaradıcılığıma 
olan həvəsimi birə beş artırırdı yorulandan sonra 
üzünü uşaqlara tutub ucadan: “Ay uşaqlar baxın bu 
sizin atanız Şəfəqlidir-mənim ərimdir!” Mənim ilk 
oxucum da elə Roza olardı. Onda mənim ona qədər  
satirik hekayələrim işıq üzü görmüşdü. O, bu 
hekayələrimi səliqəylə yığıb öz mücrüsündə 
saxlayardı ki, itib batmasın. O, hey arzulayırdı ki, 
“Ərimin bircə kitabını görsəydim, dünyada dərdim 
olmazdı!” Amma çox əfsuslar olsun ki, işıq üzü 
görmüş  bu dörd hekayələr kitabımın birini də görə 
bilmədi. Amansız ölüm onu aramızdan aparıb, Allaha 
dərgahına qovuşdurdu, mənim də ömrümü yarımçıq 
qoydu. 
    İmperiya süquta yetdikdən sonra nəinki SSRİ-
daxilində hətta bütün Qafqazda milli məsələ baş 
qaldırdı. Elə bir zəmanəyə tuş gəlmişdik ki, dünənə 
qədər biri-birinə can deyib, can eşidən gör qonşular-
ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələri indi bir-birinə 
güllə atırdılar: Mesxeti türklərinin  Oş vilayətindən bir 
günün içində kütləvi surətdə qovulması, 
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azərbaycanlıların Ermanistandan qovulmaları, abxaz 
gürcü, osetin-gürcü münasibətləri, Qarabağ problemi, 
1989-cu il aprel ayının 26-da rus ordusunun Tbilisi 
şəhərindəki törətdikləri vəhşilik, 20 yanvar Bakı 
hadisələri, azərbaycanlıların Bolnisi rayon 
mərkəzindən qovulması, Gürcüstanda yaşayan 
azərbaycanlıların gürcü ekstremistləri tərəfindən 
oğurlanması, evlərinə girib günün –günorta çağı 
adamları qarət etmələri, rayon mərkəzlərində 
azərbaycanlıların qeyri-qanuni işdən çıxarılması 
hamını şoka salmışdı. Marnueli, Bolnisi, Dmanisi 
rayon mərkəzlərində çalışan RPK-nın işçilərini, 
həkimləri, milis işçilərini işdən qanunsuz olaraq 
çıxarılması, kənd yerlərində uşaq bağçalarının 
bağlanması, məktəbdə bir sıra fənnlərin ixtisar 
edilməsi, çörək zavodlarının bilərəkdən bağlanması, 
onun qiymətinin birə beş artırılması, gürcü 
şovinistlərin azərbaycanlılara həqarətlə baxmaları, 
bizə “gəlmə” demələri, M.Kostava və 
Z.Kamsaxurdiyanın bölük-bölük dəstələri 
azərbaycanlıların sıx yaşadığı bölgələrə gəlib: “Bilin 
və agah olun ki, Gürcüstan gürcülərə məxsusdur, 
qeyri millətlər buranı tərk etməlidir!”-kimi təkrar hədə 
qorxuları hamını sarsıtmışdı.  
 Mağazamıza çörək göndərmirdilər, çörək 
dalınca rayona gedənlərimizin başına min cür oyunlar 
açırdılar,müəllimlərin maaşlarını vaxtında vermirdilər, 
yollarda avtobusları saxlayıb sərnişinlərin  pullarını, 
qiymətli qızıllarını, daş-qaşlarını zorla əllərindən 
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alırdılar. Əlaqədar təşkilatlar bütün bu haqsızlıqlara 
göz yumurdular. Elə həmən vaxtları Yuxarı 
Qarabulaqdan-Bakıya gedən “İkarus” markalı sərnişin 
avtobusunu Qantiadi kəndində silahlı quldurlar basqın 
edib avtomatla kəndimizin iki nəfər sakini –Əli 
Əzizbəyov və Almaz Quliyevi öldürdülər və bir 
neçəsini yaraladılar. Elə o vaxtlardan camaat kənddə 
vahimə içərisində yaşayırdılar beləliklə də yavaş-
yavaş xalq arasına sökülmə başlandı. Ara çox 
qarışmışdı, ağız deyənin qulağı eşitmirdi. Ümid 
qalmışdı ağsaqqal məsləhətinə. İnsanlar gecələr qorxu 
içində yaşadığından Borçalının hər bir kəndinin 
girəcəyi və çıxışına  qaraulçular təyin olunmuşdur. 
Biri deyirdi köçək, biri deyirdi heç birimiz bir yana 
tərpənmiyəcəyik, biri elə -biri belə deyirdi, ancaq beş 
manatlıq ermənilər (gürcü familyasına keçən 
ermənilər), gürcü xalqının qəddar düşmənləri 
fürsətdən istifadə edib, öz işlərini görürdülər. Hər bir 
kənddə sökülmə-üzülmə, əl altdan iş görənlər qorxulu  
söz-söhbətlər gəzdirirdi. Əhali arasında “sözü 
keçən”lərimiz eşidirdik ki, əllərində “Qurani-Kərim”-i 
tutub kənd arasında hamıya and içdirməyə çalışırdılar 
ki, hamımız öləcəyik, amma yurd-yuvamızdan 
tərpənmiyəcəyik! İnanan daşa dönsün! Hətta eşidirik 
ki, həmən o əllərində “Qurani-Kərim qapı-qapı gəzən 
“ağsaqqallarımız”ın özləri Azərbaycanın müxtəlif 
şəhər və rayonlarından oğul və qızlarına ev axtarıb 
alırdılar. Bu da ki, əhali arasında narazlığa səbəb 
olurdu. Belə bir zəmanədə mən əlimdə iki qoltuq 
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ağacı ilə nə edə bilərdim? Bütün bu haqsızlıqlara 
baxıb biz də şoka düşmüşdük. Çox ürək ağrısı ilə 
qeyd etmək istəyirəm ki, biz artıq Bakıya köçəndən 
sonra ulu öndərimiz, dünyada analoqu olmayan bir 
nömrəli siyasətçi Heydər Əliyev Azərbaycanda, 
Gürcüstan Respublikasında isə E.Şvarnadze prezident 
seçildilər. Mən çox təəssüf hissi keçirdim və bir həftə 
hirsimdən ağzı üstə qaldım ki, “a mənim ağlım mən 
niyə köçmüşəm?” Mən çox yaxşı bilirdim ki, 
H.Əliyevin adicə qaraltısı Borçalıya böyük bir 
təsəllidir. İki dost prezidentlərin gərgin əməyi 
sayəsində həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda 
bütün çaxnaşmalara son qoyuldu. 
    Doğulduğum Yuxarı Qarabulaq  kəndini sözün əsl 
mənasında dünyanın ən gözəl şəhərlərinə belə 
dəyişmərəm. Borçalının axarlı-baxarlı yerlərindən biri 
elə bizim Yuxarı Qarabulaq kəndidir. Bu kəndin dörd 
yüzdən çox yaşı var. Şəxsən mənim dörd qat əvvəlki 
nəslim məhz bu kənddə yaşayıblar hərəsinin də 80-90 
yaşdan çox ömür sürüblər. Kəndimiz uzun ömürlülər 
məskənidir desəm heç də səhv etmərəm. Elimizin 
ağbirçəyi Cavahir nənə 120 yaş yaşamışdır. Bizim 
kənd doğrudan da gözəldir. Buranın təbiəti,flora və 
faunası, havası, göz yaşı kimi dum-duru dağ 
bulaqları,kəndin yaranışından ta bu günə kimi kəndin 
ortasından axan Qaraçay, Qanlı çay kəndimizə xüsusi 
gözəllik verir. Kəndin özü dörd tərəfindən üzük qaşı 
kimi dağlarla əhatə olunmuş, bundan başqa ən 
başlıcası kəndin xalqı gözəldir, mehribandır, 
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qonaqsevərdir, əhalisi zəhmətkeşdir burada heç kim 
heç kimin hesabına yaşamır. Yalnız öz halal əməyi, 
halal zəhməti ilə dolanırlar. Kəndimizdə dədə-
babadan orta məktəb, sonralar 8-illiyə çevrilib, 
sovetlik, klub, kitabxana, mağaza, zoobaytarlıq, poçt, 
ambulatoriya, çörək zavodu, dəyirman, asfalt yolu, 
ümumiyyətlə camaata lazım olan bütün sosial 
obyektləri olub. İndinin özündə də bunlar mövcuddur. 
Sovetliyə tabe olan on-on beş kəndin hamısı məhz 
Qarabulaq sovetliyinə iş üçün gələrdilər. Elə indinin 
özündə də kənddəki asfalt yol nəinki rayon mərkəzinə 
hətta 120 km-lik məsafə olan Tbilisiyə bir günün 
ərzində aparıb gətirir, gündə də ki, Marneuli-
Qarabulaq arasına müntəzəm avtobus işləyir. 
İmperiya dövründən on dəfə artıq yaşayış hiss olunur 
kəndimizdə. Belə bir gözəl yurd-yuvanı sizcə kim 
qoyub oranı tərk edər? Əlbəttə ki, heç kim! Mən 
əlimdə iki qoltuq ağacı razı qalardımı ki,üç milyonluq 
Bakı  kimi möhtəşəm bir şəhərə gələm? Hələ tələbə 
ikən “bu şəhərin nəqliyyatının əlindən nə vaxt canımı 
qurtaracam?”-deyə kəndə qaçmağa tələsirdim. 
Avtobusa minəndə, düşəndə əziyyət çəkirdim deyə 
buranı çox da sevmirdim, amma tale elə gətirdi ki, 
mən də Bakıya gələsi oldum (kaş ki, gəlməyəydim). 
Mən bilsəydim ki, ulu öndərimiz H.Əliyev yenidən 
hakimiyyətə gələcək onda mən yerimdən 
tərpənməzdim... 
   - Yenə bir telefon! 
   - Allo!Eşidirəm! 
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  - Ay Şəmil Bayramdır Qardabannan danışıram nə 
var, nə yox, canın-başın necədi? 60 ilini  təbrik 
edirəm, böyük oğlan olasan. Həm də ay Şəmil eşitdim 
oğlun-Ceyhunun toyunu eləyibsən, Allah mübarək 
eləsin, bir balışda qocalsınlar, nəvəli-nəcicəli olsunlar, 
ay qardaş bağışda toyunuza da gələ bilmədim, 
özümüzün də işimiz oldu başımız qarışdı ikinci də 
zaqran pasportumun vaxtı ötüb yenisini almalıyam. 
Allah qoysa görüşərik. 
    - Sağ ol Bayram, inşallah görüşərik, təki dünyada 
əmin-amanlıq olsun, təki şadlıq olsun, təki dünyamız 
düzəlsin. 
   İmperiyanın dağılmasından sui-istifadə edən dığalar 
əllərində silah gəzdirərək etnik millətlərə meydan 
oxuyurdular. Həmən illərdə nəinki Qafqaz 
regionunda, hətta Qazaxstanda, Dnepryanı ölkələrdə, 
Pribaltikada, ümumiyyətlə dünyanın bütün 
bölgələrində kütləvi ölüm hadisələri ilə nəticələnən 
onlarla belə hadisələr olmuşdu. Təkcə kəndimizdə 
yox, hətta eşidirik ki, dünyanın hər bir yerlərində 
camaat öz evlərində qorxa-qorxa yaşayırdılar. Belə bir 
zəmanədə bizim ailədə də “hara köçək ki, Allaha xoş 
getsin?-ideyası yaranmışdı. 
   1992-ci ilin yay tətilində maaşımızı  aldıqdan sonra 
Roza ilə məsləhətləşdik ki, gedək kimə iş tapsaq 
kirayə ev tapıb bir müddət orada qalaq, düzələr nə 
yaxşı düzəlməzmi orada da qalarıq. Elə də elədik. 
Həmən ili Bakıya gəlib bütün idarə və müəsisələrə 
ağız açdıq. Rozanı Dərnəgüldə yerləşən 1№ li Bakı 
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Evtikmə kombinatında xadimə kimi işə qəbul elədilər. 
Onda biz H.Aslanov qəsəbəsində Rozanın dayısı 
Məhəmmədin evində yaşayırdıq. Bir həftədən sonra 
biz yeni Suraxanı qəsəbəində Hacı Xanların fermer 
təsərrüfatında yerləşən vaqon-evinə köçdük. Hacı 
Xanlar ailəmizə dəstək oldu, Roza da onun saxladığı 
on, on beş baş sağmal inəklərini sağmalı idi. Roza 
səhər tezdən H.Xanların mallarını sağıb saat 8-də isə 
Dərnəgülə işə gedirdi. Elə ona görə Roza işlədiyi 1№ 
li  evtikmə kombinatının həmkarlar təşkilatına ərizə 
verdim ki, bizə yataqxanada yer versinlər. Sağ olsun 
yaxşı adamları sözümü yerə salmadılar və ailəmizin 
sığınacağı üçün Nizami rayonunun 8-ci km 
qəsəbəsində Darvin küçəsi 80-də yerləşən fəhlə 
yataqxanasında bizə iki gözlü otaq verdilər. İşi 
rəsmiləşdirib orderi əlimə alıb Rozanı muştuluqladım. 
Hacı Xanlarla sağollaşıb yataqxanaya köçdük. Rozanı 
mal sağmaqdan yayındırmaq üçün tələsdiyimə görə 
aldığım otaqlar V mərtəbəyə düşmüşdü. Bu da mənim 
V mərtəbəyə çıxıb-düşməyimdə çətinlik yaradırdı, 
amma neyləməli? Rozanın işi çox asanlaşdı və mən 
buna sevindim. Özüm isə hələ işləmirdim, uşaqlar da 
bazarda çax-çux edirdilər.. Bir neçə gündən sonra mən 
də Xətai rayonunun Köhnə Günəşli  qəsəbəsindəki 
265№ li məktəbdə işə düzəldim. İşimizin düzəlməsinə 
sanki Allahın özü kömək oldu, artıq ailəliklə 
qeydiyyata da düşmüşdük. Güzəranımız yavaş-yavaş 
yaxşılaşırdı. Hiss edirdim ki, hər şeyimiz yaxşı olsa 
da, uşaqlarımda ali təhsil almaq marağı yoxdur. Nə 
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qədər öz oxuduğum acı illəri, öz vəziyyətimi,savadın 
bəhrəsini onlara danışsam da xeyri olmadı. Nə qədər 
desəm də : “A bala mən iki qoltuq ağacı ilə səkkiz yüz 
km yolu gəlib Bakıda təhsil almışam, sizə noolub 
Allaha şükr ali məktəblər, texnikum qulağınızın 
dibində niyə oxumaq istımirsiniz? Mən bu vəziyyətlə 
4 il orta məktəb illərində 5 ildə ali təhsil aldığım 
vaxtlarda yataqxanada qalmışam. Ay sağ olmuşlar 
oxuyun də! Yenə də xeyri olmadı ki, olmadı. 
   Aradan illər keçmişdi, hərə öz işini bilirdi, ona görə 
də belə hesab elədim ki, əgər bu minvalla yaşasaq, ya 
qanuna sığışdırıb torpaq sahəsi alıb ev tikə bilərik ya 
da ev ala bilərik, amma necə deyərlər sən saydığını 
say...  
 Məktəblər  yay tətilinə buraxılanda mən də 
kəndimizə getdim. Bir aydan sonra Bakıya qayıtdım. 
Eşitdim ki, Roza II mərtəbə yaşayan Təvəkkülün 
köməyilə türklərin yanında işə girib. Düzü mən çox 
pərt oldum ki, o, dörd uşaq anası niyə hər gədə-
güdənin sözünə baxıb türklərin yanında işə düzəlib, 
türklər hara, biz hara. Onlar imkanlı bizsə... Odur ki, 
mən Rozadan çox xahiş elədim ki, nə olur-olsun işdən 
çıxsın! O, hər dəfə məni inandırmağa çalışırdı ki, bu 
gün başında mütləq çıxacaq. Amma çox əfsuslar olsun 
ki, o ölən gününə qədər türklərin yanından çıxmadı. 
    1996-cı il Novruz bayramına bir həftə qalmışdı. 
Ailəmizdə novruz bayramı çox şən və təmtəraqlı 
keçirdi, çünki mən mart ayının 15-ni doğum günümü 
uşaqların hamısı evdə ətrafıma yığılsın deyə Novruz 
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gününə salıb həmən günü qeyd edirdik. Bayrama 
hazırlıq işlərini görürdük. Roza iş yerindən  mən də 
məktəbdən maaşımı almışdım. 8 km-in bazarına çox 
yaxın  olduğumuzdan lazımi ərzaqları məsləhətlə 
alırdıq. Novruz bayramına bir gün qalmışdı, novruz 
sovqatlarını arxayın-arxayın hazırlayırdıq. Həmən  il 
bayramın ilk ayında havalar  necə də gözəl, necə də 
günəşli, necə də isti idi ilahi? Ömrümün 49-cu 
baharını yaşayırdım, amma mart ayının  ortalarını 
sözün əsl mənasında bu dərəcədə isti, təravətli 
görməmişdim, camaat qış paltarlarından çıxmışdı. 
Bakı sanki səməni yağışına tuş gəlmişdi, hamının 
əhval ruhiyəsi novruz bayramı üstündə köklənmişdi. 
Novruz  ənənələrinə  görə qız gəlinlərimiz təmizlik 
işlərini görürdülər, yorğan-döşəkləri farmaşdan 
çıxarıb çırpıb günəş altına sərmək, evlərinə əl 
gəzdirmək, evə yeni bir bayram  hədiyyəsi almaq, 
köhnə əşyaları atmaq, körpə və yaşlıları vaxtında 
çimizdirmək  onları yeni paltarlarla sevindirmək kimi  
gözəl adətlərimiz artıq başa çatmışdı. İndi isə adətə 
görə hər bir  ailədə yeddi nov yeməklər hazırlanırdı. 
Martın 19-da bacım həyat yoldaşı ilə Rozanın da 
bacısı əri ilə axşamüstü bizə gəlmişdilər. Roza öz 
bərəkətli əllərini işə salıb xudmani bir stol açdı, yedik-
içdik, dedik-güldük, şirin-şirin söhbətlər elədik, sonra 
da qonaqlarımız gücənin bir vədəsində evlərinə 
getdilər.  
 Roza görürdüm ki, hey türklərdən danışır, 
danışmaqdan yorulmazdı onlardan. Xidmət etdiyi –
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“Kazino” işçiləri Özləm və İsmayıl Qəhrəmanlar 
ailəsinə Roza elə vurulmuşdu ki, sanki onlarla nəfəs 
alıb, onlarla oturub –durardı. Hətta söhbətində: 
“Öləndə də üçümüz bir yerdə ölək!”- demişdi Atalar 
əbəs yerə deməyiblər ki, “ağıla gələn başa gələr!”. 
    Novruz bayramı günü –marın 21-də Roza yerindən 
qalxıb mənə dedi ki; “Ay kişi üzüm olsun ayağının 
altına icazə ver gedim türklərlə bircə saatlıq işim var, 
onu görüm qayıdım!” Düzü mən hirslənərək: “Ay 
Roza qoy cəhənnəm olsunlar, belə əziz gündə qadın 
evdən bayıra çıxmaz, bu gün bayramdır, qonaq-zad 
gələr getmə, qoy səni  çıxartsınlar lap da ürəyimcə 
olar!”-dedim. 
     - Ay kişi İsmayıl  Türkiyədən  yenicə qayıdıb, 
gedim evlərinə  bir balaca əl gəzdirim qayıdıram-deyə 
yenə də xahiş elədi. Mən onun xatirini çox istəyirdim, 
istəmirdim ki, bayram günü qanını qaraldım, o da 
insafən sözünə həmişə bütov olmuşdu, nəysə 
razılaşdım. Kaş ki, heç razılaşmayaydım. Bu vaxt 
məni qəhər boğdu  bayıra çıxdım ailədən gizlin 
ürəyimi boşaldıb, bir siqaret yandırdım, on il bundan 
əvvəlki acı xatirələri yadıma salıb heyfsləndim və 
əllərimlə göz yaşlarımı silib evə girdim. 
 Televizorda maraqlı novruz şənliyi verilirdi. 
Qapını açanda gördüm ki, hamı televizora baxır 
mənim ağladığıma heç kəs fikir verməmişdi... 
 Rozanın dediyi vaxtdan iki saat keçdi, beş saat 
keçdi, axşam oldu, gəlib çıxmadı ki, çıxmadı. Ya 
Rəbbim buna nə oldu ki, gəlib çıxmadı, onu bilirdim 
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ki, onu zorla saxlasalar da, durmazdı. Bizim evdə  də 
heç kimin əlindən var gəlib bir dənə də olsun 
şəkərbura, paxlavanı süfrəyə qoyan olmamşdı. 
Hamımız mat qalmışdıq ki, buna nə oldu? 
Bədbəxtliyə bax ki, heç birimiz  maraqlanıb Rozadan 
türklərin ev telefon nömrələrini də öyrənməmişdik ki, 
zəng edə bilək. Harada işləməyini də bilmirdik. Bircə 
onu bilirdik ki,-türklər Nəsimi bazarının yaxınlığında 
yaşayırlar. Həmən türklərin yanına yalnız bircə dəfə 
Roza sonbeşiyimiz olan Kənanı aparmışdı, onda 
Kənanın on  yaşı ancaq olardı. O, da nə biləcəydi ki, 
harada yaşayırlar; hansı evdə, nəyin yaxınlığında və s. 
Bundan başqa heç nə bilmirdik. 
   Sabah açıldı. Mən Rozanın əsas iş yeri olan 1№ li 
evtikmə kombinatına Dərnəgülə getdim. Evtikmə 
kombinatının yataqxanasında şadlıq evi yaratmışdılar. 
Burada həftədə bir dəfə toy olardı. Rozanı da bura 
aşpaz təyin eləmişdilər. Fikirləşdim ki, bəlkə burada 
toy olub, gecə vaxtsız olub deyə rəfiqələrilə orada 
qalıb. Yeməkxana müdiri Qulu müəllim dedi ki, 
“Xeyr burada toy zad olmayıb”. Kor peşiman oradan 
bir baş türklər işləyən “Kazino”-ya yollandım. O, 
vaxtlar “Kazino” indiki “Həyat Recens” 
mehmanxanasının altında yerləşirdi. Məni “Kazino”ya 
buraxmadılar, onlardan xahiş elədim ki, heç olmasa 
burada işləyən  bir nəfər türk çağırsınlar. Roza burada 
işləyən İsmayıl, Camal, Burak kimi adları çəkirdi. 
Kazinonun gözətçisi gedib  bir nəfəri yanıma gətirdi. 
Onun adı Tamar idi. Mən ona bildirdim ki, mənim 
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yoldaşım Roza, Özləm və İsmayıl  Qəhrəmanın 
evində xadimə işləyir, o dünəndən evə gəlməyib, 
səbəbini də bilmirəm. Tamar bəy:  Roza annə səninmi 
karın?- “Bəli!”-dedim. Roza hərdən danışardı ki, o 
ailə gənc olduğundan Kazinoda  işləyən cavanlar tez-
tez həmən evə gələrdilər, yeyib-içər, deyib-gülərdilər. 
Hiss elədim ki, Tamar bəy də  Rozanı tanıyır. 
Öyrəndim ki, Tamar bəy də “Kazino”-da baş  menecer 
işləyir. O, bildirdi ki, dünəndən İsmayıla zəng edir, 
amma cavab vermirlər. Biz də mat qalmışıq, odur ki, 
Nəsimi rayon Polis idarəsinə məlumat vemişik, bu 
gün tezdən də zəng elədik bir xəbər yoxdur.” Al bu 
mənim vizitkam tez-tez mənə zəng elə, xəbər tutan 
kimi sizə xəbər eliyəcəyik.” Ayrıldıq. Sanki dünya 
başıma fırlanırdı, həm ac, həm yorğun, həm də dilxor, 
qollarımda güc qalmamışdı ki, hərəkət  eliyə biləm. 
Özümü yaxındakı çayxanaya güclə saldım. Bir stəkan 
kofe xahiş elədim,bir dənə də paxlava. Kofeni içib 
günorta özümü evə yetirdim. Gördüm ki, evdə hər şey 
olsa da uşaqlar heç nəyə əl vurmayıblar. Nə mənim 
nədə ki, uşaqların boğazlarından su da keçmirdi. 
Martın 22 axşam saat on bir olardı. Mən çox yorğun  
və yuxusuz olduğumdan hara söykənmişdimsə elə 
orada da gözümə yuxu getmişdi, uşaqlar da dilxor 
vəziyyətdə televizora baxırdılar. Bəlkə də saat on iki 
olardı qapı döyüldü. Qızım  qalxıb qapını açanda: 
   - Şamil müəllimin evi buradır?- deyə kimsə soruşdu. 
   - Buradır!- deyə qızım onları içəri dəvət elədi. Gələn 
üç nəfər sənədlərini təqdim edərək: 
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   - Biz Nəsimi rayon 21-ci Polis idarəsinin 
əməkdaşlarıyıq. Mən oyanıb onların oturmalarını 
xahiş elədim və gəlişlərinin məqsədini öyrəndim. 
Əlüstü tanışlıqdan sonra onlardan biri- Xəzər İsayev 
məndən xahiş elədi ki, uşaqlar o biri otağa keçsinlər, 
sənə sözümüz var. Düzü mən fikirləşdim ki, Nəsimi 
rayon  Polis idarəsi hara mən hara, onların mənə nə 
gizlin sözü ola bilər? Uşaqlar da böyük deyillər ki, 
əllərindən xəta çıxsın, onlar hələ heç Bakını yaxşı 
tanımırdılar. Nəysə çox götür-qoydan sonra uşaqlar o 
biri otağa keçdikdən sonra Xəzər İsayev: 
    - Şamil müəllim ağır da olsa Sizə deməliyəm: 
“Başınız  sağ olsun!” Söhbətin dalını dinləyə 
bilmədim, başım hərləndi, özümdən asılı olmayaraq 
yerə yıxıldım. Polislər qızıma dedilər ki, “Bir az su 
gətirin!” Suyu alnıma və sinəmə vurduqdan sonra  
özümə gəlib: “Vay öyüm yıxıldı!”- dedim. Mən 
özümə gələndən sonra Xəzər İsayev bildirdi ki, dünən 
mart ayının 21-də Novruz bayramı günü bir qrup 
banditlər Kazino işçiləri yaşayan evə soxulub ər-arvad 
İsmayıl və Özləm Qəhrəmanları bir də sizin  həyat 
yoldaşınız Binnətova Roza Həmid qızını kəndirlə, 
kalqotkayla boğub öldürüblər. Zəhmət olmasa  durun, 
bizimlə şöbəyə gedək, rəisimiz polkovnik Şamil 
Əliyev sizi şöbədə gözləyir, görək siz kimsiniz, 
haralısınız, nə məqsədlə Bakıya gəlibsiniz, türkləri 
haradan tanıyırsınız, Rozanı oraya kim düzəldib və s. 
bu kimi suallara cavab almaq üçün şöbənin müdiri 
Şamil müəllim sizi çağırtdırıb. Mən də onlarla bərabər 
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Nəsimi rayon 21-ci Polis bölməsinə getdim. Zil 
qaranlıqda maşın zülmətin bağrını yararaq Nəsimi 
rayonuna  sarı şütüyürdü, mən də Rozadan sonrakı 
taleyimi düşünürdüm. Hər gün onu danlayırdım ki, 
oradan çıx, onlar pullu adamlardır, onları  hər yerdə 
hər dəqiqə ölüm gözləyir, bəs sənin nə dolanmamış 
başın var idi ki, ora giribsən. Az qazan rahat dolan, 
şirin ye, aс ol uşaqlarının yanında ol. Dəfələrlə 
demişdim ki;” A Roza, Allah yaratdığı bəndəni heç 
vaxt acından öldürməz, o, yaratdığının ruzisini 
özündən əvvəl verir!” Bu kimi  danlaqlara 
baxmayaraq onu türklərdən ayıra bilmədim. Bu da 
nəticə!.. 
  Gecə saat bir olardı ki, biz Nəsimi  rayon  21-ci Polis 
bölmə rəisi Şamil Əliyevin yanında olduq.Yuxarıdakı 
suallara belə cavab verdim ki, ailəmiz heç də kefdən 
Bakıya gəlməyib, müəllim ailəsiyik, Roza da ki, 
ehtiyac ucbatından türklərin yanına işə girib. Mənim  
xəbərim, razılığım olmayıb. Mən də çox yalvardım ki, 
oradan çıxsın, amma çox təəssüflər  olsun ki, onun 
cənazəsi  oradan çıxdı. Ailəmiz də göz qabağındadır, 
kimdən də istəyirsiniz ailəmiz haqqında məlumat 
toplaya bilərsiniz. Heç kimə əl açmamaq üçün  bu 
vəziyyətimlə iki məktəbdə müəllim işləyirəm 
uşaqlarımız da ki, xırda. İstər mən tərəfində istərsə də 
mərhumun tərəfində cinayətkar adamlarımız olmayıb, 
başımızı sallayıb işləyən ailəyik heç kimlə də işimiz 
olmayıb. Polkovnik Şamil Əliyev məni dinlədikdən 
sonra: 
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   - Nəysə! Başınız sağ olsun. Allah səbr versin-deyib 
bildirdi ki, sabah gedib cənazəni morqdan  aparıb dəfn 
edərsiniz. Gecə saat 4 olardı ki, mən evə qayıtdım. 
Uşaqlar da yatmamışdılar, ağlaşırdılar mən də onlara 
qoşuldum. Sabah açıldı. Yataqxanadakı qonu-
qonşular, tanıyan-tanımayanlar bir saatın içində  ölüm 
xəbərini eşidən Bakı və Bakı ətrafında yaşaya qohum 
əqrəbalarımız  tökülüb gəldilər. Mən poçta gedib 
Gürcüstanda yaşayan  qohumlara teleqrama vurdum. 
Qayıdıb evə gəldim, uşaqlara tapşırdım ki, təntiyib  
eləməyin, özünüzü itirməyin, bazara gedin şəkər-çay 
alın, gələn-gedənin qabağına bir stəkan çay qoyun. 
Uşaqlara bu kimi tapşırıq verib Semaşkoya - 
morqxanaya getdim. Orada əvvəlcə türkləri İsmayıl və 
Özləmin sənədlərini yazıb təyyarə ilə  Türkiyəyə yola 
saldıqdan sonra Rozanın sənədlərini–ölüm aktını 
yazıb cənazəni verdilər. Mən cənazəni əvvəlcə 
məscidə aparıb yudurtdum, meyid namazı qıldırıb 
yataqxanaya gətirdim. Yolda gələrkən nələr 
fikirləşirdim ilahi? 
   -Demək sən on şirvana görə ailəmizi pis gündə 
qoydun, demək ömrümün 49-cu baharında  ömrümü 
yarımçıq qoydun, demək səni türklərdən ayıra 
bilmədim, demək hər dəfə məni bir bəhanə ilə 
inandırmağa çalışırdın ki, hay bu gün hay sabah 
oradan çıxacam, demək  evdə ona görəmi tez-tez 
deyirdin ki, “Öləndə də türklərlə öləsən!”- demək  
niyyətin  hara mənzilin  də ora imiş? Bax budur 
başqasının diktovkası ilə işə girməyin aqibəti, bax 
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budur evdəki ağsaqqalın sözünü eşitməməyin nəticəsi. 
Mərhumun ürəyi o qədər təmiz, inamı o qədər güclü 
idi ki, kim nə desə ona inanardı buna da mənim çox 
acığım tuturdu ki, niyə hamını  öz ürəyin kimi 
bilirsən. Əlbətdə üçüncü adamın burnunu ailəmizə  
soxmağın axırı da belə olmalı idi. 
  Mən tələbə vaxtlarımdan  “iki qost ağacı” ilə 
gəzdiyimə görə yaxşı başa düşürdüm ki, Bakıda mən 
çətin yaşaya bilərəm, maşına minmək-düşmək, basa-
basda  avtobusa girmək və s. bu kimi şeylərin uşaq 
vaxtında ikən bilirdim. Tələbə olduğum 5 il 
müddətində 6-7 dəfə xətadan salamat qurtarmışdım. 
Elə bu səbəblərə görə  mən hələ kənddə köçmə-
sökülmə düşəndə, rəhmətliyə demişdim ki, o ki, 
yerimizdən  tərpənirik, onda kənd yerinə köçək. O, 
vaxt  Roza demişdi; “Ay kişi kənddə yaşayıb 
gözlərimizlə odlar ayaqladığımızı unudubsanmı, o 
qarın, çovğunun, tüpünün içində məktəbə nə günlə 
getdiyini nə tez yaddan çıxartdın? Ay kişi kənddə 
yaşamaqla şəhərli kimi quruca vedemosta qol 
çəkdirdin. Düzü kənddə yaşadığımız vaxtları nə qədər 
ki, əziyyətli günlərim olmuşdu kino lenti tək  
gözlərimin  önündən keçirdi. Doğrudan  da 70-80-cı 
illərdə o qədər qar yağardı ki, bir də mayda əriyərdi, 
mən də qarda yeriyə  bilmirdim, çünki ağaclarım 
qarda, buzda sürüşüb məni tez-tez yıxırdı. Onun 
sözünü yerə salmayıb Bakıya köçməyimizə  qərar 
verdim çünki, görürdüm ki, o hər dəfə uşaqları  
Mərdəkana aparıb-gətirəndə Bakının füsünkar 
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gözəlliyindən, dəniz kənarı parkından, içəri şəhəri, qız 
qalasından enli və uzun küçələrindən, yaşıl 
xiyabanlarından, dağüstü parkından-ümumiyyətlə 
mənzərəli yerlərindən ağızdolusu danışmaqdan daha 
da həzz alır. Ən sevimli sözü də bu olardı: “Öləndə də 
Bakıda ölsən ki...” Bu arzu ürəyində qalmadı coşub-
daşdı, axır ki, bizi də zülm ayağında qoyub arzusuna 
çatdı. Xalq Bakıya firəvan yaşamağa, xoş gün 
görməyə gəlirdi o... 
    Mən iki məktəbdə  işləyirdim. Sağ olsunlar qohum-
əqrəbalar, dost-tanışlar. Başıma gələn qəzanı eşidib 
qapıya o qədər adamlar gəldilər ki... Qapı namazı 
bitdikdən sonra cənazəni  qaldırdıq. Tabutu götürənlər 
deyirdilər ki, “sanki cənazə  bizdən çox tələsib bizdən 
tez qəbiristanlığa tələsirdi”. Neyləməli onun da çörəyi 
Bakıda tükənməliymiş... Mərhumun ölümünün 
üçüncü günündə Kazinonun meneceri Tamar bəy də 
gəlmişdi. O, ağsaqqallarımızdan  icazə alıb dedi: 
    - Başınız sağ olsun, ben de dərdinizə şerik olmakçın 
şuraya geldim, ben tələsyorum onu deməyə gəlmişəm 
ki, sabah ofisə-Kazinoya gəlin ben sizə yardım 
edəcəm-deyib stolun üstünə də 200 dollar qoyub, bir 
stəkan çay içib; “Bir daha keçmiş olsun!”- deyib 
bizimlə sağollaşdı. Mən qardaşım Eyvazla mərhumun  
yeddisini verdikdən sonra ofisə getdim. Tamar bəy 
mənə: 
   - Əfəndim bir daha keçmiş olsun, nə edək onların 
taleyi belə imiş, alın yazısı  şu imiş, özünü ələ al, 
güclü ol! Peki əfəndim Kazino rəhbərliyi belə qərara 
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gəlmişik ki, hər bir məhrumun ailəsinə beş min  ABŞ 
dolları verək. Bu bizdən hər üç mərhuma humanitar 
yardımdır. Biz bu paranı hər ay 200 dollar məbləğındə 
vedemostla iki il ərzində  verəcəyik-deyib bir 
kontraktda tərtib edib mənə də qol çəkdirib 200 
dolları da Aprel ayı üçün verib bir daha dedi ki; “Hər 
ayın  bu günü gəlib 200 dolları alarsan!” mənimlə 
sağollaşanda  mən pulu əlimə alıb xeyli fikirləşəndən  
sonra ona dedim: 
    - Tamar bəy, olarmı Sizdən bir xahiş edəm? 
    - Buyurun əfəndim! -dedi    
    - Tamar bəy  Siz də evimizdə olmusunuz, bilirsiniz 
ki, evimiz V-mərtəbədə yerləşir,V mərtəbəyə  düşüb-
çıxmaq mənim üçün olduqca çətindir, həm də bu 
bizim daimi evimiz deyil, Rozanın iş yerindən 
müvvəqəti verilib o, da ki,... Sabah başımıza nə 
gələcək onu yalnız Allah bilir. 
    -  Maksatın nə? 
    - Məqsədim odur ki, olmazmı ki, bu mənə 
verəcəyiniz paranı bir yerdə yığıb verəsiniz, mən də 
bu paranın civarında bir ev alım. Bu fikrimi Tamar 
bəy çox bəyəndi və gəlib düz alnımdan öpdü və ofisin 
mətbuat katibi Elçinə də tapşırdı ki, Şamil ev tapsın, 
onun kupçasını sənə gətirib göstərsin, sən də kassadan 
pulu götürüb gedib Bakının istənilən yerində  alqı-
satqı edəsiniz. Ofisdə hamı bu işə razılaşdı, mən də 
çox sevindim ki, aldığım bu beş min dolları alıb elə-
belə xərcləyəcəyik heç gözə də görünməyəcək, amma 
ev alsam... 
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    Evə gəlib məsələni ağsaqqal və ağbirçəklərimizə 
danışdım. Qanan da qanmayan da məni daşqalağa 
tutdular ki, “Ay ağılsız bu gün sabah kazinonu 
bağlayıb türkləri də qovacaqlar sən də alacaqsan ay!”.. 
Düzü hərə bir yandan üstümə düşəndə elə bildim ki, 
doğrudan da baltanı daşa vurmuşam, sonra onları başa 
saldım ki, bu işi mən eləmişəmsə, mən də iki dünya 
bir olsa da sözümün ağası olacam. 
    Mən çox ev axtardım biri xoşuma gəlmədi, biri bu 
qiymətə V- mərtəbədə yerləşirdi, birinin kupçası yox 
idi, biri işlədiyim yerə çox uzaq idi. Bu arada da söz-
söhbətlər gəzirdi ki, bu gün hay sabah kazinonu 
bağlayacaq, türkləri də qovacaqlar. Canıma qara- 
qorxu düşmüşdü, nə edəcəyimi bilmirdim. Mən 
Allahıma güvənib nə az, nə çox  düz altıca ay ev 
axtardım, altı aydan sonra  hal-hazırda içində 
yaşadığımız Bakıxanov qəsəbəsindəki Axundov 
küçəsi 10-da yerləşən I-mərtəbədə, iki gözlü 32 kv-m 
olan evin kupçasını  da götürüb ev sahibi ilə  ofisə 
getdik. Kupçanı ofisin mətbuat katibi-Elçinə 
göstərdim. Elçin razılıq verdi. Mən də sabahısı gün ev 
sahibi  İsmayılla bərabər Kazinoya getdik. Ofisin 
mətbuat katibi-Elçin Azərbaycan Respublikası 
Prokurorluğunun nümayəndəsi, hüquqşunas Sərxan 
Babayev ev sahibi İsmayıl və mən  “Gənclik” 
metrosunun yaxınlığındakı ofislərin birində alqı-satqı 
müqaviləsini tərtib edib imzaladıqdan sonra evin 
kupçasını mənə verdilər. Heç pulun üzünü də 
görmədim.  
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 Yenə də telefon! Bu zəngi  Gürcüstan 
Respublikası Bolnisi rayonunun Zol-Güvəc kəndindən 
şair dostum  Süleyman eləmişdi. 
     -Ay mənim qələm dostum sənin 60 illlik yubileyini 
təbrik edirəm. Ay yazıçı dostum Şəfəqli, bəs deyirdin 
ki, yubileyimi çox təmtəraqlı keçirəcəm, mən də sənə 
yüz litr çaxır söz vermişdim. Dəvətnaməni çox 
gözlədim gəlmədi ki, gəlmədi. 
    -Şair, kasıbçılığın üzü qara olsun, bu  saat evimizdə 
üç-dörd qonağım var  inan ki, deməyə utanıram ki,  
“nə vaxt qalxıb gedəcəklər ki, mən onların yanında 
utanmayam” 
Şair qardaş 60-70 manat maaş alıram bununla nə 
yubiley keçirəsən? Qurban bayramından sonra ətin 
kilosunu 6 manata qaldırdılar, nə qədər ət alım ki, 
gələn qonağı razı yola salım? Amma şair söz verirəm  
ki, V- kitabım (hazırdır)- “Zəmanə lətifələri” işıq üzü 
görən kimi böyük bir təqdimat keçirəcəm, inşallah! 
    - Yazıçı qardaşım onda 50  litr zoğal arağın məndə! 
Ulu Tanrıdan sənə can sağlığı, yaradıcılığında uğurlar 
arzulayıram, səmimi salamımı ailənizə çatdır, öpürəm 
səni! 
      Mərhumun qırxını verdikdən sonra baldızlarımın  
mənə bir təhər baxdıqlarına xüsusi diqqət verdim. 
Aradan xeyli vaxt keçmişdi cümə axşamlarının 
birində qızıma dedim: 
     - A bala sumkadan zaddan götür gedək bir bazarlıq 
eliyək, axşama ehsan  qazanı asın, gələnimiz-
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gedənimiz olar, bir də molla gətirib “Yasin” 
oxudacam yuxumu yaman  qarışdırıram. 
   Qızımdan gözləmədiyim. 
   -  Ata, mən səninlə getməyimə utanıram (!) 
   Bu nə söz idi mən eşitdim ilahi? Bu sözü anası 
sağlığında eşitmiş olsaydı onu düz V mərtəbədən 
aşağı tullayardı. Çox heyif ki, mənə yaraşmayan bu 
sözü anası eşitmədi. Onu da yaxşı bilirdim ki, arvadı 
ölmüş kişiyə öz doğma balaları hələ  çox şeylər 
deyəcəklər, bu təbiidir... Mən çox romanlar, povestlər, 
hekayələr oxumuşdum, onu çox yaxşı bilirdim ki, 
valideynlərindən biri dünyasını dəyişəndə o, birisinə 
qarşı nəinki başqaları, hətta öz doğma övladları da 
nifrət gözü ilə baxırlar. Rozanı sağlığında qapımızı 
açmayan qohumları xüsusən də xalaları indi 
evimizdən çıxmırdılar, qızımla hey pıçha – pıçda 
idilər. “Nikolayın da evini pıçha-pıçlar yıxdı!” kəlamı 
bizdə heç də əbəs yerə  işlənilmir. Xalalarının guya 
canı yanırdı. Əslində  uşaqların üzünü məndən 
döndərməyə planlar cızırdılar. 
   Mərhumun iş yerindən Səbirə adlı bir rəfiqəsi bizə 
gəlib dedi: “Eşitmişəm ki, yataqxananızı əlinizdən 
almaq istəryirlər. Bircə əlac var, biriniz gəlin 
kombinatda işə düzəlin, onda sizi çıxarmağa heç 
kimin haqqı çatmaz! “Onda qızımın 20 yaşı var idi, 
dərzilik peşəsini öyrənmişdi, bizdən ancaq o işləyə 
bilərdi. Bu söhbəti xalası- Tamilla eşidib: “Hə bir qız 
uşağı burdan dərnəgülə işləməyə gedəcək, mən razı 
deyiləm!” Qalmışdım odla su arasında. Mən də yaxşı 
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bilirdim ki, bizdən birimiz 1№ li evtikmə 
kombinatında işləməsək yataqxanadan bizi 
çıxaracaqlar. 
  Özümü yeyib töksəm də, bu iş alınmadı. Əlacsız 
qalıb evin ağır şey-şüyünü yenicə aldığım  evə daşıdıq. 
Mənlə kiçik oğlum bəzən yenicə qaldığım evdə 
qalırdıq. Şahinlə-Ceyhun yaşadığımız V- mərtəbənin 
I- mərtəbəsində mebel sexi var idi orada işləyirdilər, 
qızım da yataqxanada qalıb onlara yemək hazırlayırdı. 
Hər vaxtda mən onlara nəzarət edirdim ki, onlara 
dəyib-dolaşan olmasın. Arabir qulağıma çatırdı ki, 
otaqlara min dollar verirlər, mən razılıq vermirdim ki, 
bizim qeydiyyatımız yataqxanayadır oranı əldən 
verməyək. Acınacaqlı orası idi  nə həmən otaqları sata 
bildik, nə də ki, əlimizdə saxlaya bildik. Əgər həmin 
otaqlar I- mərtəbədə olsaydı, mən orada qalardım, 
uşaqları da yeni aldığım mənzilə köçürərdim həm də 
narazılıqlar olmazdı... 
     Günlərin bir günü uşaqların xalalarından eşitdim ki, 
“Ev ananındır o, da hara istəyir getsin!” Çox da dərinə 
getmədim, amma atamın mənə niyə xeyir–dua 
vermədiyini yadıma saldım: 
    - A bala mən onları çox yaxşı tanıyıram. Allah 
eləməsin ayağın ki, bir balaca büdrədisə çöldə 
qalacaqsan, hətta öz doğma balaların da sənə düşmən 
olacaqlar, özünü öldürsən də xeyiri olmayacaq! 
Atamın peyğəmbərcəsinə dediyi bu hikmətin mən 
canlı şahidi oldum. Demək ata-ananın xeyir-duası, 
razılığı olmadan ailə quranların həyatı mənim kimi 
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ömrü yarımçıq qalırmış... Oturmuş hikmətin 
dərinliyinə bax, ilahi? 
   Rozanın ilini verən günü eşitdim ki, xalaları qızıma 
deyir: 
   - Olmaya-bilməyə atanızın evlənməsinə razılıq 
verəsiniz. Nə az, nə çox düz yeddi baldızım var,hərəsi 
bir yandan evimizi dağıtmağa çalışırdılar. Bunu mən 
dərsdən evə gələndə, qızımın qabağıma bir stəkan 
çayı  çox çətinliklə  qoyduğundan hiss edirdim. Çox 
götür-qoydan sonra uşaqları başıma yığıb dedim: 
    - A bala sizi inandırım Allaha ki, mən ananızın 
ruhunu şad eləmək üçün özümə söz vermişdim ki, 
evdə söz-söhbət yaranmasın deyə evlənməyəcəm, 
amma təssüflər olsun ki, bu bir il ərzində paltarım nə 
ütü gördü, nə də ki, bir ziyalı kimi evdə rahatlıq tapıb 
proqram üzərində işləyə bildim, üzünüzdən hiss 
edirəm ki, mənə “ata!”demək belə istəmirsiniz, amma 
onu da bilirəm ki, xalalarınız sizi uçuruma aparırlar 
üzünüzü  məndən döndərirlər. Unutmayın ki, mən 
sizin  üzüsulu atanızam, xalalarınız məndən sizə bir 
köynək uzaqdır, heç də onların tovlamasına baxmayın, 
mən də evlənməyəcəm gəlin tay-tuş kimi əl-ələ verək  
evimizdə dedi-qoduya son qoyaq, sözümə baxın 
hamınızı evləndirim, ailə yiyəsi olun. Yazıq mamanız 
nəvə görmədi  heç olmasa mən görüm. Xalalarının 
təbliğatı çox güclü olduğundan mənim xahişim 
uşaqlara kar eləmədi. Təbiidir ki, ana öləndən sonra 
ata uşaqlarına nə kimi yaxşılıqlar eləsə də, xeyri 
olmur, ana tərəfin dediyi ilə oturub-duracaqlar. Bu 
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hikmətin də şahidi olandan sonra uşaqların səhflərini 
üzlərinə dedim: 
   - A bala acığınız tutmasın  mamanız öləmdən bu 
günə kimi mən nə rahatlıq tapmışam, nə qarın dolusu 
yemək yemişəm, nə səliqəli paltar  geyinib məktəbə 
getmişəm, nə də ki, üzüm gülüb. Mən buna dözə 
bilmirəm. Ömrümü yarımçıq qoya bilmərəm, 
unutmayın ki, qadın evin şamıdır, şamsız ev 
cəhənnəmə bənzər. Qərəz uşaqlarımın  razılığı ilə mən 
indiki həyat yoldaşım  Fatma ilə ailə qurdum. 
Fatmaya da uşaqlarıma da dönə-dönə tapşırdım ki, 
heç kimin söz-söhbətinə qulaq asmayın başınızı 
sallayıb öz işinizlə məşğul olun. Onda kiçik oğlum 
Kənan  6–cı sinifdə oxuyurdu. Fatmaya tapşırdım ki, 
ona xüsusi qayğı göstərsin. O, da işini-gücünü  
buraxıb onu nazı ilə oynayırdı. Ailədə yavaş-yavaş 
mehribançılıq hiss olunurdu, mən də məktəbə 
səliqəylə gedib-gəlirəm, evdə rahatlıq tapmışdım 
uşaqlar da öz işlərində. Evimizdə yaranan 
mehribançılığa baldızlarımın xüsusən Tamillanın 
paxıllığı tuturdu. Bunu mən qızımın xalasıgilə tez-tez 
gedib-gəlməsindən hiss edirdim. 
       Orta məktəbdə işləyəndə, bağımda çoxlu ağaclar 
var idi. Onların sıradan çıxan və yaşlaşmış ağaclara da  
calaq verib daha da məhsuldar edirdim. Mənim də 
yarım əsrlik həyatımdan sonra ömrümə calaq qismət 
oldu, ömrümü  yarımçıq qoymadım. Yaşadığımız üç 
milyonluq  Bakı kimi bir şəhərdə  çoxlarının arvadının 
olmadığını bilirdim. Onlar nə əziyyət  çəkdiklərini 
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yaxşı bilirdim. İki qoltuq ağacı əlimdə, görün mən nə 
əziyyətlərlə üzləşirdim? Mənə güc lazım idi ki, 
Rozanın balalarını evləndirib əllərini  çörəyə çatdırıb 
onları xoşbəxt edim. Evlənmiş olsam da bizə elə 
təyziqlər olurdu ki, Rozalı günlərim gecə-gündüz 
yadımdan çıxmırdı. 
     Qızıma nişan üzüyü gətirmişdilər. Fikir verdim ki, 
mən dəvət eləmədiyim Rozanın dayısı  oğlu Fazil də 
gəlib özü də lül qənbər. Eşitdim ki, o yenicə 
evləndiyim Fatmaya qapının ağzında söyüş soyüb 
qonaq otağına keçib. Onun söydüyünü mən 
eşitsəydim  nələr olacağını bircə Allah bilərdi. Amma 
nə edim o, süfrədə əyləşib məclis başlamışdı. Süfrəyə 
yenicə yemək  gəlmişdi ki, Fazil qonaqla dalaşdı və 
həmən andaca iki dişini  itirdi. Sonralar eşitdim bunun 
ssenarisini  uşaqların xalası  Tamilla edibmiş. Bu 
yenicə qurulmuş ailəmizin dağılmasına ilk cəhd idi. 
Oğlum Şahinin hərbi çağırış vaxtı idi. Xalası hərbi 
hissəni Şahinə o qədər  pis tanıtdı ki, Şahin  imtina 
edib Gürcüstana qaçdı. Altı ay keçdikdən sonra Şahin 
öz səhvini başa düşüb qardaşı Ceyhunla bərabər hərbi 
hissəyə getdilər. Şahin Gəncəyə Ceyhun isə Bərdəyə 
düşdü. Şahin vətən borcunu çox vicdanla  yerinə 
yetirdi, Ceyhunun təbliğatı o qədər güclü olmuşdu ki, 
əsgərlikdən qaçıb fərari kimi tutulub 12 il azadlıqdan 
məhrum oldu. Bu da tovlamanın  bəhrəsi. Onun da 
həyatını xilas elədi. Mən bütün ömrüm boyu  
prezidentimiz  İlham Əliyevə minnətdar olacam, 
çunki oğlum cəzasınının 3-də 2-hissəsini çəkdikdən  
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sonra vəziyyətimizi nəzərə alıb oğlumu da əhv etdi. 
Fikirləşdim ki, Ceyhun  bir də  xalasıgilə getməz, 
əksinə gecə-gündüz onlardan çıxmırdı sanki bütün 
bunları mənim acığıma edirdi... 
     Ailə qurmuş olsam da, Rozasız günlərimdən rahat 
günlərim olmurdu. Mən analarının  xətrinə həyatımı 
riskə atıb istəyirdim ki, onları evli-eşikli edim. Amma 
nə edirdimsə  yenə də xeyri olmurdu elə 60 yaşım var 
indinin özündə də məni xalalarının ayağına  verirlər. 
Elə onun nəticəsidir ki, böyük oğlum Şahin 
evlənməmiş Rusiya Federasiyasının Krasnoyarsk 
şəhərinə gedəndə dedim ki, “A bala subay adam 
Krasnoyarsk kimi, kriminogen bir şəhərdə  inanmıram 
ki, baş çıxara bilsin. “Evlən, ailə qur, yoldaşını da 
götür get. Allah da üstünüzdə  olsun, yoldaşın qoymaz 
ki, sən boş-boşuna veyillənəsən. Sözüm keçmədi. O, 
orada Qarabağ üstündə bir erməni ilə mübahisə etmiş. 
Erməni armaturla onun başına vurur və kəllə -beyin 
travması  ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Şahin indi 5 ildir 
ki, I dərəcəli əlil olub. 
   Yenə də bir telefon: 
   - Əmican ad gününü-yubileyini təbrik edirəm, arzu 
edirəm ki, indən belə yazıçı adın Türk oxucularına da 
tanış olsun. 
    - Sağ ol Roman, mən səninlə fəxr edirəm ki, sən 
Mərmərə kimi beynəlxalq əhəmiyyətli Universitetin 
tələbəsisən. 
    - Sağ ol əmi öpürəm səni, görüşərik, inşallah! 
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    Həə! Bu da qardaşım Eyvazın oğlu Roman idi 
Türkiyədən zəng vurmuşdu. 
    Ceyhunu nişanladıq, mən istəyirdim ki, onun 
toyunu yubileyimlə eyni günə salım,  amma  2007-ci 
il mart ayı  məhərrəmliyə düşdüyündən  aprel ayının  
17-də elədik. Yaşamaq günü-gündən çətinləşirdi. 
Market və bazarlarda ərzağın qiymətləri  saatdan-
saata artırdı, hamı buna göz yumurdu, dillənən də yox 
idi. Kommunal xərcləri, işıq, qaz, su, ev kirayəsi 
kanalizasiyanın pulu vaxtı-vaxtında verilmədiyindən 
üst-üstə yığılırdı. Dərs saatım azalmışdı, son vaxtlar 
onca saat dərsə qulluq edirdim, bununla da ölməmək 
üçün  yaşayırdıq, nə edəsən nə qazanırsan ona bərəkət. 
Rozasız günlərimdə on ildir ki, heç kimdən bir 
manatlıq xeyir görməmişdim, istər öz övladlarımdan 
istərsə də bacı qardaşlarımdan. Uşaqların anası 
bilsəydi ki, mən 60 yaşımda belə bir zəmanədə əzab-
əziyyət çəkirəm, nəinki Bakıya gətirərdi, heç 
qoymazdı ki, yurd-yuvamızdan tərpənək. Son vaxtlar 
həyat  mənim üçün elə mənasız, elə sönük keçirdi ki, 
dillə deyiləsi deyil. 
 İki gözlü mənzildə  yaşayırıq, 10 nəfər bir 
yerdə! Məgər buna yaşamaq demək olar? Mən AYB 
və AJB-nin üzvüyəm. Qəzetlər ki, yazdığım 
heykəllərimə qonorar  versəydi, bəlkə  də mən bütün 
uşaqlarıma gün ağlayıb hamısının  əlini çörəyə 
çatdırardım. Əfsuslar olsun ki, indi hamı qarın davası  
döydüyündən  nə yazıya, nə savada, nə şan-şöhrətə 
qiymət verən yoxdur. İndi heç bir idarələrdə, eləcə də 
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əlaqədar təşkilatlarda vətəndaşların ərizə və 
şikayətlərinə  baxan yoxdur. Hamısı ali və aidiyyatı 
olan təşkilata torpaq sahəsi almaq üçün ərizə 
yazırsamsa, heç kim buna əhəmiyyət vermir, hamı 
başından  eləyir. Mən dəfələrlə Bakı sovetinə, Bakı 
şəhər merinə, Sabunçu rayon bələdiyyələrinə, şəxsən 
Mehriban xanıma dəfələrlə ərizə ilə müraciət 
eləmişəmsə də hamısı da cavabsız qalıb. Çox gözəl 
bilirəm ki, pul, kapital hakim olduğu  bu məmur 
özbaşınalığı dövründə dövlət məmurları insanlara 
həqarətlə baxır, pulsuz idarəyə  girənləri adam hesab 
eləmirlər. Pulun yoxsa, deməli bu zəmanəyə  artıq 
yüksən. Kasıbınki odur ki, varlıların tikdikləri  
“göydələn”lərə baxıb köksünü ötürsən, onların 
yeməklərinin iyisi ilə ağızlarının  suyu axsın, yoxsa 
ərizə nədir, şikayət nədir ki, məmurlar onlara baxıb 
cavab versinlər. Bütün bunların hamısı qaldı imperiya 
dövründə... İndi pulun varsa, pulun gücü ilə bütün 
qanun  və qadağalara  qalib gələrsən, yoxdursa 
deməlisən ki, Allahdan buyuruq ağzıma quyruq. 
Rozasız yaşadığım  bu məmur özbaşınalığı  dövründə 
bircə şeyə sevinirəm ki, nə yaxşı ki, bu acı həyatımızı, 
gündən-günə çözələnən  problemlərimizi, həyatla 
ayaqlaşmamağımızı  görüb qanı qaralmadı, halı 
pisləşmədi, mənim dərd-qəm dəryasında 
boğulduğumu Şahinin əlil, Ceyhunun II dəfə 
tutulduğunu görmədi. Allaha tez qovuşdu ki, bütün bu 
dərdləri  mən çəkim. Təki onun ruhu  şad olsun bütün 
əziyyətlərə dözmüşəm, 60 yaşımdan sonra da dözərəm. 
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Mən uşaqlarımdan  heç nə ummuram, orasını bilirəm 
ki, savad almış olsaydılar atanın boğazını xalalarının 
ayağına bağlamazdılar. Bakı kimi gözəl bir şəhərdə öz 
ağıl və fərasətləri ilə özlərinin gələcək həyatlarını 
düşünürdülər, dedi-qodudan, söz-gapdan uzaq 
olardılar. Dedi-qodu olan yerdə din-bərəkət olmaz! 
Mən Rozalı günlərimdə iki qoltuq ağacı ilə gəzəndə, 
həyat da mənə xoş gəlirdi. 60 illik yubileyimdə 
anladım ki, Tanrının verdiyi ömürlük əziyyəti 
çəkməyə nə varmış ki, ən dəhşətli zülm uşaqıların 
valideynə vediyi əziyyətdir. Ömrümün bu kövrək 
çağında iki qoltuq ağaclarıma baxıb, heç də 
sevinmirəm. Düşünürəm ki,mən belə olmasaydım, 
fiziki işlə məşğul olsaydım, bəlkə də uşaqların əllərini 
çörəyə çatdıra bilərdim. Amma Tanrıma şükr edib, 
fikirləşirəm  ki, mənə fiziki sağlamlıq, var-dövlət 
verməsə də qələm verib, yaradıcılığımla nəfəs alır 
onunla yaşayıram. Dörd beş nəfərlik açdığım “ad-
günü” stolumuzu həyat yoldaşım Fatma yığışdırdı, 
süfrəyə çay gəldi. On yaşlı qızım Şəfəq  maqnitafonu 
qurub rəqs elədi. Şəfəqlə üç yaşlı  nəvəm (qız nəvəm) 
İlkin o qədər həvəslə rəqs edirdilər ki, hamımız 
gülməkdən uğunub getdik. Təki gülək, təki bütün yer 
üzünün insanlarının üzü gülsün, nə varsa gülməkdə 
var, təki dünyamız gülsün, təki müharibələrə son 
qoyulsun, təki kasıbçılığın daşını ataq, təki qarnımız 
doysun, çünki qarının ac olmasının səbəbidir ki, ailədə 
də uşaqlar valideynlərin üzünə ağ olurlar. Söz-gapdan, 
dedi-qodudan heç kim xeyir görməyib, görməyəcəklər 
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də! Quyu qazanın da özü qazdığı quyuya düşməlidir. 
Ev yıxmağa nə var ki, çətini ev tikməkdir, onu da 
gərək bacaran ola. 
 

P R O L O Q 
 
Binədə bir qəbristanlıq var, el qəbristanlığı. 
Baş daşı üzərində həsrət-həsrət Bakıya 
boylanan romantik baxışlı bir qadın şəhərə 
boylanır, sanki kiminsə yolunu gözləyir. Yaşı 
60-ı ötmüş bir kişi hər cümə axşamları bu 
qəbiri ziyarətə gələr, şəkili öpər, qabarlı 
əlləriylə qəbirin üstünü əlləriylə təmizləyər, 
gətirdiyi qərənfilləri qəbrin üstünə qoyar 
gözlərindəki yaş damlalarını qolu ilə silərək 
zəmanənin qaraltısına gileylənər bir “Yasin” 
oxuyub ürəyində rahatlıq tapıb şər qarışanda 
ağır-ağır oranı  tərk edər... 

BAŞ  TUTMAYAN  TOY 
 

Camal müəllim “Bissimillah!”- deyib 
əvvəlcədən siyahısını tutduğu, toya dəvət edəcəyi 
adamların adına dəvətnamələri səliqə ilə yazmağa 
başladı. Bunu görən ömür-gün yoldaşı Kəmalə 
xanım əl-ayağa düşüb ərinə çay dəmləmək üçün 
mətbəxə tələsdi. Çay dəm alana qədər gəlib ərinin 
başının üstünü kəsdirərək: 
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- İşin irəli ay kişi, de görüm neçə adamın 
spisoqunu tutmusan? 

- Vallah mənim siyahımda 250 adam 
yazmışam, noolub? Olmaya kəndə-kəsəkdə yaddan 
çıxan var, hə? 

- Hə! Var, ay kişi üzüm olsun ayağıyın altına, 
dünən bulaq başında Sənəm öyünün Cəlilin arvadı 
oğlumuza toy elədiyimizi eşidib birmi söyünür, 
axırda yalvardı ki, noolar kasıb olanda, bizi niyə 
çağırmayıbsınız? Sən Allah onlara da dəvətnamə 
yaz, qoy ailəliklə gəlib, yeyib-içsinlər heç pulları da 
lazım döy! - deyib mətbəxə qaçdı ki, çayı ərinin 
yanına gətirsin. Kəmalə mətbəxdən tez də qayıdanda 
əri : 

- Dayan görüm yazmışammı? – deyib, Camal 
müəllim qələmini yerə qoyub siyahıya yenidən nəzər 
saldı və: 

- Arvad, inan ki, böyük günah qazanajaydım, 
nə yaxşı ki, yadıma saldın-deyib, ağzına qənd qoyub 
təzə dəm almış çaydan bir qurtum alıb, Cəlilin adına 
da dəvətnaməyə yazandan sonra, Kəmalənin ürəyi 
sakitlik tapıb oradan çıxdı ki, qoy əri işində olsun.  

Camal müəllim iki gün ərzində dəvətnamələri 
yazdı və Kəmaləni yanına çağırıb tapşırdı ki, “Bu işə 
sənin qardaşıyın oğulu Natiq yaxşıdı, gəl onu 
çağıraq bu yazdıqlarımı ona verək paylasın” - 
deyəndə ər-arvad razılaşdılar. Kəmalə qardaşı 
oğuluna dönə-dönə tapşırdı ki, “Sən Allah kağızı 
düz özlərinə ver ki, söz-gap olmasın. Söz-gapdan 
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zəhləm gedir.” Natiq bibisinin dediyi kimi də 
eləmişdi.  

Camal müəllim hər şeyin yağ kimi getdiyini 
görüb ömür-gün yoldaşına: “Arvad, onda belə 
eliyək, sabah Allah qoysa kəndin sözü keçən 
ağsaqqallarından bir iki nəfəri çağıraq dərs-xoş edib 
qız evinə gedib deyək ki, filan günü toydur, 
dəvətnamələri də artıq paylamışıq, məsələni də bir 
az tezləşdirək bu kafirlər deyəsən ipə-sapa yatmırlar, 
hər yerdə də milli məsələ ortaya düşüb dünya yaman 
çalxalanır, qorxuram ki...” 

- Ay kişi ağızını xeyirliyə aç qoy gəlinimi evə 
gətirim, ondan sonra Allah kərimdi.  

Camal müəllim dediyi kimi də elədi. Kənd 
ağsaqqallarını qız evinə apardı bir xeyli başlıq pulu 
verdi ki, qızlarına cehiz alsınlar. Xeyli söhbətdən 
sonra ağsaqqallar bildirdilər ki, “Allah eliyə, toya 
qədər bu kafirlər dinc duralar!...”  

Toy gününə bir gün qalmışdı. Camal müəllim 
kəndin, qəssabını və bir neçə də aslan biləkli 
oğlanlarını çağırdı ki, üç illik qısır inəyi kəssinlər. 
İnək də nə inək 400 kq-a qədər çəkisi var idi. Qəssab 
bildirdi ki, bu yarıdan çox ət verəcək. Özü də 
olduqca yağlı əti olacaq və heç olmasa 300-dən çox 
adamı yola salar, deyəndə Camal müəllim sevindi ki, 
əti bəs edəcək. 

- Hə, di durun gedək malı kəsək! - deyə 
qəssab əməl-səlahını götürüb evdən çıxdı, aslan 
biləklilər də onun dalınca.  
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Qəssab malın ətinin yağlılığına baxıb mat 
qaldı və: “Ay Camal müəllim mən buna ayaq üstə 
baxıb fikirləşdim ki, bu ət 300 adama çatar. Amma 
indi gördüm ki, daha çoxlarına yetməsə əllərimi 
kəsərəm, hələ toydan sonraya da çox qalacaq.” 
Qəssab bildirdi ki, gəlin bu malın ətini üyvə-üyvə 
doğrayaq onu çəngəllərdən asaq ki, ət soyusun ki, 
qazana dolduranda həm tez, həm də xub bişsin. 
Aslan biləkli oğlanlar budları ayrı, qolları və sağ-sol 
qabırğaları ayırıb çəngəllərdən asdılar. Ət soyuyana 
qədər qəssab ciyər-çəkməni bir qazana doğrayıb 
üzünü Camal müəllimə tutaraq: “Camal müəllim, bu 
da boğazımızı yaşlamaq üçün, açığın tutmaz ki, -
deyəndə. 

- A bala, sən nə danışırsan, bu el-obanın dədə-
bava adətidir də, hələ üstəlik sizə beş litr də tut arağı 
saxlamışam-deyəndə qəssab: Mənə nə deyirsiniz 
deyin, bax müəllimlərin əliaçıqlığına görə hamısını 
çox sevirəm. 

Camal müəllim o başdan durub malı-qoyunu 
örüşə ötürdü, qayıdıb Xəyalı da qaldırdı ki, “A bala 
dur başına kəndin cavanlarını yığ palatkanı, qab-
qacağı, stol-stulları nə bilim vallah toya yarıyan hər 
nə varsa, yığın gətirin elə palatkanı da ertə ikən 
qurun. Laçına da maşın göndərin xanəndələri 
gətirsin ona qədər el aşığı-Bilal kişini çağırın gəlib 
keyfimizi bir saz eləsin, ordan gələndə də yolüstü 
çayçı Əhmədə də xəbər verin.” Oğlu bəy atasının 
sözünü yerə salmadı. Günortadan bir xeyli keçmiş 
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aşpaz Bayram gəlib əti doğradı, hər qazana 2 vedrə 
ət töküb, 8 qazan asdı, sonra da qayıdıb, kabablığı 
bir yana, dolmalığı bir tərəfə qoyub cibindən bir 
siqaret çıxarıb qazan altında yanan ağaclardan birini 
qaldırıb siqaretini yandırdı. Dəmir qara ağaclara 
baxıb Camal müəllimə bildirdi ki, odunlar qurudur, 
hələ də vaxta var, tələsmək lazım döy-deyəndə, 
“Camal müəllim bu daha sənlikdir.” Çayçı Əhməd 
də artıq bir samovar çayı gəlib-gedənlərə 
paylamışdı. Uşaqlara tapşırmışdı ki, ikinci samovarı 
da doldursunlar. Payızın qısa günləri olmasına 
baxmayaraq camaat hələ də isti paltarda gəzirdi. 
Günəş artıq zenitdən günbatana sarı yenicə üz 
tuturdu. Əhali payızlıq məhsullarını çöldən evlərinə 
daşıyırdılar. Çöldən evlərinə gələn camaat uzaqdan 
gördülər ki, kəndin yuxarı məhləsində bir həyətdən 
göyə uzun-uzadı tüstü çıxır. O, saat bildilər bu 
Camal müəllimin oğulu Xəyalın toyudur, bir az da 
sakitcə qulaq asıb eşitdilər ki, aşıq da meydan 
sulayır.  

Aşpaz Bayram qazanların altını odunla 
doldurdu. Qonaqlar yavaş-yavaş yığışırdılar. 
Qulluqçular süfrəni soyuq qəlyanaltı ilə, soyutma 
toyuq, balıq, tərəvəz salatlarla, hər növ içkilərlə 
bəzəyənə qədər toy məclisinə gələnlər palatkanın 
ətrafında siqareti-siqaretə calayıb dünyada gedən 
milli ayrı seçkilikdən, mənfur qonşularımızın 
azğınlığından, Gürcüstanda baş verən 9 Aprel, 
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Bakıdakı 20 yanvar hadisəsindən  danışıb axırı nə ilə 
qurtaracağını bilmək istəyirdilər.  

Masabəyi Elsevər özünün gözəl şeirlər ilə 
hamının diqqətini cəlb elədi. 

- Əziz ziyafət üzvləri ulu Tanrıdan arzu 
edirəm ki, elimizdə-obamızda toy-düyün sədaları 
əksik olmasın. Xəta-bəla bizdən uzaq olsun ki, biz 
də Xəyal kimi cavanlarımızın toyunda yeyib-içək və 
onlara ailə səadəti, xoşbəxtlik arzu edək və gəlin elə 
bu sağlığı da Camal müəllimin gözünün ağı-qarası 
olan Xəyalın bu gün ki, şad gününün sağlığına, badə 
qaldıraq, nuş edək, deyəndə hamı birdən “səbəbin” 
sağlığına deyib nuş elədilər.  

Süfrədəki içki butulkalarının səsi az qalırdı ki, 
xanəndələrin səsini batırsın. Axşama yaxın bir az 
soyuq düşdüyündən hamı araq içirdi. Tamada 
Elsevər bəylə-gəlinin sağlığına da içdi. Bəylə-
gəlinin ata-analarını mikrofona dəvət elədi. Onlar da 
öz ağsaqqal, ağbirçək xeyir-dualarını verdikdən 
sonra bəylə-gəlinin ataları hərəsi 20 manat, 
xanəndələrə verdikdən sonra gözəl də rəqs dib 
yerlərinə keçdilər. Məclis yavaş-yavaş qızışdı. 
Məclis əhli deyəsən təzə-təzə hala gəlirdilər. Bunu 
qulluqçuların tez-tez palatkaya araq gətirmələrindən 
bilmək olurdu. Bunu hiss edən tamada: 

- Ay camaat, Sizə qurban olum, kəmərləriniz 
qırılana qədər vurun ki, Camal müəllim də sizdən 
razı qalsın deyəndə, toy sahibi tamadadan razı 
qaldığını bildirdi. Tamadanın bu söhbətindən sonra 
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qulluqçuların gözləri ayaqlarının altını görmürdülər. 
Biri ət, biri araq, biri limonad, tərəvəz, paytaxt salatı, 
çay sifariş edirdilər.  

Tamada növbəti sağlığa yenicə başlamışdı ki, 
Xeyir danışmazların İsmayılı qaça-qaça özünü 
palatkaya salaraq: 

- Ay camaat ermənilər Laçına soxulurlar, 
durmayın! - deyən də yemək çoxunun boğazında 
qaldı və palatkadan çıxmağa tələsdilər. Camal 
müəllim palatkanın ağzında qollarını nə qədər gen 
açıb yalvarıb yaxarsada heç kim onu eşitmirdi, hamı 
evlərinə, ailəsini bir yana çıxarmağa çalışırdı. 
Qarabağın cənnət guşəsində yerləşən bu kəndin 
əhalisi arasına bir anın içində çaxnaşma düşdü. Hərə 
öz hayında idi. Camaatın palatkadan çıxmasını görən 
bəyin anası ağlamaqdan, saçını yolmaqdan, üz başını 
cırmaqdan, dözə bilməyib özündən getdi. “Xoş 
gəlmisiniz!” yazılmış xalçanın yanında hələ də 
oturan bəy və xanım yerində idilər. Qaynanasinin 
hoyuna tələsən gəlin yüyürüb bulaqlarından bir qab 
su gətirib, onun üzünə  çiləyəndə, Camal müəllimin 
gözləri doldu. Xəyal da yerindən durub anasına 
köməyə gəldi. Bir vaxtdan sonra Kəmalə ayılıb 
özünə gələndə, gözlərinin önündə oğlu ilə gəlinini 
görəndə hər ikisinin boynuna sarılaraq: “Allah, sən 
mənə ölüm ver, niyə oğlumun toyu yarımçıq qaldı?” 
– dedi:  

Xəyal anasına yalvararaq dedi ki, “ana hər şey 
düzələr, təki sən özünü üzmə!” 
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Aşpaz Bayram boğazından asdığı önlüyünü 
çıxarıb ağacdan asdı. Ağzından siqareti çıxarıb yerə 
tulladı üstündən ayağı ilə bir-iki dəfə çığnayıb. 
Camal müəllimə yaxınlaşaraq: 

- İşimizə, gücümüzə, başımıza gələnlərə bir 
bax, sən Allah! Belə də zülm olar? Eh, bu da bir 
taledir. Öldüyüm odur ki, toya gələnlər bişirdiyim bu 
ləzzətli ətdən yesəydilər, qarınları tox olar, bu 
əlçatmaz dağları aşanda taqətləri olardılar. Yazıq 
camaatın çoxu işdən toy məclisinə gəlmişdilər. İndi 
eləsi oldu ki, dığaların qorxusundan, yazıqlar heç 
evlərinə girməyə macal da tapmadılar, özlərini 
dərəyə-təpəyə verdilər. Kəndin girəcəyində avtomat 
tank güllələri göyə qalxdıqca zil qaranlıq payız 
gecəsində par-par parıldayırdı. Dağa-daşa dırmaşan 
kəndlilər yuxarıdan aşağıya ermənilər kəndə 
soxulmasın deyə iri, sal qayalar dığırlayırdılar. Bir 
anın içərisində yığılan kənd könüllüləri deyəsən 
ermənilərin layiqli cavablarını verdiklərindən 
ermənilər risk edib, kəndə bir o qədər də çoxlu 
girməmişdilər. Amma gecə qaranlığında arvad-uşaq, 
qız-gəlinlərin ağlamaları Allaha yalvarmaları 
adamın ətini ürpəşdirirdi.  

Bəyin anası Kəmalə bu dava-dalaşı, milli ayrı 
seçkiliyi araya salan, dilindən perestroyka sözü 
düşməyən Qorbaçovun ünvanına olmazın söyüşlər 
yağdırıb deyirdi ki, kül sənin o xəritəli başına 
budurmu sənin perestroykan, hee?! Bu, gözünə iy 
olub girən perestroyka sözü zəhər dadmış ağzından 
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düşmədikcə, hamı kimi mən də bilirdim ki, axırı da 
belə olajıydı... 

Gəlini Xəyalənin anası palatkaya daxil olanda, 
qızı və bəyin hələ də bəy stulunda donub 
qalxdıqlarına baxıb, hönkür-hönkür ağlayıb, göz 
yaşlarını sel kimi axıdaraq: 

- Ay mənim bəxti qara qızım. Demək fata 
başında gərdək dalına getmək sənə nəsib olmadı, 
demək arzuna çata bilmədin, bu nəydi İlahi, 
başımıza gəldi? Dur oturma, sən də qalx a bala-
Xəyal! Daha inanmıram ki, camaat geri qayıda. Hərə 
bir vasitə ilə kənddən çıxmağa çalışır. Deyəsən 
bizim könüllülər azlıq edirlər. Amma deyirlər ki, 
ermənilər kəndin o başında pusquda durublar. Hələ 
bir neçə tankları da var. Ya əmr, ya da ki, moment 
axtarırlar kəndə girməyə. Ara qarışmamış biz də 
əkilək.  

Qudalar, bəy və gəlin “Xoş gəlmisiniz, 
toyunuz mübarək!” sözləri yazılmış xalçanın 
yanında donub qalmışdılar. Camal müəllim:  

- Siz Allah, bu ağlaşmanı buraxın, qalxın 
ayağa! Siz də ayağınız tutduqca fürsət tapıb aradan 
çıxın. Daha heç nəyə heyfiniz də gəlməsin, hər şey 
nə var qoyun elə beləcə də qalsın. Xəyal göz 
yaşlarını silərək: 

- Atacan, bəs qazanlarda qalan ət, kabablar, 
camaatın zorla ərsəyə gətirdiyi palatka, dəmir-
dümür, qab-qacaq, samovarlar bunların axırı 
noolacaq? - deyib, gözləri yenidən doldu, əllərini 
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göyə qaldırıb, Ey ulu Tanrı, niyə mənim bəxtim belə 
oldu, niyə toyum baş tutmadı, niyə ət qazanlarda 
qaldı, niyə hər şey alt-üst oldu, deyib daha da acı-acı 
ağladı və ağzı üstə yerə uzanıb ağlamağını davam 
etdirdi. Ayılanda gördü ki, qaynanasi Xəyalənin 
qolundan tutub evlərinə tərəf apardı. Bəy və gəlin 
üçün bəzədilmiş “Mersedes” maşının sahibi də 
maşının bəzək-düzəyini açıb Kəmalə arvada 
verəndə, Xəyal iki əli ilə başına çırparaq elə ucadan 
ağladı ki, səsi kənddə böyük bir əks-səda yaratdı. Öz 
taleyinə acığı tutan, bəxtindən yarımayan 
nişanlısının toyluq paltarını soyundurub, zifaf 
gecəsinin ləzzətini hiss etməkdən məhrum olan 
Xəyal yüyürüb, ulu babasından yadigar qalan türk 
beşaçılanını götürüb, aşırma patronunu belinə 
bərkidərək heç kimlə xudahafizləşmədən bir baş 
kəndin mərkəzinə yollandı. Bunu görən könüllülər 
dəstəsinin rəhbəri-polkovnik Rüstəmov: 

- Bala, səndə gəldin? Axı, sən qalaydın bir iki 
gün yoldaşının yanında biz ölməmişik ki, sən də 
qorxub gəlibsən-deyəndə Xəyal: 

- Cənab polkovnik, toy kor bəxtimə qismət 
olmadı, camaat tez dağıldı, ət qazanlarda qaldı, 
zəhmətimiz hədər getdi. Həyatla barışıb. Vətənin 
müdafiəsinə çıxmalıyıq-deyib, adını könüllülər 
dəstəsinə yazdırmağı xahiş elədi. 

Könüllülər dəstəsinin sıraları dəqiqəbədəqiqə 
artırdı. Bu sırada hər cür insanlar-zarafatcıl, lətifə 
danışan, erməniləri yaxşıca yamsılayıb yoldan 
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çıxaran, canlarını vətən uğrunda qurban verməyə 
hazır olan elə oğlanlar var idi ki, daha necə deyim. 
Onlar “öləcəyik, amma Laçını ermənilərə 
verməyəcəyik!” – prinsipi ilə döyüşürdülər. 
Polkovnik Rüstəmov gecə qaranlığında könüllülərə 
müharibənin taktika və stradegiyası ilə tanış etməyə 
çalışırdı ki, ermənilər kəndə soxuldular. Könüllülər 
polkovnik Rüstəmovun ətrafında yumruq tək 
birləşərək ermənilərə bir divan tutdular ki, 
gəldiklərinə peşman oldular. Yüzlərlə itki verərək 
geri cəhənnəm oldular. Könüllülər ermənilərdən 
qənimət olaraq yüzdən artıq silah əldə elədilər. 
Dəstənin arasında Qaqaş adlı birisi var idi ki, o, 
yenicə dəstəyə daxil olanda, mayora demişdi ki, 
“Ölərəm, amma mən bir dənə də erməni 
öldürməyəcəm!” –deyəndə polkovnik Rüstəmov: 
“Bəs nə cəhənnəmə bura gəlibsən, bəlkə dayılarına 
yazığın gəlir, hə?” –deyəndə, dəstə üzvləri 
gülməkdən uğundular, amma Qaqaş polkovnikə: 
“Cənab rəis mən hələ fikrimi tamamlamamışam. Siz 
niyə məni ermənilərə tay edirsiniz?” 

- Tez, ol de görüm nə demək istəyirsiniz? 
- Demək istəyirəm ki, mən gülləmi hayıf edib 

erməniyə atmaram. 
- Bəs nə edərsən ki? 
- Mən çalışıb onlardan hansı əlimə keçdi tutub 

hər iki qulaqlarını kəsərəm. 
- Bəs niyə iki qulaqlarını? 
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-Cənab rəis, o vaxtlar türklər Andranikin bir 
qulağını kəsin yola salmışdı elə döymü? – deyəndə 
dəstə üzvləri çox maraqla qulaq asırdılar ki, görək 
Qaqaş nə demək istəyir. 

- Bəli, elədir, sözüyün alməmmədini de! 
-Baş üstə! Cənab rəis mən isə erməni 

ordusunun rəhbərini tutub iki qulağını da kəsəcəm. 
Qoy bilsinlər ki, bizim də qanımızda türk qanı var. 
O, zaman türklər ermənilərin bir qulağını kəsməyə 
gücləri çatırdısa, indi XX əsrin sonunda bizim 
onların iki qulağını kəsməyə igidlərimiz də var, 
gücümüz də deyən də dəstə üzvləri elə bərkdən 
gülüşdülər ki, səsləri dağlarda böyük əks səda 
yaratdı.  

- Hə, indi səninlə dost olmağa dəyər-deyə 
polkovnik Rüstəmov üzünü dəstəyə tutaraq: Xahiş 
edirəm Qaqaşı alqışlayaq –dedi: hamı gurultulu 
alqışlarla Qaqaşı alqışladılar. Polkovnik Rüstəmov 
hiss elədi ki, erməni işğalçıları bu kəndə 
yaxınlaşırlar, odur ki, biriniz qaçın kəndə xəbər 
verin ki, arvad-uşağı çıxarmağa çalışsınlar, dığalar 
gələnə qədər yolu kəsəcəyik. Siz camaatı maşına 
doldurub, kəndin alt yanından çıxarın və qonşu 
rayona aparın. Kimsə xəbəri çatdırmağa qaçdı.  

Gecənin qaranlığından sui-istifadə edib 
camaatı maşınla, araba ilə qonşu rayonlara 
daşıyırdılar. Kəndə xəbərə gedən elə Xəyal idi. 
Xəyal gördü ki, nişanlısı fatasını soyunub, əynini 
dəyişib öz “jiquli”-lərinə əyləşib. Xəyalın gözləri 



 74

yenidən doldu və uzaqdan gələn atışma səsindən 
diksinib özünü ələ aldı. Bütün camaatı sağ-salamat, 
təhlükəsiz yola salan polkovnik Rüstəmov öz 
dəstəsindən çox razı qaldı və üzünü “dəlilərinə” 
tutaraq: 

- Ay uşaqlar, yuxarıdan bir az bizə kömək ola, 
İrəvana qədər ermənilərin axırına çıxmasam bu şeşə 
bığlarımı qırxaram. Amma, nağarem? İndiki 
səriştəsiz, təsadüfi rəhbərlərimiz bilirsiniz ki, vətəni 
yox, kürsülərini qorumağa çalışırlar... 

- Nəysə uşaqlar artıq silaha sarılmaq vaxtıdır, 
heç kimə umuddu olmağı arzulamayın vəssalam! 
Ermənilər kəndin  girəcəyində könüllü dəstə ilə 
üzləşdi. Qaqaş hamıdan qabaq özünü ermənilərin 
içinə salmaq istəyəndə mayor ona təpindi. Burada 
ölüm-itim mübarizəsi gedirdi. Axşama qədər ki, 
atışmada düşmənlər xeyli miqdarda itki verib, geri 
çəkildilər. Orası da maraqlı oldu ki. Qaqaş əlbəyaxa 
olduğu ermənini tutub iki qulağını da kəsib, bağırda-
bağırda dığaların yanına göndərdi. Mayor Rüstəmov 
bu dəfə komandasından çox razı qaldı. Cəmi-
cümlətanı beş nəfər itki vermişdi. Rüstəmov 
dəfələrlə hərbi Nazirliyə zəng etsə də, cavab ala 
bilmirdi. Bundan dilxor olan polkovnik içindəki 
nifrətini komanda üzvlərinə büruzə vermirdi. 
Rüstəmov bu cür ədalətsiz müharibələri çox 
görmüşdü. O, hələ 1968-ci ildə hərbi xidmətini 
Çexoslovakiyada müharibə ilə üzləşmiş, sonralar isə 
4 il Əfqanıstanda sovet ordusu sıralarında 
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Talibanlarla vuruşmuş necə dəyərlər gözləri ilə odlar 
ayaqlamışdı. Orada başından yaralanmış 
“kontuziya” diaqnozu ilə xəstəxanaya düşmüş ayağa 
qalxanda, yenə də silaha sarılmışdı. Bunu görən 
Əfqanıstandakı Sovet hərbi qoşunlarının Baş 
komandanı Bıçkov şəxsən özü onu “İgidliyinə Görə” 
medalı ilə təltib etmiş və onu əsgərlərə nümunəvi bir 
döyüşçü kimi təqdim etmişdi. Elə oradaca ona 
polkovnik rütbəsi vermişdir. Polkovnik indi 
küsülüləri başa salmağa çalışırdı ki, Əfqanıstan 
dağlarının yanında Laçın dağları sanki insanları 
qoynunda gizlətmək üçün yaranmışdır. Buranın 
dağları, daşları, kol-kosları da öz qəhrəmanlarını 
qoynunda gizlədib düşməni yayındırır. Odur ki, igid 
könüllülər heç nədən qorxub çəkinməyin. Onu da 
yaxşı bilirsiniz ki, bu tarixi dağlarda, kol-kosda 
Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Sultan bəy kimi 
qəhrəmanlarımız yadelli işğalçılara qarşı vuruşmuş 
və qalib gəlmişlər. Polkovnik bu kimi söhbətləri 
edərkən hərdən fikir verirdi ki, Qaqaşın fikri 
söhbətdə olsa da əlindəki ülgücü belindəki kəmərinə 
çəkib itiləyir. Polkovnik hamının diqqətini Qaqaşa 
cəlb edərək: 

- Hə, dostum ülgücünü yaxşı itiləyə bildinmi? 
–deyəndə bütün əsgərlər Qaqaşa baxdılar. Qaqaş da 
cavabında: 

-Çox sağ olun rəis, imkan tapıb həm 
söhbətinizə qulaq asdım, həm də ülgücümü yaxşı 
itilədim ki. İşə başlayanda məni utandırmasın.  
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- Malades! Həqiqətən sən türk oğlu türksən, 
sənə ölüm yoxdur -deyib, dəstəsini qaldırıb dağlara 
çəkildilər ki, görsünlər ermənilər yaxınlaşırlarmı? 

Polkovnik Əfqanıstandan gətirdiyi durbindlə 
baxdı ki, ermənilərin tanklartı kəndə yaxınlaşır. Əmr 
elədi ki, hərəniz iri bir qayanı yuxarıdan aşağı əldən 
qoyarsunuz. Erməni quldurları kəndə yaxınlaşsa da 
çınqıllı yollardan keçə bilməyəcək. Xəyal əlindəki 
beşaçılan ilə istədiyi məsafədən erməni öldürdüyünə 
polkovnik fikir verirmiş. Axşam düşmək üzrə idi. 
Azğın ermənilər də deyəsən yorulmuşdular. 
Polkivnik də məsləhət gördü ki, mağaraların birində 
də biz daldeylənək bir az da Allah verəndən yeyək. 
Uşaqların hərəsi bir qucaq quru odun parçaları yığıb 
böyük bir mağaraya doldular. Uşaqlar tonqal 
qaladılar, payızın soyuğu deyəsən könüllüləri yaman 
üşütmüşdü. Odur ki, hamı tonqalın ətrafına toplaşıb 
isindikdən sonra hamı kənara çəkildilər. Polkivnik 
Xəyalın sərrast atmasına aşağıda ikən xüsusi  diqqət 
verdiyindən dəstə üzvlərinə xahiş etdi ki, güllənizi 
boş yerə hayıf eləməyin. Atanda da Xəyal kimi atın, 
görürsünüz ki, yuxarıdan əlimiz get-gedə üzülür –
deyib, hirsindən ağlamağa başladı və uşaqlar belə bir 
momentdə o yuxarıda yumşaq kresloda oturanlardan 
noola bircəciyi əlimə keçə, bilirsiniz neylərəm?-
deyib iki əlli başına vurub özünü sakitləşdirdi və bu 
günlərdə bizə kömək gəlməsə evimiz yıxıldı. Sonra 
dəstəyə ürək-dirək verək: “Ay uşaqlar Siz Allah 
məni bağışlayın bir az əsəbiləşdim, bu da heç də 
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özümdən asılı olan şey deyil, neynəyək müharibə 
hamımızı gic eləyib, həm də bu yaxınlarda baba 
olmuşam, amma vaxt tapıb nəvəmin üzünü görə 
bilməmişəm, neynək müharibədir də! İnşallah bu 
dığaların kökünü kəsəndən sonra, rahatca nəfəs 
alarıq. İndi hər cür dərd-sərimizi unudub düşmənə 
qalib gəlməyə çalışmalıyıq”- deyəndə polkovnik 
gördü ki, Xəyalın gözü doldu. Xəyalın 
doluxsunduğunu görüb dedi:  

Uşaqlar işin gətirməməzliyinə baxın ki, dünən 
Xəyalın toy mərasimi idi, fağırın toyu baş tutmadı. 
Ermənilərin gəlişi səbəbindən toy yarımçıq qaldı, 
hərə bir yana dağıldı. Xəyalın yerinə başqa gənc 
olsaydı döyüşə gəlməzdi, amma onu sağ olsun Xəyal 
elə bir momentdə işini-gücünü buraxıb Vətənin 
müdafiəsinə gəlib. Əsl vətənpərvər gənc elə onun 
kimiləridir. Allah qoysa ermənilərin başını it başı 
kimi əzib qurtarandan sonra Xəyalın toyunu özüm 
eliyəjəm. Neçə vaxtdır kənd toylarında oynamıram. 
Yaşadığım Moskvada da toylar bizimki tək maraqlı 
olmur... 

Səhər açıldı. Ermənilərin zirehli tankları 
kəndə sarı şütüdülər. Polkovnik əmr elədi ki, öldü 
var, döndü yoxdu, onların tanklarına baxmayın 
bizim beşaçılanlarımız və tank partladan silahlarımız  
daha etibarlıdır. Könüllü dəstə qarğa quzğun kimi 
ermənilərin üstünə hücum edəndə, ermənilərin sanki 
başına od ələndi. Könüllülərdən biri öndə gedən 
tankın birini partladıb çevirəndə dar yol kəsildi və 
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ermənilər təşvişə düşüb geri qayıtmağa məcbur 
oldular. Uşaqlardan biri: Ay camaat atalarımız nahaq 
yerə deməyiblər ki, “erməni qan gördü...” Sonra 
atılıb çevirilən tankın lükünü açdı. Bunu uzaqdan 
görən polkovnik: “Dayan Mamedov!”-deyə əmr 
elədi və özü gəlib tankın qapısını açdı. Gördülər ki, 
tankın içindəkilərin ikisi-üçü ölüb tankı idarə edən 
rus isə salamtdır. Dəstə üzvləri tankın başına 
toplaşdılar. Polkovnik əmr elədi ki, tankdan çıx! Rus 
sürücü tankdan çıxanda polkovnik onu tanıdı və ay 
sənin ananı... Ax tı zaraza, sən ki Əfqanıstanda 
mənimlə döyüşürdün, mənim yanımda yallanırdın, 
qızıl saatını bir stəkan samoqona verən sən köpək 
oğulu deyildin?-deyib, ona elə bir şapalaq vurdu ki, 
eyləyib uzunu yerə uzandı və Polkovnik əsəbi halda: 

- İt oğulu qalx ayağa, özgə vaxtı deyirsiniz ki, 
biz heç kimə qahmar çıxmırıq, ay ilana zəhər verən 
kərtənkələ köpək uşaqları bu da sizin murdar iç 
üzünüz. Ay ata-analarından xəbərsiz ağqulaqlar, 
əvvəlcə sizin kökünüz kəsilməlidir ki, bir də əsr 
dəyişəndə, bu tulaları üstümüzə qaldırmayasınız 
deyib, uşaqlara əmr elədi ki, bu it oğlunu düz yolun 
ortasına uzadıb diri-diri əlinizə keçən daş-qayanı 
atırsınız üstünə. Uşaqlar elə də elədilər. Rus 
tankistinin üstündə böyük bir daş qalağı yaratdılar, 
erməni cəsədlərinin boğazına məftil bağlayıb 
çınqılın üstündən xuncur tayı tək asdılar ki, uzaqdan 
baxanda elə bilir ki, onlar ayaqüstə durub çınqıla 
keşik çəkirlər. Polkovnik:  
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- Malades uşaqlar, qoy boğazlarından məftillə 
çınqıldan asılan ermənilərə bir görk olsun ki, biz 
türkük, silahsız da onlardan qisas ala bilərik, əgər 
rusun xarab barmağı onların arxasında olmasa.  

Laçın dağlarının üstündən düşən günəş şüaları 
ətrafı nura qərq edirdi. Bu kəndlərdə insan səsi 
eşidilmirdi, yalnız zəncirində bağılı qalan ac itlərin 
ulaşması və kəndirə bağlı olan uzunqulaqların 
anqırmaları eşidilirdi. Polkovnik dəstəsinə 
xəbərdarlıq elədi ki, buranı tərk etməsək, ermənilər 
bizi tapıb dərimizə saman təpəcək. Odur ki, buradan 
başımız salamat ikən əkilmək lazımdır. 
Xoşbəxtlikdən kənd camaatı sağ-salamat buranı tərk 
ediblər. Dəstə üzvləri qonşu kəndin müdafiəsinə 
dağlarda getməli oldular. Xəyal gördü ki, aşağıda 
görünən doğma Çiçəkli kəndidir. Xəyalın ürəyi 
titrədi, toyu yadına düşdü polkovnikdən xahiş elədi 
ki, itləri zəncirdə bağlı qalıb indi üç gündür ki, acdır 
icazə verin gedim açım! –deyəndə polkovnik: 

- Siz nə danışırsınız oğlum, sən daha oraya 
gedə bilməzsən, axı hamımız gördük ki, biz Çiçəkli 
kəndinin dağlarına dırmaşandan sonra kəndə nə 
qədər erməni quldurları və hərbi tankları girdi. 
İnanmıram ki, onlar Çiçəklidə salamat bir şey 
qoyalar. 

- Xeyr, cənab rəis inanın Allaha itə yaman 
yazığım gəlir, gedib onu açıb buraxmasam, heç cürə 
rahatlıq tapa bilmərəm. Polkovnik gördü ki, icazə 
verməsə...Odur ki, dedi:  
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Onda özünlə də birini apar, köməkli 
gələrsiniz. 

- Xeyr, cənab rəis bəlkə məni öldürdülər o 
niyə mənim güdazıma getsin? 

- A bala burada ən sərrast  atan sənsən, sən də 
gedəndən sonra bəs axırımız noolar? 

- Narahat olmayın cənab Rüstəmov, mən 
mütləq qayıdacağam. Xəyal icazə alıb, dağları aşıb 
kəndlərin alt yanından Çiçəkliyə girdi. O, doğma 
kəndi Çiçəkliyə girəndə kəndin yuxarı tərəfinin 
ermənilər soxulduğu və oraları alt-üst elədiklərinə 
baxıb gözləri yaşardı və: “Ax çörəyi dizlərinin üstə 
it uşaqları, dünənə qədər həmən bu kənddə onun-
bunun qapısında yallananlar, görün indi başımıza nə 
həngamələr açırlar? Tfu sizin kökünüz kəsilsin!” –
deyib, kəndin yuxarı tərəfinə, evlərinə tərəf 
addımladı. Xəyal hələ kəndə girməmişdən öncə 
uzaqdan görürdü ki, erməni maşınları boşalmış 
kəndin mal-qarasını, toyuq-cücələrini, evlərə girib  
dəyərli şeylərini yükləyib öz tərəflərinə yola salırlar. 
Onlar qorxudanmı nədənsə, Camal müəllimin evləri 
tərəfə heç ayaq da basmamışdılar. Buna sevinən 
Xəyal, olduqca ehtiyat edib əvvəlcə həyətlərindəki 
iti zəncirdən açıb, üç gün bundan əvvəl asılan toy 
qazanlarından birini yerə töküb itinə yedirtdi, özü də 
o biri qazandan kəmərin altını bərkidib, tövləyə girib 
acından axuru gəmirən, ac inəklərini qoyun-
quzularını açıb ot tayalarının üstünə buraxanda, 
üzünü sonsuz səmalara tutaraq:  
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“Ax, ay erməni, köpək uşaqları görüm bu 
dilsiz-ağızsız heyvanların qanı-qarğışı sizi tutsun”–
deyib, otyeyən mallarını tumarlamağa başladı. Bu 
zaman gördü ki, itləri qarnını doydurub məst olub 
uzanıb, otun üstə quzuların oynaşmasına baxıb 
gözləri doldu. Xəyal qonşularının da zəncirdə bağlı 
qalan itlərini açıb ət qazanlarının üstünə buraxdı ki, 
ermənilər yediyinə qoy, kəndin itləri yesin. Sonra 
fikir verdi ki, kəndin girəcəyi tərəfindən tank səsləri 
gəlir. O, yəqin etdi ki, dığalar yenidən kəndə 
soxulub kəndin qalan ehtiyatlarını talamağa gəlirlər. 
Odur ki, itini də yanına alıb kəndin alt yanından 
dəstələri yerləşən qonşu kəndin dağlarına tərəf səmt 
aldı. O, iti ilə dağlara dırmaşaraq: “Daha ölsəm də 
dərdim olmaz, o ki, bu dilsiz-ağızsız heyvanların 
hoyuna yetdim.”  

Xəyal yolnan gedərkən itin dayandığını hiss 
elədi və bildi ki, haradasa bu yaxınlarda adam var. 
O, xeyli dayanıb durdu. Diqqətlə baxıb gördü ki, sağ 
tərəfdə böyük bir daşın arxasında haradasa 3-4 
erməni çörək yeyirlər. Fikirləşdi belindəki türk 
beçaçılanını işə salsa, özünü də öldürə bilərlər. Odur 
ki, yavaş-yavaş daşa yaxınlaşıb qoynunda gizlətdiyi 
limonkakı düz onların ortasına atdı və küllərini göyə 
sovurdu. Xəyal onların çörək yediyi yerə gəlib, ölən 
ermənilərin silahlarını da götürüb, dəstəsinin yanına 
gedərkən öz-özünə fikirləşdi ki, yəqin ki, salamat 
qalmağımın səbəbi qonum-qonşunun və özümüzün 
dilsiz-ağızsız heyvanların açdığımı ulu Tanrı görüb. 
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Xəyal öz iti ilə könüllülər dəstəsinə 
yaxınlaşanda, polkovnik Rüstəmov: 

- Hə, Xəyal dostum, doğrudan da anan namaz 
üstə imiş. Dostları da onun gəlişinə şad oldular. 
Polkovnik məlumat verdi ki, Çiçəkli kəndinin 
qaçqınları Bərdədə dəmir yolu vağzalının 
qabağındakı vaqonlarda məskunlaşmışlar və Xəyalı 
da sakitləşdirdi ki, narahat olma onlar etibarlı 
yerdədirlər. Polkovnik: Haydı uşaqlar! Qonşu 
kəndin müdafiəsinə! –deyəndə dəstə ayağa qalxdı. 
Dəstənin sırası gündən-günə çoxalırdı. Onların silahı 
da olmasa, əllərinə bel, kərənti, toxa, yaba, nizə, 
balta var idi. Onlar bax bu silahları ilə bir neçə kəndi 
ermənilərdən geri almışdılar. 

Xəyal Ağdamın Bərdəyə yaxın olan 
kəndlərinin bir neçəsini aldıqdan sonra 
polkovnikdən icazə alıb valideynlərini axtarmağa 
getdi. Aradan bir həftə vaxt keçmişdi. Xəyal itini də 
yanına alıb komissarlığa gəldi və Çiçəkli kəndinin 
əhalisi harada yerləşdiyini öyrənib ora yollandı.  

Xəyal yerlilərinin harda yerləşdiyini 
öyrənməyə gedəndən sonra, dəstə üzvləri Laçınla, 
Kəlbəcərin arasında pusquda dayanan ermənilərin 
üstünü qəflətən aldılar. Könüllülər ixtiyarında hər 
növ silah olduğundan ermənilər yerindəcə donub 
qaldılar. Polkovnik hiss elədi ki, dığalar atəş açmağa 
macal axtarırlar. Həmən an polkovnik avtamatı ilə 
on nəfərdən çox erməni silahlısını öldürdü və 
tapşırdı ki, əmrim olmadan yerinizdən qımıldasanız, 
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ananızı... Bu xəbərdarlığdan sonra ermənilər elə 
sakitləşdilər ki, sanki qurbağa gölünə daş atdılar. 

Əslən Borçalı mahalından olan və universiteti 
bitirdikdən sonra təyinatını Çiçəkli kəndinə alan 
Əməlbaz da könüllülərlə birgə döyüşürdü. O, 
rəisindən xahiş elədi ki, “Cənab rəis, icazə 
versəydiniz mən onlara ömürlük elə bir damğa 
vurardım ki, ölənə qədər yadlarından çıxmazdı!” –
deyəndə polkovnik: 

- Hə, Əməlbaz de görüm bunlara necə bir yara 
vuracaqsan? 

- Bu saat görərsiniz! –deyib uşaqlara xahiş 
elədi ki, bir az quru odun yığın  qalayaq.  

Əməlbazın dayısı dövlət və ya şəxsi möhür 
düzəldən gözəl bir sənətkar idi. O, könüllülər 
sırasına getməmişdən əvvəl Bakıda dayısının 
yanında olmuş və ondan xahiş eləmişdi ki, 

- Dayı Laçında deyirlər güclü könüllülər 
dəstəsi yaradılmışdır. Mən də günü bu günə kimi o 
torpağın çörəyini yeyirəm. Mən də o dəstəyə 
qoşulmağa gedirəm, amma səndən çox xahiş edirəm 
ki, mənə belə bir möhür düzəlt. 

- Ninersən ağrın alem möhürü? 
- Dayı demək olmaz, bəlkə cəbhədə çoxlu 

erməniləri əsr götürdük. Fikirimə belə bir ağıl gəlib, 
sən də bu fikrimi dəmir neçetə həkk elə. Mən dəmir 
peçeti qızdırıb erməniləri soyundurub oturacağına 
basacam. Möhürü qaldıranda ermənilərin yanlarında 
bu sözləri oxuyacaqlar:      
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“Ermənilər, bilin və agah olun sizin arxanız 
türklərə məxsusdur. Arxanız qızanda türkləri yada 
salmağınız artıq qanınıza keçib...!” Dayı dərdin alım 
bunu da ingilis dilində yazın ki, bütün dünya oxuya 
bilsin. 

- Başım üstə, bacı oğulu! –deyib, möhürü 
düzəldib, Əməlbazı cəbhəyə yola salmışdı. 

Polkovnik Rüstəmov dedi ki, möhürü 
qızdırmamışdan qabaq ver oxuyum görüm nə 
yazılıb? Polkovnik yazını oxuyandan sonra 
gülməkdən özünü zorla saxlayıb, göz aşlarını silə-
silə: “Doğrudan da sənə ad qoyanlar yanılmayıblar” 
–deyib, uşaqlara əmr elədi ki, kömür peçində 
yaxşıca ojax qalıyın bunun xahşini yerinə yetirək. 
Dəmir qızana qədər Əməlbaz polkovnikdən xahiş 
elədi ki, siz əlinizi murdarlamayın, bunu mənə etibar 
edin. 

Polkovnik əmr elədi: “Dığalar, sıraya düzlən!” 
Onlar sıraya düzülüb növbə ilə arxalarını açanda 
Əməlbaz əlindəki qıp-qırmızı isti möhürü 
ermənilərin arxasına vurduqca bağırtıları qulaq 
batırırdı. Əməlbaz bundan həzz alaraq: 

- İt uşaqları sizə belə lazımdı, gedin 
arxanızdakını dünya ermənilərinə oxudun bilsinlər 
ki, biz həqiqətən də türkoğlu türkük. Peçet məsələsi 
bitdikdən sonra polkovnik arxasına damğa vurulan 
iyirmiyə qədər ermənini buraxdı. 

Camal müəllim Çadır düşərgəsində qapının 
ağzında öz itlərini görəndə demək olar ki, bütün 
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dərd-sərini unudub itin başını sığallaya-sığallaya o 
yan, bu yana baxıb ilahi görən bunu kim gətirib, bu 
ki, zəncir boğazında bağlı idi –deyəndə Xəyal 
arxadan atasının gözlərini yumaraq: 

- Ata, iti mən gedib açıb gətirmişəm –deyəndə 
Camal müəllim arxaya dönüb oğlunu görəndə 
sevindiyindən gözləri yaşardı. İçəridən oğlunun 
səsini eşidən anası ağlıya-ağlıya, özünü oğlunun 
üstünə salaraq: 

- Ay mənim bəxti qara oğlum, mən də elə 
bilirdim ki, sən...  

- Sən nə danışırsan anacan? mən toyumu öz 
doğma kəndim Çiçəklidə edib ondan sonra da nolar 
olar, onu yuxarıdakı bilər deyəndə atası nolacaq a 
bala təki sən deyəni o yuxarıdakı eşidə. Bu kimi 
söhbətlərdən sonra Kəmalə xala oğlunu evinə- 
vaqona dəvət elədi. Ailə üzvləri stol ətrafına toplaşıb 
yarımçıq qalan toylarından söhbət açdılar. Bu 
söhbətdən acığı tutan Xəyal: 

- Sizdən xahiş edirəm ki, toydan söhbət 
eləməyin. Müharibə şəraitində yaşayan adam gərək 
hər dərdini unudub vətənin qayğısına qalsın. Bu 
nədir hər yerdə şadlıq arayları tərpətöyün toxumu 
tək hər yanı bürüyüb. Qarabağ boyda dərdi olan kəs 
də toydan söhbət edərmi? Mən o günü kəndimizdə 
sizdən ayrılanda demişdim yenə də deyirəm. Mən öz 
toyumu ancaq  öz kəndim –Çiçəklidə edəcəm fisyo! 

Ata, ana, bacı nə qədər xahiş elədilər ki, a bala 
Bərdə də bizim doğma yurdumuzdur, toyunu elə 
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burada eliyək, ondan sonra nə istəyirsən onu da elə 
deyəndə Xəyal: 

- Xeyr, səhv düşünürsünüz. Qıraq  elin bəyi 
olduğumdansa, doğma kəndimi dilənçisi olsam 
özümü daha xoşbəxt sayaram –deyəndə, anası 
ağlayaraq:  

“Anan ölsün Laçın artıq düşmən əlindədir” 
dedi Xəyalın dizləri çəkisinə tab gətirməyib 
oturmağa məcbur oldu və dili tutar-tutmaz “Demək 
toyum baş tutmadı, onda toyum qaldı Laçının 
alınmasından sonraya!” –deyəndə ana və bacısı 
ağlamağa başladılar. 

Aradan iki-üç il vaxt keçmişdi. Camal 
müəllim televizoru açdı. Diktor elan elədi ki, ulu 
öndərimiz –Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə atəşkəs 
yaradılıb. Buna sevinən ailə Xəyala dedilər ki, “A 
bala indi nədir sözün, sabahdan toyuna hazırlıq 
görməliyik, ayıbdır da qız evi də həyacan içindədir!” 

- Xeyr, mən Sizə dedim, yenə də təkrar 
edirəm ki, Laçın alınmayınca, mən toyumu 
elətdirməyəcəm yüz min Xəyalə kimi qızlar olsa da! 
–deyəndə hamının matı-mutu qurudu, ailə üzvləri 
yalnız onu deyə bildilər ki, “Nə bilim a bala təki 
ağzından Allah eşitsin!..  
 
 
PROLOQ 
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P.S Sonralar Xəyal eşitdi ki, Moskvadan 
Azərbaycanın müdafiəsi üçün gələn polkovnik 
Rüstəmova ulu öndərimizin əmri ilə ölümündən 
sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı 
verilmişdir. Ömründə sevinməyən Xəyal bu fəxri 
adın verilməsinə çox sevindi. 

Son          Şamil Şəfəqli yazıçı 

 
ZƏMANƏNİN   QURBANI 
 

Nərgiz ər evinə gələn gündən günü göy əskiyə 
dönmüşdü, ayağını bu evə basandan, elə bil ki, qara 
günlərinin təməli qoyulmuşdu. Onu sevindirən, ürək-
dirək verən, könlünü alan təkcə əri Pərviz idi. Pərviz 
də ki, səhərlər evdən çıxar, axşam şər qarışanda evə 
gələrdi. İş tapdığı günü zəhmət haqqını alıb evə şey-
şüy alar, iş olmayanda da evə əliboş qayıdanda, anası 
gəlini gözümçıxdıya salar və: “nə vaxta qədər bu çal 
vaxtında qazanıb gətirəcək, siz də koruş dəyirman 
kimi üyüdəcəksiniz, ona da yazıq döymü, onun tayları 
bəxtəvərlər yeyib-içib parklarda kef edirlər, bir sizdə 
qeyrətə gəlin dana, ay yeyəcəksiniz indən belə!” –
deyib, gəlinə dirsəyini göstərəndə, Pərviz sevgilisinin 
yanında xəcalətini gizlədə bilmədi. Nərgiz də 
utandığından ağlaya-ağlaya o biri otağa keçərdi, 
Pərviz anasına: 

- Ay ana qurbanın olum bəs niyə hər gün zəhləmi 
tökürdünüz ki, evlən, evlən! Sənin  taylarıyın iki uşağı 
var, balaları özlərilə bərabər böyüyür, sən də qulağını 



 88

yapıxdırıb durursan, bir-iki ildə evlənməsən sənə qız 
verən olmayacaq ki, filankəsin kişiliyi yoxdur. Anan 
ölsün hər şeyin öz vaxtı var, atalar nahaq yerə 
deməyiblər ki, “Ovu bərəsində...” Ana, bu sözləri sən 
də atam da hər gün nənə deməkdən qulaqlarımı yağır 
eləmişdiniz, başımı evə sala bilmirdim, buna görəmi 
məni tora salmaq istəyirdiniz, he?!   

- Sənə demədim ki, get dilənçinin qızını al, 
alırdın bir varlı qız al, sənə deyirdik ki, “elini ürküt 
axsağından yapış ki, bu qoca vaxtımızda bizə də 
köməyi dəyə daha demədik ki, get dərənin ayğırını 
gətir bizi də çığnasın! Belə gəlin olar, dili bir metr 
çıxır nə deyirik üzümüzə çəmkirir. Ay oğul biz də 
gəlin olmamışıqmı? Qaynatamın yanında su içdiyim 
yadıma da gəlmir, amma bu ləçər fikir vermişəm 
ayağını da ayağının üstünə qoyub semiçka çırtdayır, 
qalxıb qabağına bir stəkan çay qoymağa Allahdan 
ölüm istəyir!” Nərgiz o biri otaq da deyilən yalanlara 
dözə bilməyib gələrək: 

- Ay arvad, yalan-palanla gədənin qulaqlarını 
doldurma, cavandı özünü Allahdan eliyib aramızı 
vurma, o məni yaxşı tanıyır, on bir il bir partada 
oturmuşuq, bir-birimizi sevib evlənmişik. Pərviz 
Nərgizin göz yaşlarına baxıb: “Ana, sənin də qızın ər 
evində bu cür haqsızlığa dözsə, nə edərsən? Axı, bu it 
qızından nə istəyirsiniz, kasıblıqdı deyə bir-birinizi it 
balası kimi yeyəcəksiniz, niyə yeyib-içdiyimizi ağı-
zəhərə döndərirsiniz, niyə?” - deyib yumruğu ilə stola 
elə bərk vurdu ki, stolun üstündəki stəkanlar yerə 
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töküldü, və qalxıb Nərgizin könlünü almaq üçün o biri 
otağa keçdi. 

-Nərgiz, sən Allah xətrinə dəyməsin, belə 
haqsızlıq bu cür dedi-qodular indi bizim kimi 
kasıbların evində yox, hətta yüksək rütbəli 
məmurların da evlərində az olmur.  

 - Yox, Pərviz öldü var, döndü yoxdur. Ananın 
üzünü görməkdənsə ölsəm, Allaha da xoş gələr, bu iki 
ildə anamdan əmdiyim süd burnumdan gəldi. Bu 
illərdə uşağım olmadısa, gözdəmə, uşağım olsaydı, 
başım uşağa qarışar dedi-qoduyu da qulaqardına 
verərdim. Canımdan elə bezmişəm ki, istəyirəm ki, 
özümü kəndirlə asır bu taleyimə yazılan bədbəxt 
həyatıma bir dəfəlik son qoyam. Belə yaşamaqdansa... 

- Ay Pərviz, a bala dur bu inəkləri örüşə ötür, 
gün-günorta olub-deyə atası Nurəddin kişi malları 
axurdan açıb doqqazdan həyətə çıxartdı. Pərviz dünən 
bütün günü iş axtardığından elə yorulmuşdu ki, 
yerindən dura bilmədi. Elə bilki, pusquda duran Pəri 
xala: 

- Gör bir səni sayırmı? Yanındakı ilan qulaqlarını 
elə doldurmayıb ki, sözümüzə də baxa-deyib kişinin 
əlindən çubuğu alıb malları naxıra qatmağa apardı. 

 Nurəddin kişi əllərini yuyub evə girəndə: 
 - Gəlirəm ay kişi gəlirəm, bir horu döz gəlib 

çayını süzərəm-deməklə gəlninə eşitdirmək istəyirdi. 
 Nərgiz gördü ki, barmaqlarının onunu da şam 

edib, yandırsa da bu evdə qalmağın xeyri yoxdur. Ona 
görə də ərinə qəti bildirdi ki, “Mənim ki, qədir-
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qiymətim bu evdə görünmür, burada durmağımın 
mənası yoxdur. Pərviz sən sağ mən salamat, mən 
getdim!” –deyəndə 

 - Nərgiz deyirsən üç aylıq uşağım var, doğ 
bəlkə anam insafa gəlib bizə yapışa. 

 - Ananda ki, o suvat var, inanmsram ki, o, bizə 
yapışa, uşağı da gedib götürtdürəcəm.  

 - Nə danışırsan Nərgiz, dünya dağılsa da 
qoymaram onu xərcləyəsən, üçüncü ildir ki, uşaq 
arzusundayam. 

Çox xahiş-minnətdən sonra Nərgiz “vsyo!” –
deyib evdən birdəfəlik çıxdığını qəti bildirib ağlaya-
ağlaya ər evini tərk etdi. İkinci həftə idi ki, Nərgiz 
evdən çıxmışdı. Pərviz də başını evə salmaq istəmirdi. 
Ata-ana yatandan sonra Pərviz evə gələr sobanın 
üstünə qoyulan xörəyə də əlini belə vurmadan, səhər 
də o başdan çıxıb gününü orada-burada nərd, domino 
oynamaqla keçirərdi. Nəyin qulpundan tutacağını, nə 
edəcəyini bilmirdi. Birdən yadına saldı ki, atası o 
vaxtlar ona “neqodnı” hərbi bilet alıb hərbi xidmətdən 
saldırmışdı. Atası da hər gün başına qaxırdı ki, “A 
bala beş min manat pul verib səni əsgərlikdən 
saldırmışam işdə, qazan onu qaytar dana!” İndi onun 
25 yaşı var idi. Fikirləşdi ki, hələ də gec deyil. O, 
axşamdan hərbi bileti cibinə qoydu ki, sabah rayon 
hərbi komissarlığına gedəcək, rahatlanıb “Xəbərlər” 
proqramına baxdı.  

 Diktor xəbəri prezidentin fərmanı ilə başladı: 
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- Hörmətli tamaşaçılar Respublikamızın 
prezidenti, möhtərəm İlham Əliyev hərbi çağırış 
haqqında fərman verib. Fərmanda bildirilir ki, cari ilin 
yaz çağırış vaxtı 18 yaşına çatmış və hərbidən 
yayınmış hər bir vətəndaş hərbidə qulluq etməyə 
çağırılsın”. Pərviz sevindiyindən xəbərlərin axırına 
qədər qulaq asmayıb yorğanı başına çəkib yatdı.  

    Səhər saat altıya yaxın gözlərinə yuxu gəldi, 
qalxanda gördü ki, saat ondur. Tələm-tələsik paltarını 
geyinib çay da içmədən bir başa hərbi komissarlığa 
yollandı. Burada böyük bir növbə var idi. Pərviz adını 
növbəyə yazdırıb, siqaret çəkmək üçün bayıra çıxdı. 
Gənclərin yaz çağırışı mövsümündə hava o qədər isti 
idi ki, hamı kölgöylük axtardı. Pərviz də kölgöklüyə 
girib siqaret yandırdı. Bir istədi elə buradan Nərgizə 
zəng eləsin, amma fikirləşdi ki, “Birdən məni 
əsgərliyə aparmadılar, niyə yalan danışım?” O, 
axşamdan yazdığı ərizəni təkrara oxudu ki, fikrini 
komissara aydın bildirsin. 

Katibə qapını aralayıb: 
- Pərviz kimdir? 
- Mən!- deyə Pərviz beş-altı pilləkanlığı qaça-

qaça çıxıb katibə ilə birlikdə komissarın yanına 
girdilər. 

- Hə, Əsgərov deməli Siz hərbi xidmətə könüllü 
gedirsiniz eləmi?  

- Bəli, cənab komissar! 
- Bəs sənə niyə “niqodni” hərbi bilet veriblər? 
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- Cənab polkovnik, sizdən əvvəlki komissar 
deyilənə görə yaman rüşvətxor adam idi. Atamdan 5 
min pul alıb məni Qarabağ müharibəsinə qoymadı 
getməyə, atam da razılaşdı ki, “Gözümün ağı-qarası 
bir oğuldu, noolar, noolmaz?...”  

- Ax nağayrem, Stalinin vaxtı olsaydı atam da, 
eks komissarı da camaat qarşısında xalq düşməni kimi 
güllələyərdilər. Ağrıyan yerin yoxdur ki? 

- Xeyr cənab polkovnik heç haramdan şikayətim 
yoxdur.  

- Çox gözəl, neçə yaşın var? 
- 26-ya keçmişəm. 
- Lap yaxşı, neçə uşağın var? 
- ... 
- Aydındır! – çağırış  düyməsini basdı. Bir 

saniyədən sonra baş həkim içəri girdi və:   
- Buyurun cənab   polkovnik! 
- Bu “qocanı” aparıb şəxsən özüyün nəzarətin 

altında yoxlayıb ekiprizini mənə gətirərsən, görüm 
buna niyə “niqodni - yazıblar? 

- Oldu cənab polkovnik! 
 Katibə əlində yazdığı kağızı da Pərvizə 

uzadıb: “Bunu da götürün dedi!” Pərviz katibədən 
kağızı alıb baş həkimin dalınca çıxdı. 

 Nərgiz heç cürə öz doğma evlərində rahatlıq 
tapa bilmirdi. Hamiləliyi sanki başına bəla olmuşdu. 
Əvvəllər Pərvizdən çox özü uşaq həsrətində olan 
Nərgiz indi ona nifrət edirdi. O, gecə-gündüz: 
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- Ey Rəbbim mənə niyə belə tale yazıbsan, o, ki, 
bu üç ildə uşaq vermirdin-vermirdin indi niyə verdin? 
Bilmirəm nə poza düşmüşəm hər dəfə ginokologun 
yanına gedəndə bir hoqqa çıxır, nə qədər çalışırımsa 
bu qarın dağılmışdakı düşmür ki, düşmür! Nərgiz 
rayon mərkəzindən 10-15 km aralıda yerləşən             
kənddə yaşayırdı. Avtobus bu kəndə yalnız bir dəfə 
gəlib-gedərdi, odur ki, çalışırdı ki, həmin avtobusun 
vaxtına qədər işini qurtarsın. O, xəstəxanaya nə qədər 
tez gəlmişdisə, qadın həkimi kabinetin qarşısında 
xeyli qadınlar var idi. O, da növbəsini gözləməli oldu. 
İçəridə çığıran arvadların səsindən Nərgizin  bədəni 
ürpəşdi. O, tez-tez fikrini  dəyişirdi və “A mənim səy 
ağılım bu mənim ilkimdir, bunu ki, çıxartsam sonra 
uşağa qala biləcəmmi? Bəs sonrakı taleyim, bəlkə 
Pərviz məni aparmadı başqası ilə evləndi, məni də 
başqası aldı uşağa qalmadımsa yaşamağımın nə 
mənası?” Sonra da qaynanası gözünün qabağına 
gələndə, sanki qanı qaraldı. “Lənət sənə!” –deyib 
yenicə bəlkələr dəryasından azad olmağa çalışırdı ki, 
ginekoloqun katibəsi onu çağıranda qılçaları əsdi. O, 
içəri girmək istəmirdi. Katibə yenə soruşdu Nərgiz 
yoxdu?  

 - Burdayam! 
 - Gəlin da növbəni niyə ləngidirsiniz? 
 - Gəlirəm! Deyib yerindən ağır-ağır qalxıb 

kiçik addımlarla içəri daxil olanda, otağın havası onu 
sanki boğdu, ürəyi bulandı, başı hərləndi. Həkim onun 
qolundan tutub əl-üz yuyanın yanına gətirdi və: 
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- Qorxma, o ki, ürəyin bulanır əlini xirtdəyinə sal 
qus bəlkə rahatlanasan. Nərgiz nə qədər elədi qusa 
bilmədi, amma o dünyaya gedib qayıtdı. Həkim ona 
bir az su verdi ki, özünə gəlsin. Suyu içdi, amma 
gözləri önündə qızılı pulcuqlar par-par parıldayırdı. 
Nərgiz özünə gələndən sonra həkim bilirdi ki, bu gün 
səni qurdalamaq olmaz, sən gedə bilərsən. O, getmək 
istəmirdi, sanki qılçaları tutulmuşdu. O, özünü 
birtəhər xəstəxanadan çıxardı. Avtobus dayanacağına 
gəlib gördü ki, avtobusları artıq gedib. O, 
dayanacaqda bir saatdan artıq gözlədi. Bir də gördü 
ki, Moskvada bizneslə məşğul olan qohumu – Rövşən 
“Ceep”lə kəndə gedir. Rövşənin arvadı Lena xanım 
dayanacaqda Nərgizi tanıyıb maşını saxlatdırdı. Maşın 
dayanan kimi qaça-qaça özünü Nərgizin üstünə salıb 
bir-birinə sarılıb öpüşüb-görüşdülər və onlar maşına 
yaxınlaşanda Rövşən də, yaxınlaşıb Nərgizlə səmimi 
görüşüb yollarına rəvan oldular.  

 - Allah sənə kömək olsun ay dayı oğulu, sən 
gəlməsən axırım nolardı. 

 - Uca Allah heç kimi darda qoymayıb, səni 
də qoymaz.  

 - Təzəmmi gəlirsiniz a dayı oğulu? 
 - Xeyr, bibi qızı. Bir həftədən çoxdur ki, 

gəlmişik. Bilirsən ki, dayın gəlini 
Azərbaycanşünasdır. Dayın gəlini bu Lena xanım 
Moskva EA-da işlədiyindən onun çox günləri 
ölkəmizdə olur. O, respublikamızın gözəlliyinə 
əhalinin qonaqpərvərliyinə, ləziz yeməklərinə, 
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iqtisadiyyatımıza, mədəniyyətimizə ümumiyyətlə 
desək ölkəmizin flora və faunasına vurulmaqla 
bərabər həm də Azərbaycanın bu gün ki, reallıqlarını 
dünyaya tanıtdırmaqla məşğul olur. O, Azərbaycanın 
işğala məruz qaldığını, bir milyondan artıq məcburi 
köçkünlərinin öz doğma yurd-yuvalarından 
uzaqlaşmasını dünyaya tanıtdırmaq üçün gecə-gündüz 
çalışır. İndi də Xocalı soyqırımını dünyaya 
tanıtdırmaq üçün arxiv sənədləri, foto-şəkilləri 
toplamaq üçün bura gəlmişik. Bu gün də Lena xanım 
möhtərəm prezidentlə görüşməyə getmişdi, oradan 
gəlirik. 

 Allah işinizədə kömək olsun ay dayı oğulu-
deyib Nərgiz onlara olan minnətdarlığını bildirdi. 
Dedi ki, “Nə bilim vallah çalışın zəhmətinizi ulu Tanrı 
mükafatlandırsın, bəlkə qorxu-kubus ölkəmiz 
üzərindən çəkilib yerini əmin-amanlıq tutsun ki, biz 
kasıb-kusubun da üzü təbəssüm tanısın!” 

 - Hə, deyəsən gəlib çatdıq bibi qızı, vallah 
evinizin yerini unutmuşam. Rəhmətlik atan ölən 
gündən bir budu kəndə gəldiyim. 

 - Siz Allah siz də düşün qonağımız olun! –
deyən də Lena xanım:  

 - Allah qoysa bəlkə  gələn dəfə gəldik, amma 
işimiz tələsikdir deyib, cibindən bir dənə yüz dollarlıq 
çıxarıb: “Al bunu da xərclə!” –deyəndə Nərgizin 
utandığından götürmək istəməyəni görüb Rövşən:  

 - Nərgiz götür sən Allah onun sözünü yerə 
salma. 
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 - Nə danışırsan ay dayı oğulu tövbə 
götürmərəm-deyib maşından düşəndə, Lena xanım da 
düşüb pulu Nərgizin cibinə soxub üzündən bir də 
öpüb ayrıldılar. Nərgizin anası: 

 - Anan ölsün avtobusumuz çoxdan gəlib bə 
nəynən gəldin?  

 - Dayım oğulu Rövşənin “Ceep” ilə deyəndə 
anası bilmədi ki, nə desin. Bircə onu deyə bildi ki, “A 
bala bə bizə niyə gəlmədilər?” 

 - Ana doğrudan da onların başı yaman 
qarışıb onlar müstəqilliyimizi dünyaya çatdırmaq 
üçün sən demə gecə-gündüz çalışırlar. Əlindəki 
yüzlük əskinazıda anasına göstərib dedi ki, bunu da 
dayım oğlunun arvadı Lena xanım verdi ki, xərcləyək!  

 Nərgizin gözünə heç nə görünmürdü. O, 
bununla düz beşinci dəfə idi ki, qadın həkiminin 
yanına girdi, hər dəfə də bir səbəb ucbatından heç 
cürə hamiləliyini özündən uzaqlaşdıra bilmirdi. Belə 
ki, bir dəfə qonşudan 50  manat alıb aborta gedəndə, 
cibindən çıxartdırıb, bir dəfə özündən gedib halı 
pisləşib, bir dəfə rayonda işıq olmayıb, bir gün də 
bütün günü gözləyib həkim gəlib çıxmayıb və s.  

- Ay Tanrı nə edim ki, ürəyimcə olsun, 
üzüm gülsün... 

Anası onu yaman danlayırdı ki, 
 - A bala niyə Allahdan özünə ölüm 

diləyirsən, niyə ah, uf eləyirsən, niyə darıxırsan. 
Noolub sənə qarnındakı bic ha deyil utanasan. Dünya-
aləm bilir ki, sən ərdəsən, dava-dalaş əstəğfürullah 
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peyğəmbərlərin evində də olur, bəlkə Pərviz gəlib səni 
geri aparacaq, niyə darıxırsan?  

 - Yox ana inan Allaha özümü öldürərəm, 
amma o ifritənin üzünə bir daha çıxmaram, mən onun 
adamlığını gördüm o, öz doğma oğluna oğul demir 
mənə nə qayınanalıq edər? Bir az da gözdüyüm 
görüm Pərviz gəlib nə deyəcək ondan sonra başıma 
bir çarə qılaram.  

 - Ana bir bu televizoru açsana fikrimiz 
dağıla, görək dünyada nə var nə yox? –deyib düyməni 
basdı. Xəbərlər proqramında qaçqınların həyatından 
veriliş gedirdi. Diktor elan elədi ki, Moskva EA-nın 
müxbir üzvü Lena xanım bu yaxınlarda ölkəmizdə 
olmuş qaçqınlara külli miqdarda maddi yardım 
gətirmiş, onların həyat tərzilə yaxından tanış 
olmuşdur. Lenanın ömür gün yoldaşı Rövşən də 
Qarabağ yardım fonduna bir milyon dollar köçürmüş 
və öz həmkəndlisi I dərəcəli Qarabağ əlli dostu – 
Elxana isə “VAZ-06” markallı jiquli hədiyyə etmişdir. 

 - Bey ağrın alım ay Rövşən. Ay Nərgiz inan 
Allaha atalar doğrudan da düz deyib ki, “Niyyətin 
hara mənzilin də ora!” Bacım oğulu hələ balajaydı 
deyirdi ki, “Gərək Moskvada sayılıb-seçilən, 
barmaqla göstərilən məmurun qızı ilə evlənim!” –
halal olsun ona deyirlər o Rusiyanın hansısa bir 
vilayət qubernatorun qızı ilə evlənib özü də Moskva 
EA- elmi işçisidir. Allah hər ikisinin surunu yeritsin. 

 - Ana, özü də Azərbaycanşünasdır, onun işi 
elə bizim respublika ilə aşır.  
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Bu vaxt müxbir sözü Lena xanıma verdi. O, 
bilirdi ki, nəinki, Rusiyada fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan diasporlarlı sıx əməkdaşlıq edir. Həm də 
Azərbaycan reallıqlarını  dünyaya tanıtdırmaqdan 
ötəri dəridən qabıqdan çıxır. Lena xanım onu da 
bilirdi ki, işğalçı erməniləri ədalətsiz apardığı 
müharibəni ifşa etmək üçün çox sanballı bir material 
hazırlayıb ki, biz azərbaycanşünas kimi YUNESKO-
da çıxış edəcək. Nərgizin anası Lenanın fəaliyyətinə 
sevinib dedi: 

 - Nə bilim vallah təki Lena xanım təki ürəyi 
Azərbaycana yanan insanlar xalqımıza dəstək ola 
erməni milləti doğrudan da işğalçı bir dövlət olduğunu 
bütün dünyaya tanıda. Veriliş qurtardı. Ana-bala gecə 
yarıya qədər xeyli söhbət elədilər. Nərgiz gördü anası 
yatıb. Artıq səhər altı idi. Xoruzlar banlayırdı, o da 
yorğanı başına çəkdi. 

 - Bu hansı hərfdir? -deyə həkim Pərvizə “Ş” 
hərfini göstərdi. 

 - Ş hərfidir 
 - Bəs bu ş? 
 - Kiçik ş! 
 - bəs bu...? 
Pərviz bütün kabinetlərdən keçib həqiqətən də 

sağ salamat olduğunu kişi kimi sübut elədi və ekiprizi 
də gətirib komissara təqdim elədi.  

 - Aydındır! Amma, Əsgərov de görüm sən 
niyə ərizə yazıb imenni könüllü əsgərliyə getmək 
istəyirsən, bəlkə...? 
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... 
 - Hə, de görüm çəkinmə! 
 - Cənab Polkovnik, iş yox güc yox, 

işləmirik-qazanmırıq. Evə əliboş da gələndə... 
məcburam əsgərliyə gedəm. Xoşuma gəlsə fikrim var 
ki, “sverx sroçnu” qalıb qalan ömrümü hərbi xidmətə 
həsr edəm, görürəm ki, əsl kişi peşəsi hərbidə qulluq 
etməkdir. 

 - Niyə bu fikirdəsən cavan oğlan? 
 - Cənab Polkovnik Qarabağ boyda dərdi olan 

millətin gərək arvadı da kişisi də, hərbi paltarı 
əynindən bir dəqiqədə olsun soyunmaya, biz hər an 
müharibəyə hazır olmalıyıq, heç kimə də umuddu 
olmadan gözümüzü Ali Baş komandanın səfərbərlik 
fərmanına dikməliyik ki, görəsən bu şad xəbər nə vaxt 
çıxacaq? Yoxsa bir çox cavan, sağlam bədənli, aslan 
biləkli oğlanlarımız kimi əllərində boşqab içində 
semiçka sata-sata səhəri dörd dolanmaq kişilikdən 
deyil. 

 - Əhsən cavan oğlan, səndən xoşum gəldi, 
bütün özlərini tülkülüyə qoyub “neqodnu” bilet 
alanlar səni tək fikirləşsə heç bir köpək oğlu düşmən 
bizə bata bilməz! 

 Elə döymü? 
 - Elədir cənab polkovnik! 
 - Savadın nədir? 
 - Hüquqşünas! 
 - Buna bax bir, evlisən? 
 - ... 
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 - Sənnənəm cavan oğlan 
 - İdim! 
 - Bəs nooldu? 
 - İş tapıb qazana bilmədim, evdə söz-gap 

yarandı, dedi-qodu əlindən başımı evə sala bilmədim, 
iki-üç il dözdük, sonra... 

 - Uşağın var?   
 - Xeyr! 
 - O, niqodnu hərbi alan atan bilmir ki, evdə 

səndən başqa oğulu yoxdur, sənin də ailəni dağıdır? 
Bəs onlar kimə umudludurlar? 

 - Pərviz çiyinlərini çəkdi.  
 - Bacın da varmı? 
 - Var, ərdədir! 
 - Hə cavan oğlan görürəm ki, sən çox dərdli 

oğlansan, ona görə də sənin ərizəni məmnuniyyətlə 
qəbul edirəm, özünü salıram düz bakıya, çünki 
görürəm ki, sən əsl vətənpərvər gəncsən.  

Polkovnik ərizənin darkənarını yazıb verdi ki, 
apar II bölməyə ver! 

 - Çox sağ olun cənab Polkovnik! Mən də bu 
yaxşılığımıza görə müstəqil, gənc respublikamızda 
vicdanla xidmət edəcəyimə söz verirəm! –deyib çıxdı.  

 Pərviz komissarlıqdan çıxanda saatına baxdı. 
Avtobusun getmək vaxtına az qalmışdı. 
Xoşbəxtlikdən sürücü avtobusa qoyulmuş əşyanın 
sahibini gözləyirdi. On dəqiqədən sonra  avtobus 
tərpəndi. Pərviz çox götür-qoy elədi ki, Nərgizgilin 
kəndində düşsün-düşməsin? Nəhayət düşmək qərarına 
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gəldi. Polkovnikin ona verdiyi 50 manatı sürücüyə 
uzatdı. Sürücü haqqını alandan sonra Pərviz bu 
kənddə daha dadlı piti bişirilən kafeyə gəldi, xörək 
paylayana dedi ki, bir piti, yüz qram araq, bir qruşqa 
pivə, salat pendir gətirsin. Ofisiant yeməyi gətirənə 
qədər Pərviz bir siqaret yandırıb gələcək taleyi haqda 
düşünməyə başladı. Pərviz kafedən çıxanda axşam 
saat doqquz idi. Nərgizgilin evi kafeyə lap yaxın idi. 
O, mağazaya gəlib bir kilo ət, çay, 2 dənə də çörək 
alıb onlara yollandı və qapını döydü. Nərgizin anası 
Yasəmən xala gəlib qapını açdı və: 

 - Bıy   xala sənə qurban, gəlibsən, keç içəri 
keç. Nərgiz də evdədir. Gəl otur, danış görək nə var, 
nə yox? –deyib Pərvizin altına stul gətirdi və, “qudalar 
necədir, mən onlardan belə şeylər gözləmirdim. 
Eşitmişəm anan  yaman pul pərəst adamdır, oğlum. 
Bu zəmanədə də ana oğlundan pul tələb edər. O, 
görmürmü ki, zavod yox, fabrik yox, əvvəlki kimi, 
kolxoz yox, sovxoz yox, əşi olana min şükür elə 
sakitcə dolanın da...!”  

 Nərgiz gördü ki, anasının ağzı açıldısa, heç 
kimə macal verməyəcək odur ki, anasına: 

 - Saxla ana, görək Pərviz nə yaxşı gəlib. 
Nərgiz mətbəxdən gəlib anasına dedi ki, ana səni 
telefonda çağırırlar əlindəki, çayları stola qoydu. 
Anası tələsik o biri otağa keçəndə, Pərviz qalxıb 
Nərgizi öpüşlərə qərq etdikdən sonra əlini Nərgizin 
qarnına toxundurub:  
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 - Hə, anası balacamız necədir ?- deyə 
soruşdu. 

 - Pərviz başın haqqı düz 6 dəfə abort 
elətdirməyə getmişəm heç birində imkan olub onu 
saldıra bilmədim ki, bilmədim: bir dəfə getdim 
avtobusda basa-bas olduğundan borc aldığım 50 
manatı cibimdən çıxartdılar, bir dəfə gedəndə halım 
pisləşdi deyə həkim çıxartmağa razılıq vermədi. Bir 
dəfə gedəndə arvadların bağırtısından qorxub heç 
kabinetə girmədim. Bir dəfə getdim işıq olmadı, nə 
başını ağırıdım hər gedəndə bir hoqqa çıxdı ki, 
axırıda...  

 - Sevgilim, onu Tanrı veribsə, heç kim sənin 
əlindən ala bilməz. 

Yasəmən xala telefon söhbətini qurtardıqdan 
sonra cənəsini yenidən isə saldı.  

 - A bala niyə bu dar-darakeş yerdə 
durursunuz gəlin o biri otağa keçək, a qızım sən də 
əlli ol, yemək hazırla kişi uzaqdan gəlib ac olar. 

 - Narahat olma xalacan, komissarlıqdan 
çıxanda sonra yaxşıca yeyib kəmərin altını bərkitdim, 
neçə vaxtı idi ki, piti yemirdim, necə deyərlər Şəkili 
olasan Şəki pitisinə tamarzı qalasan.  

 - Vayenkomatda nə işin var idi, yenə çağırıb 
pul istiyirdilər eləmi, onlar elədi a bala, sənə niqodnu 
vayenni bileti ona görə veriblər ki, iyirmi yeddi yaşın 
olub bir uşağın da oluncağa qədər səni sağmal mal 
kimi sağacaqlar, onlarda insaf yoxdu ki, bir dəfə 
aldıqlarına razı qalsınlar... 
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 - Bəsdir ana qoy Pərvizin özü danışsın görək 
vayenkomatda nə işi varmış –deyib arvadı zorla 
sakitləşdirdi.  

 - Hə, Nərgiz qayıtmağıma tövbə demişsən 
mən də iş tapıb qazanc gətirə bilmirəm. Bekarçılıqdan 
da tamam bezmişəm, fikirləşdim ki, əlimdən xəta-zad 
çıxmamış, yaxşısı budur ki, əsgərliyə gedim. 

 - Ey, nə bilim vallah, əsgərliyə də kim bilsin 
hara düşəcəksən kim bilir başına nə gələcək deyib 
hönkürüb ağladı. Pərviz də öz gələcək günlərini 
xatırlayıb gözləri doldu.  

 - Bacın gəldimi, o nə dedi?       
 - O, yazıq da gəlib hər ikisini də biabır elədi, 

amma nağarasan ata-anadır da. Söymək olmur, 
döymək olmur, necə deyərlər, “əzsən əzilməz, kəssən 
kəsilməz!”  

 - Əstəğfürullah! Nə danışırsan onlara əl 
qaldırsan ömürlük çörək tapmazsan. Orasını da 
bilirəm ki, onlar sənində canını boğazına yığıblar, 
amma neynək tale yazımız beləymiş...  

 - Yox əşi! Mən onların halına yaxşı bələdəm, 
ikisi də bir bezin qırağıdır. Tüpürdüklərini yalayan 
deyillər, elə hey deyirlər ki, “Ver yeyim ört yatım...!” 
zəmanə də ki, belə mən də başıma bir çarə qılmalıyam 
ya yox, ev kirələsəm də nəylə verəcəyəm?  

 - Nə etmək istəyirsən oğlum, bəlkə bizdə 
qalasan, sən də ol övladlarımın biri Allaha şükür 
yeməyə çörəyimiz, yatmağa gen-bol yerimiz var. 
Qayınların da ki, Allahın fağırları sən də onlara qoşul 
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bərabər fermada işlə, fermer öz qohumumuzdur, səni 
də yola aparar.  

 - Yox, anacan mən ağır bir elin dinazına 
dözə bilmirəm, kəndimiz budur iki kilometrlikdə 
yerləşir, ora nə bura nə hər ikisi şen olsun, amma ay 
Yasəmən xala kimin ağzını yuma bilərsən? – Biri 
mənə dama girən deyəcək. Yox mən Siz də qala 
bilmərəm.  

 - Pərviz gəl dağa-daşa düşmə, rayon 
mərkəzində bir ev kirələ orada yaşayaq. 

 - Rayonda kirə haqqı daha bahadır. Yox, 
Nərgiz mən özümə stabil iş tapa bilməsəm heç cürə 
kirayə çıxa bilmərəm, həm də camaat danışacaq ki, 
“O, qeyrətsiz oğula bir bax ki, iki qocanı damın 
altında qoyub arvadın toylamasına baxıb evdən 
çıxıb!” 

 - Bəs onda fikrin nədir? 
 - Bu da povestka!  Al oxu! Bir həftədən 

sonra əsgərliyə gedirəm.  
 - Ay kişi nə danışırsan camaat bir ətək pul 

verib özünü əsgərlikdən saldırır sən isə... 
 - Ağılsız insanlarmış hərbidən qalan. Bəli! 

Mən də dabravolnı əsgərliyə gedəcəm sözüm də 
qətidir, gəldim ki, səninlə görüşüm. Nərgiz bir də 
səndən çox xahiş edirəm ki, oğlumuz olsa, atamın 
adını qoy yekə famillimizdə bircə mənəm oğlan uşağa 
atamın adını qoymasam famillimizi daşıyan 
olmayacaq-deyib qalxmaq istəyəndə, Yasəmən xala 
mətbəxdən gəlib:  
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 - Durum çolpa qızartmışam, yeyib gedərsən. 
 - Oldu Yasəmən xala sənin xətrini qırınca, 

qoy düşmənin xətri qırılsın –deyib hər üçü də mətbəxə 
keçdilər. Yenicə yeməyə başlayırdılar ki, qızın 
qardaşları da gəlib çıxdılar. Salam-kəlamdan sonra 
böyük qardaşı, Əjdər əlindəki beş kilo olan mal ətini 
anasına uzadaraq:  

 - Ala, bunu xolodilnikə qoy ana. 
 - Neynirdin bu qədəri alıb? 
 - Əşi mayasına pul ha verməmişəm. Sabah 

bayramdır, deyə fermer kişi bir inək kəsib işçilərinə 
payladı həm də ruslar demişkən “Artıq yağın kasıb nə 
ziyanı?” –gələnimiz gedənimiz olur bişir tök 
qabaqlarına qoy yesinlər ömür gününə dua oxusunlar 
–deyib əllərini yumağa getdilər. Qayıdıb stol ərafında 
əyləşəndə: 

 - Hə, yeznə xeyirdimi?  
 .... 
 - Xeyir olsun təki, bizi o ki, yad edib 

gəlibsən, olmaya bacım üzünüzə pis baxırdı, həə? 
 - Əstəğfürullah! O nə deməkdir, amma bir 

balaca evdə söz –gap olub. 
 - Nərgizin xasiyyətinə yaxşı bələdəm o bir 

balaca söz-gapa görə dala qayıtmazdı.  
 - Anası kürəkəni müdafiə etmək məqsədilə:  
 - Dərdin ürəyimə gəlsin, söz-gapsız ailə 

olar? Hətta peyğəmbərlərin evində də söz-gap yaranır.  
Kiçik qardaşı –Elxan da söhbətə qarışaraq:  

 - Özü də bu zəmanədə! 
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 - Buraxın bu xırda söhbətləri, çolpanı ki, isti-
isti yemədinizsə ləzzətini bilməzsiniz, dilinizə dəm 
verincə, əllərinizə dəm verin ki, xörəyiniz də 
soyumasın –deyib Yasəmən xala çay dəmləmək üçün 
mətbəxə keçdi. 

 Süfrə yığıldı, stola çay gəldi. Bir xeyli 
qeybət elədilər, kimin haqlı kimin haqsız olduqlarını 
heç biri sübuta yetirə bilmədilər. Pərviz qayınlarına 
bildirdi ki, hərbi xidmətə gedir özü də komissar ona 
bildirib ki, onu mütləq Bakıya saldıracaq, bu da 
povestkam! Deyib çağırış vərəqəsini onlara göstərib 
inandırdı. 

 Artıq saat 10-a işləyirdi. Pərviz qalxıb 
onlarla sağolladı və bayıra çıxanda Yasəmən xala 
qızına: 

 - Nərgiz, sən də dalınca get bəlkə kişinin 
sənə deyiləsi sözü var deyəndə, ürəyində özünə haqq 
qazandıraraq: “Bıy sənin falçı dilinə qurban olum, ay 
ana!” –deyib Pərvizin dalınca getdi. Nərgizə bildirdi 
ki, əsgərliyə getmək məsələsini anasına 
bildirməyəcək. Ta o vaxta kimi özü Bakıdan məktub 
içində də hərbi paltarda foto şəklini göndərənə kimi. 
Hər iki sevgililər öpüşüb-görüşüb, ağlaya-ağlaya 
ayrılanda Pərviz: 

 - Nərgiz, sən Allah məni qınama, başqa çıxış 
yolum yoxdur. Neynim valideyndirlər, necə deyərlər: 
“Kəssən kəsilməz, üzsən üzülməz!” Mən də onların 
acığına əsgərliyə gedirəm. Bir il yarım nədir ki, 
şapkamı belə fırlayıb gətirincə vaxt gəlib keçəcək. 
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Nəysə, xudahafes! Allah qoysa sağlıq olsun görüşərik. 
Nərgiz gecə qaranlığında ayaq səslərinin tappıltısı 
qulaqlarından kəsilənə qədər gözləyib kor-peşman evə 
qayıtdı. Qardaşları bütün günü fermada işlədiklərinə 
görə hər axşam yorğun gəldiklərindən artıq 
yatmışdılar. Anası da ANS-də “Elgizin cümə 
axşamları”na baxırdı. Yasəmən xala qızından çox 
Pərvizin halına acıyırdı: “Dünyada gör necə də analar 
var ilahi? Sonrada övladları qınayırlar ki, ata-analarını 
nankor övladlar küçəyə atırlar. Beləsi atılasıdı da. 
Yazıq uşaq yekə Universitetin hüququnu qurtarıb iş 
tapıb qazanıb evə pul gətirmir deyə daş ürəkli anası 
evli olduğunu başına nələr gətirir?!” Artıq hamısı 
yatmışdı, Nərgizin yuxusu isə ərşə çəkilmişdi, necə 
deyərlər, ilan vuran yatırdı, amma o yata bilmirdi ki, 
bilmirdi.  

 - İlahi, mən başıma nə daş salım? O, da 
razılıq vermədi ki, bu qarının dağılmasındakı zibili 
çıxartdırım, mən qardaşlarımın yanındaca doğacam. 
Ölsəm ondan yaxşı olmazmı? Demək mən qarnım 
burnuma dəyə-dəyə subay qardaşlarıma qulluq 
eliyəcəm? Yox, mən bu zülmə burada yaşaya 
bilmərəm. Gözdüyüm görüm qayınata ya qaynanam 
gəlib məni aparacaqlarmı, əgər aparmasalar... 

 Pərviz evlərinə gedənə qədər onların ailəsi 
haqda fikirləşirdi. Ailələrimiz arasında gör bir nə 
qədər fərq var. Mənim valideynlərim elə bilirlər ki, 
dünya uçub, altında qalıblar puldan ötəri...  



 108

Bir həftədən sonra Pərviz rayon hərbi 
komissarlığa gəlib çağırış vərəqəsini göstərib 
qeydiyyatdan keçdi. Rayon hərbi komissarı hərbiyə 
çağırılan gəncləri komissarlığın həyətinə yığıb 
vətənpərvərlik haqqında gənclərə ətraflı söhbət elədi. 
Polkovnik nitqini yekunlaşdırdıqdan sonra sözü gənc 
çağırışlara verdi. Gənclərə öz çıxışlarında vətənə 
sadiq olacaqlarını, işğal olunmuş torpaqlarımızı yağı 
düşmənlərdən tezliklə azad edəcəklərinə, Ali Baş 
komandanın hər bir qərar və göstərişlərinə sadiq 
olacaqların bu qısa müddət ərzində Vətənə namusla, 
vicdanla xidmət edəcəklərinə ürəkdən söz verdilər. 
Sonra valideynlər fəxr elədilər ki, oğulları öz doğma 
torpaqlarında xidmət etmələrinə ürəkdən sevinirlər. 
sonra çağırışçıları “zbor punktdan” bölgə  hərbi 
hissələrinə göndərdilər. 

 Pərviz də komissarın dediyi kimi Bakıda 
Daxili Qoşunların hissəsinə düşmüşdü. O, hərbi 
hissədə ki, qayda-qanunlara, nizam-intizama, 
əsgərlərin bir-birilə mədəni davranışına, 
yeməkxanadakı təmizliyə, yeməklərin keyfiyyətinə, 
səliqə-sahmana baxıb gözü kəlləsinə çıxdı ki, “A 
mənim səy ağılım mən niyə atamın sözünə baxıb bu 
gözəl imkanlardan uzaq düşmüşəm. Atam qulaqlarımı 
o qədər doldurmuşdu ki, guya əsgərlər ac qalırlar. 
Hamamlarında  suları yox, əsgərləri pit basıb yeyir, 
nizam yox, intizam yox, payoxları basıb yeyirlər və 
s.!” Atam kimilərin təbliğatı nə qədər güclüdür ki, 
istənilən gənci aldatmaq mümkünmüş... Atamın 
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sözünə baxıb gör həyatdan nə qədər geri düşmüşəm. 
İndi bildim ki, məni niyə işə götürmürlər. Hərbi 
xidmətə getməyənə əlbəttə ki, ölkəmizdə yer yoxdur. 

 Bu üç ay ərzində Pərviz rejimə düşmüşdü ki, 
yeyib-içdiyidə, yatdığı-durduğu da canına 
yapdığından hətta 2 kiloqrama qədər  kökəlmişdi. 
Pərviz evdən çıxıb hara gedəcəyini nə ata-anasına, nə 
də ki, ərdə olan bacısına deməmişdi. Qaynanasina da 
and vermişdi ki, onun valideynlərinə bu haqda heç nə 
deməsin. 

 Nürəddin kişi el içində biabır olmuşdu. 
Kimin ağzını yummaq olardı. Hamı da Nürəddinin 
ailəsini qınayırdı. “Gəlinini yola aparmadılar, oğulu 
da başını götürüb gedib.” Pərvizin atası dəfələrlə 
qudasıgilə gəlib-getsə də onlardan bir söz qopara 
bilməmişdi. Ona görə də ərizə yazıb polisə məlumat 
vermişdi ki, “oğlumu gəlinin qardaşları öldürüb!” 
Polislər Yasəmən xala, oğlu və qızını dəfələrlə 
dindirmiş və onlardan müsbət cavab ala bilməmişdi 
onlar da Nərgizin qardaşlarının ikisini də aparıb Polis 
Növbətçi Təcridxanasında üç gün saxlamışlar.  

Pərviz çox narahatçılıq keçirirdi, yuxusunu 
yaman qarışdırırdı. Anası gəlininə nahaq yerə əziyyət 
verdiyi anlar gözləri önündən getmirdi. Nərgizin göz 
yaşlarının içində oğlunun balaca Nürəddinin 
boğulduğunu və özünün dilənçi kökündə ona buna əl 
açdığı yuxuları gördükcə Pərviz düşüncəli görünürdü. 
O, yaxınlıqdakı poçta gəlib ailəsinə belə bir teleqrama  
yazdı:  



 110

 - “Ata, bilirəm ki, çox nigaransınız, amma 
qorxmayın mən əsgərlikdəyəm. Bakıda xidmət 
edirəm, özümdə könüllü gəlmişəm. Bir əsgər atası 
kimi fəxr edə bilərsən. Hörmətlə oğlun Pərviz 
Əsgərov!”   

 Poçtalyon teleqramı  Nürəddin kişiyə 
verəndə:  

 - Xalq içində biabır oldum. Gəlinin 
qardaşlarını nahaq yerə tutdurmuşam. Arvadı kişinin 
dalınca nə qədər çığırdı ki, “ay kişi o nə teleqramdır, 
noolub?” Kişi özünü eşitməməzliyə vurub bir baş 
Polis İdarəsinə yollandı. O, teleqramı növbətçiyə 
verən kimi rəislərinə xəbər verdi. Rəis gəlib teleqramı 
oxudu, kişiyə ağır-əskik sözlər deyib: “Nəysə keçənə 
güzəşt deyərlər!” deməklə özüdə bir xeyli rahatlıq 
tapıb gedib gəlinin qardaşlarını Polis növbətçi 
təcridxanasından açıb buraxdı və “Bağışlayın, biz 
ərizəyə baxıb qanuni iş görmüşdük, bu bizim vəzifə 
borcumuzdur.”    

 Bu işdə Nürəddin kişi pərt olsa da, qardaşlar 
bu fırıldağa xeyli gülüşdülər polis işçiləri də onlara 
qoşuldular. Nürəddin kişi evə gəlib arvadına xəbər 
verəndə, arvadı iki əlli başına döyərək: 

 - Hayıf sana a vayenni biletə verilən beş min 
manat!.. Nürəddin kişi də: “qurumsaq gör başımıza nə 
oyun açdı?!”  

 - Ay kişi bunun hamısı o ifritə gəlinin 
fırıldağıdı yazıq oğlumda nə gəzir belə palitka? Of 
səni gəlin, it südü əmən. Bu hirsli vaxtımda əlimə 
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keçəsən saçından tutub evin içində elədən-elə, 
belədən-belə sürüməsəm atamın qızı olmaram-deyib, 
ərindən teleqramı alıb özü oxudu. 

 - Bu pasan inan Allaha papağımızı... el 
içində təmiz biabır olduq, hamı bilirdi ki, mən ona 
vayenni bileti pulsuz almamışdım.  

 - Ay kişi adresi yazıbmı harada slujit eliyir? 
 - Bu əclaf oğlumuz heç adresi də yazmayıb 

ki, gedib bir ürəyini boşaldasan. 
 - Taxsırı oğulunda görmə, taxsırın hamısı o it 

qızındadır –deyə arvad dedi ki, get vayenkomata 
öyrən görək o harada qulluq edir? Pərvizin bacısı 
gəlinə gün vermədiyinə görə anası ilə danışmırdı və 
demişdi: “Ay köhnə fikirli anam, qaynanam mənə pis 
gün versə xoşuna gələrdimi, qaynanenə qurban olum, 
o mənim Tanrımdır!” İndi el içində biabır olmaqdan 
xoşunuz gəlir? Allah cijimi əlindən alsın ata o 
teleqramı mənə ver ürəyim yerinə düşsün.  

 - Heex! Sənə lap yaxşı oldu. O, vaxtlar cijim 
ağılını oğurlayıb qılığına girdi ki, pul ver Pərvizi 
əsgərlikdən saldır. Bəs, ay yazıqlar bilmirdinizmi ki, 
hüquqda oxuyan hərbi xidmətdə olmayan bir gəncə 
ölkəmizdə iş yoxdur. O, yazığın bəxtini hər tərəfdən 
özünüz bağlamısınız, özünüz!  

 Jalə atasına: Ay kişi müharibə şəraitində də 
adam oğlunu əsgərlikdən saldırar? Ağrın alım a belə 
qardaş, amma bu kələk bazların başına nə kələk 
gəlibsən? –deyib anasını da dindirmədən çıxıb 
gedəndə atası: 
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 - Jalə uzaq yol gedəcəksən, qayıt ağzına 
çaydan-çörəkdən al!  

 - Ata Pərvizin canı üçün suyunuz belə 
içilməməlidir.  

 - Niyə a bala, sən belə  deyəndə gör başqaları 
nə deyər? 

 - Hamının deməyə haqqı var, çünki 
gözünüzün ağı-qarası bir oğul, onun da arvadını 
saxlaya bilmədiniz, bir qarın yemək ucbatından 
hamını çöllərə saldınız.  

 Nürəddin kişi Hərbi komissarlıqdan öyrəndi 
ki, oğulu Bakıda 1№ “N” hissəsində xidmət edir. 
Ünvanı da alıb Nürəddin kişi evə  qayıtdı. 

-Ay arvad nə edax? Onda məni hazırla Bakıya 
gedim. 

... 
 Pərviz Bakıya çoxdan idi ki, gəlmirdi. O, 

Bakının gözəlliyinə baxıb həsəd apardı; uca 
göydələnlərə, yeni tikilmiş iki mərtəbəli  uzanan 
yolüstü körpülərə, yolüstü və yol altı keçidlərə, yenicə 
təmirdən çıxmış şərq üslubundakı, evlərə, yeni 
istifadəyə verilmiş “Nəsimi” və “Azadlıq” metro  
stansiyalarına baxıb ağızı sanki açıq qalmışdı. Pərviz 
bu günümüzə min dəfə şükür edib, buna görə ulu 
Öndərimiz H.Əliyevin ruhuna dualar oxuyub onun 
siyasi kursunu həyata keçirən prezidentimizə uğurlar 
diləyirdi. “Bircə bu dığalardan da işğal olunmuş 
torpaqlarımızı da azad edə bilsəydik inanıram ki, 
şəhərlərimizlə kəndlərimiz arasında heç bir fərq 
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olmazdı!” –deyə gecə-gündüz fikirləşirdi ki, kənddəki 
həyatının acı, dedi-qodulu günlərini bir anlığa da olsa 
unutdurdu.  

... 
 Nərgizin hamiləliyi başına bəla olmuşdu. O, 
bundan çox utanırdı, qardaşlarının üzünə çıxa 
bilmirdi. Bir gün qəti qərara gəldi ki, Bakıya gedib 
qohumlarının evində qalsın. Axşam yenicə düşmüşdü. 
Anası inəklərini sağmağa getmişdi, qardaşları hələ 
gəlməmişdi. O, televizoru açıb xəbərlər informasiya 
proqramınına baxırdı. Diktor elan etdi ki, Moskvadan 
gəlmiş EA-nın müxbir üzvü və onun həyat yoldaşı 
Rövşən prezidentlə bərabər Bakıdakı “N” hissənin 
birində əsgərlərlə görüşə gedib indi həmin reportajı 
sizə təqdim edirik. Nərgiz gördü ki, dayısı oğlu və 
arvadı Lena xanım əri Pərvizlə görüşür. Prezident 
onların səmimi görüşəndən hiss elədi ki, yəqin 
qohumdurlar... Nərgiz sevindiyindən tab gətirib 
reportajın ardına baxmadı və anası gələndə qəti 
bildirdi ki, Rövşən də Bakıya köçüb, gedib onlarda 
qalacam. 

 Bu verilişə Pərvizin həmkəndliləri də 
baxmışdı. Əhalinin çox hissəsi gəlib Pərvizin ata-
anasını muştuluqladılar ki, deməzsənmi oğlun Bakıda 
filan yerdə xidmət edir və özü də prezidentlə görüşüb, 
Nürəddin kişi Bakıya  getmək istəməyəndə, arvadı? 

 - Niyə də getməyəsən? 
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 - Əşi birincisi tapa bilmərəm, ikincisi  də 
yığıb-yığışdırdığımızı ki, suya tökdü ürəyim gəlmir 
ki, üzünü görüm. 

 Yasəmən xala iki oğlu və Nərgiz şam 
edirdilər. Dördü də çay içib televizora baxırdılar. Orda 
göstərdilər ki, Lena xanım BMT-nin konfrans zalının 
geniş divarından asılmış Xocalı əhvalatını əks etdirən 
iri canlı fotoları zalda əyləşənlərə göstərir və 
monitorunda hər biri haqda geniş məlumat verirdi. 
Yarım saatlıq verilişdə Lena xanım dünya 
siyasətçilərini çox əminliklə inandırmağa çalışırdı ki;  

 - Baxın, gördüyünüz bu faciəni özünü 
dünyaya “yazıq” kimi tanıtdıran işğalçı erməni 
quldurları ediblər!” –deyəndə çoxu  dəsmalla göz 
yaşlarını silirdi. Operator Lena xanımın əri- Rövşəni 
də iri planda göstərəndə, Nərgizin böyük qardaşı 
Əjdər:   

 - Sağ ol dayı oğlu sənin ki, belə qeyrətli, 
savadlı arvadın var. Mən onu bilirəm ki, ölkəmizdə 
onca nəfər  Lena kimi siyasətçi olub təbliğat 
informasiya müharibəsi aparsa, bizimkilər udarlar. 
Çünki indi açıq-aydın siyasi təbliğat  kompaniyası 
aparılır. Kim bu kompaniyada udarsa, o da bölgədəki 
münaqişəyə birdəfəlik son qoyar. Yoxsa, ATƏT-də, 
AŞ-da öz mənafelərindən başqa Azərbaycana heç bir 
xeyir vermirlər. Mən çoban ağlımla bu siyasi oyunu  
belə başa düşürəm, deyəndə o biriləri də Əjdərə haqq 
qazandırdılar. 
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-O, ki, belə savadın var niyə gül kimi diplomunu 
sandıqda çürüdüb fermada mala niyə baxırsan? –deyə 
Yasəmən xala oğlundan soruşanda: 

-Nağayrem anacan zəmanənin üzü  qara olsun 
indi, zəmanə üzü padoş olanlarındır. Biz yaltaqlıq nə 
olduğunu bilmədiyimizə görə yerimiz əlbəttə ki, 
işimiz-gücümüz, dilsiz-ağızsız mallara qulluq 
eləməkdir. Yağ yeyib, yaxada gəzən bəxtəvərlər də 
gündə bir “göydələnlər” tikib Antalyada kef çəkirlər 
bizimdə suyumuz da gəlmir ki, heç olmasa iki-üç 
aydan bir çimək, üstümüz şəhərə də gedəndə silos 
iylənir. Nə qədər dux töksəkdə... 

 Nərgiz Allaha dua elədi ki, “noola dayısı 
oğulu kəndə gələ və o da onunla Bakıya gedə bir otaq 
kirələyib orada qala!” günlərin bir günü o bir az pul 
tapıb anasından xahiş elədi ki, qardaşlarından utanır 
Bakıya gedib dayısı oğlunun evində qalacaq onların 
köməyi ilə də Rövşəni tapacaq. 

 Bazar gün idi əsgərlər televizora baxırdılar. 
Verilişdə bildirdilər ki, Şəkidən Bakıya gələn “Ford” 
markalı avtobus qəzaya uğrayıb yarananlar arasında 
Nərgiz adlı hamilə bir qadın da var. Xəstəni şəhərin 
mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Həmin gün 
Pərviz növbətçi olduğundan televizora baxmırdı. 
Axşam, əsgərlərə “yatmaq” əmri veriləndə, əsgərlərin 
biri Pərvizə dedi: “Ay Pərviz bu gün  televizora 
baxırdıq orada elan elədilər ki, Şəki avtobusu Bakıya 
gələndə Bakı yaxınlığında qəzaya uğrayıb və içində 
də bir nəfər hamilə qadın ölüb!” Mənə elə gəlir ki, sən 
maraqlansan pis olmaz axı bizə deyirdin ki, “arvadım 
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hamilədir!” Pərviz ürəyində  dedi ki, “yuxumu yaman 
qarışdırıram bəlkə də”.. Pərviz yata bilmədi qalxıb 
növbətçinin yanına getdi. Növbətçi də onu rəisin 
yanına göndərdi.  

 - “Cənab rəis çox xahiş edirəm ki, mənə 
icazə verin bu gün kəndimizdən Bakıya gələn avtobus 
qəzaya uğrayıb deyirlər bir hamilə qadın ölüb, mənim 
də yoldaşım hamilə idi bəlkə...” 

 - Rəis, Allah eləməsin Şəkili balası bu nə 
deməkdir get iki nəfər də götür “villisi” xoduyun 
gedin deyəndə, Pərviz sevindiyindən bilmədi neyləsin. 
“Villisi”-si sürən də Şəkidən idi. Xəstəxana hərbi 
hissəyə çox da uzaq deyildi. Onlar bir neçə dəqiqədən 
sonra xəstəxanaya çatdılar. 

 Pərviz qeydiyyat kabinetinə yaxınlaşıb: 
 - Doktor, Şəkidən ölən hamilə qadının 

familiyası nədir? 
 - Quluyeva Nərgiz İlyas qızı nədir ki, 

bəyəm? 
 - Heyif, çox heyif –deyib başındakı əsgər 

papağını əlinə alanda dizləri tutuldu. Yerə yıxılmaq 
istəyəndə dostları qoluna girdilər. bir az su verdilər on 
dəqiqə keçdikdən sonra özünə gələndə, onu qəzaya 
uğrayanın yanına buraxdılar. O, doğrudan da Nərgiz 
idi. Pərviz əlini Nərgizin nəbzinə uzatdı. O, hələ can 
verirdi, nəbzi döyünürdü.  

 - Nərgiz gözlərini aç, mənəm gələn, 
Pərvizəm! deyəndə Nərgiz gözlərini s on dəfə açaraq: 

 - Sənsən Pərviz! O, qırıq-qırıq danışaraq: 
Pərviz məndən yarımadın heç olmasa Qarabağısa 
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darda qoyma! Qarabağ problem idi. İnsanları bu cür 
faciələrlə üzləşdirən. Siz əsgərlərdən asılıdır 
xalqımızın firavanlığı, nə qədər bu problemlərə tez 
son qoysanız, bir o qədər xalqımız öz müstəqilliyini 
əbədiləşdirməyə çalışacaq. Hərə də öz yerini tapacaq. 
Söz-gapa, dedi-qoduya da bir dəfəlik son qoyular, 
inşallah! –deyib, gözlərini əbədi olaraq yumdu. Pərviz 
xəstəni qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlamağa başladı.  

 Xəbər hərbi hissəyə çatan kimi hissənin 
rəhbəri Mahmudov “Ambulans” maşını, iki dənə 
“Mersedes” markalı içi dolu əsgərlərə tapşırdı ki, 
xəstəxanadan çıxan günü Pərvizin dərdinə şərik olub, 
cənazəni rayona aparırsınız. Götürün bu da iki min 
manatı ailələrinə verərsiniz. 

 Qardaşı əjdər, sevgilisi Pərviz iki nəfər də 
əsgər cənazəni götürüb, “Ambulunsa” qoydular. 

 Cənazəni  torpağa tapşırandan sonra Pərviz 
və əsgər  yoldaşları üçünü də gözlədilər, tapşırıq belə 
idi. Üçündən sonra Pərviz maşına oturub Bakıya get 
mək istəyəndə, anası ağlaya-ağlaya: 

- Oğlum sən hara? 
- Bakıya! 
- Evə dəyməmiş? 
- Mən kiməm ki, sizə gedəm?  
- Necə yəni kimsən oğlumsan özü də 

doğma! 
- Doğma? 
- Əlbəttə! 
- Ana da zəmanəni bəhanə edib, oğlunun 

axırına çıxar? 
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- Mən nə eləmişəm a bala? 
- Bundan artıqdamı eləmək istəyirdin? 
- .... 

 - Ana, yaxşı deyiblər: “bir ailə ki, 
“Bissimillah”la başlayıb öz gələcəyini səbrlə düzgün 
qura bilmirsə, dedi-qodu, söz-gapla gününü başa 
vurursa, axırı da bu cür faciə ilə qurtarmalıdır!” deyib 
maşına oturub gedəndə, başını kabinədən çıxarıb: 
“Südünü halal elə və məni də oğul kimi gözləmə!” 
deyib sürücüyə: “Sür gedək!”... 
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Qəmli  Notlar 

 
Solmaz ər evindən boşanıb evlərinə qayıtdıqdan 

sonra nə edəcəyini bilmirdi. Çox heyfsilənirdi ki, tək-
tənha dörd divar arasında necə yaşasın, özü də IX 
mərtəbədə. Ona görə də lentə yazdırdığı və ən çox 
sevdiyi zəmanə mahnısı, «Kim bilir... dərdimi kim 
bilir...» mahnısını bütün günü oxutsa da bezmirdi. 
Onun işi-peşəsi ancaq dəmir zibil qutusundan özlərinə 
yem axtaran səfillərə baxmaq idi. O, fikir vermişdi ki, 
səfillərin sırası gündən-günə artır. Bu 9 mərtəbəli 
binada da yaşayan çox imkanlı, rütbəli, vəzifəli 
hərbiçilərdir. Solmaz fikirləşirdi ki: «Görəsən bu 
vəzifəli, pullu adamlar heç olmasa on-on beş ildə 
bircə dəfə o zibillikdə eşələnən və öynəliklərini 
oradan çıxaran səfillərdən soruşublarmı ki, «Ay 
balam, sizi nə məcbur edir ki, bu zibillikdə eşələnib 
dolanırsınız, bəlkə hansınızınsa nəyəsə ehtiyacınız 
var?»». Sonra da yadına saldı ki, 3-4 il bundan əvvəl 
bu binada yaşayan aztəminatlı bir müəllim Allaha xoş 
getsin deyə «Qurbanlıq» bayramında bir qazan ət 
bişirib elə düz zibil qutusunun yanındaca ləzzətli bir 
süfrə açıb zibillikdən çörək axtaranların böyük 
savabını qazananda, binada yaşayan vəzifəlinin biri 
həmin müəllimi polislə hədələmiş necə deyərlər başını 
ağrıtmışdır. Həmin hadisəni Solmaz yadına salıb 
dərindən ah çəkərək: 
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- Eh, indi kim kimədi? Mən də nəyin dərdini 
çəkirəm... 

Solmaz yenə fikir vermişdi ki, bura yeni 
hündürboy, qara qıvrım saçlı, hərbi şalvarda bir nəfər 
də dadanıb. Solmaz özünə söz verdi ki, nə olursa 
olsun həmin oğlanın həyatı ilə maraqlanacaq. Elə də 
elədi. Düz 4-5 ay onun hərəkətlərinə göz qoydu. 
Yenicə peyda olan bu səfil zibil qutularının yanına 
hamıdan gec gəlir. Solmazın da ona yazığı gəlib 
evindən salafan paketə qoyub zibilliyə gətirdiyi 
kotleti, yumurta, qutabı, Allah verəndən dəmir zibil 
qutunun bir kənarına qoyub gedər və yuxarıdan da 
aşağıya baxardı ki, «Görüm, o qıvrım saçlı, hərbi 
şalvar geyən o şey-şüyləri götürübmü?» Qıvrım saçlı 
oğlan da vaxtını elə bilirdi ki, zibillikdən əl-ayaq 
çəkiləndən sonra gələr azuqəni götürərdi. Oğlan 
fikirləşirdi ki, «Kiminsə mənə rəhmi gəlir!...» 

Solmazın nə gecəsi, nə də gündüzü var idi. Nə 
edəcəyini heç özü də bilmirdi. Birindən yarımamışdı, 
o birini də tora salsınmı, salmasınmı, tanış olsunmu 
olmasınmı? Qalmışdı cavabsız suallar arasında. Bu 
fikirlə də gözünə yuxu gedir. Gecənin bir vədəsində 
ayılır ki, maqnitafon yenə də «Kim bilir..., dərdimi 
kim bilir...» mahnısını oxuyur. Ondan sonra nə qədər 
çalışsa da yata bilmədi ki, bilmədi. Odur ki, xəyalı 
Solmazı yenidən keçmiş həyatına apardı: 

...Solmazın əri Qarabağ müharibəsində şəhid 
olmuşdu. Ərinin ölümündən sonra qayınanası: 
«Demək, Bakılı qızı başımda xazeynnik edəcək, Allah 
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vurmuşdu onu...!» - deyib evdən bezdirmişdi. Solmaz 
da hər şeyə tüpürüb çıxmışdı və özünə söz vermişdi 
ki, ölsə də ərə getməyəcək. O, bir də fikirləşirdi ki, öz 
evini özü yıxmışdı, belə ki, - toylarından bir il sonra 
hamilə olur və ərindən gizlin gedib abort elətdirir ki, 
«Hələ cavanıq əlimizə bir az maya salaq, özümüzü 
tutaq, bu   məmur   özbaşınalığı   dövründə   hamı   
dolanışqdan, yaşayışdan narazılıq etdiyi halda nə 
uşaq, əlimizə puldan-paradan salandan sonra da 
dünyaya uşaq gətirərik». Amma  belə olmadı.  Solmaz 
haradan  biləydi  ki, Qarabağ müharibəsində əri şəhid 
olacaq, özünün həyatı da ki... «Eh kül mənim başıma, 
doğrudan da ağıla gələn adamın başına gələrmiş.» 

Əlimdə bir uşağım olsaydı, mehrimi ona salıb ər 
haqda düşünməzdim. İndi elə bir dövrdür ki, ərli 
arvadlara min cür şər-böhtan atırlar, gör onda ərsiz 
arvadlar haqda nələr danışırlar?!» Solmaz özünü 
bağışlamayıb: «Ya Rəbbim, mən elə bilirdim ki, təkcə 
mənəm dərdli, sən demə məndən də dərdli insanlar 
varmış, bəs niyə bu cavan-cavan oğlanlar zibillikdən 
özlərinə azuqə axtarırlar, nədir onları buna məcbur 
edən?!» - deyib «Kim bilir..., dərdimi kim bilir...» 
mahnısının səsini aşağı verib yuxuya getdi. 

Qıvrım saçlı oğlan bu gün yenə də adəti üzrə 
gecdən-gec gəlib zibil qutusuna atılmış ağzı bağlı 
təmiz salafanı götürdü və gözü bağlamanın içindəki 
zapiskaya sataşdı. O, zibil qutularının yanından 
aralanıb tələm-tələsik salafanı açıb zapiskanı götürüb 
acgözlüklə oxumağa başladı. 
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-  «Salam, cavan oğlan, səni sabah saat 12-də 
«Super-Marketin» kişi geyimləri şöbəsində 
gözləyəcəm mütləq gəl, Solmaz.» 

- İlahi, bu nə xoşbəxtlikdir ki, məni tapdı? 
Demək məni də insanlar öz cərgəsində görmək 
istəyirlər, mən elə bildim ki, ... - deyib zapiskanın 
ardını oxudu. Məlum oldu ki, Solmaz 9 mərtəbəli 
binanın IX mərtəbəsində küncdəki sağ tərəfdəki 
otaqda yaşayır. Almaz bilmədi ki, necə eləsin ki, 
deyilən zaman daha da tez gəlsin. O, çevrilib IX 
mərtəbənin sağ tərəfindəki mənzilə yenidən diqqətlə 
baxıb pəncərənin qabağında ucaboylu bir qadın gördü 
və salafandakı yeməklərin  üzünə də baxmadan,  bir 
başa səfillərdən  biri tümenli zemlyakı olan Saşanı 
axtarmağa getdi. Həmin Saşadır ki, vaxtilə - Bakıya 
gəlib ara qarışandan sonra özünə nə pul,  nə də sənəd 
düzəldib Tümenə gedə bilməmişdi və zibillikdə   
özlərinə yemək axtaranların sırasına qoşulmuşdur. 
Saşanın bəxti onda gətirmişdi ki, o yevrey bir qadınla 
yaşayırdı. Sonralar qadının əri İsraildən vizayla 
arvadını çağırır. Arvadı işin tələsik olduğunu görüb 
evini sata bilmir və onu Saşaya tapşırır. Elə o vaxtdan 
indiyədək ev Saşaya qalır. Saşanın evi olsa da səfillərə 
qoşulub onlarla birgə yaşayağa başlayır. Almaz Saşa 
ilə stəkan dostluğu elədiyindən bir yerli kimi zemlyak 
deyə çağırırdılar. Almaz elə Tümendə Saşanın 
yaşadığı küçədə yaşayırmış. Bax bu «yaxınlığa» görə 
Almazın əlinə zibillikdə bahalı, qiymətli şeylər 
düşəndə və pulunu aparıb Saşagildə saxlayardı. 
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Evə daxil olan kimi ayaqüstü hərəsinə yüz qram 
araq içdilər. Almaz Saşadan 20 manat pul götürüb, 
səbəbini sonra deyərəm - deyib özünü verdi əvvəlcə 
bərbərxanaya, oradan çıxandan «Arenda» mağazasına 
girdi ki, xoşagələn bir kostyum götürdn. Axşamacan 
lazımi şey-şüyünü aldı. Yığdı-yudu sərdi, qurutdu. 
Bütün işlərini gördükdən sonra Saşa ilə vurmağa 
başladı. 

Görüş yerinə gələndə Solmaz onu tanımasa da 
Almaz tanıdı. Almaz onu gah zibil atmağa gələndə, 
gah da yuxarıya IX mərtəbəyə baxanda tanımışdı. 
Amma Solmaz bu səliqəlikdə geyinən cavan oğlana 
baxmaqdan doymadı və Almaz özünü təqdim edəndə, 
Solmazın huşu başından çıxdı, yıxılmaq istəyəndə 
Almaz onu tutdu və: 

- Xanım, sizə nə oldu, halınız niyə dəyişdi? - 
deyəndə. 

-  Sənə qurban olum, ay gözə görünməz Allah! 
İnsan da bu qədər bir-birinə oxşayarmı? Elə bil ki, bir 
almadır tən yarı bölünüb. 

- Xanım, nə danışırsınız, kimdir bir-birinə 
bənzəyən? 

- Cavan oğlan, Sizi deyirəm! - deyib özünə gəldi 
bir anlıq nəfəs dərib: Elə bil ki, mərhum ərimlə 
yarıalmasınız. 

-  Xanım, Allah-təala hər şeyi cüt və bir-birinə 
oxşar yaradıb - deyib qolundan tutub mağazadan 
bayıra çıxdılar. Onlar söhbət edə-edə Heydər 
Parkındakı daxil oldular. Çayxananın kənarındakı -
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Stolda   əyləşdilər.   Solmaz   ürəyində  zəmanənin   
qaraltısına   nifrət edərək: 

- Bu gözəllikdə insanın taleyinə bax ki, 
ölməməkdən ötəri özünə zibillikdən yemək axtarır. 
Budurmu dünyanın əşrəfi olan insan? İlahi, belə də 
yaşamaq olar, insanlara belə münasibət olar? - deyə 
düşünürdü ki, Almaz: 

- Xanım, çox üzr istəyirəm bəlkə gəldiyinizə?... 
- Xeyr! Xeyr! Nə danışırsınız? Mən tamam başqa 

şeylər haqda düşünürəm - deyib əlinin ucu ilə göz 
yaşlarını sildi. Onlar üç saatdan artıq söhbət edib bir-
birini tanıyandan sonra Solmaz pul kisəsini götürdü 
ki, çayın pulunu-versin. Bu vaxt Almaz: 

-  Xeyr! Kişi olan yerdə qadın əlini cibinə 
salmaz. Bu adət bizə babalarımızdan qalıb - dedi və 
içdikləri çayın pulunu verib qalxdılar. Onlar parkdakı 
çayxanada 4 saata qədər oturub öz problemlərindən və 
başqa ailəvi söhbətlər etdilər. 

Solmaz evə gəlib maqnitafonun düyməsini basdı. 
«Kim bilir... dərdimi kim bilir..» mahnısının qəmli 
notları evi öz ağuşuna aldı. Solmaz bir xeyli mahnının 
dinləyib: 

- Eh kaş ki, heç tanış olmayaydım, dərdimin 
üstünə biri də əlavə olundu - deyib yatmağa getdi. 
Amma nə qədərə elədisə yata bilmədi. Solmaz 
Almazın danışıqlarını yenidən xatırlamaq üçün arxası 
üstə uzanıb gözlərini bir nöqtəyə zillədi. 

-  Qarabağ müharibəsi başlayanda damarlarında 
türk qanı axan hər  bir  azərbaycanlı   kimi   Tümendə  
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yaşayan   Almaz   da  vətəni dığalardan qorumağa 
gəlir. O, Respublika hərbi komissarlığına gedib özünü 
təqdim edir və bir baş Laçının müdafiəsinə gedir. dörd 
aydan sonra başından güllə yarası alır və onu təcili 
Respublika hərbi hospitalına aparırlar. Bir ilə yaxın 
hospitalda yatdıqdan sonra evə buraxılır. O, hara və 
kimin yanına gedəcəyini bilmir. dəfələrlə Hərbi 
Nazirliyə sənəd dalınca getsə də hər dəfə eyni söz 
eşidir: «Bura kim gəlir gəlsin, amma Qarabağ əlili 
gəlməsin!» Bu kəlmədən acığı tutan, rusiya mühitində 
tərbiyə almış, üzü-gözü açılmamış bu həyalı oğlan hər 
şeydən əlini üzür və özünü Xəzərə atmaq qərarına 
gəlir, sonra fikrindən yayınır, cibindəki axırıncı qəpik-
quruşu bir taksi sürücüsünə verir ki, onu gündüzlər 
dəmir zibil qutularından özlərinə yemək axtaran və 
gecələrdə qaranlıq zirzəmilərə yığılıb gecələdikləri 
yerə aparsın. 

Almaz elə o vaxtdan səfillər arasında sığınacaq 
tapır. almazın dərdi böyük olsa da, o yalnız təzəcə 
tanış olduğu Solmazın dərdini fikirləşirdi. Almaz bu 
gecə o qədər içmişdi ki, gecə sabaha qədər yata 
bilməmişdi və tez-tez Solmazın başına gələn 
macəraları xatırlayırdı: 

... Hə, cavan oğlan, həyat mənim də üzümə 
gülməyib. rəhmətlik atam məni o oğlana vermək 
istəmirdi, anasının xasiyyətinə yaxşı bələd idi. 
Bədbəxtliyin dərəcəsinə bax ki, müharibədə şəhid 
olan ərimə pensiyə düzəldə bilmədim. Mənə dedilər 
ki, 500 manat ver, sənədləri özümüz düzəldəcəyik. 
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mən o qədər pulu haradan ala bilərdim? Almaz iki 
əlləri ilə başına vuraraq, «Kasıbçılıq xalqımızın başına 
gör nə müsibətlər gətirir, mənim də heç olmasa yol 
pulum olsaydı evimə, ailəmin içinə gedə bilərdim. 
İndi yazıq ailəm elə bilirlər ki, mən də şəhid olmuşam. 
Kaş ki, şəhid olaydım, amma səfillərə tay olub 
millətin adına ləkə gətirməyəydim. Eh, dünyadır də, 
kiminin əvvəli, kiminin axırı. 

Solmazın ata-anası dünyalarını dəyişdikdən sonra 
evlərində yaşayan kirayəşinə tapşırmışdı ki, evdən 
çıxsın, mən evimizə qayıdıram. İlk dəfə Solmaz 
Almazla görüşüb öz dərdlərini bölüşdükdən sonra, 
Solmaz demişdi ki, istəyirsən ailə quraq bərabər 
yaşayaq. Almaz razılıq verəndən sonra Solmaz 
demişdi ki, «Mən bu evi satıb Bakı kəndlərinin 
birindən həyət evi alacam, biz bu binada yaşasaq 
qonum-qonşular məni lağa qoyacaqlar ki, mən 
zibillikdə eşələnənlə ailə qurmuşam». Solmaz xanım, 
siz doğrudan da uzaqgörənsiniz. mən sizin fikrinizlə 
razıyam və orasını da yaxşı bilirəm ki, indən belə 50 il 
də yaşasam heç kim dərdimə şərik olub məni adam 
cərgəsinə çıxarmaz. Siz ki, bu gözəl fikirlə məni qəbul 
edirsinizsə, mən ölən günümə qədər sizə duaçı 
olacam... 

Solmaz evini yaxşı qiymətə satıb Bakı 
kəndlərindən 5 sot həyətyanı torpaq sahəsi içində də 3 
otaqlı ev almışdı və Almazı da başa salmışdı ki, 
evimizin şey-şüylərini kənd evinə aparanda fəhlə-zad 
tutmayaq, əziyyət də olsa, ancaq ikimiz daşıya ki, qoy 
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kənd camaatı bilsinlər ki, biz ər-arvadıq. Onlar 
evlərinin şey-şüyünü daşımamışdan əvvəl gedib 
nigaha girdilər və sonra da evlərinə köçdülər. 

Aradan üç il vaxt keçmişdi. Almazla Solmazın 
həyət-bacasına kənd əhli heyran qalmışdı. onlar qapı-
bacanı laləzara çevirmişdilər. Yaşıllığa həsrət qalan 
bu qapı-baca indi cənnəti xatırladırdı. qapıdakı toyuq-
cücənin, qoyun-quzunun mələşməsi bu cütlüyün 
xoşbəxtliyindən xəbər verirdi. Maqnitafonun alçaqdan 
oxuduğu «Kim bilir..., dərdimi kim bilir...» mahnı bu 
ailənin ən çox sevdikləri mahnı olduğundan, demək 
olar ki, gündə on-on beş dəfə bu mahnını  oxudardılar. 
Eyni taleli insanlar bir-birinə sığınıb, necə də xoşbəxt 
yaşayırlar, ilahi? Ac da qalsalar, tox da olsalar pulsuz-
parasız da olsalar bir-birinin üzünə çəkmirlər ki, filan 
şeyimiz yoxdur. Onlar ancaq bu günkü günlərinə 
şükür edib, Tanrıya dua edirlər. Maqnitafonun səsi 
yenə də aləmi bürüyür, qəmli notların səsi hər yana 
yayılırdı. Mən onlarda olana qədər bilmirdim ki, 
qəmli notların sonu bu dərəcədə xoş ovqata çevrilə 
bilərmiş... 

 
Şamil Şəfəqli 
AY və AJ 

Birliklərini üzvü, yazıçı 
Şağan 20.06.09 il. 
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Qələmin Qələmi 
 
Lənətə gəlmiş sovet imperiyasının o, şeyindən 

xoşum gəlmirdi ki, kim nə istəyirdi övladına ad 
qoyurdu. Rəhmətlik atam da adımı Qələm qoymuşdu. 
Etiraf edim ki, öz adımdan özümün də xoşum 
gəlmirdi. Hər ağzına gücü çatmayan tay-tuşlarım: 
«Qələmin gözünə girsin, .Qələm!» - deyirdilər. Düzü 
bundan təngə gəlmişdim. Nə isə! Atam dünyasını 
dəyişəndə dönə-dönə tapşırmışdı ki, «A bala, bilirəm 
ki, mənim sənətimi yaşadacaqsan, amma çalış rüşvət 
alma, əgər iştahan iradənə qalib gəlsə, onda lap çox 
rüşvət al, çünki, a bala bir manatda alsan rüşvət 
sayılır, bir milyon da. Cinayət məcəlləsində hər 
ikisinin də cəzası eynidir... 

Bəli orta məktəbi bitirdikdən sonra atamın 
sənətini yaşatmaq üçün jurnalistika fakültəsinə qəbul 
oldum. Atam onu da tapşırmışdı ki, «çalış 
jurnalistikada iqtisadiyyatı dərindən öyrən. Rüşvət 
ancaq yeyinti yerlərindən çıxır!» Müəllimlərimin çoxu 
atamın tələbə dostları olduğundan bir göz qırpımında 
universiteti qurtardım. Təyinatımı Günəşli rayonunda 
çıxan «Çəngəl» satirik qəzetinə verdilər. O, vaxtlar 
atam danışardı ki, «Mən o qəzetdə işləməyə təyinat 
alanda, ayaqqabımı məftillə sarımışdım, şalvarıma da 
anan yamaq vurmuşdu. Bir neçə ilin içində özümü 
necə tutduğumu görürsən də...!» 

Redaktor ilk göndərişimi rayonun ən qabaqcıl 
fermer təsərrüfatına yazdı. Fermaya çatanda gənc 
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fermer Rüstəmov məni gülərüzlə qarşıladı və qoluma 
girib fermanın yeməkxanasına apardı. Gördüm ki, 
Rüstəmov yeməklə başımı qatıb elə oradan da yola 
salmaq istəyir, odur ki, məndə: - Cənab Rüstəmov 
eşitmişəm ki, Siz dövlətdən küllü miqdarda özü də 
uzunmüddətli kredit götürmüsünüz, orasını da deyim 
ki, 100 baş sağlam inək əvəzinə cəmi 60 baş 
almısınız, bəs qalanı hanı? - deyəndə çörək onun 
boğazında qaldı, xeyli çəmkirdi, öskürdü su içib 
özünə gəldikdən sonra: 

-  Ay sağ olmuş, çox dərinliklərə getmə, al bu beş 
yüz manatı qoy cibinə, deyəndə atamın sözü yadıma 
düşdü və; 

Siz nə danışırsınız, cənab fermer, bu məbləğdə 
pulun qabağında verdiyin bu beş dənə yüzlük inan ki, 
heç semiçka pulu da döy! - deyəndə Rüstəmov 
«Çəngəl»-ə düşməmək üçün beş dənə də artırıb dedi: 

-  Yoldaş Qələmli, açığını deyim ki, cavan da 
olsan çoxlarına... yedirdərsən, Qəzetimizin növbəti 
sayında fermer Rüstəmov haqqında elə möhtəşəm bir 
yazı yazdım ki, camaatın çoxu eşitdim ki, fermer 
təsərrüfatı yaratmaq xülyasına düşüblər. Bunu 
redaksiyaya daxil olan oxucu məktubları da təsdiq 
edirdi. Redaktorumuz qanunu çox sevən adam idi. 
Ona görə də hər dəfə tapşırardı ki, «Olmaya, olmaya 
rüşvət alasınız. Siz rüşvət alsanız, ölümdən də pisdir, 
eşitdim ki, rüşvət almısınız qələminizi əlinizdən alıb 
düz gözünüzə soxacam, buna özgə variant yoxdur!» 
Eh, belə hədə-qorxuları hər yerdə, hər dəqiqə eşidirik, 
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amma görürəm ki, heç kimi də tutmurlar, necə 
deyərlər bu qapıdan alırlar, o qapıdan da buraxırlar. 
Süpürgəçimizdən məmurlarımıza qədər hamısı bir-
birini «dolandırırlar». Əgər belədirsə məni kim 
tutacaq?.. 

Mən də qəsdən özümü hər yerə atırdım ki, təki 
pul qopardım. Yazılarımdan və oxucu məktublarından 
hiss edirdim ki, artıq sözüm daşdan keçir. 

Qələmimin kəsəri getdikcə artırdı. Eşidirdim ki, 
hamı qələmimin kəsərindən danışır. Bu dəfə yolumu 
Bələdiyyədən saldım. Yeni yaradılan bu qurumdan 
redaksiyamıza çox şikayətlər daxil olurdu. Şikayətin 
birində deyilirdi ki, Bələdiyyə rəisinin torpaq satdığı 
cəhənnəm, yolumuzun təmiri üçün ayrılan asfaltı 
dəniz qırağındakı tikdirdiyi villasının həyətinə 
xərcləyib. Bu da ki, mənim üçün tutarlı fakt idi. Mən 
Bələdiyyənin qəbuluna düşəndə rəisin ovqatı təlx 
oldu. Hiss elədim ki, öz-özünə düşündü ki, «Bu 
oğruluğumu hamı eşidəydi, amma qələmi gözünə 
girən bircə Qələm eşitməyəydi: Bu fikrindən sonra: 

- Gəl qardaş oğlu, gəl! Əyləş görüm nə var, nə 
yox? 

 - Sağ olun Oruc müəllim, yaxşıyıq. 
- Xeyir ola, cənab Qələmli? 
-Bağışlayın Oruc müəllim, Bu şikayət 

məktubunda bir balaca da olsa qanınızı qaraldan, 
şikayəti nəzərinizə çatdıracam. 

- Onsuz da harada olursa, olsun hər addımda 
adamın qanını qaraldırlar, buyurun! 
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-Oruc müəllim bu şikayət məktubunda bizə 
yazırlar ki, Siz, cənab Bələdiyyə rəisi dövlətdən on 
beş maşın asfalt çıxarıb yenicə tikdirdiyiniz  villanızın   
həyətinə  asfalt  döşəmisiniz.   Sizə  onu  da xatırladım 
ki, bu şikayət məktubunu şəxsən icra başçısının özü 
də istəmişdi, onda bir çıxış yolu da tap ki, məndə 
sudan quru çıxım. 

-Əşi, bircə ölümə çarə yoxdur, qalan şeyin 
hamısına çıxış yolu vardır. 

- Bəs o, çıxış yolu nədir? 
- Rəis, bunu sahə əməliyyat müvəkkili də bilir. 
- Nə danışırsan? 
- Bəli! Onda siz belə eləyin, üç min verin ki, min 

dolları İcra başçısına, min dolları uçaskovuya, mini də 
özümə.  

Bələdiyyə rəisi əlləri əsə-əsə seyfdən üç min 
dolları çıxarıb mənə uzadanda: 

- Yalvarıram Qələmli yoldaş elə elə ki, bir də 
şikayət zad olmasın! 

Pulu cibimə qoyub, «Baş üstə!» - deyib dabanıma 
tüpürdüm. Redaktorumuz çox arif adam idi, istədim 
ki, həmən günü ona bir qonaqlıq verəm. O, məni 
qabaqlayaraq: 

- Mən haram pulla çörək yeməmişəm, yemərəm 
də! 

- Cənab redaktor siz niyə elə başa düşürsünüz? 
- Ə qurumsaq sənin nəfəsin də rüşvətin hesabına 

gəlib gedir, bilmirəm? Səni hər yerdə hədələyirlər 
ayağın büdrədisə, səni zaşişat eləsəm mən it oğluyam, 
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bu işlərini yığışdır, yoxsa səni it kimi qovacam nə 
səndən, nə də ki, prezident aparatındakı dayından 
qorxmuram, eşitdin? 

Düzü mən köpək oğlunda da günah yoxdur. 
Camaatımız elə vərdişə düşüb ki, özüm istəməsəm də 
(amma çox yerdə daşdan qamqalaq çıxaran kimi 
çıxardıram) pulu cibimə zorla basırlar neyniyəsən 
hamının qrexi var... Redaktorun sözündən sonra 
özüm-özümə quyu qazmağımı başa düşürdüm. 
Rayonun elə bir yeri ..qalmamışdı ki, burnumu 
soxmayım. Çox yerlərə şikayət ərizəsini özümdən 
quraşdırırdım. Son vaxtlar mənə təzyiqlər olunduğunu 
da bilirdim, hətta məni ölümlə də hədələdiklərini 
eşitmişdim. Evə də başımı soxa bilmirdim. Arvad it 
təki, əl-ayağımı yeyirdi ki, «A köpək oğlu səni 
tutsalar möhtaclıq zəmanəsində bu küçüklərini kim 
saxlayacaq? Adam da tutduğu yerdən kəsərmi, adam 
da belə bir dövrdə özünə bu qədər düşmən qazanarmı? 
Qələmin əlindən düşsün ay Qələm, o qələmini əlindən 
alıb gözünə soxmasalar mən it qızıyam! Evdəki dava-
dalaşdan sonra heç cürə oğul-uşağın üzünə baxa 
bilmirdim. Rüşvət almaq məni insanlıq çərçivəsindən 
çıxarmışdı, xasiyyətimdən də əl çəkə bilmirdim. 
Nəşriyyatdan evə qayıdırdım. KJV-nin sürücüsü yolda 
məni görcək tormozu düz yanımda basdı. Onunla eyni 
sinifdə oxumuşduq. Uşaqlıq illərimizdən xeyli 
danışdıq, dedik-güldük. Mən  tutduğum  yerdən 
kəsdiyimi -  uşaqlıq xasiyyətimdən yenə də əl 
çəkmədiyimdən ona danışdım, kimdən nə qədər rüşvət 



 134

aldığımı özü də ilan dilimi necə işə saldığımı, 
qırsaqqız olub necə yapışdığımı uşaqlıq dostuma 
danışdım. Aramız onunla çox açıq idi. Hər ikimiz elə 
uşaqlıqdan sirr saxlayan deyildik. Gömrükxana 
idarəsinin yarısında mən düşdüm. Bu qurumun 
anbarına getməli idim. Anbarın harada yerləşdiyini 
öyrənib ora yollandım. Bığ yeri yenicə   tərləmiş.   
cavan   bir   oğlan   dedi   ki,   rəis   otağında 
məşğuldur.  Vəsiqəmi  göstərən  kimi  məni  rəisin  
yanına  buraxdı. Salam-kalamdan sonra rəisə dedim 
ki, Sİzdən redaksiyaya şikayət ərizəsi daxil olub, 
onları açın yoxlamalıyam. 

- Hansı yolla gəlibsən o yolla da qayıda 
bilərsiniz.  

Siz Qələmli ilə belə danışırsınız? 
-  Bəli, səni tanıdığıma görə, belə danışıram. 
-  Gəlin anbarın yanında danışaq bura ofisdir. 
-  Gedək! 
- Demək Siz özünüzü pullu adam hesab edib 

rayon qəzetinə məlumat verməkdən boyun 
qaçırırsınız? 

-Bəli, amma eşitmişəm ki, lap fırıldağın 
fırıldağısınız. Ona görə də... 

- Unutma ki, mənə də Qələmli deyərlər, anbarı 
açmazsan zorla açdıraram və yoxlama apararıq, sonra 
eşidərsən ki, sabah sənin də şələ-şülən xoruza 
yüklənib. 

Sanki daş qayaya rast gəlmişdi. İş o yerə gəlib 
çatdı ki, bir-birinə söyüş də söydülər və anbar müdiri 
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hirslənib Qələmlinin qələmini əlindən alıb düz sağ 
gözünə soxdu. Müdir qələmi necə zərblə vurmuşdusa, 
qələmin ucu o biri tərəfindən çıxmışdı. Qələm elə 
yerindəcə ürəyi tab gətirməyib öldü. Polislər anbar 
müdirini həbs elədi. 

... Hüzr yerində qadınlar üçün ayrı, kişilər üçünsə 
ayrıca mağar qurulmuşdu. Qadınlardan kimidisə dil 
deyib ağlayırdı. 

-Vay evim yıxıldı, çırağım söndü. Mən dili 
qurumuş dedimmi: «Qələmini əlindən alıb gözünə 
soxacaqlar bu işindən əl çək, əl çək! Sözlərimi 
şeytanlar Tanrıya nə tez çatdırdılar? İla.. hi... hi... hi... 
i! 

Bələdiyyə rəisi Oruc bu ağlaşmaya dözməyib 
bayıra çıxıb, siqaret yandırıb, «Çəngəl» satirik 
qəzetinin redaktoru ilə danışmağa başladılar. Oruc 
sükutu pozaraq: 

Bu da vzyatkanın sonu! 
Altı aydan sonra anbar müdirinin məhkəməsi 

oldu. 
Məhkəmə zalı camaatla dolu idi. Yalnız 

mərhumun arvadı gözə dəymirdi. Deyilənə görə o 
məhkəməyə çağırış vərəqəsi gətirənə demişdi: 

-Mən getsəm elə döy məhkəmədə ərimi dirildəm, 
onsuz da ulu Tanrı ona ömürlük cəzanı verdi... 

-Qalxın ayağa, Hakim gəlir!  
Bu gün məhkəmənin sonuncu günü olduğundan 

hökmü oxumazdan əvvəl üzünü məhkuma tutaraq: 
- Rica edirəm son sözünüzü buyurun! 
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- Möhtərəm hakim! Adam öldürdüyümə görə 
mənə 15 illik həbs cəzası yox, ömürlük cəza verin, 
ömrümün son dəqiqələrinə qədər əziyyət çəkməyə 
razıyam, amma razı qalmaram ki, Qələmli kimi bəzi 
aramızda olan «Burada mənəm, Bağdadda kor 
Xəlifə...» deyən jurnalistlər müstəqil 
Azərbaycanımızın dövlət quruculuğu adına ləkə 
gətirsinlər, onun gələcəyinə barmaq arası baxsınlar. 
Men özüm də müxbirəm. Rüşvət almaqla jurnalist 
adına ləkə gətirənlərin ucbatından mən utandığımdan 
öz ixtisasımla işləməyi özümə rəva bilmədim. 

Qanun qanundur. Hökm oxunandan sonra 
polislər anbar müdirini cəza çəkmə müəssisəsinə 
apardı, amma eşitdim ki, camaatın çoxu: «içində 
Vətən sevgisi olan müxbirlərin hüququnu müdafiə 
edən tapıldı. Qələmli kimi müxbirlərin heç biri öz 
əcəlləri ilə ölmürlər, onlar ya terrorun qurbanı olurlar, 
ya da ki, rüşvətin! Bu kimi söhbəti də fermer 
təsərrüfatı müdiri Rüstəmov Bələdiyyə rəisi Oruc 
müəllim əllərindəki lapatkayla Qələmlinin qəbrinin 
üstünü torpaqla örtən vaxtı danışırdı. Rüstəmov 
Oruca: Kişi olan kəs bu möhtaclıq zəmanəsində 
rüşvətlə yaşamamalı öz Allahına güvənib yaşamalıdır 
ey! Budur bax rüşvət alanların eybini əlimizdəki 
lapatkayla torpağa atıb birdəfəlik örtürük... 

İsinmədim istisinə 
 
Məhkəmə sona çatandan sonra Kərəmin qoluna 

qandal keçirib cəza evinə göndərdilər. Cəza evində 
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yorğan-döşək, balış üzləri və bir də əl-üz silmək üçün 
dəsmalı qoltuğuna verib zondakı 8126 nömrəli 
kameraya göndərdilər. O, içəri girəndə bu nömrənin 
sakinlərindən biri: 

-  Hər halda bura "xoş gəldin" demək olmasa da, 
bu sözləri deməyə məcburam. 

-    Sağ olun! 
- Yeriniz yuxan mərtəbədədir. Şey-şüylərinizi 

qoyub stola yaxınlaşın, çayımıza qonaq olun - 
deyəndə Kərəm cəza evində cəzalarını çəkənlərə 
yazığı gəldi və onların səxavətlərinə az da olsa, qibtə 
elədi. 

-  Hə, danış görək niyə düşmüsən? - deyəndə 
boyca hamısından hündür görünən biri; sual verənin 
təpəsinə birini ilişdirərək: 

-    Dayan da, çaqqal, qoy bir stəkan çay içib 
özünə gəlsin - deyib yenə də vurmaq istəyirdi ki, 
yanındakıların biri qolundan tutub: “Aya, sağ olmuş 
sənin zərbənə o, dayana bilərmi, ölüb eliyər, əlində 
qalar, işin olmasın, bilmirsənmi ki, o, hər gələni elə 
həmən anda sorğu-suala tutmağı xoşlayır, o da elə 
xəstədir neyniyəsən?..” 

Həftələr bir-birini əvəz elədikcə, Kərəm də 
zondakı insanlarla daha yaxın isti münasibətdə olurdu. 
Onlar bir-birini lap yaxından tanıdıqdan sonra Fərman 
adlı otaq yoldaşlarından biri xahiş elədi ki, başına 
gələni bizə də danış, o da "Baş üstə!" - deyib başına 
gələnləri zondakılara belə nəql elədi: 

-  Zəmanə çox etibarsız olduğundan mən də 
başqaları kimi qəpiyi-qəpikdən ayırmadan gələcəyimi 
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yenidən qurmaq üçün pul yığırdım, arvad da bazarda 
mal satırdı, heç şeydən də korluğumuz yox idi, 
uşaqlarımız da xırda idi, fikirləşdim ki, uşaqlar 
irilənməmiş başıma bir çarə qılım, yekələndə qayğılan 
da çox olacaq. Ali təhsilim olsa da, kimdir dərdimdən 
yanıb işə götürən? 

- Onun orası elədir arxan olmadısa, indi yaşamaq 
Allahın zülmüdür. - yekəpər onun ağzından birini 
vurub: 

-  Mumla da! Qoy danışsın görək bu fağır nəyin 
qurbanı olub? - deyəndə hamı sakitcə Kərəmi dinlədi. 

- Əşi dünyanın hər bir yerində də camaat 
böhranla üzləşsə də, heç yerdə bizimki tək özbaşınalıq 
olmaz. Rayonlarda nə qədər iş yerləri varsa, hamısı da 
rayon rəhbərlərinin qohumunundur, kimdir başqasına 
iş verən? Nə baş ağrısı fikirləşirdim ki, yığdığım bu 
iki yüz min manatla ya işə girərəm, ya da bir 
restorandan zaddan alıb başımı birtəhər hərləyərəm. 
Polis Akademiyasını qurtarmışdım baxıb gördüm ki, 
bu yığdığım iki yüz min manat bəzi iş düzəldən 
məmurlarımız üçün heç semiçka pulu deyil... 

- Aya yemiyin Aldasızlar, necə qudurublar ey? - 
demişdi ki, yekəpər yenə də yumruğunu 
düyünləyəndə hamının diqqəti sual verənə zilləndi. 
Kərəm sükutu pozaraq mən ali təhsillə işləməyimdən 
yayındım, bildim ki, mən bu məmur özbaşınalığı 
dövründə indiki padoş üzlülərlə heç cürə ayaqlaşa 
bilmərəm. Bu vaxt növbətçi polis başımı fortuçkadan 
içəri salaraq: "Hamınız yeməkxanaya!" - deyib nahar 
vaxtı olduğunu bildirdi. Məhkumlar nahar etmək üçün 
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yeməkxanaya girdilər. Kimsə zalda ucadan çığıraraq: 
- Bəsdir bu qədər köhnəlmiş, sovetin vaxtından 
qalmış, anbarlarda kiflənmiş makaronlardan, bizə 
yedirtdiniz. İçindən barmaq boyda qurdlar çıxan 
yeməklərdən bizi lap iyrəndiniz. Azadlıqda azına 
korluq çəkirdik, burada da çəkək, hə?.. 

Kimsə yerindən:  
Öl yerində sən dillənəndə guya hamımıza kabab, 

şərab verəcəklər, yüzdə özünü boğ görəcəyin elə 
budur ki, budur, ruslar demişkən: "Nə qədər 
yüksəkliyə hoppansan da qursaqdan yuxan hoppana 
bilməzsən! Odur ki, hamı kimi sən də türmə həyatı ilə 
razılaş yoxsa!.." 

Səs-küyə görə məhkumlar nahardan otaqlarına 
gec gəldilər. Zonda yaman çaxnaşma düşmüşdü. 
Kərəmin söhbətində tez-tez suala verən keçəl Əhmədi 
də bir adamlıq kameraya salmışdılar. Kərəmin ona 
yazığı gəlsə də, neyləməli, Turmənin öz qanunları 
var...  

Bir həftədən çox vaxt keçmişdi, Kərəmin dostları 
onun ətrafına cəm olaraq: 

- Hə polis qardaş sonra nooldu, danış görək - 
deyəndə Kərəm bir "Astra" yandırıb söhbətə başladı. 

-    Nə baş ağrısı yığdığım pulun hamısını 
qaldırıb bir quşçuluq ferması aldım, üç il qulluq 
elədim, xeyrini görmədim, gündə əllisi ölürdü, 
rayonun bütün baytar həkimlərini fermaya tökdüm, 
lazımi dava-dərmanlar aldım, yenə də xeyri olmadı, 
işçilərimin də əmək haqlarım verə bilmirdim və mən 
fermanı satmaq qərarına gəldim. Qismət adlı bir 
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sahibkar fermanı məndən aldı, amma pulumun dörddə 
birini verdi və məni də umuddu elədi ki, "Borclu 
borclunun sağlığım istər!.." Aldanıb mən də həmin 
sahibkara satdım. Qardaş dünyada nə qədər daşürəkli, 
padoş üzlü insanlar varmış? Sanki daş qayaya rast 
gəlibmiş. Verdiyim pulu çıxara bilmirdim ki, 
bilmirdim. Orasını da deyim ki, əldən-ələ nə qədər 
fərq varmış. Elə bil ki, mən aldığım adamın əlində 
din-bərəkət yoxmuş. Amma məndən alan sahibkar 
fermaya necə qulluq eləmişdisə, xoruzların səsi qulaq 
batırırdı, hələ öyrəndim ki, Qismət nəinki öz 
rayonumuzu hətta qonşu rayonun da tələbatını 
yumurta və toyuq əti ilə ödəyirmiş. Qismət müəllim 
rayon məhkəmə sədrinin qardaşı idi, onun İcra 
Başçısına da qohumluğu çatırdı. Qismətin bir sözünü 
iki eliyən yox idi, ona görə də o Türkiyədən, 
Almaniyadan əla keyfiyyətli, bahalı yemlər gətirirdi. 
Sahibkarın həm də 500-dən çox iri buynuzlu mal-
qarası vardı. Sahibkar mən verən fermanı da satıb 
yerinə iki yüz baş sağılan mal almışdı. Toyuq 
fermasının yerində elə tövlələr tikdirmişdi ki, gəl 
görəsən. Burada yüzdən çox işçi çalışırdı. Bura sanki 
imperiya dövrünün sovxozunu xatırladırdı. Sahibkar 
elə qayda-qanun yaratmışdı ki, fermanın həndəvərinə 
quş da qona bilmirdi. Elə olurdu ki, mən pulumu 
istəmək üçün gündə iki dəfə gəlirdim, amma "Tövləyə 
yaxın gəlmə, ayağınla dabaq xəstəliyi gətirərsən!" 
deməklə məni sahibkarın yaxınına buraxmırdılar. 
Amma orasını da deyim ki, rayon icra başçısı, polis 
rəisi, məhkəmə sədri və başqa məmurlar rayonun ən 
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gözəl xanımları ilə yalnız burada - sahibkarın xüsusi 
zövqlə hazırladığı "Qismət" adlı kafedə kef çəkərdilər. 
Mən bu üç ildə pulumu almağa gələndə hansı 
haqsızlıqları görmədim ilahi? Sahibkar Qismət üç il 
idi ki, məni süründürürdü, pulumu vermək istəmirdi, 
mən hər şeydən əlimi üzmüşdüm. Hər dəfə də mənə 
başqalarının vasitəsi ilə bildirirdi ki, malları satıb 
verərəm!" Bu nə qədər təkrar oluna bilərdi. Rayonun 
elə bir əlaqədar təşkilatı qalmamışdı ki, öz dərdimi 
ərizə ilə bildirməmiş olum. 

Amma nə xeyri? 
Nəzarətçi bildirirdi ki, hamı akt zalına toplaşsın 

maraqlı tədbir var axırda şəhərdən gəlmiş meyxana 
ustalarını konserti olacaq. Meyxanaçıları daha 
yaxından görmək üçün hamı çalışırdı ki, qabaq 
cərgədə özlərinə yer tutsunlar. Rəsmi hissə qurtarana 
qədər məhkumlar sanki bezmişdilər - bədii hissəni 
görmək üçün yerli-yersiz səs salıb aranı qatmağa 
çalışırdılar. Söz xiridarlarının özlərinin canlı görən 
məhkumların gurultulu alqışları səngimək bilmirdi. 
Bədii hissə o qədər maraqlı keçdi ki, hətta 
məhkumların çoxu səhnəyə çıxıb söz xiridarlarına 
dəstək verib onları təqlid elədilər. Konsert üç saatdan 
sonra sona çatdı. 

Şöbəyə xidmət edən nəzarətçi otağa daxil olub 
məhkumlardan birini muştuluqladı ki, sabah azadlığa 
buraxılırsan. Odur ki, bu otaqda qalan Kərəmin 
dostları sevinərək "Onun sağ əli bizim başımıza!" - 
deyib xudmani bir süfrə açdılar. Kərəm gördü ki, 
burada nə gözəl qayda-qanun vardır. Azadlıqda 
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tapılmayan nemətlər burada asanlıqla tapılır. Onlar 
məzəli lətifələr, söhbətlər, danışaraq deyib-güldülər, 
yeyib-içdilər, kef çəkərək gecələməyə başladılar. 
Sabah da yerlərindən qalxaraq, hərədən 20 manat 
yığaraq: "Kişi evlərinə gedir, qoy uşaqlarını 
sevindirsin!" - deyib xərclik verdilər. Kərəm 
məhkumların mehribanlıqlarına çox sevindi, onlar 
öpüşüb ayrıldıqdan sonra hamı keçib kravatlarına 
uzandılar və kimsə: "Hə, Kərəm söhbətini elə!" - 
deyərək sükutu pozdu. 

Sahibkar o qədər varlanmışdı ki, heç kimi də 
saymırdı, fələyə kələk deyirdi, bu da səbəbsiz deyildi, 
o. İcra başçısına, rayon polis idarə rəisinə, - 
məhkəməsinə arxalanırdı. Bu kasıbçılıq dövründə bir 
kasıbın əlini tutmurdu. Mənim halal yüz əli min 
manatımı da beşinci il idi ki, süründürüb vermək 
istəmirdi, hər dəfə də başından əkirdi. Özümə söz 
verdim qərara aldım ki, onu öz əlimlə öldürməsəm 
ürəyim soyumayacaq. Odur ki, evdə saxladığım beş 
min manatı da götürüb silah alverçisinin yanına 
yollandım. Orasını da deyim ki, gorba-gorun 15-20 
tele-axranı vardı. Heç cürə yaxın düşə bilmirdim. Və 
bir gün rayonun "Qismət" şadlıq sarayında toyda 
oldum, amma toya gecikmişdim. Zalın ən görkəmli 
yerində oturan Qismət məni görcək "Kərəm qardaş, 
sən Allah gəl elə düz mənim yanımda otur!" deyəndə 
hiss elədim ki, lül qənbərdir. Tele-axranları qalxıb 
mənə yer verdilər. Qismət araq içdikcə mən də 
borjomi içirdim, gördüm ki, axranlar da dəmdir, 
mənim "Barjomi" butulkasından süzdüyümə heç kim 
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fikir vermir. O, bütün sağlığını adıma bağlayırdı ki, 
Kərəm belə oğlandı, heç kim bu qədər gözləməzdi, 
amma Kərəm məni gözlədi. O, o üzümdən, bu 
üzümdən öpürdü. Hiss edirdim ki, məni hərifləyir. 
Qismət mənə dedi ki, gəl bir "perekura" - çıxaq. Lap 
ürəyimcə oldu. Belə yerdə deyərlər ki, "Keçinin əcəli 
çatanda, çobanın çomağına sürtünər!" Qismət məni 
yenə  şirin dilə tutdu: Kərəm qardaş, indiyədək 
gözləmisən, çox sağ ol, indi mənə möhlət ver ki, 
mallarımdan satıb pulunu qaytarım! Mən də qılığına 
girib şadlıq sarayından bir qədər də uzaqlaşdırdım, 
birdən ayağı daşa ilişərək yıxıldı. Mən sol ayağımla 
qarnından basıb qoymadım qalxa, sağ əlimlə 
qoynumda gizlətdiyim tapançanı düz ağzına dirəyib 
bütün güllələri ağzına boşaltdım. 

- Uf əllərinin ağrısını alım deyə - otaqdakılardan 
biri gəlib Kərəmin əllərindən öpdü və "Arxalı 
köpəklərin aqibəti elə belə də olmalıdır!" Vecinə də 
alma 10 il alsan da, sən türmənin qanun-qaydalarına 
görə cinayətkar sayılmırsan. Sən əsl qəhrəmansan. 
Azadlıqda kasıb-küsubların başında Fironluq 
eliyənlərin yeri bura olsa da, heyf ki, onlar cəhənnəmə 
vasil olurlar. Onlar ölməyib bura düşsələr, bilirsən 
onlara nə əzab-əziyyətlər verilərdi? 

Nəzarətçi bildirdi ki, sabah açılır tez olun yatın, 
az çərənniyin... 
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Ər-arvad söhbəti 
Ər: - Yatıbsanmı arvad? 
Arvad: - Yox! Elə bil ki, yuxum ərşə çəkilib! 
Ər: - Mən də elə sən gündəyəm, nədəndir 

görəsən? 
Arvad: - Bilirsənmi nədəndir? 
Ər: - Yox! 
Arvad: - Gözünü yaxşı aç bir dünyaya bax. Hər 

yerdə ölüm-itim, ah-nalə, saç yolmalar, bomba-mərmi 
səsləri. Səncə ay kişi bu ölüm kabusu qoyarmı ki, ata-
ana rahatlıq tapıb bəxtəvər anlar yaşasın?  

Ər: - Heç vecinə də alma, ay rəhmətliyin qızı, bu 
dünyanın dərdi sənəmi qalıb? Qoy ölümə sevinənlər, 
dovşana qaç, tazıya tut deyənlər, bomba, snayperlə, 
avtomatla zarafat eləyən başdan qrijaların özləri 
utansınlar, yaxşı deyiblər: "İt-itin dişinə dayanar", 

"Bizi çalmayan ilan yüz yaşasın." Bütün dünyaya 
baxanda, dədəmin goru haqqı cənnəti məkan dediyin 
elə bizim ölkədir. Arvad: - Burasını lap düz deyirsən. 
Bircə bu dığalardan da yaxamızı qurtarsaydıq, 

Mirmöhsün Ağanın məscidində aparıb bir qurban 
kəsərdik.  

Ər: - Ağızından Allah eşidsin, nəzirini də Allah 
qəbul eləsin.  

Arvad: - Bu dava-zad kəsilsəydi, onda görərdik 
ki, bizim bu təsadüfü məmurlarımız 
süründürməçilikdən, rüşvətxorluqdan,   yerlibazlıqdan   
əl çəkib Respublikamızı dünyəvi - demokratik ölkələr 
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sırasına çıxarıb ulu öndərimizin arzu və diləklərini 
həyata keçirəcəklər yoxsa?.. 

Ər. - Səni inandırım yeri-göyü yaradan o bir 
Allaha ki, istər Qarabağ probleminə, istərsə də bütün 
dünyəvi aqressiv məsələlərə birdəfəlik son qoyula, 
dünyada əmin-amanlıq yarana, yer üzü yağ-bal içində 
üzə, inanmıram ki, bizimkilər bizə bir gün ağlaya. 
Arvad: - Niyə?  

Ər: - Çünki, arvad, qarşısı alınmır deyə 
ölkəmizdə elə padoş üzlü, rüşvətxor gənclər yetişir ki, 
böyüklərə... Onlara qalsa, qapılarına yazıb 
yapışdırarlar ki, "Pulun yoxsa idarəyə girməyin xeyri 
yoxdur..."  

Arvad: - Bəs axırımız noolacaq? Ay kişi? 
 Ər:- Allah bilir! Sən bir fikir ver, mən şəhid 

atasıyam, üç oğlum da subaydır(onların taylarının 
hərəsinin iki-üç uşaqlan var). Dövlət bizə torpaq 
sahəsi vermir ki, uşaqlarımıza ev tikək, evləndirək, 
əlini çörəyə çatdıraq ki, Allah qarşısında günah sahibi 
olmayaq, rayonumuzda da elə idarə rəhbəri qalmayıb 
ki, qapısını gündə iki-üç dəfə döyməyim, amma nə 
xeyri yüz də döy!  

Arvad: - Bəs nə cavab verirlər, ay yazıq?  
Ər: - Heç idarə rəhbərlərini yerində tapıram ki, 

katibələrini də elə öyrədiblər ki, günün hansı anında 
getsən, deyirlər ki, ərazidədir.  

Arvad: - Bəs prezidentə zada yazdığına nə cavab 
verirlər?  

Ər: - Arvad, də deyin goru haqqı şikayət ərizəm 
ki prezidentə çatsa, inanıram ki, o, bizə bir gün 
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ağlayar, amma çox təəssüfki, məktubumuz ona çatmır. 
Və beləliklə aşağı instansiyalar dövlətlə xalq arasında 
bir inamsızlıq yaradırlar...  

Arvad: - Bəs bizim qəsəbənin bələdiyyəsi lobbaz 
Əli nə deyir?  

Ər: Əvvəlkilərin atasına min rəhmət. O, özünə 
elə güvənir ki, heç olmayan kimi, kişinin oğlu açıqdan 
açığa deyir ki, pulunu ver, istəyirsən bir hektar torpaq 
verim. 

  Arvad: - Ay kişi, çox da dərinə getmə, Lobbaz 
dediyin özünə güvənirsə bil ki, kiməsə arxalanır. Səni 
izlə-bibizin arasında elə ləkələyər ki, inan Allaha 
əlifini yanılarsan. İndi elə zəmanədir ki, böyük 
rəhbərlərdən yox, təsadüfi məmurlardan, arxalı 
köpəklərdən, keçəl Həmzələrdən, aftafa   
daşıyanlardan, sabunsuz girənlərdən qorxmaq 
lazımdır!..  

Ər: - Ay rəhmətliyin qızı, xoruzlar banlayır, 
sabah açılır, bazara getməliyəm, qoy gözümü bir xoru 
aldadım.  

Arvad: - Yat, ay kişi, yat, yuxun şirin olsun. 
Onsuzda nə qədər qeybət eləsək də, dərdimizə çarə 
tapa bilməyəcəyik.  

Ər: - Niyə tapa bilmirik? Arvad: - Ona görə tapa 
bilmirik ki, ölkəmizdə hərə öz bildiyi kimi iş görür. 
Vahid inam olsa, yaşamağa nə var ki?                                         

Ər: - Yəqin, hamı da bizi kimi düşünür!..                        
Arvad: - Ay kişi, eldə belə bir məsəl də var, 

deyirlər ki, "Nə qədər ki, qara köpəklər qapıdadır, 
qonaq içərini batıracaq", yıxıl yat, sabah açılır!... 
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Beşikkərtmə 
 

Qəmbər bir neçə il idi ki, tüfeyli həyat sürürdü. 
Arvadından  boşandıqdan sonra kəndə qərar tuta 
bilmirdi. Qəmər də boşandıqdan sonra “Bakıda 
ulduzlar daha gur paylayır”- deyib Bakıya bacısının 
yanına gedir. Bacısı onu heç də yaxşı qarşılamayaraq: 
“ Eh bajın ölsün, sənin də qundağına  gün doğmadı”-
deyib. Qəməri qonaq elədi.  

Qəmbər bəzən özünü danlayırdı ki, “Əşşi, 
oxuyurdu  cəhənnə oxusun, gora oxusun nahaq 
boşandıq. O, xəyaldan ayrılmaq üçün kafeyə girdi və 
bir “çubuş” sifariş elədi.O,butulkanı açıb stəkana 
süzüb,başına çəkdi, xiyar turşusunu iyləyib yerinə 
qoyub siqaret yandırıb anasının danışığını  yenidən 
xatırladı: 
     - A bala sənlə Qəmər ikinizdə eyni gündə anadan 
olmusunuz. Elə doğum evindəcə şərtləşib sizi elədik, 
beşikkərtməsi. Qəmbər siqaretin tüstüsünü başı 
üzərinə üfürərək. Bir bunların ağılına  bax ki, dünya 
XXI-əsrdə yaşayır, bizim anaları da köhnəliyin 
quyruğundan yanışıb həyatımızı bədbəxt elədilər. Ay 
sağ olmuşlar, qoysanız bu azad dünyada kim kimi 
sevir-sevsin, bu nəydi beşikkərtməsini soxdunuz 
ortaya bu  da nəticəsi-deyib siqareti sümürə-sümürə 
bayıra çıxdı. O, yol üzünü ali məktəb illərindəki sevgi 
məcaralarını xatırladı və için-için ağladı. Yox!Mən 



 148

burada qala bilmərəm mən də Bakıya gedəcəm onun 
nəfəsini Bakıda hiss edəcəm... 
     Qəmər Qəmbərdən  ayrılan gündən içgiyə qurşanır. 
Pulu çox vaxt olmadığından ondan bundan 20-30 
qəpik alıb arağın ən ucuzu olan çubuş alıb içib, 
Qəmbər deyə çağırardı. O, Bakıya gəlib heç kimə yük 
olmamaq üçün  tüfeyli həyat sürüb günlərini şəhərdəki 
zibil qutularının yanında şey-şüy  axtaranların yanında 
keçirər, gecələr də onlarla bərabər binaların altındakı 
zirzəmilərdə yatardı. Beləcə 3-4 il idi ki, tüfeylilərlə 
yaşayırdı. Bir gün tüfeylilərin birinin ad günü idi. 
Onlar yığışdığı  evdə bir televizor, bir stol 2-3 dənə də 
stulları var idi ki, onları da zibillikdən yığmışdılar ki, 
bir yerə yığılanda  otura  bilsin. Süfrədə araq, kolbasa, 
sarımsaq çörək siqaretdən başqa heç nə yox idi. 
Məclisin “şirin” yerində tüfeylilərdən biri: “Acsanız 
əə o, televizoru görək” “Yaxın Şərqdə “vəziyyət 
necədir?” –deyəndə ev yiyəsi televizoru açdı. Aparıcı 
elan edəndə ki, “Əmiqızı!” mahnısı ifa edir Qəmər 
Nəğməkar! -deyəndə tamaşaçıların gurultulu alqışları 
on dəqiqəyə qədər davam elədi. Qəmər də nə Qəmər?! 
O, səhnəyə sanki lüt çıxmışdı. Mahnı oxuduqca ritmə 
uyğun elə oynayırdı ki, hamının ağzı açıq qaldı. Ad 
günü keçirənlər hərəsi bir yandan: Ləvənd  qızının 
fiqurasına bax, sən Allah! Başqa birisi, elə bil heç kişi 
əli dəyməyib, daha birisi; elə bir arvadı buraxanın 
görəsən ağılı varmı? başqa biri, amma nə kasıb 
malıdı? deyəndə gördülər ki, Qəmbər huşsuz yerə 
uzanıb. Ad günü keçirənlər bir-birinə dəydilər. Su 
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gətirin!-deyə çağıranda biri hamama girib vannadan 
bir stəkan su gətirdi, pəncərələri açdılar ki, evdəki 
siqaret tüstüsü çəkilsin. Qəmbərin üstündən geydiyi 
pencəyi soyunduranda, cibindən foto şəkil düşdü. 
“Həmkarları gördülər ki, bu Qəmbərin ailəvi şəkilidir 
televizorda oxuyan da elə onun arvadı imiş. Qəmbərin 
dostları mat qaldı. Qəmbər də özünə gəlib ürəyində: 
    - Köpək qızı axır ki, pis niyyətinə çatdın. Kənddə 
toy olanda, tanıdı-tanımadı, yuyulmamış çömçə kimi, 
soxulardın ortaya ki, “sən Allah qoy bircə mahnı 
oxuyum!” Elə sənin bu oxumağın həyatımızı bədbəxt 
elədi də!” -deyib əvvəlcə yüz qram araq, sonra da bir 
siqaet yandıranda başa düşməyənin bir: Onu 
boşayanda kişidimi əə? -deyəndə rusun biri “Zatqnıs 
ey!” Sənin arvadın guya ondan əskik olub? Kimsə 
yerindən “Ayaği sürüşkən idi, pis yola baxırdı döyüb 
xəstəxanalıq eləmişdi, ona görə3 il yatdı arvadı da 
dözmədi çıxdı.” Bəs səninkinə nolmuşdu? -deyə 
yenicə özünə gəlmiş Qəmbərdən soruşanda özünü 
eşitməməzliyə vurub stəkan dolu arağı başına çəkdi. 
Qəmər Nəğməkar  ikinci mahnını ifa etmək üçün 
səhnəyə çıxdı və: “İndi də sizin üçün” “Ey həyat sən 
nə qəribəsən” mahnısını oxuyacam-deyəndə 
gurultudan qulaq batdı. O, mahnını elə gözəl 
oxuyurdu ki, zaldakılar deyil tüfeylilər ağlayırdılar. 
Tüfeylilərdən biri “Köpək qızı bu mahnını sanki bizim 
yaralarımızı təzələmək üçün oxuyur, doğrudan da 
həyat necə də qəribə imiş. Dünənimizə baxsaq görərik 
hamımızın ağıllı, kamallı, fərasətli, ər sevən, oğul-
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uşaq sevən, ailə qədri bilən  arvadlarımız olub ya 
qısqanclığımız ya da ki, içki düşgünü olmağımız bizi 
bu günə düşrüb tüfeyli həyat sürürük. “Özü-özünə 
eləmiyənə, el yığılıb eliyə bilməz! “Atalarımız bu 
ölməz kəlamı sanki biz –tüfeylilərə deyib. Öz 
həyatımızı özümüz yıxmışıq deyə it kimi o zibil qabı 
mənim –deyib Bakını dörd dolanırıq, hamımız da ali 
təhsilli, gözəl  peşəkar. Kimsə yenə replika ataraq: 
“Ay tupoy nahaq demirlər ki,“yaxşı sənətkar alkaş 
olar”. Ayaq üstə dura bilməyən tüfeylilərdən biri; 
Buna bax ey, bu da bəxtindən gileylənir, bəxt neyləsin 
ey? Sən ki, ölkəmizdə ən tanınmış zərgər idin, pulun 
üstünə sel kimi axırdı, hər məhlədə bir arvad 
saxlayırdın axırın nooldu ay bədbəxt? Sən də oldun 
bizə tay, pulun da getdi, arvadların da!  
    - Ay yazıq sən voobşe mumla! Sənin dərdin daha 
dözülməzdir. Sən də gözəl-quşu  gözünnən vuran 
hərbiçi idin. İçkiyə, qumara qurşanıb ev eşiyi, bağ-
bağçanı satdın bunlar cəhənnəm. Arvadı qumara 
qoyub uduzdun ay tupoy, indi də ondan bunda 20 
qəpik alıb “çubuş”a verib ötən günlərin xəyalı ilə 
yaşayırsan. 
     -Durun gedək axşama 3-4 araq alaq, axşam 
“Ulduza Yaxın” verilişində deyirlər, Qəmər 
Nəğməkar çıxış edəcək. Tüfeylilərə qoşulub Qəmbər 
də çıxdı və hərə bir zibil qutusunun üstünə cumdu. 
Kimin əlinə nə keçdi; dəmir-dümür, mis alminium, 
şüşə butulkaları satıb axşama araq kolbasa, xiyar 
turşusu və s. alıb yığışdılar yenə bir yerə. Butulkaların 
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bir neçəsini, “çerez qorlo” vuraraq boşaltmışdılar, 
siqaret çəkən, iynə vuranda öz keflərində idi. Sonra 
biri öskürə-öskürə “ayə açın televizoru!”-deyəndə 
iynəni yenicə vurduran əlini uzadaraq televizoru açdı. 
Baxdılar ki, Qəmər hələ gəlib çıxmayıb. “Yəqin 
utandığından gəlməyib” -deyə səsi eşidildi. Verilişin 
yarısı getmişdi. Qəmər göz yaşları içində öz taleyini 
tamaşaçılara açıqlayırdı. 
    - Qızıldan teştin olunca, quruca bəxtin ola ki, 
çörəyini duza batırıb yeyib Allahına gündə də  min 
dəfə şükr edəsən. Mən də elə uşaqlıqdan bədbəxt 
olmuşam. Analarımız bizi də doğum evindəcə 
beşikkərtməsi eliyiblər. Məlumdur ki, bu da milyon da 
birini xoşbəxt edə ya yox. Həyat yoldaşım Qəmbər 
doğmaca əmim oğlu idi. O, ali təhsilli gözəl sənətkar, 
mən də evdar qadın. Tanrı bizə bir evladda verdi ki, 
ailəmiz daha möhkəm olsun. Ərim mahnı oxumağı 
götürmürdü, ərə gəlməmişdən əvvəl harada toy 
olurdusa, qaçıb ora gedib mahnı oxuyurdum. Ər evinə 
gedəndən sonra ərim məni qoymadı bayıra çıxmağa, 
özü də işləmədi, içkiyə qurşandı, o, qədər özünü 
ucuzlaşdırdı ki, adını qoydular “çubuş Qəmbər”. 
Tüfeylilər verilişə elə diqqət və maraqla baxırdılar ki, 
Qəmbər qapını necə açıb içəri daxil olduğunu 
bilmədilər. Aparıcı Qəmərə ənənəvi sual verdi: 
  -Qəmər xanım, əgər əriniz barışıq təklif etsə, 
barışarsınızmı? 
  - Düzü iki dəfə barışmışıq, xeyri olmayıb. Mənnən 
olsa barışmaram çünki, məni malı necə döyürlər o da 
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eləcə döyürdü o, günlər yadıma düşəndə, bütün 
bədənim ağrıyır. 
   -Döyülməyinizin səbəbi? 
   - Mahnı oxumağım, vəssəlam! Oxuyan xanımlara 
min cür zınqırov qoşularsa seravno onun biri doğru 
olur-deyərdi. Məndən olsa barışmaram amma... 
   - Bəs, nə amma? 
   - On beş yaşlı evdə qızım var. Başımı evə soxa 
bilmirəm. Evə girən kimi: “Atamı gətirdinmi?”- deyir. 
Daha başa düşmür ki, ata pulnan satılmır ki, mən də 
alıb gətirəm nə baş ağrısı atasızlığa dözə bilmir. 
    - Atası dururmu? 
    - Rayonda qaldı, xəbərim yoxdur. 
  Tüfeylilər biri yanında oturan Qəmbərin çiyninə 
zərblə vuraraq: 
    - Budur, döymü burda – “çubuş Qəmbər” stəkanın 
arxasını yalayır var dövləti spirtdir, it ölər, o, ölməz! 
Qəmbər də kövrələrək :” can balam, can –“deyib 
hönkür-hönkür ağladı və cibindən şəkili çıxarıb ortada 
duran qızı –Aysunu öpdü. 
    - Qəmər xanım, şaələr gəzir ki, Siz ən varlı 
müğənnilərdənsiniz. Ərinizdən ayrılalı bu on ildə necə 
oldu ki, bu qədər var dövlətə sahib oldunuz? 
    - İlk öncə mən xalqıma minnətdaram ki, xalqımız 
çalıb-çağıran olduğundan pullarını da xanəndələrə 
xərcləyir. İnandırım Sizi on ildə mənim qədər toyda 
oxuyan olmayıb, hər gün toyda, toyda! Toylarımızda 
ki, maşallah olsun ardı-arası kəsilmir və axşam saat 6-
dan başlayan toy gecə saat 3-ə kimi davam edir. 
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Bunun pulunu yığıb-yığşırmaqmı olar, arvad  bu 
qədər pulu nəyə xərcləməlidir ki,? Odur ki, əlimə 
keçəni ev-eşiyin bəzəyinə verdim “Ceep”-i də aldım 
ki, ayağımı yerdən üzə bilim... 
    Qəmbər “Ulduza yaxın” verilişindən öyrəndi ki, 
qızı-Aysu şəhərin 1№li məktəbində oxuyur. Qəmbər 
bir həftə  ərzində həmin məktəbin yerini və Aysunun 
sinfini öyrəndi. O, dostlarından da bir az pul alıb 
özünə əyin-baş aldı. Qızın dalınca düşdü. Axır ki, 
qızıyla dil tapıb onunla söhbət etməyə nail oldu və 
cibindəki şəkillə Aysunu yüz faiz inandırdı ki, o qızın 
həqiqi atasıdır. 
     - Anacan, sürpriz! -deyib Aysu məktəb çantasını 
divanın üstünə tullayıb pişik çevikliyi ilə anasının 
üstünə atıldı və: 
    - Sən atamla barışmasan, özümü asmasam Allah 
məni kor eləsin! Mən atasızlığa  dözə bilmirəm, özün 
bil! Onu da bil ki, evdə başı papaqlı olmayanda çox 
şeylər deyirlər! Anacan bilirsənmi niyə atamla 
barışmağınızı istəyirəm? 
    -Niyə? 
    -Ona görə ki, mən fikir vermişəm. Bizə çox ustalar 
gəlib. Onlar, sən elə, belə gəlib getdikcə, arxanca elə 
baxırlar sanki ac pələng ətə baxır. Mən də az qalırdım 
ki, balta ilə başını əzəm. O, günü müəlliməmiz  bir 
misal çəkib dedi ki, “Ərsiz arvad  yüyənsiz  at 
kimidir,” bizə nə desələr yeri var, odur ki, barışın, 
vəssalam yoxsa!.. 
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  Qəmər qızının xasiyyətinə yaxşı bələd idi, odur ki; 
Yaxşı a bala düşünək, fikirləşək, götür-qoy edək. 
    Aysu: 
  - Anacan, sabah gedirik bulvardaki böyük karuselin 
altında ata bizi  gözləyəcək. 
   - Mənim işim var gedə bilməyəcəm!-deyəndə. 
   - Sən nə sayıqlayırsan? 
    -Mən nə danışdığımı çox gözəl bilirəm. İndi pullu 
adamlar xanəndələrə pul verəndə, bilmirik ki, pulu 
xanəndənin harasına qoysun?.. Sən də ki, maşallah  
olsun mahnı oxuyanda açıq-saçıq geyinirsən. 
Sifarişçilər çox vaxt döşlərinin arasına  pulu qoyurlar, 
mən bunu götürə bilmirəm... 
   Qəmərlə Aysu karuselin yanına gələndə, Aysu 
anasından ayrılıb atasına çatıb qucağına  hoppandı və 
bir-birinə sarılıb öpüşdülər. Qəmər də onlara 
yaxınlaşanda, Qəmbər. 
    -Salam əmiqızı, xoş gördük, bağışla, çox-çox üzr 
istəyirəm. Allah şeytana lənət eləsin,yanılmayan bir 
Allahdır! Qəmər də: cavabında: 
   - Aysunun xətrinə barışıram,amma söz ver ki,... 
   - Baş üstə! İnanmırsan Mirmöhsün ağanın qəbri 
üstünə gedək-and içim.  

Qəmər: Maşına otur, evə gedək!  
Aysu  evdə bir əl-ayağa düşdü ki, gəl görəsən. 

Ana-bala nə qədər elədilərsə Qəmbər limonad da 
içmədi. Hər üçü buna çox sevindi. Qəmbər əllərini 
göyə qaldırıb: Ey Rəbbim, Sən evladı yalnız nəsil 
artırmağa deyil, həm də valideynlərin həyatda 
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elədikləri səhvlərini  düzəltmək, düzgün yola gətirmək 
üçün hər şeyi verirsənmiş-deyib qızının alnından 
öpdü. 
  Təzəcə barışan ailə məscidə gedərkən, şəhərin ən 
böyük  zibil qutularının yanından keçərkən qara rəngli 
“Ceep” dayandı. Maşından düşən sürücü cibindən bir 
yüz manatlıq çıxarıb tüfeylilərin birinə verib maşınına 
gedəndə pulu alan: 
   - Alə, bu ki, bizim Çubuş idi!-deyib gözündən itən 
maşının dalınca baxıb, dərindən köks ötürüb dedi: 
 - Eh, dünyadır də! Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Sağ 
əlin bizim başımıza, ay Çubuş... 
  
 
 

Nəfsin qurbanı 

 
Çağa ikən atasını itirən, sonrakı həyatı isə faciə ilə 
üzləşən Mehman dünyaya gəlişinə peşiman idi. Anası 
danışardı ki, “Qarabağ müharibəsi başlayanda atan-
Xəyal könüllü olaraq müharibəyə gedir, əsgərlərimiz 
azlıq təşkil etdiyindən könüllülər dəstəsi yaradır. 
Azğınlaşmış erməni quldurları torpaqlarımızı almaqda 
davam edirdilər. Atan imperiyanın ehtiyatda olan 
leytinantı idi. Onun təşkilatçılıq bacarığı  nəticəsində 
nəyin bahasına olursa-olsun erməniləri dünyadan 
silmək-yox eləmək kökünü-kəsmək prinsipi ilə 
mübarizə aparırdılar. 
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    Xəyalın başına ermənilər hələ pul da qoymuşdular 
ki, kim onu tutub  ştaba təhvil versə, filan məbləği 
alacaq. Sonralar könüllülər dəstəsinə yuxarıdan dəstək 
olmadığından ermənilər həmən dəstənin bütün 
üzvlərini vəhşicəsinə öldürdülər. 
   - Atamı da? 
  - Bəli, oğlum, atanı da! 
   - Anacan,  atamı çox sevirdin? 
   - Əlbəttə, oğlum, çox sevirdim! 
   - Bəs onda atamın ruhuna niyə hörmət eləmirsən? 
Rüstəm bizə niyə gəlir, axı onu eldə-obada arvadbaz 
kimi tanıyırlar. Mən buna razı deyiləm o, əclafı da 
mənə ata kimi tanıtmışdın-deyəndə sanki Xəyalənin 
damarında qan dayandı, başı hərləndi, yıxılmaq 
istəyirdi ki, Mehman onu güclə saxladı. 
   - Oğlum, sən nələr sayıqlayırsan, kimdi səni 
tovlayan, kimdir bizim evimizi yıxmağa çalışan? 
Anacan heç kim məni tovlamır, heç kim də evimizi 
yıxmağa çalışmır, nə də mən uşaq deyiləm. O günləri 
müəllimə məndən soruşanda ki, “Qəşəng balam, bəs 
sənin atanın adı nədir? Rüstəmdir!-dedim. Amma 
yanımda oturan dəcəl Orxan dedi ki, “Xeyr müəllimə, 
onun atasının  adı Xəyaldır, o da ki, müharibədə şəhid 
olub, Rüstəm onlara gəlib-gedən kişinin adıdır!” 
   - Bu biyabırçılığa dözməkmi  olar, anacan, bizə nə 
deyərlər, axı atamın dostları var onlar nə fikirləşirlər, 
yəni atam bu qədər alçaq imiş? 
   - Heç də dərinliklərə getmə oğlum Rüstəm ailəmizi 
himayə götürən kişidir, o bizim ailəyə yardım edir 
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yoxsa, bizə əminmi, dayınmı, nənən-babanmı, xalan-
bibinmi yardım əlini uzadır, amma o kişi bizə hər gün 
(!) 40-50 manatlıq bazarlıq edib gətirir. Bunu kim 
edər, heç kim! Atanın pensiyası ilə dolanmaqmı olar? 
Budur birinci  sinfə gedirsən, əyin-başıyın bahalı-
bahalı paltarlarını, dəftər-kitabını, sumkanı hamısını 
Rüstəm alıb. 
   - Yox, anacan, atamın pensiyası ilə, mənə çitdən 
parça al, şalvar-köynək tik, cırıldıqca da yamaq vur 
mən həvəslə, sevinə-sevinə gəzib başı dik gəzəcəm ki, 
atam şəhid olsa da, mən yenə onun hesabına, fəxrlə 
yaşayıram. Həm də ki, indiyədək acından kim ölüb ki, 
biz də ölək. Anacan, dediyim qətidir, aclığı-
susuzluğu, çılpaqlığı bəhanə edib o, arvadbaz Rüstəmi 
bizə qoyma, yoxsa-deyib Mehman məktəb paltarını 
soyunub ev paltarı geyinib qanı qara bayıra çıxdı. 
Aradan 2-3 ay keçmişdi. Xəyalə elə hesab edirdi ki, 
dünya uçub altda qalıb,evləri suyu kəsilmiş dəyirmana 
bənzəyirdi. Müftə yeməyə o qədər alışmışdı ki, indi 8 
manat verib qıyıb evə bir kilo ət almaq istəmirdi. 
  -Yox, mən bu cür yaşaya bilmərəm, mən Rüstəmdən 
əl çəkmərəm. Bilirəm bunu eliyən  Mehmanın 
bibisidir, onun acığına...Mən Rüstəmi Xəyaldan qabaq 
sevirdim, iş elə gətirdi ki, Xəyal məni zorla qaçırdı, 
yaxşıda deyiblər ki, “zorla gözəllik olmaz!” Bu ələ 
baxımlıq, möhtaclıq zəmanəsində Mehmanın bibisi 
heç bir dəfə də olsun qapımı açmayıb, amma qapımı  
açana da paxıllığı tutur. Bu da özümünkü... 
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     Mehman sinifdə ən dalaşqan, həm də çox dəcəl 
uşaq idi. O,dostu ilə sözləri çəpləşəndə dostunun buna 
bərk acığı tutdu və: 
   - Ə, yaramaz, sən elə qeyrətli, namuslu oğlansansa, 
o arvadbaz Rüstəmi niyə evinizdən qovmursan, gecə-
gündüz evinizdən çıxmır, bil ki, elin gözü tərəzidir... 
dedi. Mehmanın sanki qol-qənədi sındı və çox pərt 
oldu. Bir söz belə demədən sumkasını da götürüb 
sürünə-sürünə evə gəldi, çantasını çarpayısının üstünə 
tullayıb, hirsini soyutmaq üçün  ağızı üstə uzandı və 
eləcə də gözünə yuxu getdi. Ayılanda  axşam saat altı 
idi, mətbəxdən səs gəlirdi, yaxınlaşıb gördü ki,anası 
açıq-saçıq paltarda döşlərinin çox hissəsi görünən 
vəziyyətdə yenə də Rüstəmlə üzbə-üz oturub nəsə  
pıçıldaşırlar, yanaqları da qıp-qırmızı, sanki alışıb 
yanacaqdı. Mehman anasına yaxınlaşaraq. 
  - Ana, mən sənə nə tapşırmışdım? 
  - Ay bala! 
 - Zəhrimar bala çor bala deyib Mehman mətbəx 
bıçağını götürməyə cumdu. 
Rüstəm oradan elə əkildi ki, Mehman görmədi. Anası 
da: 
  - Vay öyüm yıxıldı!-deyib qaçmaq istəyəndə ayağı 
qapının astanasına ilişib yıxılanda, başı həyətdəki 
armudu stəkanın qırığına  elə zərblə dəydi ki,ülgücdən 
də iti olan şüşə qırıqları düz ananın gicgahına  
dolduğundan elə yerindəcə keçindi. Mehman heç 
özünü belə itirmədən: Şəhidlərin ruhuna hörmət 
etməyənlərin axırı bundan da betər olmalıdır. 
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Aclığınızı, abır-həyanızı nəfsinizi namusuna qurban 
verməkdənsə, siz şərəfsizlər  it kimi gəbərsəniz daha 
yaxşı olar deyib Mehman elə bildi ki, ayaqlarından 
yerə mıxlanıb. Qonu-qonşular eşidib gəldilər, polis də 
həmçinin, biri elə dedi, biri belə dedi, kimi ananı, kimi 
oğlu kimi Rüstəmi qınadı. Bu işdə kimin günahkar 
olmasını araşdırmaq üçün təcili yardım maşını meyidi  
ekspertə, Mehmanı isə polislər Polis idarəsinə 
apardılar... 
 
 

Arayış 
 
Ev tikmək üçün sənədlər toplayırdım. Sənədlərin 
demək olarkı, çoxunu rüşvət vermədən əldə əldə 
eləmişdim, yalnız qalmışdı MİS-dən arayiş almaq. 
MİS-in binası təmirə dayandığından rayon 
mərkəzində müvəqqəti olaraq 1№-li məktəbin 
binasında yerləşdirilmişdir. Hər şeyin öhdəsindən 
səbirlə gələ bilmədim, amma tələsirdim. Ona görə 
tələsirdim ki, sovetin vaxtından taxta inşaat materialı 
almışdım. O yağışın, sel-suyun altında çürüyüb xarab 
olurdu, bir o qədər də pulum yoxdur ki, yenisini alım. 
Bu bahalıqda işləməyən, işi sarımayan adam taxta ala 
bilər? Bir tərəfdən də deyirdilər ki, MİS-in sədri 
dəyişdirilib. Təzə gələn rəis də deyirlər ki, elə 
pulgirdir ki, gözü gördüyündən kirə istəyir, ona görə 
də camaat əvvəlki rəisin atasına min rəhmət 
oxuyurdu. Mənim də elə it xasiyyətim var ki, indiki 
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haqsızlıqlarla heç cürə barışa bilmirəm, xəta bəladan 
təzəcə qurtarmışam, axırım nə olacaq, arvadın 
dinazından çıxıb evi tikib, kirayədən yaxa qurtarıb, 
ailəmi ağ günə çıxara biləcəmmi, ya Rəbbim?! 
Lənət sənə kor şeytan deyib yola çıxdım.Dostlarımdan 
biri rastlaşaraq: 
- Xeyir ola Nəsib , hara gedirsən? 
-Rayona- MİS-dən arayış almağa! 
-Ay aldın, ha! 
- Niyə? 
- Nəsib, sən ki, yeni MİS- rəisindən pulsuz arayış 
alsan, mən it kimi hürəcəm! 
- Əstəğfürullah, haşa səndən-deyə məni gülmək tutdu, 
amma rüşvətxorluqda ad çıxaran məmura kəskin 
nifrət yarandı ki, niyə belə acgözləri iş başına 
qoyurlar. Ona görə də bu məmur özbaşnalığı 
dövründə məmurlarımız Qurandan don geyinib xalqı 
inandırsalar ki, “Mən rüşvət alan deyiləm” –tövbə 
inanmaram. Budur rəisimiz göz qabağındadır, necə 
deyərlər “Dünən şeş, bu gün  beş!” Onu da qınamaq 
olmaz. Cəmiyyətimiz təzəcə yeni  bir quruluşa 
keçdiyindən hamı istəyir ki, birdən-birə varlana 
milyoner ola, kapitalistlər kimi, “Hotel”-i, “Super 
Marketləri”, şəhərin hər bir küncündə  restoranları 
olsun, özləri də “Ceep”-də malışkalarla kef çəksinlər. 
Ona görə də indiki iş  başında olanlarımız camaatdan 
pul qoparmaq üçün min cür hoqqalardan çıxırlar. 
    - Nəysə dostum, qeybət yeri döy, avtobus gəldi. 
Mən getdim. Məktəbin binasına  yaxınlaşanda gördüm 
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ki, yaman çox adam var. Mən nəyə görə tələsdiyimi 
camaata deyəndə, sağ olsun  insaflı adamları-məni 
növbəsiz katibənin yanına buraxdılar. Mən də keçib 
boş stulların birində əyləşəndə, katibə əlimə bir vərəq 
verib dedi ki, “Rəisin adına ərizə yaz!” 
   - Yazım daa! 
   - Apar indi də zəhmət olmasa, onun üstünü rəisə 
yazdır! 
   - Yazım daa! Qapını döyüb içəri girib salam verdim. 
Gördüm rəis heç salamımı almadan bərk məşğuldur. 
Yavaş-yavaş irəli-rəisə sarı addımladım, sən demə  o 
“Tumurcuq” qəzetində krassvord doldururmuş. O, 
başını belə qaldırmadan ərizəyə baxıb. 
    - Borcun –zadın varmı? 
    - Bəli, var! 
    -Onda qapını aç, bayırdan ört, özündə cəhənnəm ol! 
  - Rəis, axı bu arayış mənə sroçno lazımdır, özüm də 
hələlik heç bir yerdə işləmirəm, ağac materiallarım da 
xarab  olub-gedir. 
   - Yaxşı, onda özünü fağır göstərdiyinə görə, mən də 
insanam, ürəyimi ağrıtdın. 30 manatını  ver qız yazsın, 
çıx get! 
   - Atasına  lənət sənə kor bir qəpik verənin də, arayış 
almamış gedənin də! 
   - Ə, düdüyün biri düdük, xəbərin varmı ki, mən bu 
stola sahib olmaq üçün üç yüz əlli min manat pul 
tərləmişəm, sən vermə, o-bu verməsin, bəs mən köpək 
oğlu bunu kimdən çıxım? Ay balam, bil ki, mən 



 162

səndən otuz manat alıramsa, yuxarılara  otuz min 
verirəm. 
    - Mənə dəxli yoxdur, duxun var vermə, gör səni də 
o kənd sovet sədri yolu göndərirəm, ya yox! 
    - A a, dayan görüm, dayan! Rüşvət aldığına  görə o 
kənd sovet sədrini öldürüb on il qəti həbs cəzası alan 
sən idin? 
   - Hə, mən idim! 
  Rəis xeyli götür-qoydan sonra, cibindən bir yüzlük 
çıxarıb yarı zarafat, yarı ciddi: 
    -Ə, qanın başına tökülsün, al bunu da xərclə!-deyib 
qolundan tutub katibənin yanına gətirdi və: -Əlindəki 
işi kənara qoy, bunun arayışını yaz getsin işi 
sroçnodur! 
    - Baş üstə rəis, bu dəqiqə yola salaram-deyib tələm-
tələsik arayışı yazıb məni yola saldı. 
   Yol üzünü özümü gülməkdən zorla saxlayaraq, 
fikirləşirdim ki, bu haqsızlıq zəmanəsində təsadüfi 
məmurların öhdəsindən gəlmək üçün zərin, ya da ki, 
zorun olmalıdır, yoxsa... 
 
 
 

Qazanc yolu 
 
Mən çox adamı işə düzəltmişdim, ona görə də hamı 
mənə ağız açırdı. Xoşbəxtlikdən sözüm də yerə 
düşmürdü. Ali məktəbdə eyni partada bərabər oturub 
durduğum  dostum kələkbaz Kələyev elə birinci 
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kursda ikən qızlarla dil tapıb danışmağı bacarırdı. 
Necə deyərlər; “kişinin pulu da var idi, dili-də!” O, elə 
uşaqlıqdan qızlarla da oturub durardı. Kələyevin atası 
fermer təsərrüfatının anbardarı idi, pulu da kalan. O, 
gündə bir qızla gah kino-teatra gedər, gah da ki, dəniz 
qırağında gəzərdilər. Onun tez-tez işlətdiyi söz də belə 
idi. “Qızlarla oturub –durasan, danışıb söyləyəsən ki, 
dünyanı  doğru-düzgün dərk edəsən, ən yaxşı qazanc 
yolunun yerini –izini biləsən!” 
  İkimiz də müstəqil  həyata qədəm qoyduq. Bu ələ 
baxımlıq zəmanəsində doğrudan  da iş tapmaq çox 
çətin imiş. Mən bir-iki il boş qaldım, gördüm ki, 
dolanmaq günü-gündən çətinləşir. Odur ki, diplomu 
anamın cehizlik sandığına atıb, bazarda araba sürməyə 
başladım. Pis də dolanmırdım. On ilə yaxın idi ki, 
dostum kələkbaz Kələyevi görə bilmirdim. Bu gecə 
onu yuxumda, səhərisi isə  bazarda gördüm. O, 
yanında da can-güdəni bazarlıq edirdi. Öpüşüb-
görüşdük. 
     - Kişi ol əə, adına layiq iş tap, bu nədir belə? 
    - Neylim!-dedim hərənin bir qisməti var, deməli bu  
da mənim alnıma yazılıbmış. Onunla bir saatdan çox 
söhbət elədik, mənə çox iş təklif eləsə də 
razılaşmadım. “Üzüm gözüm bu bazar camaatına 
öyrənib, həmdəki, vergi vermirəm eləmirəm!” dedim. 
   - Yaxşı, onda mən getdim, mənə görə bir qulluq? 
   -Qul sahibi olasan, amma de görüm harada 
işələyirsən? 
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   - “Qızlar Bulağı” adlı turizm mərkəzində, bu da 
mənim vizitkam lazım olsa, zəng elə-deyib “Ceep”inə 
minib getdi. Mən də: “Doğrudan da varlı adamlara 
Allah da verir, bəndə də!” deyib maşını gözümdən 
itənə qədər baxdım. Bircə orası yaxşı oldu ki, 
qonşumun qızını işə düzəltməyə söz verdi. 
    Deyilən günü qonşumun qızını da götürüb gəldim 
düz  “Qızlar Bulağı” turizm şirkəti yerləşən yerə. 
Şirkət qəsəbəmizdə  qısa müddət ərzində çox 
“məhşurlaşmışdı” və onun əks–sədası qonşu rayonlara 
da gedib çatmışdı. Bu şikətin bir məqsədi var idi ki, o 
da turizm xəttilə yenicə biznesə  başlayan 18-25 yaşlı 
iş adamlarını, xüsusən də qızları Türkiyəyə, Dubaya, 
Çinə və b. ölkələrə kontraktla  mal alverinə 
göndərirlər... 
  Müdirin otağı ikinci mərtəbədə yerləşirdi. Qapını 
döydüm. 17-18 yaşlı bir qız qapını açdı. Çimərlik 
paltarında  məni qarşılayan qız bizə dedi ki, müdirin 
yanında adam var. Əyləşin, gözləyin! Çarəmiz nədir, 
noolsun ki, lap yaxın dostumdur. Katibənin 
hərəkətlərinə fikir verdim, onu əyin -başına baxıb: 
   - A qızım, belə bir  yerdə bu nə fasondur geyinibsən, 
axı bura turizm mərkəzidir, mən bilən bura hər yerdən 
adamlar gəlr, bəlkə yalan deyirəm? 
   - Geyimim mənlik deyil!-deyib ağzındakı saqqızı 
elə partlatdı ki, qonşumun qızı da, mən də yerimizdən 
dik atıldıq. 
    - Bəs kimlikdir, a qızım? 
    - Müdirimizə belə xoş gəlir. 
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    - Buna ata-anan nə deyir? 
  - Boje moy, mənə ata-anam yox, müdirimiz çörək 
verir, deməli onun nazı ilə oynamalıyam daa! 
Atam mənə heç dondurma  pulu da vermirdi, amma 
müdirimiz məni bu yaşımda 2 dəfə Dubaya aparıb. 
Mən də şirkətin əsas iş prisipini öyrənmək məqsədilə 
soruşdum: 
   Qızım, bəs niyə qayıtdın? 
   - Vo pervıx oradan qazandığm mənə bir müddət 
yetər, vo vtarıx bir az da müalicəm var... 
     Yaxşı ki, müdir qəbul otağının  düyməsini basdı, 
yoxsa bu malışka çox şeylər çərənniyəcəkdi. 
Katibənin girməsi ilə çıxması bir oldu. Katibə 
otaqdakı sükutu maqnitafonun düyməsini basmaqla 
pozdu. “Vay bu yan döndər məni, Qız bu yana döndər 
məni” mahnısının melodiyası otağı bürüdü. Katibə 
ritmə uyğun burcuda-burcuda ayaq üstə, ağzındakı 
saqqızı  tez-tez partdada-partdada zəng vurdu və: 
   - Qud moninq mister! 
   - Hokkey! 
   - O qız niyə küçədə qalıb, mister? 
   - ... 
  - Mister, belə olsa, onda vay halımıza... deyib 
trubkanı yerinə qoydu oturub telefonla müdirinə: 
   - Arxayın olun Mutafayeviç söz verdi o qızı mütləq 
barların birinə yerləşdirəcək-deyib üzünü mənə 
tutaraq: 
    - Ağsaqqal, bilirsinizmi müdirimiz yorğun olanda 
biz iki nəfər qız onu qabağımıza  uzadıb eşitdiyin bax 
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bu mahnı sədaları altında masaj edirik,bu gün qəbul 
günü olduğundan indidən məşq edib mahnını 
əzbərləməyə  çalışıram. 
      Müdir qəbul otağının düyməsini yenə də basdı. 
Otaqdan 18-20 yaşlı gənc bir qız çıxdı, özü də 
pörtmüş halda. 
     Katibə müdirin qapısını tələm-tələsik açaraq: 
    - Zema hara düşdün-Dubaya ya Türkiyəyə? 
    -Cəhənnəm ol, qoy bir  özümə gəlim!-deyib qız 
özünü katibənin yanındakı kresloya saldı. Katibə isə. 
    - Ağsaqqal buyurun növbə sizindir. 
   Mən bu qonşumun üzü-gözü açılmamış namuslu, 
həyalı qızının üzünə, bir də sırtıx katibəyə baxıb öz-
özümə: 
  -Demək qonşumun qızını bura qoysam Tanrı 
qarşısında nə qədər günah qazanmış  olaram, ilahi? 
deyib qızın da əlindən tutub “Görüm Sizin çörəyinizi 
Allah kəssin!” və bir baş evə gəldik. Evə dönərkən 
yolda fikirləşirdim ki; 
  - Ya Rəbbim, yaxşı ki, mənə çox pul, var-dövlət 
verməyibsən, vermiş olsaydın kim bilsin mən hansı 
fırıldağa əl atıb pul qazanardım?! 
 

Qonaq 
 
Şöhrət Şabanoviç ömrünün ən mənalı günlərini 
Moskvada yaşamış, qabaqcıl qanun keşikçisi kimi 
şan-şöhrət sahibi olmuş, namus və vicdanla işləyib 
pensiyaya çıxmışdır. O, pensiyaya çıxandan sonra 
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ömür-gün yoldaşı-Leyla xanımla məsləhətləşir ki, 
“Arvad, nə qədər qəriblikdə yaşadıq, çalışdıq 
bəsimizdir, necə deyərlər “gəzməyə qərib ölkə, 
ölməyə vətən yaxşıdır”, Allah  ulularımıza rəhmət 
eləsin, bu ölməz kəlamı onlar sanki bizim üçün 
deyiblər. Biz də bu kəlamı reallaşdıraq, ölüm-itim 
dünyasıdır, görürəm ki, Azərbaycandan kənarda 
yaşayanların çoxu Bakıdan ya ev, ya da ki, torpaq 
sahəsi alıb ev tikirlər, burada da yaxşı deyiblər, 
“Palaza bürün, elnən sürün!”, camaat necə, biz də elə. 
Mən hava limanına bilet  almağa, sən də yığış, 
hazırlaş, gedək Bakıya!” 
     - Ay kişi,  bəri başdan deyim ki, mən razı deyiləm! 
    - Niyə? 
    - Çunki ağlın əvvəlki illərə getməsin. İndi hər yerdə 
olduğu kimi Bakıda da insanlar tutduğu yerdən  
kəsirlər, inanmıram ki, sən orada baş çıxarasan. Mən 
Bakıya-bacımgilə gedib-gəldikcə, çox şeylərin şahidi 
olurdum, amma sənə deyib qanını qaraltmaq 
istəmirdim. 
   - Dostim, nəyi demək istəmirdin? 
   - Demək istəmirdim ki, Azərbaycanda məmur 
özbaşnalığı  baş alıb getdiyindən, insanlar nə istəyirlər 
ona da pulla nail olurlar, dillənəni də elə pula 
yerindəcə  oturdurlar, bilmək olmur ki, paşa kimdir, 
poşa kimdir, inanmıram ki, sən orada iş görə biləsən, 
görərsən ey, adamı hövsələdən elə çıxardırlar ki, 
dəymişi dura-dura kalın tökülür. 
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    - Leyla xanım, axı sən mənim iradəmə yaxşı 
bələdsən. 
Mən Moskva kimi kriminogen bir şəhərdə əlli il 
nahaq yerə polis işləməmişəm ki, mən qanunu əldə 
rəhbər tutub iş görəndən sonra kimin duxu var ki, 
mənə söz desin? 
    - Nə deyirəm ay kişi, yaşayarıq görərik! 
        ... Şöhrət Şabanoviç Bakı hava limanında yerə 
enəndə, şəhərin gözəlliyinə mat qaldı. O, 
ekskalatordan yüklərini  bir yerə yığıb araba sürəni 
səslədi. Təzəcə yüklərini bir yerə yığıb doldurub taksi 
dayanacağına  tərəf gedəndə; 
   - Vətəndaş, sənədlərinizi təqdim edin!-deyə PPX-
nin əməkdaşı onları saxladı. Şöhrət Şabanoviç 
pasportunu çıxarıb təqdim edəndə: 
    - Zemlyak, bu hamıda da var, amma içində bir şey 
yoxdur, götürün və deyəsən şübhəli adama oxşayırsan 
çamadanları yoxlamalıyıq –dalımızca gəlin! 
    - İşə düşmədik! Gəl deyirsən gələrik, padumayış! 
Şöbəyə gedəndə, arabaçı müştərisinə. 
     - Ağsaqqal, görürəm xam adama oxşayırsan, gəl 
məni eşit ona bir onluq ver, aralaşaq, şöbəyə 
düşdünsə, 200 dollarla  qurtara bilməyəcəksən. 
     - Qoy aparsınlar, nə edəcəklər ki, mən həmin 
şöbədə  Moskvada otuz il rəis işləmişəm. 
    - Görərsən nə edəcəklərini!-deyib arabaçı on manatı 
alıb aralaşdı. Qonağın yüklərini yenicə anbara 
qoymuşdular ki, PPX-nin işçisi baş serjantı təcili 
çağırdılar. 
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O, anbarı bağlayıb gedəndə Ş.Şabanoviç: 
     - Baş serjant, axı mən gecikirəm!-deyəndə baş 
serjant: 
     -Necə getməyim? Bu sahədə saç ağartmısınız, 
deyirsən olan-qopan rütbəmi də əlimdən alsınlar? 
     - Əlbətdə istəmərəm! 
     - Onda gözlə, görüm rəis nə deyir? 
    Şöhrət Şabanoviç düz üç sutka hava limanında 
qaldıqdan sonra yükü aparmaq üçün  yenidən araba 
axtardı. O,yenidən  həmən arabaçıya rast gəldi. 
Arabaçı yükləri taksi dayanacağına  qoyanda soruşdu: 
    -Ağaqqal, nə qədər pulun çıxdı? 
    - Sizin pulla üç yüz manat! 
    - Gördünmü, “saqqalım yoxdu, sözüm keçmir” mən 
deyəndən də çox verdin! 
    Taksi şəhəri dörd dolandırıb qonağı deyilən ünvana 
çatdırdı. Bir saatlıq mübahisədən sonra, Şöhrətin 
baldızı gəlib söhbəti kəsib əlli manat verdirib 
sürücünü yola saldı. 
    - Ay yeznə,  bir danış görüm nə var, nə yox? Üzün 
başın niyə bu gündədir, eşitdim ki, gəlirsən, üç gündür 
ki, yolunu gözləyirəm-deyib çayı qonağın qabağına 
qoyudu. 
      - Zema, çay  içib özümə gəlim, üç sutkadı 
hirsimdən boğazımdan su da keçməyib. 
    -Biy mən ölüm? ədə, demək üç sutkadır sən 
Bakıdasan, hə?! 
    - Bəli, düz üç sutkadır ki, mən bunlara moral 
oxuyuram, xeyri olmadı, yenə də onlar deyən oldu, üç 
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yüz manatımı  alandan sonra, məni buraxdılar. Zema, 
inanmazsan Moskvadan Bakıya yüz əlli dollara 
gəldim, hava limanından sizə, üç yüz əlli manata! 
     - Ay yeznə, hələ Allahına min şükr elə ki, cibinə ya 
çomadanına nəşə-məşə atmayıblar. Fikir eləmə yeznə, 
bura Bakıdır, bir həftəyə sən də alışacaqsan  qayda-
qanunlarımıza. 
     - Belə də qayda-qanun olar? İstər polisləriniz, istər 
taksiçiləriniz, istərsə də bufetçiləriniz, hələ mən bu 3 
gündə gördüklərimi deyirəm-əllərinə  keçəni qaz kimi 
yolurlar, nə insafları var, nə də ki,... 
     - A yeznə, açığını deyim sən burada qala 
bilməzsən, bizə də xoş gəlib səfa gətirmişsən, bir iki 
həftə qal ye iç, şəhərimizin görkəmli yerlərində ol, 
sonra da qayıt geri, bəri başdan onu da deyim ki, sən 
qanuna tabe olan adam, buralarda hec cürə dura 
bilməzsən, burada bizik ki, dözürük... 
     - Xeyr, Zema xanım, elə bu şəhərdə ev tikmək 
arzusu ilə gəlmişəm,  tikməmiş də gedən deyiləm,    
bu mənim prinsipimdir, deyiblər: “Kişi tüpürdüyünü 
yalamaz!.. 

Qonaq bir həftə ərzində  ancaq ev alqı-satqı 
ofislərində oldu və öyrəndi ki, hər rayonun öz 
məzənnəsi var, orasını da öyrəndi ki, nə qədər qanuni 
çox bilsən, iki o qədər də pulu artıq xərcləyəcəksən, 
çünki eşidirdi ki, bir maklerlərin əlinə keçən sevinir, 
bir də qurtaran... 
Axır ki, Şöhrət Şabanoviç inadının üstə duraraq 
şəhərin ən gözəl yerindən on sot torpaq sahəsi aldı. 
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Maklerlərə min manat verdiyindən  ilan vuran yatardı, 
amma qonaq yata bilmirdi. Ah-ufla!-yorğan-döşəyin 
içində çabalayan yeznəsinə Zema təsəlli verərək. 
- Ay yeznə, min manatla onlardan  qurtardınsa, şükr 
eylə! Hələ sən Allah qoysa işə başlayanda, gör başına 
neçə qara quzğun  töküləcək? 
   - Az, inan puldan  eləmirəm, bunlarda olan şirin dilə 
özüm kimi inanıram, özümdən asılı olmayaraq. Qonaq 
aldığı torpaq sahəsinə on maşın hörük daşı, üç ton 
sement, beş maşın qum töküb, axşamdan xeyli keçmiş 
baldızı gilə gəldi. Allah verəndən şam yeməyini 
yeyib, əynini soyunub yatmaq istəyirdi ki, qapı 
döyüldü. Baldızı qapını açdı. Qonağı axtaran 
əməliyyat sahə müvəkkilin qabağına çıxdı. Polis 
özünü təqdim etdikdən sonra: “Dalımca gəlin!”-dedi. 
     - Cənab kapitan, hara? 
     -Yenicə aldığınız yerin üstünə, gərək bu stroy 
materialların sənədləri varmı? 
     Nə sənəd, nə filan, açıq bazardan naxodu satırdılar 
mən də aldım, heç kim də sənəd vermədi. 
   - Xeyr, hər şeyin sənədi olmalıdır, eləysə onda 
oturun maşına şöbəyə gedirik. 
   -Cənab kapitan, mən də mayoram, özüm də nə az, 
nə çox, düz əllicə il Moskvada işləmişəm. Orada 
saçımın tükü sanı bu müddət ərzində  pul düşgünü, 
dələduz, fırıldaq, oğru-dələduz, özündən 15-20 yaş 
kiçik olan qız-gəlini zorlayan eloğullarımızı ölümnən 
qutrarmışam. 
    -Zato pullarını alıb buraxdırmısan! 
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    - Ay tovbə mən bir kəsdən rüşvət almışamsa, o 
mənim burnumdan gələr. 
   - Zemlyak, o babaların öldü, onda ətin kilosu bir 
manat 80 qəpik idi, indi isə 8 manata verirlər, iki yüz 
qramda çəkidə aldadırlar. Qardaş burada hamı bir-
birindən  rüşvət alır deyə, heç kimin  burnundan 
gəlmir, sən bəri ver qoy mənim burnumda gəlsin. 
   - Mən ömrümdə nə xaltura almışam, nə də 
vermişəm, sabah gedib yuxarı orqanlara məlumat 
verəcəm. 
   -Hara istəyirsiniz, kimə istəyirsiniz yazın, şikayət 
edin, haqqınızı tələb edin, amma xahiş edirəm oturun 
şöbəyə gedək!-deyəndə hava limanında arabaçının 
saqqal məsələsi yadına düşdü. Mübahisəyə baldızı da 
gəldi. Kişimin qolundan tutub zorla maşına oturdurdu 
ki, baldızı yeznəsinin  qulağına pıçıldadı: “Ay yeznə 
it-itin  ayağını basmaz, ora düşdünsə, çətin ki, 
qurtarasan   nə qədər istəyir ver cəhənnəm olsun, sizin 
yerlərlə buraları bir tutma, burada kimdir qanuna 
baxan, ver qoy əkilsin, axşamın  xeyirindən sabahın 
şəri yaxşıdır. Şöhrət Şabanoviç üç yüz manat verib, 
sahə müvəkkilini başından rədd elədi. 
   Səhər açılan kimi qonaq çay da içmədən yerinin 
üstünə getdi. Bu gün evin özülü qoyulmalı idi, amma 
ustalar qonağa dedilər ki, “bu qurumuş ağac işimizə 
yaman mane olur, onu kəsməsək gərək özülü başqa 
yerdən qazaq” 
   -Bez problem, mən gedib baldızım gildən mişar və 
balta gətirənə qədər siz də perekur eliyin.Bir saatdan 
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sonra qonaq gəldi.İşin tərsliyinə bax ki, qurumuş 
ağacı yenicə kəsib atmışdılar ki, rayon ekalogiya 
şöbəsinin rəisi peyda oldu. O,  da yenicə aktı yazıb 
qurtarmışdı ki, qonağın baldızı da bura gəldi. Zema 
kəsilən ağacın iri bir budağını götürüb  zərblə akt 
yazana elə vurdu ki, rəis üzü  üstə yerə sərildi. 
Zemanın ağzı açıldı nə açıldı. 
   -Müf yeyən it uşaqları nə abırları var, nə həyaları 
əllərinə keçəni zəli kimi sorurlar, nə böyük sayırlar nə 
də ki,mərifət-hörmət qoyurlar. 
   A köpək uşaqları, Ukrayna kruqundakı hektarlarla 
ağacları, Binəqədi, 8 km-dəki, Nərimanov 
rayonundakı ağacları kəsib doğruyanları tutub niyə 
cəzalandırmadınız, amma on ildə çölün düzündə heç 
kimə xeyir verməyən qurumuş ağacı kəsənə akt 
yazırsınız, görüm yazan əlləriniz qurusun!-deyib 
əlindəki ağacla bir də təpəsinə elə vurdu ki, akt yazanı 
özünün maşınına  qoyub  xəstəxanaya apardılar. 
   - Ay baldız, axı belə də olmaz!-neylədiniz? 
   -Qoy it kimi gəbərsin, bircəsini beləjə eliyəcəksən 
ki, hamıya da dərs olsun. Məni yandıran odur ki, niyə 
şəhərin mərkəzində, uşaq bağçasının, xəstəxanaların, 
məktəblərin bağ-bağçalarını alib, traktorları salıb 
altından vurub üstündən çıxıb, min bir zəhmətlə 
xalqın əkdiyi ağacları pullu məmurlarımız doğruyub-
töküb yerində “göydələnlər, Hotellər, Super 
Marketlər, Restoranlar, Villalar” tikirlər niyə bir söz 
deyən olmur? Amma düzün ortasında qurumuş bir 
ağacı kəsəni illərlə süründürürlər? 
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  Ay yeznə fikir vermə, qoy ölsün, mən qadınlığımla 
buna aydınlıq gətirəcəm, işinizdə olun, əlinizi işdən 
soyutmuyun! 
   Qonaq öz-özünə: İlahi nə paza düşdüm! İnsanlar 
puldan ötəri niyə belə azğınlaşıblar, guya mən o, 
ekolistə 100 manat versəm, gözümü doyacaq, ya 
qarınımı? Puldan ötəri niyə bir-birlərini öldürürlər 
başım çıxmır... 
  Divarın hörüyü təzəcə qurtarmışdı ki, rayon qaz 
idarəsindən gəldilər və : Xəbəriniz  varmı ki, buradan 
qaz xətti keçir? 
   - Xeyr, qaz xətti zad yoxdur, qaz xətti odur  ey 
evdən yüz metr aralı keçir. 
   - Ay kişi cari ili qaz xətti buradan keçəcək, budur bu 
da yeni layihənin surəti –deyib nə qədər axtardısa, elə 
bir sənəd tapa bilmədi. Baldızı dedi ki, bu 
rayonumuzun  ən murdar məmurudur, heç  nədən 
adamı şərə salır, bir az buna da ver qoy cəhənnəm 
olsun. Qonaq onu 50 manata zorla kiritmişdi ki, işıq 
idarəsindən gəldilər. Baldızı əlini gözlərinin üstünə 
qoyub: “Görüm sizi heç gəlib çıxmayasınız, 
xeyirliyəmi gəlirlər bu it uşaqları, elə bil ki, bir-birinin 
ağızlarına tüpürüblər, biri gəlib, o biri gedir. Heç gör 
o “Göydələn”lərin yanına gedən var, amma kasıb-
küsub, pensiyaçı bir iş görən kimi tökülürlər üstünə, 
gəlin görüm siz nə qədər istəyirsiniz?” 
    - Xanım evi başqa yerdən tikə bilməzdiniz, 
görmürsünüz yüksək gərginlikli elektrik xətti 
yaxınlıqdan keçir? 
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     -Əcəb eliyir keçir, siz də korsunuzmu arada iki yüz 
metrdən çox  məsafə var?-demişdi ki, Zemanın yadına 
düşdü ki,qazın üstündə axşama yemək asmışdı, yanıb 
eliyər, odur ki, başı alovlu evə qaçdı. Qonaq ələ keçdi 
və dedi ki, qanuna zidd heç nə iş görməyib nə 
istəyirsiniz onu da edin mən qanunları yaxşı bilirəm. 
   - Ay sağ olmuş bizdə qanunu bilənlərin çoxusu 
Bayıl türməsində yatırlar istəyirsən səni də ora 
göndərək,hə?Akt-makt yazmamış bizi razı yola salın 
gedək. Qonağın  başı çox bəlalar çəkdiyindən gördü 
ki,bunlar heç nədən də çəkinmirlər, üzləri də 
padoş,dilənçi kimi almamış qapıdan əkilmək 
istəmirlər,əlli manat verdi ki,getsinlər.Birdən biri cin 
atına minərək: “Aya yekə kişisən bu boyda obyekdən 
biz adama 200 manat alırıq,bu nədi əə?-deyib sement 
kisəsinə elə təpik vurdu ki, sement tökülüb dağıldı, o 
birisi də şlankdan su içirdi şlankı düz açıq sementin 
üstünə atdı. Qonaq gördü ki, bunlar lap həyasızlarıdır 
heç də dövlətin yox, ancaq öz ciblərini güdürlər,odur 
ki,” verənin bir üzü,vermiyənin iki üzü qara!” 
kəlamını yadına salıb iki yüz də bunlara verdikdən 
sonra onlar da əkildilər. Axşam qonaq evə qayıdanda: 
    -Ay baldızım bilirsən nə var? 
   - Noolub ay yeznə? 
    - İnanırsanmı bu beş ayda gördüyüm haqsızlığı 
yaşadığım 70 ildə görməmişəm, canım boğazıma 
yığılıb, millətimin bu dərəcədə pul düşgünü olduğunu 
nə bilirdim, nə də ki,eşitmişdim.O, aldığım on sot yeri 
də sənə verib gedirəm Moskvaya. Hələ adicə hörüyü 
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hördürənə qədər məmurlarınıza verdiyim pulu 
hesabladım, fikirləşdim ki, nə ucudur, nə ortası hələ 
bunun  dam örtüyü var, suvağı, polu, tavanı, evin bər-
bəzəyi, sahənin çəpərə alınması var. Bunları mən başa 
gətirənə qədər məni infakt vurar. Bu yaşıma qədər 
mən ağrı nə olduğunu bilmirdim, amma indi 
məmurlarınızın bu kimi iyrənc hərəkətlərini gördükcə, 
inan Allaha ürəyimdə ağrı tapmışam.Başım salamat 
ikən buradan əkilsəm yaxşıdı. 
    - Ay yeznə bəs biz yazıqlar nə eliyək, hələ sən nəyi 
görübsən? 
    - Eto vaşa problema! Yox, yox! Anam-bacım ol, 
zəhmətimi halal eylə o, evi də sənə bağışlayıb mən 
gedirəm, qalıb burada yaşaya bilmərəm, 
məmurlarınızın it sifətlərinə baxıb, gündə on dəfə 
ölüb, dirilincə, qəriblikdə bir dəfəlik ölsəm, Allaha da 
xoş gedər-deyib qonaq səhər yeməyini də yeməmiş, 
sağollaşmadan evdən çıxıb, bir  baş hava limanına 
yollandı... 
 
 
 

Qonşuluq 
 

İşə gecikirdim. Yenicə yola çıxmışdım 
ki,avtobus rast gəldi,minib yola düşdüm. Yolda əyin-
başı bir o qədər də yaxşı olmayan gözü yaşlı bir qadın 
da mindi. O,məndən qabaqkı stulda əyləşdi.Avtobus 
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sürülən  kimi qadın ağlamağa başladı. Bunu hamıdan 
tez sürücü qabaqdan asılmış güzgüdən gördü və: 
    -Xalacan, noolub niyə ağlayırsan? 
    -Başına dönüm əlində avtobusunu sür elimdən-
obamdan, yurd –yuvamdan qaşqın düşdüyüm bu 15 
ildə dərdimə əlac edən tapılmayıb, sənmi tapacaqsan? 
   - Nə deyim ay xala,amma orasını bilirəm ki,dərdi də 
dərmanı da verən o yuxarıdakıdır. Dedim bəlkə... 
   - Eh ay oğul, didərgin düşdüyüm gündən bu günə 
kimi elə bilirəm ki, tikan üstə otururam doğrudan da 
hər elin-obanın bir cür xasiyyəti varmış.Hələ 
eşitmişəm ki, Allahın quruca salamını bəzi yerlərdə 
pulsuzdur deyə almırlar, iki qonşu bir-birinin qapısını 
açmır.Belə şeydə Laçınımın ağrısını alım.Biri bir iş 
görəndə istər xeyirdə,istırsədə şərdə el tökülüb hərə 
bir işin qulpundan yapışardı buralarda belə şeylər 
görmürəm,acı bir sarımsaq nədir onu bir-birinə 
qıymırlar,belə şeylərə də dözəmmirəm. 
   -Müxənnətin öyü başına uçsun  ay xala elə mən də 
sən dərdliyəm  özüm də  siz tərəfin qaçqınıyam .Biz 
də  Qarabağda belə öyrənmişik ki,işdən evə gələndə 
Allahın nazı-nemətini  alıb gətirərdik ,arvad-uşaq da 
əl-ayağa  düşüb Tut ağacın altında xudmani  bir stol 
açardılar  ki, bütün qonu-qonşular tökülüb gələrdi 
bizə. Sabahısı da biz onlara,vaxtın beləcə necə  gəlib-
keçdiyini bilmədik. 
    -Xalan sənə qurban,sən ki,yaramın üstünə köz 
basdın. 
   - Əstəğfürüllah xala qurban! 



 178

   - Oğlum,məskunlaşdığımız yerdə bu kor olanlarım 
çox şeylər gördü.O,günü bir balaca ağ sap lazım 
oldu.Gəlinim uşağı qonşuya göndərdi.Nə desə yaxşıdı 
bala? 
   - Nə dedi,a xala? 
   - “ Nə yamaq,nə tikiş,nə iynə-sap,biz yamaqlı paltar 
geymirik!” Bala qurudum qaldım.Noolar onnan da 
artıq olun,sizin paltar cırıldı- köhnəldi atırsınız biz də 
belə dolanırıq;cırılana  yamaq vurub bir də geyinirik 
bizim də bu cür imkanımız var.Qonşu-qonşuyla 
dolanar.Ulularımız nahaq yerə deməyiblər ki,”Yaxın 
qohumun kimdir?-yaxın qonşum!” Ay bala qonşu 
ki,uşağa belə deyəndən sonra inan ki, yerimdə  
rahatlıq tapa bilmirəm. Avtobus əlli-altmış km yol 
getdikdən sonra qadın düşdü. 
  Sürücü də lap xırdalayaraq: 
  -A xala bu kənddə kim gilə gedirsən? 
  -Laçınlı qapı bir qonşumuz bu kənddə  yaşayır-
onlara. 
  -Xeyirdimi? 
  -Laçın gecə-gündüz yadımdan çıxmır, hər gecə 
yuxuma girir, dedim bəlkə bir qapı bir qonşumla gap  
edim ürəyimiz yerinə düşsün həm də  oralarda bizsiz 
uyuyanların ruhuna bir “yasin” oxudaq ki, olduğumuz 
yerlərdə işimiz xod getsin. 
   -Yaxşı yol ay xala, yaxşı yol! Eh yazıq arvad! Əşşi 
xalamı da qınamaq olmaz. Bu ATƏT və Minsk 
qrupları da ki, bizimkilərə hey düdük verə-verə vaxtı 
uzadırlar. Camaatda da qeyrət yoxdur ki, heç onlara 
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əhəmiyyət verməyə xalqın özü “ya Allah!”-deyə düz  
İrəvana qədər yürüş edə, altda da qalanın canı cıxa. 
Yoxsa bu nədir aclığı-qarınqululuğu bəhanə edib 
camaat get-gedə öz milli adət-ənənələrini, vərdişlərini 
unudurlar.İnsan ömrü o qədər qısalıb ki, bu gündən 
sabaha ümid yoxdur. Hansı ölkədə eşidə bilərsiniz ki, 
torpağı dəfn üçün satılsın? Qəbirstanlığı da 
özəlləşdirmək olar? Qəbristanlıq da satırlar? İndiki 
ölümün bir faizi əcəllədirsə, doxsan-doqquz faizi ya 
avtomobil qəzaları ilə ya da ki, terrorla həyata 
keçirilir. 
   Sərnişinlərdən yaşlı bir kişi də söhbətimizə 
qarışaraq: 
   - Bayaq burada düşən qadını qınamayın o çox istər 
ki, ölənlər də öz doğulduğu torpağında ölsün ki, elinin 
gözəl adətiylə urvatlı dəf edilsin, bu yaşında  ona görə 
belə çalxalanır, yoxsa... 
 
 
 

Qartal qüruru 
 
Qoca Qartal bir qədər fikrə dalıb, üç yüz illik yaşına 
uyğun əda ilə əlləriylə qar kimi dümağ saqqalına bir 
neçə dəfə sığal verib ətrafındakı qartallara üz tutub: 
    -Əzizlərim, ölüm-itim dünyasıdır zəmanəyə də bel 
bağlamaq olmur, gedim  öz gözlərimlə bölgələrdəki 
vəziyyəti görüm, həmcinslərimizin məşğuliyyəti ilə 
maraqlanım, indi vəziyyət elə gətirib ki, heç kimdə 
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inam yoxdu, hazırda meşələrdə heyvanlardan çox 
qaçax-quçax, terroristlər, dövlət əleyhinə sui-qəsd 
edənlər lövbər salıblar belə olan təqdirdə görüm 
soydaşlarımızı yerindən-yurdundan ülkütməyiblər 
ki,?! -deyib sükutu pozdu, sonra söhbətinə əlavə 
edərək: 
    -İyirmi ildən artıq vaxtdır ki, yalnız  yer üzündə 
yaşayan insanlar yox, həm də bütün heyvanlar bu 
günə kimi qorxu içində yaşayır və günü –gündən həm 
insan, həm də heyvanlar nahaq yerdən qırılırlar. İndi 
yer üzündəki siyasi liderlər xüsusən də torpaq, neft, 
qaz enerji sahibkarı olanlar elə qudurublar ki, hətta 
zirvədə yaşayan biz-tarixin qocaman sakinlərinə də 
xəta yetirirlər. Qudurğanlıq o dərəcəyə çatıb ki, 
terroristlər dağlara çəkilib təxribatlarla məşğul 
olduqlarından, hərdənbir qulağıma çatır ki, -biz 
Qartalların da yurd-yuvalarını uçurdurlar. Odur ki, 
mən səfərə çıxıram olmaya-olmaya qururunuzu 
sındırıb yeri, yurdu bəhanə edib, eşidəm- biləm ki, 
yuva qurmaq üçün aşağılarda, dərə-təpələrədə 
məskunlaşıb yuva qurubsunuz vay halınıza!-deyib qıy 
vurub üz tutur bölgədəki zirvələrə. 
   Qoca Qartal Ağrı dağından başlayıb Savalan dağına, 
Şah dağı, Murov, Kəpəz dağlarından Borçalıdakı  
Şindi dağlarına, Leylək uçan, Ləlvər, Şam-düyə, Qır 
dağı, Keçəl-Qora dağlarına üz tutur. Hər dağda bir 
neçə gün qalıb, soydaşlarıyla yaxından hal-əhval 
tutur, vaxt vədə yetişəndən sonra yurduna qayıdır və 
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səfərinin yekununu hamıya bildirmək üçün təcili bir 
yığıncaq çağırtdırır. 
    O, yaşına xas olan xüsusiyyətlə ağır-ağır, vahiməli 
boğucu səsi ilə sükutu pozaraq: 
    -Səfərim xoş təsir bağışlasa da, axırda nə görsəm 
yaxşıdı? 
     Yığncağa toplaşan qartallar qorxudan bir-birinə 
dəyərək təəccüblə: “Noolub görəsən?! -suallarını 
verdilər. 
    Qoca Qartal söhbətinə davam edərək: 
   -Əzəmətli dağlarımızın birində gözlərimin şahidi 
oldum ki, soydaşlarımızdan biri dağların zirvəsində 
yox, zirvədən çox-çox aşağıda yuva qurmuşdu. 
    -Dəhşət! Allah irağ eləsin! Qulaqlara qurğuşun!..-
deyib qartallar yenə də bir-birinə dəydilər və gördülər 
ki, qoca Qartalın gözləri dolub hirsindən dodaqlarını 
gəmirir, baxışlarından da zəhər yağır, başını belə 
qaldırmadan: 
   - Mən yığıncağı təxirə salıb sizə də bir-iki aylıq 
möhlət verirəm ki, gedib filan dağdakı həmən o, 
satqın qartalı hüzüruma gətirəsiniz!-deyib bir ani 
dəqiqədə gözdən itdi. 

Ekspertlər qartallar əl-ayağa düşüb, özünü zirvəyə 
layiq bilməyən, aşağıda yuva quran Qartalın 
kimliyini, kiminlə əlaqədə olduğunu, kimlərlə qohum 
olduğunu, kimlərlə daha yaxın olduğunu araşdırmaq 
üçün üz tutdular zirvələrə sarı. 
 Bir neçə aydan sonra qartallar yenidən cəm oldular. 
Ekspertlər qoca Qartala bildirdilər ki, bəli həqiqətən 
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də bu qartalın qanında qan-qarışığı var, özü də hər 
dəfə balalarını bizə yasaq olan olan qida ilə 
qidalandırır, evladlarının adlarını da dayılarının 
adlarından qoyub, bizdən çox “o tərəfə” yaltaqlanır 
yağ yeyib yaxada gəzir heç kimi saymır, kefi də nə 
istəyir onu eliyir... 
   Qoca qartal söz alaraq: “Hər birinizə günəş kimi 
aydındır ki, biz yer üzünün ən uzun ömürlü 
varlılayırıq, heç kimdən qorxmadan zirvələri özümüzə  
ömürlük məkan seçmişik, bu həm də Allah Təaladan 
bizə verilən paydır. Odur ki, zirvədə yaşamaq 
qanımızdadır, canımızdadır elə deyilmi? 
   -Əlbətdə elədir!-deyə hamı qoca Qartalın sözünü 
təsdiqlədi. 
  - Amma çox təəssülfə qeyd etmək  istəyirəm ki, bəzi 
üzdəniraqlarımız yer üzündə baş verən çaxnaşmaları, 
top-tüfəng, bomba,mərmi səslərini, ah-nalələri, 
anaların saç yolmalarını  bəhanə edib, qazanc üçün 
babalarımızın sərhədlərdən uzaqlardaki regionlara 
miqrasiya edib uca  Tanrının bizə məsləhət görmədiyi 
təamlara iştah salırlar, nəfsinə gücləri çatmayanlar, bir 
qarın yeməkdən ötəri zatını danırlar, qorxudanmı, 
nədənsə, zirvələri özlərinə layiq bilməyənlərin ürək 
bulandıran hərəkətlərini eşidən də, xəbəriniz varmı ki, 
dəyimişimiz dura-dura kalımız tökülür?! 
    Yığıncaqdakı qartallar ad batıran qartallara lənət 
oxuyub qulaqlarını çəkərək: “Kış-kış, Allah, elə bəd 
şeyləri bizdən uzaq eyləsin!” –deyib qoca Qartalı 
dinləməyə başladılar. 
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Qoca Qartal yerində dura bilmədiyindən qıy vurub 
burada əyləşən qartalların başı üzərində  var-gəl 
elədikcə, çoxları “altını islatmışdı”. Sonra qoca 
Qartalı hirsi nisbətən soyuduqdan sonra əmr elədi ki, 
qanunlarımıza zidd hərəkət edən, düşmən 
dəyirmanına su tökən zirvədə yuva qurmağı özünə 
rəva bilməyən o satqın qartalı tez  hüzuruma gətirin! 
Köməkçilər gedib qartalı gətirib müttəhim kürsüsündə 
əyləşdirdilər. 
   Qoca Qartal nifrət dolu baxışlarla son dəfə 
məhkuma baxıb üz çevirir yığıncağa toplaşanlara və 
deyir: 
   -Ey qartal əhli milli adət-ənənələrimizə, 
qanunlarımıza canla-başla, vicdanla əməl 
eləməyənlərin axırı Sizcə necə olmalıdır? 
  Hamı xorla bir ağızdan. 
   - Ölümə məhkum olmalıdır! 
  - Bəli ancaq ölümə məhküm olmalıdır!-deyə qoca 
Qartal məhkəməyə toplaşanlara haqq qazandırıb əmr 
etdi ki; 
   -Atın onu bir xəndəyə hərəniz də üstünə bir daş! 
Hərə bir daş-kəsək atdığına  görə satqın qartalın 
üstündə elə bir zirvə yaratdılar ki, heç olmayan kimi. 
Sonra qoca Qartalın üzü gülərək bax belə! Bu sizə bir 
görk olmalıdır,  unutmayın ki, biz qartal nəsliyik, 
öləndə də qartal kimi ölməliyik!.. 
   Qartallar daş-qalaq olmuş qartalın üstü ilə qıy vurub 
daha hündür zirvələrə uçmağa cəhd etdilər. Qoca 
Qartal da: “Qartal olasan, hər xırda-para şeyi bəhanə 
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edib zirvələrdə yaşamayasan!-deyib zirvələrə üçan 
qartalların dalınca uçdu: 
 
 
 
 

Başıma gələn 
 
 -Qardaş səni göydə axtarırdım ki, yerdə əlimə keçdin. 
 - Axı mən Sizi tanımıram, kimsiniz? 
 - Ola bilər, şair hamını tanıya bilməz, amma hamı 
şairi tanıyar, Sizi real həyatı təsvir edən bu günki 
reallığımızı qələmə alan şairsiniz. Ona görə də camaat 
məhz sizin yazılarınızı oxuyur, mən də çox istərdim 
ki, başıma gələn hadisəni ancaq siz yazasınız. 
  - Məlumunuz olsun ki, mən heç vaxt sifarişlə yazı 
yazmamışam. 
  - İnanıram! Onu da bilirəm  ki, Siz heç kimə 
yaltaqlanmır, baş əymir, heç kimi  mədh etmədiyinizə 
görə şan-şöhrət sahibi deyilsiz. “Hamı qarın davası 
döyür, qarın davasına görə qardaş da qardaşa güllə 
atır!”-kəlməsi  əsərlərimizin şah misrasına çevrilib. 
Ona görə sizi sevirlər sizə böyük rəğbət bəsləyirlər, 
inanın mənə! 
   -O, ki, həqiqəti etiraf edirsən baş üstə,-de gəlsin! 
   - Çox sağ olun, eləysə avtobus gəldi, gəlin keçib 
oturaq rahat danışın.  
Avtobus “Dəyirmi qaya” kəndinə səmt aldı. Yerimizi 
rahatladıqdan sonra danışmağa başladım: 
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  - Həə, şair qardaş necə deyərlər başına gələn 
başmaqçı olar. Kirayədə yaşamaqdan tamam 
bezmişdim. Son vaxtlar, günü-gündən malların 
bahalaşması ev kirayəsinə də böyük təsir edirdi. 
Bahalaşmadan sui-istifadə edən xazyaykam bir ayda 3 
dəfə qiymət qaldırırdı. Utandığımdan çox vaxt iş 
yoldaşlarımın yanında gecələyirdim ki, təki 
xazyaykamın üzünü görməyim. Bu acınacaqlı 
vəziyyətimi nəzərə alan iş yoldaşlarım mənə - dedilər: 
    -Akif, ayda iki yüz manatı kirayəyə verincə, üç-
dörd ayının  haqqına  3 sot torpaq  sahəsi al, hamımız 
da fəhləyik, əlimizdən belə şey gəlir, bir gün-iki gün 
də iməclik təşkil edib divarını hörək sabah da üstünü 
hörərik, yoxsa bu nədir bir ildə altı-yeddi yer 
dəyişirsən? Sağ olsunlar yaxın dostları. Torpaq sahəsi 
bahalaşmamış  boğazımızdan kəsib borc-xərc üç sot 
torpaq sahəsi aldım və iş yoldaşlarımla da dörd beş 
günün içində həm aldığım yeri hasara aldıq həm də 
evin divarını hördük qaldı ağac məsələsi. Dostlarım 
onu da başa saldılar ki, pəncərə, qapı dam örtüyü üçün 
kredit alım. Əl-bəhəl iş yerindən də bir arayış alıb bir 
daş elə oradan Banka yollandım. Saat beşə qədər bank 
əməliyyatını qurtardım. Həftənin beşinci günü qısa iş 
günü hesab edildiyindən pul buraxmadılar ki, kassa 
bağlandı pul qaldı birinci günə. Şair, orasını da qeyd 
edim ki, bir saatlıq verilişdə altı-yeddi dəfə reklam 
olunan həmən bankda iki min manata beş yüz manat 
şapkaya razılıq verdim,çarəm nədir?! Düzü ən çox 
ona tələsirdim ki, rayonumuzun taxta bazasına  
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evimin ölçüsündə standart elə taxtalar gəlmişdi ki, 
onları alsam bir sm-də kəsilməyəcəkdi. Odur ki, iki 
gün ərzində nəyin bahasına olursa-olsun borc pul 
tapıb həmən taxtları ala bilsəydim xeyli irəli 
düşərdim. Evə gəldim arvada xahiş elədim ki, əlində 
işini buraxıb atası evinə getsin atasından mincə manat 
alıb gətirsin birinci günü də Bankdan pulu götürəndə 
qaytararıq. 
    -Ay kişi atam evi yıxılmış dağın kəlləsində bu 
qədər pulu haradan alır? 
  - Sona, sən Allah gəl belə danışmayaq. Mən səninlə 
ailə qurandan bu günə kimi atan mənə hey deyərdi ki, 
“Sən lijbi ev tikdir canınız kirayədən qurtarsın, pulu 
məndə!” Ay Sona sən balamızın başı atan bu sözü 
sənin yanında səninlə ailə qurduğum bu iyirmi ildə 
neçə dəfə təkrar edib? 
  ... 
  Di durma, kəndinizə gedən avtobusun vaxtıdır, sabah 
da şənbədir avtobus olmayacaq tərpən. Bir təhər 
arvadı qılıqlayıb yola saldım. Çaydan–çörəkdən 
uşaqlara verib “bay-bay!”- deyib yatızdırdım. 
   Bu vaxt avtobus dayandı. Sürücü dedi ki,qabaqda 
avariya olub bir az ləngiyəcəyik. Hamımız tökülüb 
qəza yerinə getdik. DYP-nin əməkdaşı müxbirlərə  
müsahbə verirdi. 
    -BMW markalı maşınla Qazel sərnişin  maşını  
toqquşub hər iki maşın yararsız hala düşərək, 15 
nəfərin ölümünə səbəb olub Araşdırılan versiyaya 
görə  BMW-ni sürən gənc sərxoş olub yanında da on 
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səkkiz yaşlı qız. Deyilənə görə həmən gənc İcra 
başçısının oğlu olub. Dəhşət! 
    Yolu açdılar yenidən avtobusa dolduq. Arxadan 
kimsə: 
     -İnan ki, bu avariyalar millətin axırına çıxacaq, 
indi öz əcəli ilə ölən yoxdur. Ölənlər  ya avariyada 
olur ya da ki, terrorun qurbanı olurlar necə ola bilər 
ki, bu cür hadisələrin qarşısını almırlar?  

Kimsə ucadan. Sağ olmuşlar belə şeyin qarşısını 
istəsələr beş dəqiqəyə alarlar, amması odur ki, bu, 
kiməsə xeyir eləmir və necə deyərlər: balıq başdan 
iylənər... 
   - Həə, söhbətimiz harada qaldı? Arvadı göndərdim 
atası evinə! 
   Bəli! Səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdim ki, 
arvad pul gətirəcək ya yox! Səhərə qədər yorğan-
döşəyin arasında o qədər çabaladım ki, səhərə yaxın 
məni yuxu yaxaladı. Heç gözümün acısını 
almamışdım ki, qapı döyüldü. Pəncərədən baxdım ki, 
Sona və atasıdır. Sevindiyimdən bilmədim ki, qapını 
necə açdım. Qaynatam məni görcək : “Tez ol əynini 
geyin, rayona gedək!”-dedi, çıxdıq. Yolda çox şeylər 
fikirləşdim dedim bəlkə... 
Rayonda avtobusdan düşəndə qaynatam mənə: 
    -Sən burada gözlə bu restoran müdiri ilə işim var 
dedi. Gözlədim.Aradan heç bir dəqiqə keçəmiş 
qaynatam gəldi əlini havada yellədərək: 
  -Fırıldaq köpək uşağı!-deyib dalımca gəl!-işarəsi 
verdi. Qaynatam indi də vergilər idarəsinə girdi mənə 
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yenə də: burada məni gözlə!-dedi. Oradan da söyə-
söyə çıxdı, gedib sonra da dövlət sığorta idarəsinə  
girdi. Nə başını ağrıdım şair beləcə harada pullu gəlir 
sahəsi vardısa oranın müdirinin yanına girdi hamısının 
da yanından əliboş çıxdı.Soruşdum ki, “Ay qaynata bu 
nə oyundur üç saatdır ki,məni bu rayonda 
fırlayırsan?” 
   -Hə, nə dedi? 
   - Nə desə yaxşıdır? Deyir guya həmən idarə 
rəhbərləri hər dəfə qaynatamı görəndə ona deyərdilər 
ki, “ay Qulu müəllim o qədər qazancımız olur ki, pul 
qoymağa yerimiz yoxdur, ay canım bu millət elə 
öyrənib biz rüşvət istəməsək də sənədlərin 
arasına “şirinlik” qoyub pul verirlər pul da elə şeydi 
ki,... evimiz var, maşınımız var, uşaqları oxutmuşuq 
işə qoymuşuq hər şeyimiz xirtdəyə kimidir ona görə 
də ehtiyacı olan olsa, yanımıza göndər sələmiylə 
verək, hərçənd sənə də çatar!”  Şair qardaş düzü 
yaman pərt oldum. İyirmi il idi ki, onun qızı ilə 
evlənmşdim bu müddət ərzində ay tövbə qabağından 
dillənməmişdim. Amma, bu səfər ağzımdan gələni 
utanmadan, çəkinmədən pryamoy ona dedim. 
    - Niyə ki,? 
    -A kişinin oğlu bu qanmaz qaynatam səksən yaşı 
keçib bilmir ki, sələm heç kimə xeyir vermir, demək 
mən sələmə girib ev tikəcəm? Həm də ona görə 
acığım tutdu ki, o gözlərini pul örtənlər təkcə 
qaynatamı yox çoxlarını sarıyıblar. Niyə  məni onların 
ayağına apardığına pərt oldum. 
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   Avtobusu yenə də saxladılar. Əli silahlı bir neçə 
hərbiçilər əllərində əskər şəkili avtobusa girdilər və 
sərnişinlərə. 
    -Heç narahat olmayın,hərbi hissəmizdən bu 
şəkildəki əskər qaçıb,onu axtarırıq!-dedilər.Yarım 
saatlıq yoxlamadan sonra avtobusun getməsinə razılıq 
verdilər. 
    - Hə danış görüm axırı nə qərara gəldin? 
     -Qaynatamdan aralandım. Əlimi cibimə saldım ki, 
iyirmi manatım var,restorana girdim pərtliyimi dəf 
etmək üçün o ki, var içdim,kefim bir az duruldu, 
qaynatamın hərəkətləri yadıma düşdükcə hərdən 
gülürdüm. Axşam düşmüşdü. Biz tərəfə gedən 
dayanacağa gəldim. Qaynatam da avtobus gözləyirdi. 
Bir az onunla məzələndim, məni kimilərin ayağına 
çəkdiyini bir daha yadına salıb cırnatdım. Elə bu vaxt 
dostlarımın biri “Ceep”-ni düz yanımda saxladı və: 
     - Gəl otur gedək!-dedi. 
      Oturdum. 
    - Kişini də çağır gəlsin! Qaynatan döymü? 
    - Əşşi qoy vızqırtsın ey, sür gedək! dedim. 
    Avtobus kəndimizə çatanda şair dostum: 
    -Həə, doğrudan qələmə alınası şeydi deyib 
xüdahafizləşdi... 
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Zəmanə dəyişib 
 
Dünya görmüş rəhmətlik nənəm  deyərdi ki; 
   -Oğul balası, evlənəndə bir şeyi yaddan çıxarma ki, 
arvad alanda müəllim xeylağı al. Müəllim qadın evdə 
sanki pul kisəsidir, özün də savadlı oldunsa lap yaxşı. 
Onu da yaxşı bil ki,qazanıb evə pul gətirməyəndə, 
arxayın olacaqsan ki, evində öynəliyin var. Amma bir 
şərtlə ki, bir-birinizi eşidib, bir-birinizə can deyib-can  
eşidəsiniz, evinizdə müdam din-bərəkət olsun. Nənəm 
bu nəsihəti böyük qardaşıma verəndə, mən hələ  
məktəbə  təzəcə gedirdim. Həyat doğrudan  da nağıl 
dili ilə tək yüyrək olurmuş. Evlənmək vaxtım məni də 
yaman yerindəcə yaxaladı, amma orasını da bilirdim 
ki, indiki zəmanə evlənənləri çox peşman 
etmişdi,birinin evi yox, birinin iş yeri. Mən də eşq 
sevgini başımdan rədd edə bilmirdim ki, bilmirdim. 
Bir az da səbr edib camaatın bir qarın  çörək pulu 
qazanmaq üçün dəridən–qabıqdan çıxdığı, gündən-
günə qloballaşan problemlərin, məmur özbaşnalığının, 
çəkişmələrin, didişmələrin sonunu gözləyirdim ki, 
görüm dünyada  rahatlıq öz yerini nə vaxt tapacaq? 
Gördüm yox, hələ insanlar arasında torpaq iddiası, 
neft, qaz, enerji iştahı, tamahkarlıq,bir-birini qarət 
etmək, bir-birinə hədə-qorxu gəlmək, hətta bəzi siyasi 
liderlər o qədər qudurublar ki, beynəlxalq qanunlara 
göz yumub özündən qat-qat kiçik olan dövlətlərin 
sərhədlərindən keçib bombarduman da edirlər, iyrənc 
əməllərini həyata keçirməkdən əl çəkmirlər. Mən də 
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fikirləşdim ki, “Əşşi dünyanın dərdi mənəmi qalıb, 
kim nə istəyir onu” da eləsin, mən də yetkinlik yaşına 
çatmışam, evlənim ailə qurum heç olmasa övladımın 
üzünü görüb, mən də ata sevinci yaşayım ki, uca 
Allahımızın qoyduğu əbədi və müqəddəs 
qanunlarımıza əməl edim. 
    ... Toyumuz günü “Nigah “ şadlıq evində bir dava-
dalaş düşdü ki, gəl görəsən, yeməkdən zəhərlənən kim, 
açıq-saçıq geyinən gənc müğənnilərə söz atan kim -nə 
isə-ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Məclisin sonunda 
atamla şadlıq sarayının müdiri arasındakı xərc, haqq-
hesab məsələsi daha yaddaqalan  qırğın oldu. Müdir 
deyir ki, stolun qiyməti budur, atam da inad edib 
deyirdi “yox biz belə qiymətə danışmamışıq!”. Ara 
yat-yüt olandan sonra atamdan soruşanda ki, “Bu necə 
toydu ki, məclis başlayandan ta sonuna kimi dava-
dalaş oldu?” 
    -Fikir eləmə oğul, birinci toyun yaraşığı dava –
dalaşdı, ikinci də zəmanə dəyişdiyindən insanların 
bəziləri elə qudurublar ki, dünən dediyini bu gün danır. 
Dünən dedi bir manata,bu gün on dəfə artıq istəyir, 
indi a bala,toylarımızın da abı-havası dəyişib. Milli 
adət-ənənələrimizə ki, əməl edilməyir, hər salam 
verdiyinə dəvətnamə verib məclisə çağırırlar, axırı 
belə olar də... 
  Mən ixtisasca hüquqşunas,həyat yoldaşım  Səda isə  
müəllimə idi. Heç birimiz ixtisasımıza uyğun bir iş 
tapa bilmrdik. Sədanın işə düzəlməsi üçün beş min, 
mənim düzəlməyimə ondan on dəfə artıq pul 
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istəyirdilər. Dövlət idarəsinə o qədər ayaq 
döymüşdüm ki, tamam həyatımdan bezmişdim. Hansı 
idarənin qapısını döyürdümsə, bundan əvvəlki idarə 
rəhbərinin atasına min rəhmət oxuyurdum, çünki indi 
doğrudan da əsl məmur özbaşınalığıdır, onlarda nə 
insaf, nə də ki mərifət var ağızlarını açanda da, 
yumanda da çəkinmədən, qorxmadan pul deyib, pul 
eşidirlər. Pərt halda  evə döndüm, gördüyümü 
eşitdiyimi arvadıma Sədaya danışdım. Səda da mənə: 
“Ay  kişi heç də narahat olma padoş üzlü adamların 
sifətini görməkdənsə, xalq necə sən də elə yaşa. 
İndiyədək heç kim acından ölməyib, ölməyəcək də. 
Bizi Rəbbimiz yaradıbsa, ruzimizi də o, yetirəcək. 
Darıxma özünü üzmə, necə deyərlər “Palaza bürün, 
elnən sürün”. 
     Bir həftədən sonra arvada qəti fikrimi bildirdim. 
     - Arvad, sabahdan ikimizdə  bazara çıxırıq, əlimizə  
harada nə keçdi ordan alıb, burada xırd edirik-
deyəndə arvad qollarını gen açıb məni qucaqladı: “Ay 
sənə qurban olum, ay Fəda, elə mən də bunu deyirdim 
dana”. Sən hüquqşunas ola-ola niyə bilmirsən ki, bu 
dərəbəylik zamanasında pulun  yoxdursa, arxan  
yoxdursa heç kimə umuddu olmadan  üz tutmalısan 
bazara-çax-çuxa!  

Ay kişi indi heç bir savadlı adam rahatlıqla çörək 
pulu qazana bilmir. O gördüyün villa tikənlər, 
“Ceep”- də gəzənlər, ortada yeyib, qıraqda gəzənlər 
bir rahatlıq tapmırlar, onların da onlar qədər dərdləri-
sərləri var, kasıbın  dərdi bir nöqtə boydadırsa 
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harınnaşanların  dərdi dünyalar qədərdi-deyib Səda 
doluxsunanda soruşdum ki, “bəs niyə kövrəldin”?. 
      - Bilirsən Fəda, dünən qardaşım arvadına  zəng 
elədim ki, bəs niyə toyumuza gəlməmişdiniz, nə desə 
yaxşıdı? 
    - Nə dedi, Səda? 
    - Dedi ki, siz hara, biz hara. Siz kasıb biz varlı.İndi 
bilirsənmi varlı qardaş kasıb qardaşın toyuna getmir,  
bajı, incisən də, inciməsən də zəmanə belədir, 
neyniyək? 
    - Fikir eləmə Səda, onun sözündə bir həqiqət var, 
onu qınama bu zamandan törəyən bir bəladır,indi 
Tanrı bu gözü - o biri gözə möhtac eləməsin. Biz də 
əl-ələ verib bazarda lövbər salıb öz biznesimizi 
yaradarıq. İndi belə bir zəmanəylə  üzləşmişik ki, heç 
itdə öz sahibini tanımır, belə olan halda hər şeyi 
ürəyinə salıb heç kimdən də incimə. Özünü 
eşitməməzliyə vur ki, sözün keçərli, biznesin də 
artımlı olsun, indi həyatın qayəsi budur. Mənim  də 
qardaşım toyumuza gəlməmişdi ki” ayə, onun nəyi 
var ki, toyda da camaata nə versin, gedib 
utanmaqdansa, getməsəm yaxşıdı!-demişdi. 
     ...İkinci il idi ki, biz də ər-arvad bazarda çax-çux  
edirdik. Yazıq Səda qarnı  burnunda bazardan əl 
çkmirdi. Pul onun başını necə qatmışdısa, doğum 
vaxtının  yaxınlaşdığını da unutmuşdu, nə qədər 
edirdimsə, bazardan yayındıra bilmirdim,belə 
vəziyyətdə  xalqdan ayıbdı. “Sən Allah qoy bu 
əlimdəkini də satim qurtarım, gedirəm!”-deyib mənim 
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də əl –ayağımı işdən soyudurdu. Bazara elə 
öyrəşmişdik ki, sübhün gözü açılmamış bazarda 
olurduq. Adətən lap tezdən durub ucuz mallar alırdım 
saat 12-yə qədər satım. Səda da ev işlərini qurtarandan 
sonra gələrdi ki, mən gedib evdə gözümün acısını bir 
az allardım. Bir də eşitdim ki, Sədanın sancısı elə 
bazardaca tutub. Satıcı dostları təcili yardımı  düz 
bazara çağırıblar və oradan Sədanı doğum evinə 
aparıblar. Evdən bir baş doğum  evinə yollandım. 
Tibb bacıları muştuluqladılar ki, oğlun olub!  Ertəsi 
gün bazar dostlarım mənə istehza ilə: 
   -Fəda, sən Allah uşağın adını nə qoyacaqsan? 
   - Dədəmin adını! 
   - Elə şey yoxdu, indiki zəmanəyə uyğun ad 
qoymalısan. 
   - Sizcə, nə qoyum? 
   -Madam ki, uşaq bazarda doğulub, adı da bazara 
uyğun qoyulmalıdır. 
      Yoldaşlardan kimsə yerindən: 
     - Dopustim nə qoysun? 
     -Qoysun, Bazarkom, Bazarkötüyü, Tacir, Çax-çux, 
Daçkasürən,Alver,Atanşik, Biznesmen,Uğurlu və s. 
     Mən özümü gülməkdən zorla saxlayaraq: “Camaatı 
başıma güldürməkmi istəyirsiniz nədi, belə də ad 
olar? -dedim” 
    -Bəli olar! Özü də lap zəmanəyə uyğun adlardı. 
    -Ayə, vallah  siz deyən adları qoysam  gələcəkdə 
uşağın tay-tuşları, ya da kimsə deyəcəklər ki, “Adın 
batsın ad qoyan bu nə addır qoyubsan?” 
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    -Birinci stolda qoz satan Həmid söhbətə qarışaraq: 
    -Ad qoymaq heç də çətin deyil, uşağa ad qoyanda 
zəmanəni də nəzərə almaq lazımdır, qulaq asın 
sovetlər vaxtı quruluşun adını əbədiləşdirmək üçün 
özü də imenni bizim xalq övladlarına adına Kolxoz, 
Sovxoz, Traktor, Kombayn, Komsomol, Sovet, başqa-
başqa adlar qoymağı nə tez unutdunuz? O, valideyn 
bu adları qoymaqla uşağın adını yox, sadəcə olaraq 
quruluşun adını yaşadırdı, onlar niyə abır-həya 
eləmirdilər? Sən bir  bazara bax? Əsil abır-həya 
bazarda özünü büruzə verir. 
      -Bunu voopşe doğru deyirsən, səhər-səhər saat 4-
5-dən sən bir Bakının bazarlarına bax, camaat uzaq 
bölgələrdən optavoylara gətirdikləri meyvə-tərəvəz, 
yağ, pendir, süd, qatıq, toyuq-cücə, ümumiyyətlə, 
mövsümi malların üstünə qarğa–quzğun kimi elə 
tökülür ki, qıraqdan baxanın bizim xalqa yazığı gəlir. 
Noolsun ki, torpaqlarımızın altı da, üstü də qızıldır, 
bunlardan biz kasıba nə xeyri?-deyə xiyar Söyün də 
söhbətə qarışdı. 
     Fəda satıcı dostlarını bazardakı “Məhsul”kafesinə 
toplayıb uşağa adqoydu keçirdi və oradaca uşağın 
adını Bazarkom qoydular. Hamı bu adla fəxr etdi ki, 
bazarda doğulan uşağın adı da bazara uyğun olmalıdır, 
bunun da səbəbini yüz ildən sonra, əsr dəyişiləndə 
xələflərimiz başa düşərlər... 
    Kafedə keflənib duzlu-məzəli söhbətləri ilə hamının 
qəlbini ovsunlayan bazarda “dəlidən doğru xəbər”-
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kimi tanınan Tacir əlində araq stəkanı sanki sağlıq 
deyirmiş kimi : 
   -Ay millət, zəmanəyə uyğun ad qoymaq, vallah, 
bizim xalqa xasdır. İmperiya dövründə mənim bir 
qara küçüyüm vardı. Adını Qorbaçov qoymuşdum-
deyəndə kafeyə yığışanların gülüşü ətrafdakı yaşayış 
binasındakı sakinlərin diqqətini cəlb elədi. Tacir 
söhbətinə davam edərək: Qorbaçov da mənim  
küçüyüm kimi hamının əl-ayağını yeyərək hər bir 
milləti, eləcə də  bütün dünya xalqlarını hər yerə 
pələsəng elədi. Bu da adın mənası, mahiyyəti və 
gələcək nəticəsi... 
    Xeyirdanışmaz pəltək Şakir də söhbətə qarışaraq: 
    -Vaapşe sizi qınamıram ay camaat bir ölkədə ki, 
savadlıynan savadsıza ki, fərq qoyulmur, axırımız  
belə günlərə qalacaq. Bəlkə yalan deyirəm, hə?!.. 
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Sən saydığını say 
 
  -Aaz ay qonsu, bir bəri gəl görüm dünən evinizdə 
yaman  hay-küy varıydı, hələ deyəsən qulağıma qab-
qacağın qırıldığı səsi də gəlirdi. 
   - Gəlirəm ay bajı,gəlirəm bir horu dayan. 
   - Hə gəldinmi? Yanını bir yerə qoy görüm ərinnən 
niyə dalaşırdın,noolmuşdu? 
   - Belə,ay Ceyran bajı, dalaşmayım neyləyim. Özün 
yaxşı bilirsən ki, Allah-Təala qırx yaşıma qədər mənə 
züryət verməmişdi, qırx yaşımdan sonra bir qız uşağı 
ilə sevindirdi. 
   -Allaha min şükür! 
  - Şükür içində ol, balan sağ olsun. İdi onun iyirmi 
yaşı var. Mən deyirəm ki, “ay kişi, gəl onu müğənni 
eliyək”. O it oğlu da deyir ki, “yox, o mənim peşəmə 
yiyələnib müəllim olacaq, vəssalam!” 
       - Qoy indi də, o, deyən olsun, qız üçün ən yaxşı 
peşə müəllimlikdir, dana! 
       - Sən də o it oğlunun sözünü təsdiqləyirsən. Ay 
Ceyran bajı, sən Allahın  indiki zamanda müəllim 
aylığı ilə dolanmaq olar? 
        - Hə, burasını düz deyirsən arxamızdakı qaçqın 
da müəllimdir, inan ki, aldığı pul bu aydan o aya 
çatmır. Sonra da ondan-bundan borc alıb it günündə 
yaşayır. Ay bajı, müəllim sezonu imperiya ilə getdi. 
      -Ay ağziyın ağrısını alım, de da bə! Mən köpək 
qızı da deyirəm ki, ağzını açanda deyirsən ki, qırx 
ildir ki, müəllim işləyirəm. Ovcunu yum görüm bu 
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qırx ildə bircə dəfə efirə sıxıbsanmı, ayağını yerdən 
üzməyə bir ulaq ala bilibsənmi, amma  gözünü 
yaxşıca aç gör ki, Xuramanın, Xatirənin, Röyanının, 
Elnarənin, Manananın heç iyirmi beş yaşları yoxdur, 
zato onların bu yaşlarında evləri. villaları, daçaları, 
“Jeep”ləri özləri də hansı kanalı açırsan onlar 
görünürlər. 
       -Pullarına minnət! 
       -Əlbəttə ki, pullarına minnət, mənim də öldüyüm 
odur ki, qızımın   da eləcə imkanı olsun. Elə bunu 
demişdim ki, əlindəki kitabı üstümə elə atdı ki, başımı 
aşağı eləyəndə kitab gedib servandın gözündəki 
cehizlərimi çilik-çilik elədi, hamısı da xrustal! Öldü 
var, döndü yoxdu,mən də onun acığına öləjəm-itəjəm, 
amma qızı müğənni qoajam. Sən  bir çərşənbə axşamı 
ATV-də göstərilən “Yağ kimi” verilişinə bax. O, 
bircəmin başına and olsun ki, bir otağı imperiya 
vaxtından dövlətdən necə almışıqsa eləcə də təmirsiz-
zadsız durur. “Ya Allah!”-deyib əlimizə işi alıb otağı 
bir balaca yekələndirmək  istəyən kimi  polisdən, 
icradan, jekdən, qəsəbə sovetindən, pajarnıdan qara 
quzğun kimi  gəlib kəsdirirlər başımızın üstünü. Mat 
qalınası işdir, niyə kasıb əlinə bir iş alan kimi  yüzü-
yüz yerdən gəlir, amma varlılar hektarlarla ağacları 
kəsib yerində “göydələn” tikirlər onları görən olmur?.. 
Eh, mən  nələr səəxliyirəm əşşi... 
    - Mən də mat qalmışam ki, bu cavan-cavan qızlar 
bu qədər pulu haradan alırlar, necə  qazanırlar? 
      -Di gəl məni qına! 
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     - Tova, dədəmin göru haqqı səni qınamıram. 
     - Düzü, indiyə qədər  mən də müğənnilərə pis 
baxırdım, amma nahaq, kişinin aldığı yüz əlli manatı 
kommunal xidmətlərə verəndən sonra düşürük borca, 
dilənçi kimi yaşamağa, daha belə yaşaya bilmərəm, 
ərimdən boşanmaqdırsa,qızımı müğənni qoyacam, 
vsyo! 
    - Ay qonşu, bir şey də soruşum. 
    - Soruş. 
    - Qızıyın yaxşı səsi-zadı varmı? 
    -Fanaqrama noolub az, indi hansı müğənni  canlı 
oxuyur ki? Hamı da açıq-saçıqlıqla, burcuda-burcuda 
cavan vaxtından gözə girib ulduz olub, pul yığıb, indi 
də puldan basıb efirdən düşmürlər. Amma sən deyim 
qızın o günləri qardaşım oğlunun  toyunda bir “Sarı 
gəlin” oxudu ki, hamının ağzı açıq qaldı, zalda üç yüz 
adam, özü də  mikrofonsuz-zadsız, inan Allaha 
cammat onu alqış sədaları altında dönə -dönə səhnəyə 
dəvət elədikcə, söyündüyündən bilmirdim göyün 
neçənci qatındayam. Sən Allah, belə bir istedadı da 
boğmaq olarmı? 
      - Yoxa aaz, əstəğfürüllah belə bir istedadı boğmaq 
günahdır. Ay qonşu şər deməsən xeyir də 
gəlməz.Bəlkə qızına sabah elçi gələndə müğənni kimi 
alarlarmı? 
     - Orasını Allah bilər, bəxti açılar gedər. Əri də 
müğənni kimi saxlayar-saxlayar, saxlamazmı zato gün 
görər. Ay qonşu, gəl əyri oturaq düz danışaq, hansı 
müğənni qadının əri var? Ay tova, yüzdən  birinin ola, 
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ya olmaya, ona görə də kababdan, banandan, 
qozdan,ləpədən yeyib rəngarəng şirələrdən içib: “Yar-
yar!” deməkdən dilləri qabar olub... 
     -Həə dana! Pulun varsa, demək  həyatda varsan, 
yoxsa... 
    - Zəmanənin də tələbi budur də, pulun varsa bütün 
qanun-qadağalara qalib gələrsən. 
    -Bir də nəyə yanıf tökülürəm bilirsənmi? 
      -Nəyə? 
      -O günü “Qurban bayramın”nda ət almağa evdə 
bircə manatımız da yox idi. Ərim qurumsağ dedi ki, 
“gedim icra hakimiyyətində humanitar şöbəyə 
bildirim ki, bizə də bir kilo ət versinlər”. 
      -Nooldu, ala bildimi? 
     - Almaq nədi azz, getdi ki, ət paylayan bir-iki 
adama verəndən sonra cəmdəyin hamısını büküb 
evinə aparıb. Bu da sənin qırx il müəllim işləyənin 
hörməti. Ət maqnatları elə həmin gündən ətin 
kilosunu altı manata qaldırdılar. Sonra da özləri efir 
vasitəsilə  deyirlər ki, “ətin qiymətini kim qaldırıb?”. 
Guya xəbərləri yoxdur. İnanan daşa dönsün. Amma 
həmin günü eşitdim ki, şouda bəxti gətirənlərdən biri 
qocalar evinə, kimsəsiz uşaqlara, şəhid ailələrinə  
neçə-neçə qoyun kəsib paylayıb. Öldüyüm də odur ki, 
qoy mənim qızım  da yetim söyündürüb savab sahibi 
olsun. Kül başına mənim ərimin bir ətək pul verib 
qızımı orta məktəbdə oxuya-oxuya müğənni yanına 
qoymuşam. Ərim it oğlu indi qabağımıza çəpər olub. 
Yox əşşi ondan boşanıb qızımla  bərabər həyatımı 
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yenidən quracam. Noolub Allaha şükür qızıma, boy 
onda, buxun onda, gözəllik onda, səs onda, səhnəyə 
də çıxanda ləvənd oğlunun qızı elə bilirsən ki, 
bədirlənmiş aydır. Mən arvadlığımla ona tamahım  
düşür. Qoy qızımın adına yüz cür ləğəvə desinlər, 
amma pulu olsun. Çoxlarına da çox şeylər deyirlər, 
heç gör özlərinə mal eliyirlərmi, lijbi pulu olsun, bu 
ələbaxımlıq dünyasında firavan yaşayıb gün görsün. 
    -Amin! Ağzından Allah eşitsin, nə bilim vallah 
gənə özünüz bilən yaxşıdı. 
     Bu vaxt qonşusunun əri: - Ay arvad aya a köpək 
qızı,hanı qız? 
   -Kül başına,evdə olacaq da harda olasıdı? 
   - Aya a köpək qızı, başını orada islat, burada qırx, 
qızını qaçırıblar, bizi polisə çağırırlar, durma gəl! 
     -Boy atamın öyü dağıldı, - deyib arvad iki əllərilə 
dizlərinə vuraraq ağzı üstə yıxılıb özündən getdi. 
 Seyran tələsik su gətirib arvadının üzünə vurub:-
Milyon dəfə bu ağılısıza demişəm ki, “Suyu 
keçməmiş “hop!”-deməyin... 
 
 
 

Analar sevinəndə 
 
Müttəhim Solmaz Aslan qızı, sön sözünüzü 
deməyinizi xahiş edirəm! 
-Möhtərəm hakim, bu möhtaclıq, haqsızlıq dövründə 
harınnaşan  dövlət məmurlarının pulla baş kəsən; 
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avtoxuliqan, arvadbaz, qumarbaz, ərköyün 
övladlarının  törətdiyi cinayətlərin qarşısını ədalətlə 
almağınızı və dünyanın ən zərif məxluqu hər bir ailəni 
“inqə”səsi ilə sevindirən ana və bacıların, qız və 
gəlinlərimizin hüquqlarını ədalətlə, qanun 
çərçivəsində müdafiə etməyinizi xahiş edirəm. Onu da 
unutmayın ki, hər bir cinayəti  törədən varlılar 
bilərəkdən, pulun gücünə, kasıblar isə qarnın 
doydurmaq xatirinə  edirlər. 
    Solmaz son sözünü qurtarıb utandığından qohum-
əqrəbaları ilə də görüşmədən qara-qapalı maşına 
mindi.. O, cəzaçəkmə evinə gələndə, nə nahar, nə də 
ki, şam edib bu haqsızlığa dözməyib hirsindən 
üzüqoylu çarpayısına uzandı. Gecənin bir vədəsində 
yuxudan ayılıb acı xəyalları  yadına saldı: 
     ... Solmaz özünü çox xoşbəxt adam hesab edirdi ki, 
qəlbən sevdiyi oğlana ərə gəlmişdi. O, bəy evinə 
gələndə, bəyin qohum-əqrəbaları, qonum-qonşuları  
Solmazın qayınanasına göz aydılığı verirdilər. 
Hamının gözündə toy sevinci var idi. Gecədən xeyli 
keçməsinə baxmayaraq toy çalınırdı. Rayon polis 
idarəsinin oğlu qəsəbədə avtoxuliqan kimi tanınan 
Salman sərxoş halda toya gələndə, camaat  yaxşı 
bilirdi ki, o heç də xeyirliyə gəlməyib. O, əlli dollar 
verib “evimizə gəlin gəlir”-havasını  sifariş edib 
oynamağa başladı. Bir qonşu kimi təzə bəy- Fərid də  
onun qabağına çıxdı. Bəy xeyli oynayıb yorulandan 
sonra Salmanın üzündən öpüb, musiqiçilərə: “da 
bəsdir, sağ  olun!”-deyib çıxanda Salmanın əlləri 
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havada qaldı. O, buna bərk hirslənib bir əlli dollar da 
veib təkrar mahnını çaldırdı. Meydanda daha bir-iki 
dövrə vurub tez də sağollaşdı və bəyə: 
     -Gəl bir həyətə çıxaq!-dedi. Aradan bir qədər 
keçdikdən aləm qarışdı bir-birinə, Təcili yardım 
maşını Fəridi xəstəxanaya  aparanda, Solmaz eşidib 
özündən getdi. Ayılanda eşitdi ki, Fərid yolda 
keçinib... 

Həbsxanadakı qadınlarda biri: 
    -“Ay bala, niyə özünə qəsd edirsən, üç gündür ki, 
acsan deyəndə Solmaz xəyaldan ayıldı. Bu sözü deyən  
xanım  xahiş elədi ki, dərdini  unut, sən də de gül!” 
Solmaz məhkumə həmkarının  sözünü yerə salmayıb 
türmə həyatı ilə razılaşdı. O, hərdən vaxt tapıb xəyala 
dalanda yadına keçmiş günləri düşərdi. 
   ...Solmaz için-için ağlayırdı ki, Ya Rəbbim, 
Fəridimi əlimdən alırdın-alırdın, heç olmasa onu zifah 
gecəsindən bir saat sonra alardın ki, muradı gözündə 
qalmayaydı!”. Eh dünyadır da!.. O, illər artıq arxada 
qalmışdı. Solmaz “üzüqara” evlərinə qız qayıtmışdı və 
özünə də qəti söz vermişdi heç kimə ərə getmiyəcək 
və Fərdin qisasını yalız özü alacaq!.. 
      Cəza evində hərə bir şeylə məşğul idi. Solmaz da 
kitabxanadan götürdüyü Füzulinin “Məni candan 
usandırdı” adlı seçilmiş qəzəlləri küliyyatını 
oxuyurdu. Birdən kimsə: 

     -Ay qızlar, türməyə konsert gəlib, gəlin 
gedək!-deyəndə Solmaz da əlində  kitab “Akt zalı”na 
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üz tutdu.Solmaz açıq-saçıq “xanəndə”lərə baxıb: “Bıy 
ətiniz tökülsün bu nə geyimdir geyibsiniz?”. 

Parodistlər məzəli-gülməli söhbətlər elədikcə, 
məhkumlar qəh-qəh çəkib gülüşdülər. Solmazınsa 
qaş-qabağı açılmırdı. Onu da yaxşı bilirdi ki, bizdə 
hər şeyi gözdən pərdə asmaq üçün, kiminsə xoşuna 
gəlib sabah vəzifəyə keçmək, saqqal altdan keçmək  
üçün edirlər mənasız gülüşlərə əhəmiyyət verməyib 
hey fikirləşirdi ki, “birdən ölüb eliyərəm bəs Fəridin 
qisasını kim alar?”. Konsert qurtardıqdan sonra 
Solmaz  ağzıüstə çarpayısına uzanıb yenidən xəyala 
daldı: 
      ...Solmaz eşitdi ki, varlı-hallı adamlar, 
biznesmenlər, dövlət məmurlarının  ərköyün  evladları 
qəsəbədə yenicə istifadəyə  verilmiş “Kayf” 
restoranında yığışırlar. Yaxın bir rəfiqəsinin köməyilə 
Solmaz da bu möhtəşəm restoranda xörək paylayan 
kimi işə düzəlir. 
     -Salam, köhnə sevgilim! Siz də burada işləyirsiniz, 
hə? Solmazın qanı sanki damarlarında dondu, az qaldı 
ki, əlindəki xörəklər müştərilərin üstünə töksün, 
özünü güclə tarazlayıb utana-utana dilucu “hə”!-deyə 
bildi. Gecə qayıdanda Salman oturan stolun yanında 
ayaq saxlayıb: 
     -Nə yeyəcəksiniz? 
   Solmaz sifarişlə gələn ləziz yeməkləri səliqəylə 
stola düzdü sonra da Allah kəssin ki, “nuş olsun!” 
deyib öz yerinə çəkilib oturanda fikirləşirdi ki, 
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“Gəlsənə bu it oğlunun yeməyinə zəhər qatım!”. 
Sonra da fikrindən yayınaraq: 
         -Yox onu gərək bu əllərimlə öldürəm ki, ürəyim 
yerinə düşsün.  

Rəfiqələrindən biri onu bu vaxt xəyalından ayırdı 
və: 
         -Ədiliyyədən yoxlama gəlib, yanında da 
xaricdən adam var daha bəsdir ağlayıb özünü üzmə, 
çarpayını səliqəyə sal, yadında qalsın bizə də 
tapşırıblar ki, heç bir şikayət zad eləməyin, nə də 
soruşsalar denən ki, “bizdə hər şey əladır!”. Üç 
gündən sonra ədliyyənin kompleks  yoxlaması 
qurtardı. Hamı rahatlıq tapandan sonra Solmaz da öz 
xəyalına qapıldı. 
       -Solmaz xanım niyə kefiniz yoxdur? 
       -Eh, kasıblığın üzü qara olsun, atam xəstədir, bizə  
beş min  dollar lazımdır ki, onu  xaricə- müalicəyə 
göndərək, əlimizi də tutan yox! 
      -Fikir eləmə, sən bir yemək gətir,əvvəlcə kəmərin 
altını bərkidim özümə gəlim dünəndən paxmeləm, 
özündə gəl, yanımda otur, bir az olub keçənləri 
unudaq, pul məndə! Salman çörək yeyə -yeyə öz 
peşmançılığını etiraf edəndə, Solmaz da dilucu: 
      -Əşşi eybi yox, onun da tarixi elə öz toyunda 
tamam olmalıymış. Tanrı çörəyini toy gününə qədər 
veribmiş. Solmazın “ağlabatan” bu sözündən  xoşu 
gələn Salman onu özünə tərəf çəkib öpüşlərə qərq 
elədi. Salman yüz dollar ataraq: 
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      -Xırdası lazım  deyil, dediyini də sabah gətirəcəm-
deyib səldirəyə-səldirəyə restoranı tərk elədi. Salman 
sözünün ağası olub, sabahısı gün beş min dolları 
gətirib Solmaza verdi. Solmaz pulu aparıb murdar ət 
kimi çantasına tulladı. Salman hesabı verib çıxana, 
Solmazı daha ərklə özünə tərəf çəkib, istədiyi kimi 
öpdü elə bildi ki, Solmaz bu “öpüşlərdən” həzz alır. 
Axşam Solmaz evə gələndə  pulu, çıxardıb güzgünün 
qabağına qoydu və: 
      -Kim bilir onun atası bu pulları hansı kasıbın evini 
yıxaraq alıb? Camaat beş min manat tapmır öynəlik 
eləsin, amma bu rüşvətxorlar beş min dolları heç pul 
saymırlar, ölkədə narazılıq, özbaşınalıq da beləcə 
yaranır. Əgər mən ki, bu pulun hesabına bir çörək alıb 
yesəm, qan qusaram, yaxşısı budurki bu pulların 
hamısını milli ordumuzun hesabına köçürüm. O, 
dediyi kimi də elədi və öz-özünə: “Rüşvətlə qarnım 
doyacaqsa, ac ölsəm daha yaxşıdır” deyib işə gedəndə 
yadından  çıxmasın deyə iti bıçağı da çantasına  
qoydu. 
        -Xoş gördük Solmaz xanım yaman acmışam bir 
şey gətirin yeyək! 
        - Baş üstə! 
        Salmanın kefi gündən-günə durulurdu öz-özünə  
də fikirləşirdi: “Yalan ha demirlər, doğrudan da qadın, 
pişik  kimi  bir şeymiş kimi başını sığallasa...” və  elə 
bilirdi ki, Solmaz onu qatil kimi tanımır, tezdəbir onu 
yanına çağırıb məzələnirdi. Solmaz da yalandan: 
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        -Sən Allah elə sıxma, orama əl vurma, daha 
bəsdir, gələn-gedən olar, görən olar, müdirimiz eşidər-
bilər məni işdən qovar, hələ yox, hələ tezdir, 
hövsələni bas, elə yox, dedim sabah vallah sabah 
“istəsən edərsən” bu gün kefim yoxdur, canın haqqı 
sabah bütün ixtiyarım səndə olacaq, onda... 
       Solmaz pörtmüş halda kabinetdən çıxanda: 
       -Gözünü pul örtən it oğlu, müf yeməkdən üzünün 
qırmızılığına  bax, başına elə oyun açım ki, sənin də 
toyun vaya dönsün. Dünənki gündən çox məmnun 
olan Salman kafeyə bu gün lap tez gəlmişdi. Axşama 
qədər yeyib-içdi. Solmazı da yanına çağırıb, divana 
yıxaraq harası gəldi opməyə başladı. Solmaz  gördü 
ki, yox onun tama başqa niyyəti var, odur ki, bıçağı 
çıxarıb düz Salmanın ürəyinə  soxdu və: 
      -Əclafın biri əclaf, sən heç də  o torpaqda 
yatanlardan artıq deyilsən, o, Qarabağda döyüşəndə 
sən Londonda beş ulduzlu oteldə kef çəkirdin, dava 
qurtarıb deyə evə  yığışıbsan hə? Kül başınıza, 
fərsizlər! Yaxşı deyiblər: “Əkəndə yox, biçəndə yox, 
yeyəndə ortaq qardaş”. Fərid kimi kasıb balaları vətən 
uğrunda şəhid olub torpağa tapşırılır rüşvətxor və 
onların balaları qudurğanlıqlarından ölürlər!”- deyib 
bıçağın qanını  ətəyinə sildi. 
      Qonşu otaqda öz taleyindən şikayət edib 
zəmanənin qaraltısına yanıqlı-yanıqlı şarkı oxuyan 
gənc qadının səsi Solmazı xəyalından ayırdı. Qadınlar 
bir otağa yığışıb başlarına gələnləri, olub keçənləri 
bir-birinə danışırdılar. Solmaz da qadınların yanına 
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gələndə, kimsə  söhbət edirdi, alçaqdan oturub o da 
danışanlara qulaq asdı. 
       -Mən ikinci kurs tələbəsi idim. Prokurorun oğlu 
məni kolgə kimi izləyirdi. Öyrəndim ki, onun üç qızı 
var, amma o arvadından oğlan uşağı istəyirdi ki, onu 
da Allah vermir. O, “Ceep” ilə yanıma-instituta 
gələrdi. Utandığımdan tələbə dostlarımın üzünə çıxa 
bilmirdim, dəfələrlə onu söysəm də sırtığlığına salıb 
əl çəkmirdi, əksinə hələ mənə bir xəbərdarlıq da 
edərək: 
        -İki dünya bir olsa da, səni qaçıracam. Dediyi 
kimi də elədi, məni zorla maşıına mindirib dəniz 
kənarındakı villasına apardı. Hiss elədim ki, bu təzəcə 
tikilmiş bir villadır hələ heç kim burada yaşamayıb, 
amma gözü qızmış prokurorun oğlu əvvəlcədən 
buradakı soyuducunun gözlərini lazımı ərzaqla 
doldurubmuş. Yaxşı deyiblər: “tamarzıdan al, 
dadanmışa ver!” Bu görbagor məni elə həmin gecə 
nəfsinin  qurbanı elədisə mən də fürsət tapıb onu 
öldürdüm. 
      - Eh, ay bajı varlıların törətdikləri cinayətlərin 
üstü pulla  ört-basdır olunur, biz kasıbları da xarabaya 
göndərirlər!-deyə qadınlardan kimsə söhbətə  qoşuldu. 
    - Mənim ərim də Qarabağ əlili idi pensiyaya 
düzəldən ona I qrup vermişdilər, aradan bir neçə ay 
keçməsinə baxmayaraq bir az babatlaşmışdı. Ay tova 
məni onun pulu-zadı maraqlandırmırdı, amma VTEK-
in müdiri mənə yaxınlaşaraq: 
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     -Əlli şirvanı verin qrupası yerində qalsın, yoxsa 
ikinci qruppaya keçməlidir deyəndə, stolun üstən 
qələmi götürüb gözünə necə soxdumsa bağırtısı qulaq 
batırırdı, hələ azmış kimi  qələmi də gözündə qoyub 
əllərimlə boğazını elə sıxdım ki, əlimdə meyit olandan 
sonra buraxdım və: “Köpək oğlu köpək, budurmu 
sənin Qarabağa olan sevgin, hee?!” demişdim ki, 
başımı qaldırım ki, polislərin əhatəsindəyəm. 
       Kimsə yerindən: 
       -Uzun saçın ahı yerdə qalmaz a bacı, fikir eləmə 
vaxt gələr biz də xanım–xatın kimi yaşayarıq, 
inşallah! 
       -Nə bilim vallah avazın yaxşı avazdı oxuduğun 
“Quran” olsa, amma qorxuram ki, zəmanə elə-belə 
getsə, torpağa da elə buradan tapşırılaraq-deyən 
Sumqayıtdan olan məhkumə dərdini danışmağa 
başladı: 
        -Sumqayıtdan xlor gətirib satırdım. Tanıdığım 
super milyonerin oğlu məni aldadıb V mərtəbəyə  
çağırdı ki, “üç litir xlor gətir!”. Mən də əlimdəki üç 
litrlik xloru apardım.  O, qolumdan tutub məni zorla 
evə çəkdi. Evdə heç kim yox idi. Mən çox yalvardım 
ki, evdə körpə uşaq qoyub gəlmişəm, Bakı-Sumqayıt 
elektrik qatarına gecikirəm, yalvarıram məni burax 
gedim, pulunu-zadını da istəmirəm. Gözü qızan bu 
cavan oğlan  bir paçka şirvanı qabağıma ataraq: 
      -Aaaz bu nə it günüdür yaşayırsan, xlordan sənə 
qalan qəpik-quruşla necə yaşayırsınız, götür bu pulu 
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insan kimi yaşa məni qüvvətli əlləri ilə özünə çəkdi. 
Mən ağlaya–ağlaya: 
      -Xahiş edirəm başımı kəs, amma namusuma 
toxunma, ərim Qarabağ əlilidir, onun gözü yoldadır. 
Məqsədimiz var ki, hər çətinliyə dözüb onu ayağa 
qaldıram və onu yenidən işğalda olan torpaqlarımızı 
dığalardan xilas eləməyə göndərəm, yalvarıram burax 
məni qoy arzumuzu yerinə yetirək-dedikcə o daha da 
qızışırdı və: “Əşşi nə Qarabağ, nə əhd peyman, nələr 
sayıqlayırsan?” -deyib məni zorlamaq istəyəndə, 
əlimdəki xlorun hamısını düz gözlərinin içinə tökdüm. 
Bunu da qoyub ona gedirəm, bu müf  yeyən köpək 
uşaqları necə də qüvvətli olurlarmış, aradan 2 il 
keçməsinə baxamayaraq gorbagor haramdan tutubsa 
oram gənə də ağrayır, orasını da deyim ki, tutulsam da 
peşman döyüləm. 
     -Heyx əlləriyin ağrısını alım!-deyib ağbirçək 
məhkumə söhbətə qarışdı. O, ömrünün  çox hissəsini 
elə burda dörd divar arasında keçirmişdi. Əhvə də 
düşsə evə getmək istəmirdi ki; 
     -Əhd eləmişəm ki, dünyada müharibələr, milli 
münaqişələr, terrorizm, bomba səsi, tank səsi, top-
tüfəng səsi, tam kəsilməsə, Qarabağ torpaqları 
qaytarılmasa, buradan çıxan deyiləm, çünki bu 
haqsızlıq zəmanəsində kasıbın nə hüququ, nə də ki, 
müdafiəsi var, bir balaca ayağı büdrədisə...- deyib 
ağbirçək məhkumə zon rəfiqələrini başına yığıb 
danışmağa davam etdi: 
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        -Həə əzizlərim, bu didişmələr, dedi-qodular, 
müharibələr, neft iştahı, torpaq iddiası, qırğınlar, ah-
nalələr, möhtaclıq, qüvvətli dövlətlərin zəif dövlətləri 
bombalaması o vaxt sona çatar ki, dünya analarının 
üzü gülsün. Bilin ki, analar sevinərsə, ədalətsiz 
müharibələr qələbəylə bitər, körpələrin gülüşü 
dünyaya yayılar, toy-düyün səsi ölüm səsini yox edər. 
Ana sevinsə, ölümə sevinən, dünyanı lərzəyə salan 
terrorçular, hakim liderlər pərt olar, hər bir ölkədə 
dövlətdə də, rəhbərə də inam artar. Qoy ölümə 
sevinən siyasi liderlər bilsinlər ki, müharibənin ən ağır 
zərbəsi ən əvvəl biz analara, bəli biz analara dəyir. 
   Bu vaxt qucağında körpə uşaq tutan -görüşə gələn 
bir qadın gəldi. Məsum  körpənin  ürəkdən gülməsi 
zondakı anaların dərdlərini unutdurdu və bütün 
anaların dodaqlarında təbəssüm yaratdı. Doğrudan da, 
dünya necə də gözəl görünür İlahi analar güləndə, 
analar sevinəndə. Odur ki, təki analar sevinsin ki, 
gülsün. Ölümə də son qoyular, analar sevinəndə 
analar- güləndə. 
 

Yolkəsənlər 
 
    Bazarlarda ərzağın günü-gündən bahalaşması 
Göybulaq camaatını yaman sarsıtmışdı. Hər bir 
qəsəbənin özəl bir məşğuliyyəti olduğu kimi, bu 
qəsəbənin də sakinləri ancaq elmə yiyələnib, dini 
qoruyub saxlayırdılar. Elə buna görə də qəsəbədə ən 
çox din xadimləri, elm fədailəri yaşayıb-yaradırdılar 
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ki, onlar da siyasətdən çox-çox uzaq gəzərdilər.Qalan 
əhli-camaat isə heyvandarlıq, ya da ki, xırda 
təsərrüfatla məşğul olardılar. Rayonun başbilənləri  bu 
qəsəbədən dövlət idarələrinə işçi götürmürdülər ki, 
buranın camaatı nə rüşvət verəndilər, nə də ki, alan. 
Onlarla işləmək olduqca çətindir. Rüşvət də almasan 
bazarla ayaqlaşmaq olmur. İşsizlikdən canları 
boğazlarına yığılan Göybulaq camaatı əllərində təsbeh 
fırlada-fırlada o çayxanadan çıxıb, bu çayxanaya girib 
vaxtlarını öldürməyə  çalışırdılar. Ac da qalmırdılar, 
qadınlar qapı-bacada çalışıb çax-çux edib birtəhər 
ailəni saxlayırdılar. Qəsəbənin qocaman dindarları hər 
dəfə yığıncaqlarda, el şənliklərində, toyda, yasda 
cavanları başa salardılar ki; 
     -Övladlarım aclıqdan-bahalaşmadan təntiyib 
eləməyin, dövlətin də daxili işlərinə qarışmayın, 
oğurluq, quldurluqdan uzaq olun. Unutmayın ki, 
Tanrının yaratdığını acından öldürdüyünü hələ nə 
eşidən, nə də görən. Odur ki, səbrli olun, dözümlü 
millət olduğunuzu hamıya sübut edin, inşallah! 
        Çayçı Qədir atasının xeyirxah işlərindən birini 
yadına salıb həyətindəki 30 sot torpaq sahəsinin 
hamısında çayxana tikdirmək qərarına gəlir. Səbəb də 
odur ki, Nuh əyyamından qalan çayxana həm darısqal, 
uçuq-sökük 5 nəfər oturanda 15 nəfəri də növbə 
gözləyir və müasir standartlara cavab vermirdi. Çayçı 
Qədir bu kənddə gəlmə kimi tanınıb və əhalinin 
böyük rəğbətini qazanıb. O, “milyona çatmaq üçün 
qəpikdən başlamaq lazımdır”- prinsipinə əməl edib, 
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fikrini reallaşdırmağa çalışır. Qədir kişi bu kəndin 
yeznəsidir, o elə yeniyetmə vaxtından bu qəsəbənin 
qoyununa-malına gedib, hamının işinə can-başla 
yarayıb, elə burada ailə qurub, burada da məskunlaşıb. 
Qədir kişinin evi də düz qəsəbənin mərkəzində parkın 
yanında yerləşir. O, fikir verirdi ki, evindən çıxan hər 
kəs qoltuğuna bir nərd, ya da ki domino vurub bura 
gəlirlər. Köhnə çayxana da qəsəbənin o tayında 
olduğundan gedib orada növbə gözləməkdənsə, çox 
vaxt  ora getməyib parka sarı gəlirdilər. 
         İmperiya dövründə işsiz adamları barmaqla 
göstərmək olardı. İndi bütün ölkədə işsizlik hökm 
sürür və camaat sanki öz heyflərini domino və nərd 
oyunundan alırdılar. Qəsəbə sakinləri qoltuqlarında 
nərdtaxta elədən-elə, belədən-belə daşımaqdan tamam 
bezmişdilər. Qədir kişi indi bildi ki, başqa millətlər 
nərdi, dominonu kefdən oynasalar da bizimkilər 
işsizlikdən, dilxorçuluqdan bir çayın xatirinə 
oynayırdılar. 
     Bütün  bu kimi xırda-para səbəbləri nəzərə alan 
çayçı Qədir 50-60 nəfərlik çayxana tikdirmək üçün 
əvvəlcə lisenziya alır, arxitekturadan, smeta bürodan, 
MİS-dən lazımı sənədlərini, qaz, işıq, su idarələrini 
razı salıb kommersiya banklarından xeyli kredit 
götürüb sabahısı işə başlayır. Çayçı Qədir bu sənədləri 
düzəltmək üçün nə az, nə də ki çox, düz iki min manat 
pul xərcləyir.      

Çayçı Qədir çayxananı bir ilə başa gətirdi. 
Prokatdan 60 dənə stol, 5 dənə samovar, stəkan –
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nəlbəki, 180 ədəd stullar, hər stolun üstünə bir nərd, 
domino  götürüb səhərisi günü işə başladı. İki 
həftədən sonra o qədər  müştəri axışıb gəldi ki, çayçı 
başını qaşımağa macal tapa bilmədi. Odur ki, hüquq 
fakultəsini bitirən oğlu İlkini də çay paylamağa cəlb 
etdi. Yaşlı bir ağsaqqal əlini armudu stəkanın üstünə 
qoyub İlkinə baxıb hirslənərək: 
          - Əşşi, bu millətdən nə gözləmək olar. Fikir ver 
qonşu gör nə günə qalmışıq ki, hüququ, dövlətçilik 
akademiyasını, iqtisadiyyatı, tarixi, beynəlxalq 
universitetlərin ən gözəl dünyəvi fakultələrini 
bitirənlərimiz çay paylayır, tum satırlar. İş 
bacarmayan arxalı köpəklərimiz isə iş başındadırlar. 
         - Ay qonşu, əsəbləşmə kadrlarımızın yerini 
düzgün bilməməyimizin ucbatından elə bu günə 
qalmışıq dana. Bu səbəblərə görə də Qarabağ düyünü  
açılmır ki, açılmır, günü-gündən daha da çözələnir. 
Qloballaşan bahalığı bəhanə edən bir çox məmurlar 
da, istərsə də beynəlxalq nümayədələrdə iştah, tamah 
o qədər güclənib ki, istəmirlər ki, bu günün işini elə 
bu gün qurtarsınlar. Hər gələn də bizə  bir düdük verib 
biz də inanıb: “Allahdan  buyruq, ağzımıza quyruq!”- 
deyib susuruq... 
      -Ay balam mən bilmirəm ki, pul gücünə oxuyub 
qurtaran və dayısının hesabına vəzifəyə gələn 
məmurlarımız Azərbaycan reallıqlarını dünyaya necə 
çatdıra bilirlər? 
     -Elə əsas bəla da burasındadır da. Mən heç də 
xarici qurumları qınamıram... 



 215

      Çayçı Qədir ağsaqqalara yalvararaq: 
    -Sizdən çox xahiş edirəm ki, burada siyasi söhbətlər 
eləməyin. Onsuz da, əskimiz tüstülüdür... 
     Çayçı Qədirin atası mərhum çayçı Süleyman 
övladlarına vəsiyyət etmişdi ki, ocağımız haramlıq 
götürmür. Mayamıza  haramlıq qatmayın. Nə qədər 
halallıqla dolansanız Allah-Təala var-dövləti, 
başınızdan tökəcək. İmkansızlara çayı savab xatirinə 
pulsuz da verin. Onun əvəzini Allah yetirəcək. Nisyə 
dəftəriniz də olmalıdır, onsuz ticarəti təsəvvür etmək 
mümükün deyil. Çayçı “Xəbərlər” proqramının 
vaxtını bilib televizoru açdı. “Xəbərlər”də bildirirdilər 
ki, sözü keçən dövlət məmurlarından biri rüşvət aldığı 
yerdəcə yaxalanıb. Çayçı gülərək: 
    -Həmən o məmurla bərabər oxumuşuq, o hey 
deyərdi: “Atamın da mənə işi düşsə rüşvət almamış 
buraxmaram.” Ağsaqqallardan biri: -Əşşi nahaq yerə 
deyilməyib ki, “Dilənçinin yığdığını it aparar!”-deyib 
nərd oynamağını davam  elədi. 
     Çayçı Qədir üç ildə bütün borclarını verib 
qurtarmışdı. Domino və nərd oynayanlar, çay 
həvəskarları elə öyrənmişdilər ki, səhər-səhər 
çayxananın açılmasını gözləyirdilər. Çayxanada 
“Uduzan, bir çay almalıdır!”-yazısı elə vüsət almışdı 
ki, hamı udmağa çalışırdı. Çayçı atası Süleyman 
kişinin vəsiyyətlərinə əməl edib Qurban bayramı 
günlərində bir erkək qoyun kəsib elə öz müştərilərinə 
paylayırdı və bilirdi ki, buraya gələnlərin ağzına ət 
qurbandan qurbana dəyir. Bu fağırların imkanları olsa, 
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bütün günlərini burada keçirməzdilər. Çayçı Qədir o 
qədər pis günlər görmüşdü ki, bilmirdi buraya gələn 
əlillərə, kimsəsizlərə, qoca-qoltaqlara, işsizlərə necə 
hömmət etsin ki, qapıda yer belləməyini, qoyuna-mala 
getdiyi acılı günlərini unutsun. Odur ki, Nizaminin bu 
ölməz kəlamını: 
Çalış öz xalqının işinə yara, 
Geysin əməlinlə dünya zər xara! 
 
     İri hərflərlə yazdırıb çayxananın görkəmli yerindən 
asıb işə başlamışdı. 
      Aradan xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq 
savab məkanı çayxananın  əks-sədası yuxarı orqanlara 
da çatmışdı. Gözü götürməyən məmurlardan biri 
tapşırmışdı ki, “O çayxananı sroçnı bağlayın!” 
Polislər gəlib bağlamaq istəyəndə hər dördünü 
xəstəxanalıq edib yola salmışdılar. Çayçı Qədir  də 
mat qalaraq: 
        -Ay canım, bu fağır camatdan nə istəyirlər. Biz 
ki, heç kimin işinə  qarışmırıq, qonum-qonşudan 
şikayət yox. Onda niyə qoymurlar dolanaq. Bu da 
mənim sənədlərim, bu da  komunal xidmətlərinə  
ödədiyim vergi çekləri. Torpaq sahəsidə ki, 
qaynatamın dədə-baba mülküdür. 
           O, heç də qorxudan yox, emosiyaları 
sakitləşdirmək məqsədi ilə bir həftə çayxananı 
açmadı. Qəsəbənin bütün sakinləri ayağa qalxıb: 
“Ölmək -ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir,”-deyib 
hamı əl-ələ verib magistral yolu bağlamaq qərarına 
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gəlirlər və yolun tən ortasında mərdliklə dayanaraq 
gələn dövlət nümayəndələrinə sual verirdilər ki; 
          -O, kişinin ki, sənədləri qaydasında, aydan-aya 
dövlət rüsumlarını ödəyir. Bir qəpik də borcu yox, 
onda nədir qarnınızın azarı ki, çayxananı 
bağlatdırırsınız? 
           Aksiya axşamacan davam elədi. Başı alovlu 
özünü yolkəsənlərin yanına çatdıran icra başçısı 
onlara haqq qazandıraraq kütlə qarşısında söz verdi ki, 
“Bu işlə şəxsən mən məşğul olacam, təki siz yolu 
bağlamayın!” 
          Ayaq üstə dura bilməyən keflinin biri: 
          -Vızqırt ee sən də oradan bu vaxta qədər kimi 
kimin işinə yarayıbsan ki, indi də döşünə döyürsən. 
Yaxşı icra başçısı olsaydın on il bundan qabaq 
qəsəbəmizdə “Şirə zavodu” tikilirdi imenni sən onu 
pozdun, sən! Kimsə: “Dəlidən doğru xəbər!” halal 
olsun Məmiş nə yaxşı yadına düşdü o məsələ?-
deyəndə icra başçısı qızararaq: 
          -İndi sizin qarşınızda kişi kimi söz verirəm ki, 
mən öz hesabımıza o, “Şirə zavodu”nu tikdirəcəm ki, 
qəsəbinizdə işsizliyə son qoyulsun. Məlumdur ki, 
qəsəbəniz elə bir yerdə yerləşib ki, burada Allahın hər 
bir bitkisi var; yabanı bitkilədən gicirtkən, baldırğan,  
yarpız, mədəni bitkilərdən: cəfəri, şüyüd, yem 
çuğunduru, bağça və bostan bitkiləri, alma, armud, 
gavalı, nar və başqa meyvələri tədarük edib zavoda 
təhvil verəcəksiniz ki, zavodun fəhlələri də həmin 



 218

meyvələrdən şirə çəkib süfrələrinizi bəzəyəcək. Bu 
vaxt kimsə yerindən: 
       -Ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr, yonca bitər! 
        Başqa birisi: 
        İnanan daşa dönsün. 
    -Biri də pəltəkləyə -pəltəkləyə: 
        -Haalvaa, haalvaa de-de-deməklə aağız şi-şirin 
olmaaz! 
          Bu vaxt icra başçısı yüz nəfərdən çox adama 
imza atdırıb natariusda təsdiqlətdi və qəti olaraq kişi 
kimi də söz verdi ki: 
         - Ay cammat əgər mən bu vədimə əməl 
etməsəm, onda məni öldürməsəniz siz də kişi 
deyilsiniz! Canı boğazına yığılıan  işsizin biri: 
        -Allahın altında noola tikdirməyə, anasını ağlar 
qoymasam, atamın oğlu deyiləm. 
        İllər arxada qalmışdı. Çayxanada müştərilərin 
sayı lap azalmışdı, indi buraya əl-ayağı tuta bilməyən, 
qoca-qoltaqlar yığışır. Camaat oradan-buradan 
itburnu, yarpız, şüyüd, balqabaq, mer-meyvəni yığıb 
“Şirə zavodu”na təhvil verirdilər. Cammat pula 
şirnikləşib o qədər meyvə toplayıb zavoda təhvil 
verirdilər ki, zavod rəhbərliyi iki növbəli iş rejminə 
keçmişdi. 
       Eşitdim ki, çay içən ağsaqqallardan biri o birinə 
deyir: 
      -Ay Məhəmməd kişi, ulularımızın ruhu şad olsun, 
onlar əbəs yerə deməyiblər ki; 
     - İlan ulduz görməsə olməz!.. 
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Acı xatirələr 
 
Eloğulları Xəlili uzaq Şimaldan evə gətirəndə, arvadı 
saçını yolub ağlaya-ağlaya deyirdi; “Heç kim bilməsə 
də, mən yaxşı bilirdim ki, sən orada halallıqla pul 
qazanmırdın, sən gedəndə dönə-dönə tapşırdım ki, 
mayana haram qatma, ocağımız  haramlıq götürmür 
biz seyid nəsliyik. Sən isə dediklərimi qulaqardına 
verib haramlıqla pul qazanırdın,bu da axırı!” 
      -Köpək qızı, bəsdir! Az əl-ayağımı ye! Elə sənin 
qarğışın saldı məni bu vziyyətə! 
     - Xeyr! Sən onların qarğışına tuş gəldin!-deyib 
evdən çıxdı. Xəlil də siqaret yandırıb fikrə getdi. 
    ... Qonşudan aldığı borc pul Moskvada qurtarmaq 
üzrə idi. O, diskotekada bir qızla tanış olur və: “Nə 
gözəl qızıl zənciriniz var!”-deyib qızdan müvəqqəti 
adı ilə alıb sabahısı onu dəyər-dəyməzinə satıb, əlinə 
maya salıb, başqa şəhərə köçür. O, bu şəhərdə bir 
eloğlusu ilə tanış olub maşın alverinə qoşulur. O 
vaxtlar maşın almaq indiki kimi asan olmadığından 
maşın alqı-satqısı mağazalar vasitəsilə həyata 
keçirilirdi-pul mağazaya yatırılıbdı. Xəlil və eloğlusu 
maşını mağazada sənədləşdirəndən  sonra rusu 
meşəyə aparırdılar ki, pulu xəlvət yerdə sayıb 
versinlər. Meşə də ki, dərə xəlvət-tülkü bəy... Bu 
üsulla beş-altı maşın alıb qazanc əldə edirdilər. O, 
siqareti külqabında söndürərkən fikirləşirdi ki, bəlkə 
elə onların qarğışına tuş gəlib. O, arxası üstə uzanıb 
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gözlərini tavana zilləyib yadına saldı ki; “Bir dəfə 
rusetdə cavan bir gəlinin əlindən çağasını alıb kənara 
atır,boynundan da qızıl zəncirini qırıb qaçır fikirləşir 
ki, bəlkə o çağanın qarğışına tuş gəlib? Ömründə 
dəva-dərman nə olduğunu bilməyən Xəlil indi 
Rusiyada iyirmi ildə “qazandığı” pulların axırına 
çıxmasıdı, siqareti qənaətlə çəkirdi. Rusiyada pulun 
içində üzən Xəlilin gözü indi evə gələnin əlində 
qalmışdı. O, hirsindən əlləriylə başına-gözünə 
döyərək yenə də fikrə getdi” 
    ...Evində qaldığı babuşkaya Xəlil əla qulluq edirdi, 
axşamlar evə gələndə, paket dolu ərzaq gətirib 
babuşkanı qoymurdu ki, korluq çəksin. Hər axşam 
Xəlil “zemlyak” ları ilə babuşkagilə toplaşıb yeyib-
içib, kəndin ən gözəl qız-gəlinləriylə kef çəkirdilər. 
Babuşka mağazadan evə gələnə qədər Xəlil evi ələk-
vələk eləyib sandıqdan yarım kiloya qədər qızıl 
əşyaları tapıb evi tərk edir. Babuşka evi bu vəziyyətdə 
görüb: “Ax tı merzaveç xitrıy çernı:” -deyib heyfini 
göz yaşlarından alsa da, xeyri olmur... 
      -Ay arvad gəl bir məni bu tərəfə çevir!-deyəndə 
Seyidqızı ərinin xahişini yerinə yrtirir. Xəlil rusiya 
macərələrindən heç cürə ayrıla bilmirdi. Onun şirin 
dili ilanı yuvasından çıxardırdı. Xəlil yaxşı bilirdi ki, 
sovet dağılandan sonra kənddə yaşayış bir qədər yaxşı 
olmadığından, Rusiyada da kənar qoca–qoltaqların 
umuduna, qalmışdı. Odur ki,buralarda onun kələyi baş 
tutmadığından şimala üz tutmuşdu. O bu dəfə kənddə 
yaşayan 80 yaşlı bir qoca kişinin evində qalır. Bu kişi 
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ilə kafedə tanış olmuşdu. O qocaya o ki, var hörmət 
edir və sair bir taksi də tutub onu evinə göndərəndə, 
qoca rus da əl çəkmir ki, “Elə şey yoxdur sən bu gün 
qonağımsan. Burada deyiblər” pişiyin niyyəti mərəzdə 
idi, it də vurub ora saldı. Sabahısı ayılanda kişi başına 
gələnləri Xəlilə danışır. Məlum olur ki, kişi ömürü 
boyu ticarət nazirliyində xaricə göndərilən importni 
malların rəisi işləmiş, xaricə göndərilən malların 
defekti aşkar olunanda, onu silib evində saxlayır 
satdığını satır, satmadığını da evində saxlarmış. Ona 
görə də onun evi sanki antikvar mallar mağazasını 
xatırladırdı, onunla arvadı katostrof zamanı ölmüş, 
oğlu da hazırda Amerikada yaşayırdı. Qocanın kefini 
açmaq üçün Xəlil tez-tez onu restoranlara aparıb keyf 
verirdi. Qoca rus Qafqaz əliaçıqlığına, səxavətinə 
həsəd aparıb ömründə belə insana rast gəldiyini 
bildirir. Və bir gün Amerikadan bir teleqramma gəlir. 
Bu qocanın oğlu atasını oğlunun toyuna dəvət edirdi. 
Çox götür-qoydan sonra Xəlil qoca rusu bir həftə 
qabaq yola salır. Ona da nə lazımdır-iki göz-biri 
əyri,biri düz. Qoca Amerikaya getdikdən sonra Xəlil 
Moskva ətrafındakı mağazalarla danışıb kişinin billur 
qab-qacaqlarını, zərlə haşiyələnmiş billur 
güldanlarım, çıl-çıraqlarını, xalça və kilimlərini  
dəyər-dəyməzinə sırıyıb, bir kloidan artıq qızılları da 
götürüb. “Ağamı Allah saxlasın!”-deyib dabanına 
tüpürür. Bu vaxt yuxudan  dəli kimi oyanıb: “Təkcə  o 
qocanın evindəkilər 3 milyon pul olur, bu nə tez 
xərcləndi nə tez?!-deyə  sayıqlamağa başlayır. Bu 
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pulu xərcləmək üçün  Xəlil o zaman  kəndlərinə  gəlir, 
möhtəşəm bir ev tikdirir, atasının  qəbirüstünü  
düzəltdirir, Rusiyaya gedəndə borc pul aldığı adamı 
artıqlamasıyla razı salır.Kəndçiləri mat qalırlar ki, 
“Zalım oğlu bu qədər pulu  necə qazanır, deyəsən o 
pıulu yaba ilə yığır,bizimkilər də ora gedəndə,əlləri 
tutmayıb  geri qayıtmaq istəyəndə yol pulunu bizdən 
alır... “Xəlil indi yataq xəstəsidir, həkimlər  xəbərdar 
ediblər ki, ayağı kəsilməsə öləcək! “Xəlil siqaret 
yandırıb, ciyərinə çəkir və ruset həyatını xatırlayır... 
O, bu dəfə də tənha yaşayan bir babuşkanın evində 
qalıb, kənddəki fermer təsərüffatından  “Belarus” 
götürüb fermada işləyir. Babuşkanın 20-yə yaxın 
donuzu var idi, 10 dənəsini  də Xəlil alır və hər gün 
işdən bir lafet dolu yem gətirir, şənbə və bazar günləri 
xatanın  uçuk-sökük  yerlərini təmir edir, qolunu 
çırmayıb donuzlarını altını-üstünü təmizləyir, 
fermadan  pendir suyu gətirib donuzlara içirdir. 
Həkim gətirib mövsümü peyvənd  elətdirir bu təkcə 
babuşkanın yox, bütün camaatın xoşuna gəlir. 
Babuşka xəstə olduğundan donuzlarına yaxşı baxa 
bilmirdi.İndi Allahına gündə yüz dəfə dua edirdi ki, 
“Nə yaxşı ki, Xəlili ona yetirib...!” 
       Xəlil bir axşam evə gələndə görür ki, qapıda xeyli 
yığınaq var, traktorunu kənarda saxlayıb özünü tələsik 
içəri salır, görür ki, yazıq qadın ölüb. Üç gündən 
sonra  Xəlil qadını urvatlı dəfn edir, qolunu çırmayıb 
elə bir ehsan verir ki, rus qocaları  həsəd aparıb 
fikirləşirlər ki, “Kaş bizi də eləcə urvatlı götürən 
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olaydı!” Xəlil yaxşı bilirdi ki, bu kəndin erkəyi də, 
dişisi də içki vurğunudur, odur ki, öz əliylə düzəltdiyi  
“samoqon”un hamısın süfrəyə qoydu ki, qoy 
gözlərinin qurdu qırılsın. Babuşkanın ilini verdikdən 
sonra Xəlil 50-yə yaxın donuzu, 5-6 baş iri buynuzlu 
mal-qaranı, 200-dən çox toyuq-cücəni, qaz-ördək, 
hindquşları pula çevirib aradan çıxır, evi də verir 
erməni qızı Jannaya. O Jannaya ki, onunla babuşkanın 
evində ər-arvad kimi yaşayırdı... 
     “Ay kişi dərmanın vaxtıdır al qəbul elə”. Xəlil 
xəyaldan ayrılır, həbləri qəbul edir, xörəyi də iştahsız 
yeyib bu günkü gününə  nifrət edir, evində bir qəpik 
yox idi. Evi satdığa qoymuşdu, alan olsaydı yerin 
yuxarı başındakı bir gözlü köhnə zemlyankasına 
köçərdi. Arvadı tamam bezmişdi. Seyid qızı 
olduğundan  atası evinə getməyi özünə ar bilirdi, 
uşağı olsaydı yenə birtəhər...indi isə sanki meyidə 
gözətçi kimi evdə qərar tutmuş və ərinə nifrət edərək: 
“Pulu qazanıb gətirib mənə vermirdiki, mən də nəyə 
verdiyimi, nəyə xərclədiyimi biləydim, qazancından 
bir ev  qalmışdı. O da əldən çıxdı...” deyib öz bəxtini 
qınayırdı. Altı aydan sonra ev satılır. Xəlili də köhnə 
evinə yerləşdirirlər. Ev satılandan sonra pulu Xəlilin 
qardaşına  verirlər. 
     - Kül başına ay kişi elə bunumu istəyirdin?-
deyəndə Xəlil yorğanı başına çəkib üzünü divara 
çevirib  yenidən şimalı düşünür. 
      Xəlil son vaxtlar yuxusunu qarışdırırdı. O 
yuxusunda görür ki, milislər onu qovur. Axtarırlar, 



 224

təqib edirlər. O, bu şəhərə gələndən yerində rahat yata 
bilmirdi, deyəsən fırıldaqları burada keçmirdi,əlini 
nəyə vururdusa,sanki donurdu. Eloğullarından eşidir 
ki,bu şəhərdə uzaqgörən  hər şeyi olduqca düz deyən  
bir falçı var. Bir taksiya oturub falçının yanına gedir. 
Falçı onun ovcunun içinə baxaraq: 
     -Əllərinizdən görürəm ki, siz burada çoxlu çirkli 
pullar “qazanıbsınız”, ağır da olsa deməliyəm ki, 
bunun əziyyətini indən belə çəkəcəksiniz. Xəlil bir 
yüzlük atanda 3 rublu götürüb qalanını qaytarıb deyir 
ki, “mən bahacıl falçı deyiləm.” Odur ki, Xəlil bu 
şəhərdə yaşadığı Nastya ilə hər gün içməyə başlayır. 
Nastya şəhər kənarındakı  fermada baş mühasib 
işləyirdi, uşağının olmadığına görə ərindən çoxdan 
boşanmışdı. Hər ikisi bərk keflənəndə Nastya Xəlilə 
deyir:  

Xalil , syurpriz! 
    - Xeyr ola nə syurpriz!         
   -Hamiləyəm! 
     Xəlil cin atına minərək: “Radi boqa, abort edin 
getsin!” 
         -Əzizim Qafqaz qanunlarına, adət-ənənələrinə 
baxma, başa düş ki, mən səninlə yaşayıramsa, 
uşağımızın olması təbiidir, əgər belədirsə, niyə günah 
qazanaq, hə? Bizdə heç kimin işi yoxdur, kim nə deyir 
desin, sən işində ol, mən də ərimdən uşağımın 
olmadığına boşanmışdım, indi sən xoşlamasan da mən 
Allahıma şükr edirəm!-deyib növbəti sağlığı içdilər. 
Xəlil stəkanı stolun üstünə qoyub; Öz-özünə 
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fikirləşirdi ki,  “Mən yazıq başıma nə daş salım Seyid 
qızından uşaq olmur.Mən yazığın biri Maşadan, biri 
Jannadan, biri də bundan! Deyib ağzına bir balaca 
xiyar turşusu alıb, iyləyib yerinə qoydu. 
       Xəlil doğum evindən uşağını evə gətirəndə bir az 
qorxu hissi keçirirdi, eldən ayıb elədi və buradan  
necə əkilməyin yollarını düşünürdü. O, gecənin bir 
vədəsində yuxudan ayıldı, nə qədər elədisə gözünə 
yuxu getmədi, başı hərlənir, ürəyi bulanırdı. Aydınlıq 
gecədə o arxın kənarına gedib əllərini boğazına salıb 
axşam yediklərinin hamısını qusaraq, əl-üzünü yuyub 
evə qayıdır. 
      Ay kişi yorğanı başından aşağı elə,iynənin 
vaxtıdır-deyə Seyid qızı bildirdi ki, həkim iynə 
vurmağa gəlib. 
     - Hə, qonşu yorğanı bir az aç görüm –deyə qonşusu 
Məcid doktur iynəni havada təmizləyib vurur və: 
“Allah səbəb olsun!”- deyib  evdən çıxır. Seyidqızı 
ərinə bir “Aspirin”, bir stəkan da çay verir ki, tərləsin. 
Amma ilan vuran yatır, Xəlil yox. O, sərbəst olaraq o 
yan, bu yana  çevrilə bilmirdi azacıq da olsa rahatlıq 
tapıb gözlərini allada, odur ki, yorğanı başına çəkib 
Rusiyadakı macəralarını  xatırlayır. 
    ...Sabah açılanda Nastya dedi ki, “Get, özünü 
həkimə yoxlat!” həkim Xəlilə deyəndə ki, “Siz  
fikirləşməkdən, qorxudan şəkər xəstəliyi tapmısınız, 
içkini və siqareti buraxmalısınız əks təqdirdə ağır 
fəsadlara düçar ola bilərsiniz!” Xəlil poliklinikadan 
evə qayıdanda, eloğlusu ilə rastlaşır, restorana girib 
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birgə nahar etdikdən sonra,yerlisinə xahiş edir ki, 
“yaşadığım bu ünvana  sroçno bir teleqramma 
vurursan ki, Anan ölüb,özünü yetir! Razılaşıb 
ayrılırlar. Belə yerdə deyiblər ki, “Evində öləsən, 
kasıb!” O, evlərinə gələndən bir həftə sonra iflic olur. 
Möhtəşəm ev satıldıqdan sonra Seyidqızının köhnə bir 
otaqlı evdə yaşamağını anası götürmür və “ağrım 
ortasına 20 ildə, 20 gün qızımın yanında olmayıb, o 
haxçığın yanında yatmaqla sifliş xəstəliyinə tutulub, 
qoymaram qızımı indən belə bir gün də bu xarabada 
qala!”-deyib qızını çəkib aparır. Xəlil də qalır bacısı 
qızının umuduna. Xəlil  indi- indi başa düşdü ki, 
elədikləri pis əməllərin bəhrəsini dadır. O, Allahdan 
ölüm diləyirdi. Evdə din-bərəkət tükənmişdi. Xəlil 
indi elin umuduna qalmışdı. Elimiz şən olsun! El 
ağsaqqalı hacı Bayram bir hüzür yerində cammata üz 
tutaraq: “Əzizlərim, gəlin Xəlil kimi ağır xəstələrə 
yardım edək, baxmayaraq ki, onun dünəni  nə olub, 
hansı pis əməllərin sahibi, nə günahın yiyəsi olub, 
halal ya qeyri halal yaşayıbsa, ona da qarışmayaq, 
nəfsi,niyyəti necə olub onu da unudaq, bilməliyik ki, o 
insandır, qayğıya böyük ehtiyacı var. Bundan sonra el 
Xəlili tək qoymadı. Axşam qonşular yığışıb Xəlilgildə 
söhbət edirdilər. Biri soruşdu:” Ay Xəlil sənin 20 ildə 
Rusetdə qazandığn bu milyonların nə tez tükəndi? 
Kimsə: “Ay sağ olmuş hallalıqla yığılmayan istər 
milyardlar olsun, onun  din –bərəkəti olmaz. O ya 
həkimlərə, ya da ki, polislərə qimət olmalıdır bu 
təbiidir bəlkə yalan deyirəm, həə?” 
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-Xeyir, çox doğru buyurursunuz -deyə sual 
verən gənc bir oğlan cavabla razılaşır və düşünür ki, 
doğrudan da çirkin əməlləri özünə peşə bilib qaz 
vurub qazan doldurmağın axırı bayquş kimi 
xarabalıqda tək qalmaqmış... 

 
 
 
 
Kəndə qayıdaq 
 
Arvad, Bakıda yaşadığımız bu on ildə özümə belə qəti 
söz verməmişdim, amma görürəm ki, artıq kəndirin 
üzülən vaxtıdır, hər dəfə özümə söz verəndə, əməl 
eləmirdim  bu il –qurbanlıq bayramında qəti qərara 
gəldim ki, mən burada kiminsə yerini dar edə 
bilmirəm, odur ki,yağış saat  2–də kəndin avtobusu 
yola düşəcək, dünəndən sürücünün behini, üstəlik bir 
əlli manat da artıq verdim ki, klent-zad götürməsin, 
ancaq bizim bərxanamızı kəndə aparsın. 
- Ay kişi,gəl daşı ətəyindən tök, qoy öldüymüz yerdə 
ölək! 
- Arvad, dədələrin goruna qurban olum, yerində 
deyiblər ki, “Arvad yıxmayan evi Fələk də yıxmaz!” 
Sən bizi tovlayıb Bakıya gətirəndə, demişdim ki, 
“Səhər Səhərdə doğulub boya başa çatanlar üçündür, 
bizim də köbəyimiz kəndə basırılıb. Allaha bax gəl 
toylamıya baxma!” Sən də inadının üstə durub, iki 
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ayağını bir başmağa soxub dedin ki, “Demək düdük 
Dursunun qızı  Xoşqədəm gedib Bakıda əl-ayağı 
quru,xanım-xatun kimi yaşayacaq, mən də burada 
camır əliyəjəm, hə? 
Elə şey yoxdu getməsəm gorum çatlayar, biz kimnən 
əskikik, hee?!” Arvad mən də sözünü  yerə salmadım 
gəlib çıxdıq Bakıya. Amma düzünü de sən dediyin o 
gözəl goru bu on ildə qarın dolusu yemək yemək 
yemişikmi, sən heç mən özümə münasib bir iş tapa 
bilmişəmmi, qul bazarında ayaq üstə durmaqdan inan 
Allaha gecələr ayaqlarımın sızıltısından yata 
bilmirəm. Bir-birinizin toylamasına baxıb sənnən 
qabaq Bakıya gələn düdük Dursunun ailəsinin axırı 
nooldu? Oğlunun biri narkoman oldu,ərinin halına 
acıyan gedib, orada pis yola qurşandı, fağırların başı 
nə qalmadı çəkməmiş?  Bu da toylamanın nəticəsi. 
 Ölöm a kəndimiz ölöm, yadıma düşdükcə inan Allaha 
burnumun ucu göynəyir. Yadındadımı  arvad əhər-
səhər mal qaramız, qoyun-quzumuz damnan çıxanda 
sürümüz doğrudan da sular bulandırardı. Soruşan ola 
necoldu onlar, orada satdıq burada xırd elədik. Çox 
yaxşı. İndi de görüm arvad bu on ildə bircə dəfə 
yorğan-döşəyini farmaşdan çıxarıb günəş altına 
səribsənmi ki, bir az yel-quz dəysin, bu on ildə bircə 
dəfə Qurban bayramında qurbanlıq kəsibsənmi, bircə 
dəfə vaxt tapıb dincəlməyə gedibsənmi? Nəysə yol 
üstü qanını qaraltmaq istəmirəm, yağış kəndə qayıdaq, 
uşaqlarımız hələ xırdadır, sonra ağızlarını yığa 
bilməyəcəyik, görürəm  indidən sözümüzə baxmırlar. 
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Kənddə bircə dəfə deyəndəki, “Uşaqlar, bay-bay!” o 
dəyqə yatmağa gedərdilər, amma indi gecə saat  2-yə 
qədər komputerin qabağındadan əl çəkmirlər. 
- Ay kişi əsrimiz komputer əsridir qoy öyrənsinlər də! 
- Ay arvad sən dədeyin  goru bu yaşında heç 
eşidibsənmi ki, kimsə kimdən yaxşı şeylər öyrənsin? 
Ay tövbə  mən eşitməmişəm. Amma orasını yaxşı 
yaxşı bilirəm ki, sənin də uşaqların bütün gecəni 
interneti eşələyib, yeni-yeni internet fahişələrinin 
ünvanlarını axtarırlar. Nəysə ağlını başına yığ heç 
cürə yaşaya bilmirəm, qəssabdan bir kilo ət alıb 
qurban bayramı keçiricəmsə, mən açıq-aydın 
müsəlman adət-ənənələrimizə əstəğfürullah ləkə 
gətirirəm. 
Ölöm a kəndimiz ölöm! Kəndimizin gözəl adəti var 
idi.Bir evdə üç qardaş da (ailəli)yaşasa hərəsi bir 
qurban kəsərdi. Hər il Qurban bayramından bir gün 
əvvəl kəndin mollası rəhmətlik İman kişi caamatı başa 
salırdı ki: “Ay camaat kəsəcəyiniz qurbanlığa 
evinizdən çıxan duz götürün, ona qurbanlıq duası 
oxudun, qoyuna  yaladıb, bissimillah, Allahu Əkbər!”-
deyib ondan sonra kəsin! Onda mən də sürünün içinə 
girib, ən gözə gələn erkəyi tutub, mollanın şərtlərinə 
əməl edib kəsərdim. Vot sənə qurbanlıq! Nəysə arvad 
bu əllər, bu fərasət məndə varsa, indi  gedib kənddə 
qurbanlığı əvvəlkindən də şöhrətli eliyəcəm. 

Saat 2-yə az qalıb yığış başımı söhbətə 
qarışdırma, bu reysdən qaldımsa, məni qılıqlayıb, 
türklər demişkən başımın ətini yeyib yoldan 
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çıxaracaqsan, mən də qalacam içimdən qırıla-qırıla. 
Odur ki, bir az əlli ol. Bilirsən nə yadıma düşdü 
arvad? 
- Nə? 
Bakıya təzə gəlmişdik, “Barmek”in vaxtı idi əli 
papkalı sütül bir oğlan çöçikimizə baxıb. “Ağsaqqal 
çoçikiniz 500 manat yazıb, bunu ödəməsəniz qərar var 
ki, kəsim, neyniyək? “Sən də forsdanaraq özünü 
sındırmadan: “Ver cəhənnəm olsun, kənddə də 
zülmətdə yaşayaq buradadamı? 
- Hə yadıma gəlir elə bir şey olmuşdu. 
- Bax arvad o gündən bu günə hələ də özümüzə gələ 
bilməmişik. Belə yerdə deyiblər arvad “Dilənçinin 
yığdığını it aparar!” Sonra öyrəndim ki, elə bir adam 
“Barmek”-də işləmir. Öz qazancımızı özümüz yeyə 
bilsəydik rəngimiz ölü rənginə bənzəməzdi. Dediyim 
odur ki, arvad şəhər yerində fırıldaq bacarmadınsa, 
dolana bilməzsən, tək-tük adamların halallıqla 
yaşamasına baxma... Bu on ildə mənə ən pis təsir edən 
bilirsən bir də nooldu? Yadındadımı keçən ili aşura 
günündən düz imanlarımızın qırxı çıxana  qədər biz 
suya həsrət qaldıq özümüzdə on əsr bundan əvvəl 
Kərbala düzündə yezidlər (Allah onlara lənət eləsin) 
imamlarımızı susuz səhrada qırdıqlarının yasını 
saxlayırdıq. 
Ölöm a kəndimiz ölöm! Allah kəndimizin xeyiriyyəçi 
oğullarına can sağlığı versin. Ölkəmizdə müstəqillik 
bərqərar olandan sonra, həmən o xeyiriyyəçi 
eloğullarımız  qollarını çırmayıb hərənin qapısına 20-
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lik truba ilə axan elə dağ suyu çəkiblər bütün günü də 
boş-boşuna axır. Qazımı deyirsən arvad. İndi kəndlərə 
imperiya vaxtındakından daha çox maye qaz gətirirlər, 
sağ olsun prezidentimizi dağ kəndlərinin ən ucqar 
yerlərinə də qaz çəkdirir. Bu saat qışın oğlan çağında 
kimdi qaz işlədən. Kənddə hərənin 5-10 baş mal-
qarası var, təzəyin qaladığı bu ildən o ilə qalır. Təzəyi 
ki, peçə doldurdun üstündə yemək bişənə qədər 
otaqlar olur hamam kimi, evdəkilərin də sifətləri olur 
Quba almalarından da qırmızı. Amma rəngimizə bax, 
gələndə necə idi, indi necədir? Elə bil ki, qəbirdən 
xortduyub indi çıxmışıq, nə keyfiyyətli yemək yeyə 
bilirik nədə ki, qışda canımız qızır. Nəysə arvad mən 
heç də şəhəri pisləmək fikrində deyiləm, onu bilirəm 
ki, bura bizim yer deyil. Ona görə də vaxtı itirmək 
lazım döy, nə qədər tez qayıtsaq biz o qədər tez irəli 
düşərik, onda tez ol yığış! 
-Ay kişi sən Allah görürsənmi burada toylar necə də 
maraqlı keçir? 
- La ilahə illəllah! Mən kərə deyirəm bu da kürə. Ay 
rəhmətliyin qızı elə sənin kimi qanmazlara deyiblər 
ki, “Qurbağa çanağından çıxıb, çanağını bəyənmir!” 
Onu yaxşı bil ki, kənddəki palatka toylarının birini 
bütün “Şadlıq saray” larındakı toylara dəyişmərəm. 
Allah ver dedikcə palatka toylarına versin, yeməkləri 
tər-təmiz, içkilərdə haram yox, ağız deyənin-qulağı 
eşidir, məclisə bir aşıq və ya bir xanəndə bəs edir, 
adam istəyir sabaha qədər həmən aşıq və xanəndəyə 
qulaq assın. Arvad sən dədeyin goru indiyənə qədər 
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eşitmişdinmi ki,palatka toylarında zəhərlənənlər 
olsun? 
- Tova yox! Nədən zəhərlənirlər ki? 
-Nədən?! Bu günki toydan qalan löyün-löyün salatları, 
kolbasaları,köbələkləri vobşe bir çox qabaqda qalan 
artıq-urtuqları yarımçıq butulkaları bir-birinə 
doldurub sabahda həmən o “yeməkləri, içkiləri” ikinci 
dəfə süfrəyə düzəndə əlbətdə zəhərlənmə olacaq 
özüdə nə az, nə çox düz yüz nəfəri birdən! “Şadlıq 
sarayı”nı biznes mənbəyinə çevirən sahibkarlar da əl- 
ayağa düşüb bu günkü gəlirlərinin yarısını həkimlərə 
yarısını da polislərə verib məsələni ört-basdır 
edəcəklər. Bax budur arvad şəhər toylarının iç 
üzü.Toy deyəndə, qapıda 2-3 gün qara zurnanın 
havasına ki, kənd əhalisinin yarıdan çoxu oynayıb 
azarlarını öldürmədilərsə, toy yiyəsi 2-3 gün gəlib-
gedənin əyağinin altında mitil olmadısa,məclisə 
gələnlərin yarısı sabah xaşa gəlib paxmellərini 
açmadısa və gələnin adına düzəldilən şax şirnisindən 
qoca-qoltuq, cavan-cumru, qız-gəlin dadmadısa,bunun 
nəyi toydu? Arvad bizim toyumuz da bax beləcə 
olmuşdu. Uşaqlarımızın da toyunu beləcə görmək 
istəyirsənsə,  tez ol yığış qayıdaq kəndimizə. Arvad 
sən fikir veribsənmi? 
-Nəyə? 
-İnan Allaha elə bil ki, burada heç nəyin dini-bərəkəti 
yoxdur.Mən də buraya təzə gələndə, fikirləşirdim ki, 
görəsən burada fəhlə, professor, alim,istərsə də, 
akademik olsun niyə axşam evlərinə qayıdanda, yarım 
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kilo kartofla gəlirlər? Amma arvad yadındadımı  bir 
hektar sahənin kartofunu ki, çıxarıb, toxumluğu 
ayırıb, qonağın,gəlib-gedənin payını ayrı qoyub 
qalanını  quyu qazıb saxladığımızı, motal pendirini, 
qışa tədarük etdiyimiz qarın yağlarını, makaronu, 
düyünü, şəkər və şəkər tozunu  meşöynən aldığımızı, 
asma üzüm və xurmaların bu ildən o, ilə qalmalarını 
xatırladıqca inan ki, tüstüm təpəmdən çıxır.Səni 
qınamıram arvad, başdan qrıja mənəm ki, ağılı 
topuğunda olan arvadımın  sözünə baxıb belə gözəl 
imkanlardan məhrum olmuşam. Vecinə də alma 
arvad, su axan yerdən birdə axacaq inşallah, bircə 
əlim ora çatsın... 

Ölöm a kəndimiz ölöm! Heyif döymü kənd həyatı 
təmiz havası, sərin suları, yemliyi, quzuqulağı. 
Allahın kəndçiyə verdiyi bu əvəzsiz neməti bir dəfə 
dadandan sonra, on il sənə dəva-dərman lazım gəlmir, 
adamın içini təmizləyir. Kəkotu və itburnu çayı adamı 
bir, iki il soyuqdəymədən qoruyur,bu on ildə dəva-
dərmana pul verməkdən cibimdə siçanlar tvis 
oynayırlar. Qəza- zad olmasa, kənd yerlərində on-on 
beş ildə eşidirsən ki, 90-100 yaşında öz əcəlilə bir 
ağaqqal dünyasını dəyişib. Ən urvatlı ölüm də insanın 
öz əcəlilə ölməsidir. Şəhər yerində ölmək daha 
dəhşətlidir. 
- Ay kişi bu da təzəmi çıxıb dəhşət niyə olsun ölüm 
elə ölümdür də! 
- Arvad ona görə dəhşətlidir ki,şəhər yerində öldünsə, 
gərək geri yanında ən azı 3-4 min zapas pulun ola ki, 
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bələdiyəyə verib 2 metr yer alıb qəbirsanlıq da öləni 
dəfn edəsən. Əgər zapasın yoxdursa, sənə elə it azarı 
verəcəklər ki, öz-özünə deyəcəksən ki, “kaş ki, sənin 
yerinə mən öləydim, bu günün əzabını 
görməyəydim...” məzəndə də ildən –ilə qalxır bu 
haqda hələ heç MM-də məsələ qaldırılmayıb. Yazıq a 
şəhərdə yaşayan kasıb-kusublar, mən gedirəm siz də 
görün nə fikirləşirsiniz?... 

Ölöm a kəndimiz ölöm! Yollarımızdan danışsaq 
deyərdim ki, Bakıya yağış qəti yaramır. Buraya bir 
balaca yağış yağan kimi sel-su öz axarını tapa bilmir 
və yerlərdə süni göllər əmələ gəlir, tıxaclar yaranır, 
bir də eşidirsən ki, kimsə hansısa məmurun ünvanına 
nəlayiq söyüşlər söyür. Amma Allah versin kəndin 
qara yollarını bir həftə yağsa da, vecinə almır, 
baxmayaraq ki, tırtıllı və təkərli traktorlar gündə bu 
yollarla 10 dəfə elədən elə, belədən belə gedirlər. 
Körpülərə gəldikdə isə kəndimizi iki hissəyə ayıran 
“Qara çayı”ın üstündən rəhmətlik İman kişinin saldığı 
və “Qanlı çay” üstündən salınan Əfəndi oğlu Rəhimin 
körpüləri bir əsrə yaxındır ki, işləyir və elə illər olub 
ki, suyun təyziqi 2-3 dəfə körpüdən yüksəklikdə axıb, 
amma aqressiv sel, daşqınlar bu körpülərdən bir 
qamqalaq qopara bilməyib, amma Avropa 
standartlarına uyğun olan bu günkü körpülər eşidirsən 
ki, sabah xarab olub. İndi başa düşdünmü ki, şəhərə 
yağan yağış isə elə bil ki, Allah Təala kəndin bütün 
günahlarını yuyub aparır. Arvad deyəsən söhbətimiz 
qoyunu qurda yedizdirə, tezol avtobus 15-dəqiqəyə 
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qapıya gəlməlidir, belə yerdə deyiblər ki, dilinə dən 
verincə, əlinə dən ver, tələs! Bir şeyi də yadda saxla 
ki, arvad hər dediyimiz qurbanı vaxtında imkanımız 
olub kəsə bilmədiyimizə görə, niyyətlərimiz baş 
tutmur, elə bu günkü Qarabağ probleminə də baxırsan 
ki, ildən-ilə çözələnir. Şəhərdə yaşadığımız bu on ildə 
üstümüzdən on dəfə Qurbanlıq bayramı keçib, birində 
qurbanlıq kəsməmişiksə niyə burada yaşayıb ildən-ilə 
günah qazanıram? Odur ki, bərxanamızı üyvə-üyvə 
qablaşdır necə gəlmişik eləcə də qayıdaq yerimizə-
yurdumuza oraları şennəndirək. Arvad öz aramızdır 
“yolundan azan qarıya bu da azdır...” Deyəsən 
avtobus siqnal verir bir baxım. 
... Bilirsən yadıma nə düşdü arvad? 
- Bıy başıma xeyir nə tez qayıtdın? 
Bizim avtobus deyildi qonşu kənddəndi onlar da 
köçürlər. Nəysə arvad fikrimi yayındırma, qoy yadıma 
düşəni deyim. 
- De görüm ay kişi, sən də söz quyusu olub gedibsən. 
- Arvad, yadındadımı keçən həftə Günəşliyə toya 
getmişdik. Vaxtsız olduğundan qonaq evində qaldıq. 
Sən demə ev yiyəsi də mən dərdli imiş. Bu bədbəxt 
kişi də başı gora titrəyən vaxtı toylamanın qurbanı 
olub,gəlib çıxıb IX mərtəbəyə,liftləri də işləmir 
ki,eşiyə-bayıra çıxa. Odur ki,kəndə evdə tapılmayan 
bu qoca indi IX mərtəbədə sanki ev tustağıdır. Gecə 
yatanda eşitdimki, kişi sayıqlayır: 
 

Canım gözüm Xınalı inəyim, 
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Şirin sözüm Xınalı inəyim, 
Keçi qiymətinə səni satdım, 
Südün halal et Xınalı inəyim,  

 
Onun bu yaşında zorla günah qazandırırdıqlarına mən 
də acıdım. Səhər açılanda bir az təsəlli vermək 
istəyəndə qoca məni üstələyərək: 
- Ay balam bu məcburi köşkün,qaçqınlar, öz yurd-
yuvalarından zorla çıxarılanlar gəlib dolublar bura,bəs 
bizə noolbki, bu 60-70 ildə öz zövqümüzlə 
tikdirdiyimiz evi dəyər –dəyməzinə satıb bura 
gəlimişik? Qaçqınların dərdi elə dərindi ki, bu 20 ildə  
ATƏT, Minsk qrupu, nə AŞ, nə AB, nə ayrı-ayrı 
siyasi qurumlar, prezidentlər ortaq bir məxrəcə gələ 
bilməyiblər. Bəs bizə noolub ki, kənddəki mal-qaranı, 
qoyun-quzunu, var-yoxumuzu dəyər-dəyməzinə verib 
yığışmışıq bura. İndi də əziyyətini çəkirik-deyib qoca 
uşaq kimi ağlayanda,ona yox özümə yazığım 
gəldi.Sonra qoca dedi ki, a bala mənim də buraya 
gələndən bir dəfə üzüm gülməyib, tay-tuşlarımdan 
uzaq düşmüşəm ona görə də sayıqlama tapmışam, 
qurbanlığa da tamarzı qalmışam... 
-Görürsənmi arvad biz də beləcə toylamaya baxıb öz 
əlimizlə öz evimizi yıxmışıq. Odur ki biz də o kişinin  
gününə düşməmək üçün pəsə-püsəmizi vaxt ikən 
buradan çəkək, onlar evlərini satıblar deyə qayıda 
bilmirlər, bizə noolub? 
Ölöm a kəndimiz ölöm sənnən ötəri Allah qoysa 
sabah bu zaman məni bağrına basıb on illik 
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həsrətimizə bir dəfəlik son qoyarsan. Arvad sənnən 
bircə təvvəqəm var. 
- Nədi o elə? 
- Razıyam nə istəyirsən elə bir də onun-bunun 
toylamasına baxıb yerindən-yurdundan bizi hürkütmə 
və başa düş ki, toylama ev yıxır,yurd-yuvanı boş 
qoyur. 
- Neynim ay kişi yanılmayan bir Allah,şeytana lənət 
bizi də yoldan çıxartdılar. 
- Malades! Deyəsən adam kimi dil bilirsən,etiraf eləki, 
sənnən də xoşum gəlsin! 
Ölöm a kəndimiz ölöm!İnan ki mən səni nə Nyu-
Yorka,nə Parijə, nə Londona nə də ki,dünyanın digər 
nəhəng şəhərlərinə dəyişmərəm, çünki adlarını 
sadaladığım bu şəhərlər fırıldaq üstə qurulub. Binaları 
dollarla ucalan, içində lordlar, fırıldağçılar, İslama xor 
baxanlar, xainlər, xəbislər, “dovşana qaç, tazıya tut 
deyənlər”, dünyanı qana çalxalayanlar, ölümdən, ah 
nalədən, anaların saç yolmalarından həzz alanlar, 
nəfslərinə gücü çatmayanlar, neft, qaz, enerji, torpaq 
idialı, bizə xor baxıb bizdən yarananlar, üzümüzə 
gülüb ayaqlarımızın altını eşənlər toplaşıblar. Bu 20 
ildə şahidi olduq ki, hamı öz mənafeyini güdürmüş biz 
kasıb-küsublar da qorxudanmı nədənsə Bakıya cəm 
olmuşuq. Hər çaqqal-çuqqalın toylamasına baxıb, 
yurd-yuvamızdan oynasaq da müstəqilliyimiz daha da 
dərinliklərə kök atdı və siyasi yığıncaqlarda ürəklə, 
çəkinmədən, qorxmadan prezidentimizin: “Vətənin bir 
qarış torpağını da qoymaram ki, düşmən tapdağı 
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altında qala!”-deməsi bizim xoş gələcəyimizdən xəbər 
verir. Bu çağırış hər öz yerini bilənə bir dərs 
olmalıdır. 
- Ay kişi başın siyasətə qarışdı eşikdən siqnal səsi 
gəlir gör bizimmi avtobusdur? 
Kişi pəncərədən bayıra boylanaraq: 
- Hə kəndimizin avtobusudur dur yükləyək!.. 
...Bayılı çıxanda gözlərim doldu. Sənə əlvida demirəm 
gözəl Bakım! Sən tək mənim yox, bütün dünyada 
yaşayan Azəri-türklərin qibləgahı, Məkkəsi, 
Mədinəsisən, sən 60 milyonluq bir millətin beşiyisən. 
Biz harada yaşamağımızdan-kənddə, şəhərdə, 
cənubda, qərbdə, şimalda, şərqdə dünyanın harasında 
olursa-olsaq, biz sənə güvənirik, gənc prezidentimiz 
İlham Əliyevə güvənirik. Bakıdan uzaqlaşdıqca Bakı 
boyda sevinci kəndlərə aparmağa tələsirəm. Bakım, 
mən kəndə qayıdıram və inanıram ki, üzümüzə gələn 
ildə Qarabağ probleminə birdəfəlik son qoyub, 60 
milyonluq azəri türklərinin harada yaşamalarından 
asılı olmayaraq, onları öz doğma yurd yuvalarında 
sevindirəcəksən, bəli öz doğma yurd –yuvalarında!. 
 
Şamil Şəfəqli Azərbaycan Yazıçılar və 
jurnalistlər Birliyinin üzvü  yazıçı. 
 
 
 
 



 239

Nömrələr səhv düşəndə 
 
  - Allo! Allo!! 
 - Bəli, eşidirəm! 
 - Bağışlayın bura!... 
 - Yox! Yoox!!düşmüşsünüz! 
 -Xanım, zəhmət olmasa trubkanı yerinə 
qoymayın. Dubaydan gəlmişəm o, nömrə mənə hava-
su kimi lazımdır, geri qayıtmalıyam, bəlkə... 
 - Dubay adını eşidən xanım: 

- Dubaydan gəldiyinizə görə canımı da sizə 
qurban edərəm... 
 - ..... 
 - Görünür pullu və iş adamına oxşayırsınız, hə? 
 - Belə, də! 
 - Sən Allah danış görüm Dubayda nəyiniz var? 
 - Xanım, Siz nömrəmi axtarırsınız, yoxsa 
anketmi doldurursunuz? 
 - Qardaş, o ki, nömrəniz səhv düşüb gəl 
dərdimizi bölüşək. Eləmi deyirlər orada yaşamaq 
osebenno qadınlar üçün asandır, hə?! 
 - Xanım, dolanışıq istər orada, istərsə də burada 
fərasətdən asılıdır. 
 - Əşşi bu çeynənilmiş fəlsəfəni qoyaq bir 
kənara de görüm orada nəyin var, danışdığından hiss 
edirəm ki, cavansan və pullusan. 
 - Nə bilirsən, pulluyam? 
 - Pullular sanki, dil otu yeyiblər, amma ərim 
kimi kasıblar ağızlarında sözlərini danışa bilmirlər. 
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Sizi düzgün başa düşdüyümə görə de, orada nəyin 
var? 
 - O, ki, xahiş edirsən deyim də! Dubayda bir 
otelim, 3 (üç) restoranım, 5 (beş) super Marketim. 
 - Bəxtəvər arvadıyın başına sənin yaşıdların 
burada ya oğurluq edib, başlarını hərləyirlər, ya da ki, 
domino növbəsinə dayanırlar. Bəs nə yaxşı bu qədər 
var-dövlətə icazə verirlər? Bizdə IX mərtəbədə bir 
pəncərənin çərçivəsini qoymaq üçün MİS-dən, 
polisdən, pajarnıdan nə bilim vallah daha haralardan 
gəlib, şirinlik almamış əl çəkmirlər... 
 - Xanım, hələ mənə bəxtəvər deməyin! 
 - Niyə? 
 - Çünki, ailə qurmamışam, qaldı biznes 
məsələmə iş düzəldib biznes yaratmağa gəldikdə isə 
orada dövlətin özü şərait yaradır. Xanım, de görüm 
Sizin nəyiniz var? 
 -Bir həsirimiz, bir də məmmədnəsirimiz. 
Yaşayışımızda ki, it günündə, belə getsə elə kirayə 
evində öləcəyik... 
 - Niyə, xanım? 
 - Eh, ərim I dərəcəli Qarabağ əlilidir. 
Dövlətimiz ona balaca bir putka verib, çəkməçi 
işləyir. Özünüz deyin, indi kimdir ayaqqabı təmir 
etdirən? Çəkməçidir, radio-televizor təmirçiləri elə o 
vaxt imperiya ilə məhv oldular. İndi camaatın 
ayaqqabısının rəngi solmamış təzəsini alıb geyirlər. 
Ona görə deyirəm ki, Allah kəssin belə yaşamağı 
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ərimin pensiyasını da alana qədər gündə on dəfə ölüb, 
on dəfə də dirilirəm! 
 - Niyə, xanım? 
 -Ay sağ olmuş, əvvəllər maaş və pensiyaları iş 
yerindən ya da ki, poçtdan alırdıq, 5-6 manatımızı 
tuturdularsa, zato həmin günü pulumuzu alırdıq. 
 - Bəs indi noolub xanım, probleminiz nədir? 
 - Noolajaq ay sağ olmuş. Güya ki, bizimkilər də 
sivil ölkələr kimi bankomat sisteminə keçiblər. Bu 
sistemə keçəndən bu günə kimi rahatlığımız tamam 
pozulub, hamı da əsəb pozğunluğu yaranıb. 
 - Niyə? 
 - Niyəsi odur ki, heç bir bankomat düzgün 
işləmir. Aldığımız bir şey deyil, amma, aldığımızdan 
çox pul xərcləyib bütün səhəri dörd dolanırıq. Bu 
bankomatlar vallah qan qaraltmaqdan başqa bir şeyə 
yaramır...Qardaş səndən bir xahiş edəcəm, atkaz 
eləmə. 
 - Buyur, de görüm! 
 - Sən Allah, məni də Dubaya apar, deyirlər 
orada... 
 - Xanım, nə danışırsınız? Sizin ailəniz, əriniz, 
üstəlik körpəniz. Başa düşürsünüzmü ki, Siz mənim 
boynuma nə qədər günah qoyursunuz? 
 - Ay qardaş, vallah borc almaqdan, nisyə mal 
almaqdan üzümün suyu tökülüb, qonum-qonşu içinə 
çıxa bilmirəm, canım boğazıma yığılıb. 
 - Elə əziyyət çəkirsinizsə yerli hakimiyyət 
orqanlarına müraciət edin. 
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 - Ay sağ olmuş istər yerli, istərsə də ali 
orqanların qapıları yazıq camaatın üzünə bağlıdır. 
 - Elə şey olmaz. 
 - İnanırsınızmı adicə qaz, su, işıq idarə 
rəhbərlərinin qəbuluna buraxmırlar. Rəislər papuqaya 
bənzər katibələrinə yalnız bir cümlə öyrədiblər. 
 - O, nə cümlədir elə? 
 - Qəbula gələnlərə deyirlər: “Rəis 
ərazidədir!”...  Yalançının atasına lənət!... 
 - Xanım denən ki, məmur özbaşnalığı sizi 
tamam bezdirib, eləmi? 
 - Həə! Dədəmin goru haqqı! 
 - Xanım, deyəsən Siz gülməli günlərə 
qalıbsınız, onda gəlin söhbətimizin axırına nöqtə 
qoyaq! 
 - Yox! Yoox!! Sən Allah getmə, qoy telefon 
kitabına bir də baxım. 
 - Xanım, onda bir az cəld tərpənin saat 5-də 
uçmalıyam. 
 - Tələsmə, mənə bir saniyə imkan ver–deyib 
xanım paltar şkafını töküb, ən bahalı və gözə çarpan 
paltarlarını geyinir, saç düzümünü düzəldib, 
güzgünün qabağına gəlir, o tərəf, bu tərəfinə müştəri 
gözü ilə baxıb özündən razı halda: “O, oğlanla 
getməsəm it qızıyam, nə edir etsin qırsaqqız olmasam 
atamın qızı döyəm!” –deyib körpəni də qucağına alıb: 
bunu da aparım anamgilə qoyum! –deyib, telefon 
dəstəyinə yaxınlaşaraq: 
 - Allo! 
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 - Hə, xanım tapdınız? 
 - Bəli tapdım. 
 - Eləysə deyin nömrəni yazım! 
 - Zəhmət çəkməyin özüm də gəlirəm, sizə 
ismarıcım var. 1№-li kassanın qabağında məni 
gözləyin! –deyib, dəstəyi yerinə qoydu. Xanım 
körpəsini anasına verib:  
- Ana, rəfiqəmin ad günüdür bunu saxla bir saata 
gələcəm! –deyib, aşağı enəndə pilləkənləri tələsik 
enə-enə bir daha sənədlərini yoxlayıb rahatlanandan 
sonra bayıra çıxıb bir taksiya əyləşərək, bir başa hava 
limanına sürdürdü. Xanım 1№-li kassanın yanına 
çatanda gördü ki, kassanın qabağında ağ şalvar, ağ 
köynək, qara kəmər, gözlərində qara dairəvi eynəkli 
bir oğlan kimisə gözləyir. Elə bu vaxt:  
 - Salam cavan oğlan, gərək ki, nömrəni 
axtartdıran siz idiniz, hə? 
 - Bəli, mən idim. Gətirdiniz? 
 - Nə nömrə, nə filan? Mən sənə özümü 
gətirmişəm. Özümə də söz vermişəm ki, iki dünya bir 
olsa da, mən səninlə gedəcəm. 
 - Xanım, Siz nə danışırsınız, axı sizin əriniz, 
üstəlik bir çağanız var. 
Xahiş edirəm çox da dərinə getmə. Gedib mən də 
sənin dükanlarıyın birində işləyəcəm, ticarəti 
bitirmişəm. Hara ağız açıramsa: “Xala bizdə iş 
yoxdur” deyib, başlarından eliyirlər. Həm də qardaş 
dolanışığı yaxşı olan hansı it qızının gözü Dubayda 
qalar? Canımı it günündə yaşamaqdan qurtarım, gəlib 
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ərimi də. Oğlumu da aparacam ki, qarınları dolusu 
yemək yesinlər...  

- Xanım, nədən əziyyət çəkirsiniz? 
- Nədən əziyyət çəkmirik? İnan ki, evə gəlib 

qaz pulu, su pulu, işıq pulu, kirayə haqqını istəyəndə 
az qalıram ki, özümü asım. Bu kimi dövlət 
rüsumlarını verə bilmədiyimizə görə ya qazı, ya suyu, 
ya işığımızı kəsirlər. Inan ki, qardaş pul yığanların 
yerinə özüm utanıram. Ay qardaş, başına dönüm bu 
məmur özbaşnalığı dövründə dövlət mənə nə qədər 
pul verir ki, mən həm dövləti razı salım, həm də 
ailəmi dolandırım?... Qardaş üzüm olsun ayaqlarıyın 
altına məni də özünlə apar. Bu mənim son şansımdır, 
bu fürsəti əldən buraxmaq olmaz. Buraxdımsa, inan 
Allaha özümü asacam.  

 Oğlanın qıza yazığı gəlib təyyarəyə iki bilet 
aldı. Xanım təyyarədən aşağı boylanaraq: 

- Ağrın ürəyimə gəlsin ay cavan oğlan, vallah 
burada it günündə yaşamaqdansa, gedib Dubayda... 
deyən də stuardessa xəbərdarlıq elədi ki, 
“Kəmərlərinizi bərkidin, yüksəkliyə qalxırıq...”  

... Çəkməçi axşam evə gələndə stolun üstə əl 
boyda kağız parçasında yazıya rast gəldi. O, kağızı 
oxuyandan sonra qaynanasına zəng etdi. O, da bildirdi 
ki, hava limanına bir telefon nömrəsini apardı. Dedi 
ki, ayaqüstü rəfiqəmin ad gününə dəyib, qayıdıram. 
Çəkməçi də gözlərini ucsuz-bucaqsız səmaya zilləyib:  
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- “Nə qədər ki, ATS-lərdə nömrələri səhv 
salacaqlar günümüz bundan da betər olacaq!” –deyib, 
başını əlləri arasına alıb fikrə daldı... 

 
 
Ərmağan amanatlar 
 
 Artıq iyirmi ilə yaxındır ki, bu küçədən işə 
gedib-gəlirəm, özü də hər gün yolüstə yerləşən balaca 
uçuq-sökük, Nuh əyamından qalan bu evin yanından 
ötəndə ancaq saz havası eşidirdim özü də ən çox 
“Cəngi və Misri”. Məni yalnız bir şey düşündürürdü. 
Niyə yalnız bütün il boyu ikicə hava çalınır? Sonralar 
öz-özümə fikirləşdim ki, “əşşi nəyimə lazım?” Amma 
etiraf edim ki, nə evdə, nə də ki, işdə heç cürə rahatlıq 
tapa bilmirdim. Sonralar maraq dünyam  poladdan 
möhkəm olan iradəmə qalib gələrək məni məcbur etdi 
ki, fikirləşdiyim şeylə yaxından tanış olum. Bir-iki ay 
da bu xəyalla yaşadım. Bu fikrimi yaddan çıxara 
bilmədim. Amma orasını bilirdim ki, həmən evin 
sahibi mən məhəlləyə gələn illəri ölmüşdü. Bu 
məhlədə heç kimi tanımasam da qonşuluq xətrinə 
mən də dəfndə iştirak etdim. Yalnız o vaxtdan mənə 
qaranlıq qaldı ki, dəfndən sonra bu ev satıldı ya yox. 
Mənim 40-dan çox yaşım var idi. Bu müddət ərzində 
mən heç kimin işinə qarışmamışam. Amma məndə 
olan saz həvəsi məcbur etdi ki, niyə bu adam yalnız 
ikicə saz havası çalmaqla gününü axşam edir? Orasını 
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da deyim ki, bu havalar elə-belə əldə qayırma, naaşı  
adamın çalmasına bənzəmirdi, əksinə hansısa azman 
aşığın barmaqlarının məhsulu idi. Bu iki çalğısı ilə 
sanki hər yoldan ötənə deyirdi: “Tez ol, silaha sarıl 
Qarabağı azad edək, şəhid verək, öz ölümüzü özümüz 
ağlayaq, güvənəndə də yalnız ulu Tanrıya güvənək!” 
Artıq bir neçə ay idi ki, öz-özümə təsəlli verirdim ki, 
bir az da dözüm. Çox götür qoydan sonra şeytanın 
qıçını sındırıb uçuq-sökük köhnə palıd ağaclarından 
hasara alınmış çəpərin qapısını tapıb həyətə girdim. 
Hiss olunurdu ki, burada çoxdandır ki, insan yaşamır. 
Yol izi də ot-əncər itirib batırmışdır. Qapını döydüm. 
 - Açıqdır, gəl! –deyə içəridən qadın səsi 
eşitdim. Palıddan olan qapını yavaş-yavaş irəli 
itələdim. Qapı nağıllarda olduğu kimi cırıltılı səslə 
açıldı. İçəri daxil olanda  qulaqlarıma inanmadım. 
Demək bu iki havanı bütün ili çalan qara, yas 
paltarında saçlarına  ala-seyrək dən düşən  orta yaşlı 
qadın imiş! Qadın başı ilə mənə “otur!” işarəsi verdi. 
Saz havası sona yetənə kimi də evi seyr etdim. Evin 
içində  heç nə yox idi. İki köhnə dəmir çarpayı, köhnə 
tərək, səliqəylə düzülmüş iki-üç nəfərlik qab-qacaq. 
Ortada köhnə bir stol, ətrafında iki tabiletka, tavandan 
asılmış köhnə neftlə işləyən asma lampa, divardan 
asılmış uzunluğu bir metrdən çox olan, qını gümüşlə 
haşiyələnmiş qədim qılınc. “Cəngi”-ni sona 
çatdırdıqdan sonra:  
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 - Xanım, sən Allah məni bağışlayın saza olan 
həvəsim məcbur elədi ki, bura gəlim və bilsəydim ki, 
çalan qadındır, bəlkə:  
-Əstəğfurullah! Siz nə danışırsınız, göz üstə yeriniz 
var. Xoş gəlib səfa gətirmisiz, amma deyin gəlişinizin 
səbəbi nə?  
 - Xanım inanın o bir Allaha ki, ifa etdiyiniz bu 
iki hava məni tamam ovsunlayıb. Əgər sirr deyilsə 
danış görüm niyə yalnız  iki hava çalırsınız? Axı, o 
tavar sazda o qədər şən və gözəl havalar var ki... 
 Saz çalan qadın donunun ətiyi ilə göz yaşlarını 
silib: “Eh, qardaş rəhmətlik ərim bu evdə doğulub, bu 
evdə boya başa çatıb, arzusu da yaxşı hərbiçi olmaq 
idi. Orta məktəbdə oxuyarkən azman aşıqlardan kamil 
dərs almışdı və bütün havaları da əla çalırdı. O, orta 
məktəbi bitirdikdən sonra Şimala gedib orada ali 
məktəbə qəbul olurdu. Eyni fakültədə oxuyurduq. 
Bizim də ailəmiz çoxdan Şimala köçənlərdən idi. Biz 
tibb universitetini bitirdikdən sonra ərim hərbidə işə  
düzələndə, mən də həmin hissə də həkim işlədim. Heç 
şeydən korluğumuz yox idi, üstəlik Tanrı ailəmizin 
daha da möhkəmlənməsi üçün bir oğul da verdi” –
deyib, gözləri dolanaraq sazı götürüb bir “Misri” 
çaldı. Havanı sona yetirdikdən sonra mizrabı simlərin 
altına qoyub söhbətinə davam elədi: 
 “Çox təəssüflər olsun ki, ərim Qarabağ 
müharibəsində, oğlum Azər də atəşkəsdən sonra 
sərhəd zonasında xidmət edərkən yağı düşmənin 
gülləsinə tuş gəldi. 
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 - Bəs onda niyə bu köhnə evdə?.. 
Bu ev ərimin dədə-baba yurdudur. Rəhmətlik o 
məqsədlə bura gəlmişdi ki, əvvəlcə dığaları 
torpaqlarımızdan çıxaraq sonra isə yurd yerimizi 
şenləndirərik. O, belə deyibdi ki üç rəngli bayrağımızı 
İrəvanda dalğalandırandan sonra Koroğlu sayağı 
həyətimizdə elə məclis qurub, çalıb  oxuyacam ki, 
qoy bütün türkdünyası bilsin ki, “Cəngi, 
Misri”havaları bizə ərənlərimizdən ərməğandır. 
Rəhmətlik ərim-Xəyal dönə-dönə tapşırmışdı ki, 
bəlkə  ölüb elədim qoymazsan sazım köynəyində 
darıxsın. Bəli qardaş özümə təsəlli üçün ərim öləndən 
bu günə kimi qoymamışam ki, bu tavar saz 
köynəyində qəribsəyə. 
 - Xanım, bəs onda niyə tənhalığa qapılıbsınız, 
Siz də camaat kimi deyin-gülün, xoş ovqatlı saz 
havaları çalın qaynayın qarışın. 
 - Ər itirmiş, oğul itirmiş üstəlik Qarabağ boyda 
dərdi olan kəsin də üzü gülərmi? –deyəndə düzü mən 
sualıma görə pərt oldum və yenə də soruşdum: 
 - Xanım bəs onda Siz nə yaxşı Şimala ata-
ananızın yanına qayıtmamısınız; bəlkə maddi 
durumunuz?... 
 - Xeyr! Xeyr! Heç şeydə gözüm yoxdu, 
ulularımız heç də əbəs yerə deməyiblər ki, “Ərlə 
arvadın torpağı bir yerdən götürülür!” Əgər belədirsə 
ərlə arvadın torpağı da eyni məkanda olmalıdır. Mən 
də son nəfəsimə qədər yurd yerimdə oturub “Cəngi və 
Misri” havalarını çalacam ki, qoy açıq-saçıq çalıb 



 249

çağıranlarımız bilsinlər ki, hoppanıb tullanmaqla 
düşmənə qalib gəlmək olmaz. 
 Saatıma baxdım vaxtın nə tez keçdiyindən 
xəbərim olmadı. Mən ömrümdə heç kimin  yanında 
utanmamışdım, amma bu qadının sözü məni yaman 
utandırdı. Doğrudan da savaş meydanında 
ərənlərimizin amanatları olan “Cəngi” havası ilə Misri 
qılınc işə düşüb: “leş bir yana, baş bir yana” mahnısı 
oxunmursa, əlbətdə ki, “Cəngi də unudulur, Misri 
qılıncı da paslanır”, savaş meydanında kimdənsə 
kömək umuruq... 

 
 
 
Ölüm ucuzlaşır 
 

Uşaqlıqdan güləyənlərə həsəd aparırdım. Öz-
özümə fikirləşirdim ki, “Ya, Rəbbim Sən mənə də 
ürəkdən gülmək bəxş elə. Qoy mən də onlar kimi 
ürəkdən, dərdi-sərimi unudub gülə bilim!” Mənim də 
elə pis xasiyyətim var idi ki, hər ötəri şeylərə gülə 
bilmirdim. Ona görə də məhlədə məni “qara qabaq” 
kimi tanıyırdılar. Biz nəsilliklə ciddi adamlar 
olmuşuq.  

Orta məktəb illəri arxada qalmışdı. Yeniyetmə 
kimi həyata atıldım. İnflyasiyanın dünyanı bürüdüyü 
bu ələbaxımlı zəmanədə mən ali təhsil ala bilməzdim. 
Atam xəstə olduğundan ailə də yalnız işçi qüvvəsi 
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olan mən idim. Atam əmək qabiliyyətini Qarabağ 
müharibəsində itirmişdi. Sağ olsun məhləmizin yaxşı 
oğulları. Məktəbi bitirən kimi məni işə cəlb elədilər. 
Xoşbəxtlikdən elə bir yaxşı kolloktivə düşdüm ki, 
hamısı mehriban, gülərüz, deyib-gülən, yeyib-içən 
necə deyərlər nə tapdıqlarına sevinən, nə də 
itirdiklərinə heyfsilənən bir kollektiv idi. Yaşa 
dolduqca həyatla yeni-yeni tanış olmağa başlayırdım. 
Evdən işə, işdən evə gəlib-getdikcə yolda, küçədə, 
avtobusda elə adamlata rast gəlirdim ki, onlar 
özlərindən razı halda elə gülürdülər ki,.. 

Günlərin bir günü işdən evə gəldim, atam da 
evə təzəcə gəlmişdi. Anam süfrəyə iki stəkan çay 
qoyub: “Bircə horu gözləyin, xörəyinizi isidib 
gətirirəm!” –deyəndə atam: “Tələsmə arvad qoy 
yaxşıca qızsın!” –dedi. Ata-bala stol ətrafında çay 
içərkən sükutu mən pozaraq:  

- Atacan, niyə bəzi adamlar hər şeyə gülür, 
dilotu yemişlər kimi susmaq bilmirlər? 

- Oğlum, onlar həyatda “bərkgedənlərdir”. 
Onları danışdıran və güldürən puldur, yalnız pul! 
Tanıdığım və bildiyim həmən o gülən adamları 
gözümün qabağına gətirdim. On bir il eyni partada 
bərabər oturduğum –Orxan, onun atası rayon polis 
idarəsinin rəhbəri idi. Həsənqulu –atası bank müdiri, 
Səidə -anası resbublikanın bir nömrəli ginikoloqu, 
Abbasəli –atası rayon vergilər idarəsinin rəisi. Nəysə 
beş-on nəfəri mən, bir iyirmiyə qədər də atam belə 
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imkanlı adamların adlarını çəkdi. Fağır atam dərindən 
bir ah çəkərək: 

- Eh, oğlum mənim də atam elə bir vəzifə sahibi 
olsaydı məni gülməkdən heç kim saxlaya bilməzdi. 
Amma neyləməli, bizimdə bəxtimizə kasıbçılıq düşüb. 
Allahın verdiyinə min şükr! 

- Ata, səndə hüzr yerinə gedəcəksənmi? 
- Kim ölüb, a bala? 
- İş yerimizdə biri qazdan boğulub, elə də yaxşı 

oğlan idi ki, Allah rəhmət eləsin, xörəyimizi yeyək, 
gedək.  
 ... Qəbirstanlıqda çoxlu adamlar var idi. Mən də 
atamla qəbirdaşlarının üstündəki şəkil və yazılara 
baxıb, heyfsilənib ötüb keçirdik. Atama dedim: 
“Atacan mən də qəpiyi-qəpiyin üstünə qoyub 
gələcəkdə pullu adam olsam, mən də onlar kimi gülə 
bilərəmmi?” –deyəndə 

- Qətiyən yox! 
- Niyə?    

 - A bala ulularımız nahaq yerə deməyiblər ki, 
“Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz!”. Atamla 
razılaşdım. O, ciddi tapşırdı ki, bu məmur özbaşnalığı, 
ələ baxımlıq dövründə burnunu hər deşiyə soxma, 
belə bir zəmanədə təmiz adını saxlamaq istəyirsənsə, 
çörəyini duza batır, ye. “Azacıq aşım, ağrımaz başım 
de, Allaha da şükr elə!” –deyib, mənə bir baş daşı 
göstərib dedi: Oğlum bura bax, qurşaqdan yuxarı 
büstü qoyulan bu kişi rayonumuzda milyarder kimi 
tanınırdı. O, pula-pul demirdi. İmperiya dağılandan 
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sonra o nəslin əli yaxşıca tutdu. Rayonumuzun pullu, 
vəzifəli yerlərin hamısını onlar tutmuşdular. 
Özlərindən başqa vəzifəyə heç kimi götürmürdülər. 
Düzünə qalsa, yaralı barmağa da su tökən deyildilər. 
Onlar savaddan çox uzaq idilər. Adlarını o instituta 
yazdırıb, puldan basıb diplom almışdılar. Onu da bil 
ki, onlar həyatda nəyə nail olublarsa, fırıldaqla nail 
olublar. Onlar çox qazanıblar, amma yeyə 
bilməyiblər. Bir də baxırsan ki, o pullulardan biri 
cavankən dünyasını dəyişdi... 
 Bir-iki baş daşlarına da baxıb irəli getdik. Atam 
mərmər daş üzərinə həkk olunmuş, ayaq üstə duran 
orta yaşlı bir kişinin baş daşının yanında ayaq 
saxlayıb: 
 - Hə, oğlum, bu baş daşı da Fərəc öyünün, 
Veyisin baş daşıdır. Demək olar ki, onların nəsli 
kəsilmək üzrədir. 
 - Niyə ata?  
 - Ay oğul, onlar həyatda özlərini elə göstərirlər 
ki, guya pullar ancaq onlar üçün kəsilir. Özlərini ora 
vurub, bura vurub, ancaq pul qazanmaq düşünüblər 
başq heç nə! Bax gördüklərin iyirmidən çox qəbirlərin 
hamısı onlarındır. Onların ən uzun ömürlüləri 40-45 
yaşında olub. 
 - Ata, bəs bizim nəslin uzun ömürlüsü neçə 
yaşında olublar? 
 - 85-90! 105 yaşlımız da olub. 
 - Bunun səbəbi nədir? 
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 - Səbəbi çoxdur! Birincisi odur ki, pulumuz-
paramız çox da döy ki, maşın alaq, özümüzü ora-bura 
vurub, qaz vurub, qazan dolduraq. Buradan ucuz mal 
alıb, o biri rayona aparıb, baha sırıyaq sataq. Narahat 
həyat keçirib gecə-gündüz var-dövlət haqda fikirləşək. 
Bizimki odur ki, öz mal-qaramızla, təsərrüfatımızla 
məşğul olub, at arabası ilə rayona gedib-gələk. Ən çox 
da yediyimiz tərəvəz, qatıq-süddür. Mən kababları heç 
şadlıq sarayındada yemirəm. 
 - Niyə ata? O ki, yüksək kalorili qidadır, hamı 
kabab yemək istəmirmi? 
 - İstəyirər a bala, amma gündə əlli dəfədən çox 
reklam olunan Şadlıq saraylarında verilən kabablardan 
yox!.. Hə, oğul balası biz öz tükümüz üstə dolanan 
insanlarıq. Pul bizdən ötəri əlçatmaz bir şeydir. Biz 
Fərəc öyünün uşaqları kimi özümüzü puldan ötəri 
biabır eliyən deyilik. “Az olsun, şirin olsun!” prinsipi 
deyərdim ki, məhz bizim ailəmiz üçün deyilib. Oğul, 
gəl bir bu beş-on baş daşlarına birgə baxaq. Gördüyün 
bu insanların çoxu subay ölüblər, özləri də çox faciəli 
surətdə dünyalarını dəyişiblər. (Varlılar ölümü zorla 
ucuzlaşdırırlar.) 
 - Ata, bu lap cavan ölüb, niyə? 
 - Hə, bala onun adı Ramizdir. Gördüyün bu baş 
daşının sahibi Ramiz, lap uşaqlıqdan pul düşgünü idi. 
Ona görə də orta məktəbi tam bitirməmiş Şimal 
qoşunlarımıza pənah aparıb. Ora da deyilənə görə 
gizli olaraq araq çəkərmiş və onu alkaş ruslara 
satarmış, əvəzində qızıl saat, dəyərli, dəbdə olan 
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paltarlara dəyişib varlanarmış. Deyilənə görə 22 
yaşında olarkən əlli il qazananlardan çox pul 
qazanmışdı. Axırda o, bir alkaş müştərisinin bıçağına 
tuş gəlib... Daha hansını deyim a bala? Onların baş 
daşlarına baxanda adamın pula da, vəzifəyə də, vara-
dövlətə də, maşına-villaya, eyş-işrətə, zinabazlığa da 
nifrət artır. Hələ danışırlar ki, o nəslin adını daşıyan 
Fərəc elə faciəli sürətdə həlak olub ki, kəfənə 
bükməyə də yaramayıbmış. Onların bir səhv cəhəti də 
o idi ki, elin xeyir-şərindən çox-çox uzaq idilər. Elə 
ona görə də Fərəc kişinin ehsanı üçün hazırlanan 
çayında çoxu içilməmiş elə stol üzərində qalmışdı. 
 - Ata, niyə? 
 - A bala, gərək elin xeyrinə şərinə gedəsən ki, 
gələlər... Ata, bəs biz bu işıqlı dünyada kef çəkmədən 
köçək? Axı biz də insanıq.  
 - Ay bala darıxıb, tələsmə! İndiki zəmanə heç 
də insanları sevindirən deyil. Əksinə insanların bir 
qismini tez güldürüb, tez də həyatdan götürür. 
Elələrindən olmağa çalışma, ona çalış ki, az qazan 
şirin ye, çox da var-dövlət haqda düşünmə. Ora-bura 
vurnuxub əcəlsiz ölməyə tələsmə. Çalış ki, xeyirxah 
insan kimi yaddaşlarda qalasan. Heç kəsə paxıllanma, 
heç vaxt pul qazanmaq barədə düşünmə. Pul 
düşgünlərini görüsən də... 
 Biz qəbirstanlıqdan qazdan boğulan rəhmətliyin 
qapısına getdik. Qapı duası verildi, ehsana oturduq. 
Qalxıb baş sağlığı verib dağıldıq.  
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İndiki zəmanədə qəbirstanlığı görən hər bir 
adam, pul haqda yox, rahat həyat tərzi haqda 
düşünməlidir... Bu işıqlı dünyada pul düşgünləri –
varlılar ölümü niyə bu qədər zorla ucuzlaşdırırlar? 
Niyə rahat dolanıb öz əcəlləri ilə ölmürlər, ilahi? 

Ölümü niyə bu qədər ucuzlaşdırır, ilahi? 

 
 
Qadınlara inanmıram 
 

Cəsarət, məktəbi bitirməmişdi ki, atası 
Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. Atasızlığa 
dözə bilməyən Cəsarətin dərsə olan həvəsi demək 
olar ki, tamam sönmüşdü. Məktəbin direktoru onu 
kobinetə çağıraraq: 

- Oğulum, biz yalnız sənə güvənirdik ki, sən 
məktəblilərin növbəti Respublika Olimpiadasında 
məktəbimizi yenə də I yerə çıxaracaqsan. Amma, 
dünən II rübün yekununa həsr olunmuş pedaqoji 
yığıncaqda qiymətlərinə baxanda, gözlərimə 
inanmadım. Axı, sən məktəbimizin fəxrisən, dörd 
ildir ki, məktəbimiz sənin hesabına birinciliyi əldən 
vermir. Ay bala dərdin nədir? Bəlkə ailədə bir 
problemin var, de, çəkinmə! –deyəndə Cəsarət 
başını əlləri arasına alıb xəyala daldı. Qolları ilə göz 
yaşlarını silib heç nə demədən bayıra çıxdı. Direktor 
üzünü dərs hissə müdiri –Qulu müəllimə tutaraq: 

- Bu uşağa noolub ki, dərsə hazırlıqsız gəlir? 
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- Mən də məttələm... 
Dərslərinə barmaqarası baxan Cəsarət məktəb 

hasarının bir küncünə çömbəlib atalı günlərini 
xatırlayırdı. 

... Dəniz kənarında atası ilə Cəsarət gəzirdi. 
Onda Cəsarət atasından xahiş edirdi ki, bir də anası 
ilə dalaşmasın, onu döyməsin, yazığı gəlsin. 

- Oğulum ona yazıq gəlinəsi deyil, o 
nəslimizin qayda-qanunlarına əməl eləmir, adımızı 
batırır... Bir payız tətilində isə anası Cəsarəti dəniz 
kənarındakı Vetensiya sahilindəki qayıqda 
gəzdirirdi. Gənc oğlan və qızın öpüşdükərini görən 
Cəsarət anasından soruşur: 

- Anacan onlar nə edirlər? 
- Fikir vermə oğlum, onlar “cavanlıq” edirlər. 

Ana-bala gəzə-gəzə, “Mirvari” restoranına 
yaxınlaşanda anası telefonla kiməsə, “tez ol gəl, 
gözləyirəm!” Aradan on-onbeş dəqiqə keçməmiş uca 
boylu, enli kürəkli, qara eynəkli, ağzında saqqız 
çeynəyə-çeynəyə orta yaşlı bir kişi onlara 
yaxınlaşaraq: “Günaydın həyatım!” –deyib əvvəlcə 
ananı sonra da Cəsarəti öpüb, “Mirvari” restoranına 
girdilər. Türk iş adamı ofisianta nə dedi, nə demədi, 
bir xeyli vaxtdan sonra xörəkpaylayan süfrəyə 
bolluca balıq kababı, mer-meyvə, şirələr, içkilər və 
s. düzüb getdi.  

Cəsarət yeyib doyduqdan sonra dondurma 
yeyə-yeyə dənizə daha yaxından baxmağa getdi. 
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Doyunca baxdıqdan sonra anası tərəfə baxdı, 
gördü ki, Anası ilə Türk iş adamıda “cavanlıq” 
edirlər... 

Ana-bala yorğun halda evə döndülər. Ata da 
işdən yorğun gəldi. Hər üçü də Allah verəndən yeyib 
yatdılar. Aradan bir həftə keçdikdən sonra Cəsarət 
atasına dedi: 

- Atacan mən səni anamla “cavanlıq” edən 
görməmişəm, nolar siz də edin: 

- “Cavanlıq” etmək nədir mənim balam? 
- Blmirsən? Öpüşmək, də! 
- Bunu sənə kim deyib? 
- Anam! Biz o günləri restoranda balıq 

yeyəndə, kənardan gördüm ki, türk əmiylə anam da 
“cavanlıq” edirdilər. Oğlu belə –deyəndə atası 
arvadını yanına çağıraraq: 

- A köpək qızı sənə deməmişəmmi ki, sizi 
açar altdan buraxmaq olmaz! O, türklə nə edirdin ay 
ifritə! –deyib onu döyməyə başlayanda:  

- Yalandır, Cəsarət yalan danışır, burax 
saçımdan deyəndə: 

- İt qızı, it! Uşağın başını kəssən də yalan 
danışmaz, bunu ulularımız sübut ediblər. İtin qızı o, 
görüb ki, deyir və üzünü Cəsarətə tutub: 

- Sonra da deyirsən ki, anamı döymə... 
Cəsarətin atası elə o gündən içkiyə qurşanır, 

Qarabağ müharibəsi də başlayanda könüllü cəbhəyə 
gedir və orada da şəhid olur. O, bir daha atasının 
dediklərini: “Oğlum səni dünyalar qədər 



 258

sevdiyimdən atamın adını sənə qoydum ki, onun 
adıyla yaşayıb cəsarətimizi, qeyrətimizi, 
namusumuzu göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayasan, 
yoxsa anan kimi bir qarın yeməyə görə namusunuzu 
satmayasan”.  

Cəsarətin atası müharibədən qayıtmayandan 
sonra çoxları onlara çox şeylər deyirdi. Cəsarət 
anasının o hərəkətini gördükdən sonra heç kimə bir 
söz demirdi... 

Anası daha vaxtının çox hissəsini gününü 
dörd divar arasında keçirirdi. Cəsarət də evə gec 
gəlirdi, onda da anasının danlağına tuş gəlirdi. Evlən 
a bala mən də evdə tək dura bilmirəm, darıxıram! –
deyəndə: 

- Xeyir anacan, mən ölənə qədər 
evlənməyəcəm, sən atama xəyanət etdiyindən elə 
bilirəm ki, mənim də arvadım mənə... 

Ay tövbə eləməz! 
- Xeyir mən arvadlara inanmıram...           
 
 
 
 

Kirvəlik 
 

İmperiya dövrünün o şeyindən xoşum gəlirdi ki, 
hamı bir-birinə kirvə olurdu, qohum olurdu, indiki 
kimi milli ayrı-seçkilikdən bir kəlmə də olsun 
dartışılmırdı və ittifaqda yaşayan bütün millətlər: 
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“Biri hamı üçün, hamı biri üçün!” şüarı altında xoş-
bəxt, firavan yaşayırdılar. Bu xoşbəxtlikdən istifadə 
edən bütün millətlər o dövrdə dəbdə olan kirvəlik 
kimi qohumluq əlaqələri qururdular. Milliyyətindən 
asılı olmayaraq, hamı bir-birini kirvə tuturdu. 
Xaçpərəstlər, xüsusən də ermənilər bizi kirvə 
tuturdular ki, uşaqları əllərində qalsın. İmperiya 
dağıldıqdan sonra, necə deyərlər, ara qarışdı, məzhəb 
itdi və kirvə məsələsi bir xeyli unuduldu. Bu da 
səbəbsiz deyildi, çünki milli məsələ gündəmdə 
olduğundan hər bir millət öz yurd-yuvasına 
qayıtmışdı. 

Oğlum elə o vaxtlardan Moskvada yaşadığından 
neçə illər idi ki, ora gedə bilmirdim, düzü pulum da 
yox idi, həvəsim də! Bir dəfə Novruz bayramında 
Moskvada yaşayan oğlum mənə bir ismarıc göndərdi 
ki, “Ata, oğluma sünnət edirəm, gəl!” 

Düzü çox sevindim, ona görə sevindim ki, 
oğlumu evləndirə bilmirdim, sonralar eşitdim ki, rusla 
evlənib. Mən qorxurdum ki, sünnət eləməyə arvadı 
razılıq verməyəcək. Məlumdur ki, oralarda ailə 
quranların arvadları bu işə ərlərinə razılıq vermirlər. 
Oğlumun ailədə sözü keçdiyinə həsəd aparıb Novruz 
bayramının sabahısı Moskvaya yola düşdüm. 

Qatar Krosnodarda bir xeyli ləngidi. Qatar yenicə 
tərpənirdi ki, bir erməni də kupemizin sakini oldu. Bir 
xeyli dinib danışmadıq. Sükutu erməni pozaraq, xalis 
Azərbaycan dilində: 

- Bakıdansınız? 
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- Bəli, - dedim. 
-Tanış olaq, adım Xaçikdir, mən də 

qarabağlıyam, - dedi. 
-  Mənim də adım Mameddir, - dedim. 
-  Mamedcan, sizin tək millət yer üzündə yoxdur, 

aramıza pəl qatanlara min lənət! 
Gördüm ki, Xaçik çox sözlü adama oxşayır, odur 

ki, mən də: 
-  Axber, danış görüm nə demək istəyirsən? 
-Mamedcan, özüm qarabağlıyam. Qarabağ 

ermaniları sizin kirvalıyınızın lazzatını çox yaxşı bilir. 
Man da neçə illərdir ki, evlənmişam, amma uşağım 
olmur, indi arvadım Moskvada atasının yanında 
müalicə alır. Onu gadırmağa gediram. Bu gün - sabah 
çezib gedacam, amma Sarkisyan familimi daşıyanım 
olmuyacaq. Avallar biz Qarabağda yaşayanda eşidib 
bilirdik ki, bızlardan birinin uşağı olmayanda, 
ağsaqqalımız-qarasaqqalımız bizə məsləhət görürdülər 
ki, musurmanı, kirva tutun ki, Allax-Taala sizə züryət 
versin. İndi risk edib bir azəri türkünə deyə bilmiram 
ki... 

-   Narahat olma axbercan, mən sənə Moskvada 
biri ilə tanış edərəm. 

-   Ay cavetdanem  Mamedcan, olım sanın 
ayaqlarının altında, elə bir xeyir iş gör, maxarıcı 
manda.  Mamedcan, sözümüzün qüvvəti o günü 
arvadla bir falçının  yanına  getmişdik. Dərdimizi ona 
bildirdik ki, arvad doqquz ay uşağı qarnında saxlayır, 
amma doğuşdan sonra nə qədər çalışırıq ki, əlimizdə 
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qalsın, jal şto qalmır ki, qalmır. Nə edak ki, uşağımız 
əlimizdə qalsın? - deyə soruşanda, falçı nə desə 
yaxşıdır? 

- Nə dedi, Axbercan? 
-  Dedi ki, sən azərbaycanlıdan kirvə tutmalısan 

ki, uşağınız əlinizdə qalsın. 
- Falçı çox uzaqgörən adamdır, - deyə mən də 

falçıya haqq qazandırdım. 
-  Mamedcan, nə vaxtsa bizim də bir filosofumuz 

olub, o da haman falçı kimi öz kitabında yazıb ki: “Ey 
ermənilər, nəslimiz, kökümüz bir neçə əsrə kəsiləcək, 
yaxşı bilirik ki, biz millətin çoxusunun uşağı əlində 
qalmadığından qızlarımız tanıdı, tanımadı hər bir 
millətə ərə gedir. Əgər uşağınız olmursa, ayıb 
bilməyin, türkü kirvə tutun!” Mamedcan, kitabı özüm 
bax bu kor olmuş gözlərimlə oxumuşam, yes mernem! 

- Halal olsun sizin o uzaqgörən filosofa ki, həqiqəti 
gizlətmir. O, gorbagorun fikri ilə razılaşmasanız 
doğrudan da kökünüz yer üzündən silinəcək. 

-  Mamedcan, agar elədirsə, gəl san da manım 
kirvam ol! 

-  Xaçikcan, biz yerli olsaq da, həm də yol-
yoldaşıyıq, mən sənə xəyanət edə bilmərəm, amma 
səni elə bir qohumumla tanış edərəm ki, o sizə düşərli 
olar və Allah-Təala sizə bir dəfəyə bir uşaq yox, ikisin 
birdən verər -ekiz uşağınız olar, inşallah! 

- Denən, yes mernem! 
- Mən ölüm, düz deyirəm! 
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- Ağrın almarammı Mamedcan, biz də bu lənətə 
gəlmiş milli məsələ araya düşəndən evlənmişik, hələ 
də uşaq həsrətindəyik. Mamedcan, de görüm o 
qohumun harada yaşayır? 

-  Moskvada! 
-  Moskvada? 
-  Bəli, o çoxdandır ki, orada yaşayır. 
- Məni onunla tanış elə, arvadı ona arenda 

verməsəm şan dığayam, lijbi uşağımız olsun, ara! 
- Çox yaxşı! Onda sən belə elə, xudmani bir 

məclis düzəlt, mən də səni qohumum yekəburun 
Şahmarla tanış edim. 

Sən də millətinizi bu adla məclisə çağır ki, guya 
iki millət arasında barışıq elan olub və mən də köhnə 
adət-ənənəmizə sadiq olub gördüyünüz yekə burun 
Şahmarı özümə kirvə tuturam... 

- Ara, nə gözəl, ağıla batan məsləhət verdin, bu 
fikir heç ağılıma da gəlməzdi – deyib, Xaçik 
yaxınlaşıb o üzümü bu üzümü yalamağa başladı. 

- Mamedcan, sandan bir şey da soruşum: 
- Buyur, axber! 
- Deyirsan o yekəburun qurbanı olduğum Şahmar 

hər hansı bir erməniyə kirva olsa, Allax ona əkiz uşaq 
verir, ha? 

-Bundan arxayın ol, özü də yüz faiz! 
-Uy sanın burnuna qurban olum Şahmarcan, o 

gün olacaxmı ki, bızım ailəni də sevindirəsən və bu 
çal vaxtımda man da uşağımın uzunu gorum, ondan 
sonra ölsam da dardim olmaz. 
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Biz hər tərəfli söhbət edib, bir-birimizə mobil 
telefonlarımızın nömrələrini verib nə vaxt, harada 
görüşəcəyimizi deyib ayrıldıq. Mən elə həmən günü 
oğlumun evinə çatdım, axşam saat 7-də “Bakı” 
restoranında nəvəmin kiçik toy məclisinə də özümü 
yetirdim. Gecə saat birə qədər davam edən şənliyimiz 
çox yüksək səviyyədə keçdi. Məclisimiz demək olar 
ki, beynəlmiləl bir məclis idi. Burada hər bir 
millətlərin nümayəndəsi var idi. İllərdən bəri bizə 
ərməğan olan sünnət məclisini necə də təmtəraqla 
davam etdirdiyimizə başqa millətlər həsəd aparırdılar. 
Bir-birinin ardınca deyilən, ürək açan sağlıqlar, 
müğənni qadının oxuduğu muğamlar, milli 
mətbəximizin çeşid-çeşid ləziz təamları, milli 
rəqslərimizin xoş təsiri. 

 “Sarı gəlin” mahnısının ecazkar 
melodiyasından feyzyab olan qonaqların əhval-
ruhiyyəsindən öyrəndim ki, oğlum orada təkcə 
bizneslə məşğul olmur, həm də Moskva kimi 
dünyanın ən iri bir şəhərində milli-mənəvi 
dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlayır və 
dünya xalqlarına təbliğ edir. Əhsən belə oğullarımıza! 
Mən öz kirvəliyimizdən o qədər həzz aldım ki, 
oğluma dedim ki, mənim burada görüləsi işim var, 
məni bağışla. 

Aradan üç gün keçmişdi. Elə bu vaxt 
telefonuma zəng gəldi. “Dostum” Xaçik idi. Mənə 
bildirdi ki, gələn bazar günü yekəburun Şahmarı da 
gətirib filan restorana gələrsiniz. Xaçikin sifariş 
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elədiyi şadlıq sarayı da demək olar ki, 
azərbaycanlılarla dolu idi. Sən demə Xaçik öz qohum-
əqrəbalarına bildirmişdir ki, harada türk dostlarınız 
varsa, çağırın gəlsin. Məclis başladı. Masabəyi ilk 
öncə iki milləti bir-birinə düşmən edən ekstremistlərə 
öz kəskin nifrətini bildirdi və tarixi vərəqləyərək zalda 
əyləşən məclis üzvlərinə dönə-dönə bildirdi ki, 
türkdən bizə bir balaca barmağı olmasa, həqiqətən də 
kündəmiz əyri düşər, bunu biz yox, bizdən əvvəl 
yaşayanlarımız sınayıb. Ona görə də gəlin bu sağlığı 
içək ancaq azəri türklərinin sağlığına. Məclis əhli bir-
birinə dəydi. Zalda canlanma başladı, milli rəqslər 
çalındı və millətindən asılı olmayaraq hamı “yallıya” 
qoşuldu. Xaçikdən öyrəndim ki, bu məclisə gələn 
ermənilərin çoxu elə Xaçik dərdlilər imiş. Ona görə də 
sonsuz ermənilərin arvadlarının hamısının gözü 
yekəburun Şahmarda qalmışdı. Arvadlarının 
gözündən oxuyurdum ki... 

- Evdə belə bir kişin ola ki, körpə səsi də 
eşidəsən, yoxsa bizimkilər kimi, içməkdən macal 
tapırlar ki...  

Məclis çox yaxşı keçdi, bütün ermənilər də 
bildi ki, Xaçikin kirvəsi Şahmardır. 

Məktəblilərin yaz tətili başa çatırdı. Ona görə 
də həm oğlum, həm də “dostum”dan icazə alıb geri - 
vətənə qayıtdım. Təyyarədə bir şeyi yadıma salıb çox 
sevindim ki, oğlum, düzdür, gec evləndi, özü də rus 
qadını ilə. Belə, başa düşürdüm ki, oğlum arvadının 
qorxusundan oğluna sünnət elətdirməyəcək. Elələri 



 265

şimalda yüz minlərlədi. Amma halal olsun mənim rus 
gəlinimə. O, bu məsələ ortaya düşəndə, demişdi ki, 
mən sizin adət-ənənənizi və dininizi qəbul edirəm. 
Moskva şəhəri mənə çox şey öyrətdi. 

İki ildən sonra yenidən oğlumgilə qonaq 
getmişdim. Sən demə, əmim oğlu yekəburun Şahmar 
gəlişimi kirvəsi Xaçikə xəbər verib. Xaçik telefonuma 
- zəng vurub və məni həmin restorana dəvət etdi. O, 
məni görcək: 

-  Mamedcan, sani mana rast  gatiran Allaxa 
qurban olum. 

-  Xeyir ola, axbercan! 
-  Agar yadından çıxmayıbsa, sana söz vermişəm 

ki, oğlum olsun, sana qonaqlıq vermak manım 
boynuma. 

-  Uşağın olub? 
-  Özu da ikisi birdan! Şahmarın yekə burnuna 

qurban olum, onun ayağı haqıqatan da bıza duşarlı 
oldu. Mamedcan, indi bildim ki, bizim ermanıların 
çoxunun burunu yekə olduğuna görə siz onlara nıya 
“badırcan burun” deyirsiniz, akazivayetsa öz 
toramalarmızdır, ara elə deyil? 

-Xaçikcan, yəqin sizin uşağa da yekəburun 
Şahmarın suyu sıçrayıb, hə?.. 

- Mamedcan, sana bir şey də deyim. Manım akı 
uşaqlarım olandan sonra burada yaşayan və uşaqları 
olmayan ermanilar Ermanistan safirliyi qarşısında 
aksiya taşkıl etdilər ki, “Buraxın sizin bu iyrənc 
siyasatınızı. Na qadar siz türklə duşman olacaqsınız, 
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na qadar biz onlarla kirva olmuruq, evimiz 
“inqa”sasına hasratdır, naslımız get-geda kasılır, ay 
şan dığalar (it uşaqları) düşünmürsünüzmü ki,  onda 
qızlarımız fahişaliya, oğlanlarımız da xaricə gedacaq 
və yurd-yuvanızda bayquşlar ulayacaq! Buraxın, sizin 
bu axmaq siyasi oyunlarınızı, qoyun onlarla kirva 
olaq, qaynayaq, qarışaq!  Daloy sarkisyanskiy 
administratsiya!.. 

-  Hə, Xaçik can, səfirlikdən nə cavab verdilər? 
-Dedilər ki, aksiyanızı dayandırın, yaxın günlərdə 

sizi sevindirən cavab verəcəyik. 
- Siz də inandınız? 
-Yox ara! İnanmaq nadır? Onlarla belə şərt 

kəsdik ki, əgar xahişimizi nazara almasanız, onsuz da 
canımızdan bezmiş vecsiz, oğulsuz, uşaqsız 
terroristlərik. Bizim xahişimiz bir həftəyə bizim 
xeyrimizə həll olunmasa, Qarabağı Madrid prinsipinə 
əsaslanıb qeyri-şərtsiz boşaltmasanız, terrora əl atıb 
Yerevanın külünü göyə sovuracağıq, sözumuz qatıdır! 
Ela dedıyımı satırlığa pismennı taqdım elədik. Görək 
da! 

-  Xaçik can, bir məni başa sal görüm, niyə belə 
ciddi şərtlər qoyursunuz? 

-  Qoymayaq na edak? Ara, Moskvada yaşayan 
yarım milyon ermanıya görk oldu ki, bizim 
kirvalıyımızın naticasında manım ekiz uşaqlarım olub, 
bundan böyük sevinc olar, kirva? Albatda yox! Bu 
sevinci o biri erməni it uşaqları da istayır da!.. 

- Deyirəm axı, niyə belə çalxalanırsınız? 
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Özümə söz verdim ki, Moskvaya daha tez-tez 
gedəcəm ki, bir başqasına da kirvəlikdə vasitəçi 
olum... 

 
 
 
Kürsü xəstəliyi 
 

İmperiya dağılandan bu günə kimi “Şam-
Düyə” rayonunda rayon İcra Başçısı işləyən Ramiz 
işdən çıxanda, ailəsi elə bildi ki, yüz illik palıd 
ağacını ildırım vurub yıxdı, təkcə ailəsi yox, həm də 
həmkəndliləri. Amma olan artıq olmuşdu. O, bu 
iyirmi ilə yaxın müddətdə elə vərdişə düşmüşdü ki, 
dövlət və milli bayram günlərini də öz rahatlığını 
şikarnı kabinetində keçirərdi. Kürsüsünə o qədər 
öyrəşmişdi hətta səhər-səhər evdə bir stəkan çay da 
içmədən kabinetinə yollanardı. Bu vərdiş ona elə 
imperiyadan miras qalmışdı. Vəzifədən 
uzaqlaşandan sonra isə üzü tutub heç bir yana 
getmədiyinə görə elə bil ki, həm nitqini, həm də 
yerişini itirmişdi. Heç kimdə dil tapıb danışa bilmir, 
heç bir yana gedə bilmirdi, sanki ev dustağına 
çevrilmişdi. İşdən qovulması ona o qədər pis təsir 
etmişdi ki, əsəbdən yerindən də qalxa bilmirdi. 
Ramiz işdən qovulan gününün sabahı əynini geyinib 
iş adıyla evdən çıxmaq istəyəndə arvadı: 
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- Bıy başıma xeyir, ay kişi sən ki, işdən 
çıxıbsan hara belə?!. 

- Nəə?!. Doğrudan işdən çıxmısan?-deyib, 
divana uzandı. Elə o yıxılmaqdır ki, o gündən 
gözlərini divara zilləyib, gecə-gündüz sayıqlama 
tapıb. Sayıqlayanda da belə deyir: “Bələdiyyə rəisi 
neçə hektar torpaq sahəsi satıbsan? Mənim dolyamı 
tez çatdır. “Ticarət departamenti” dolyamı təkcə sən 
gecikdirirsən, özünü yığışdır... “Qlavvraç” başını 
orda islat burada qırıxdır! “Pul, pul, pul!!!”  

Başçının arvadı quruyub, qalmışdı. O, özünü o 
qədər itirmişdi ki, “A qaynənə gəlsənə qapı bir 
qonşumuz türkəçarə kimi tanınan Loğman babanı 
çağıraq bəlkə o bir çarə elədi, hə?” 

- Ay gəlin başına at təpib nədir, demək iyirmi 
il İcra Başçısı işləmiş belə bir dövlət xadimini ara-
hakiminə göstərsək el bizə nə deyər? Başçının oğlu-
polis polkovniki həyat yoldaşının sözünə qüvvət 
verək: 

- Ana, Sevanı qınama niyə Loğman baba 
hamıya yarıyır bizə yaramır? Axı, o, ot-əncərlə elə 
dərmanlar hazırlayır ki, adlı-sanlı məşhur tibb 
elmləri doktorlarının hazırladığı dərmanlardan çox 
onunku müalicə edir. Ana oğlunun da sözünü 
kəsərək: “Elə sən də arvad ağıldasan!” Mən bilən 
kişinin dərdi mollalıqdı. Dur maşını xodda kişini 
mollaya aparaq. 

Molla Möhtac da kişinin dərdinə əlac edə 
bilməsə də, onların başa düşmədiyi əlifbada 
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cadudan-pitidən yazıb, ştaplanmış sözlərlə onlarda 
inam yaradıb bir əllilik alıb başından elədi və qalxıb 
pəncərədən dallarınca baxaraq: “it uşaqları vəzifədə 
olanda Fironluq edirsiniz. Bir kasıbı qəbuluna 
buraxmırdı ki, dərdini desin, tutduqları yerdən kəsən 
köpək uşaqları bəs bilmirsinizmi ki, paşanın da 
poşaya işi düşə bilər. Çək cəzanı, kim bilir hansı 
kasıbın qarğışına tuş gəlib!” –deyib, əlindəki əlliliyə 
baxıb: “Alanda əlli min manat alıb, verəndə əlli 
manat verən it uşaqları!” –deyib, pulu oturduğu 
balıncın altına qoyub əlavə etdi. “Donuzdan bir tük 
qopartmaq da qənimətdir, inşallah!...” 

Gəlib-gedənin, qohum-əqrəbanın, tanış-bilişin 
ayaqları altında itib-batan ailə tamam bezmişdi. 
Rayonda eləcə də ümumi Respublikada elə bir 
həkim, professor, ara-həkimi, molla qalmamışdı ki, 
başçıya baxmamış olsun. Amma heç biri onun 
xəstəliyindən baş açmırdı və düzgün diaqnoz  da 
qoya bilmədi, ona görə də qorxuya düşən ailə 
xəstəni Türkiyəyə aparmalı oldular. Xəstəni, 
dünyanın siyasi və dövlət xadimlərinə, elm 
adamlarına xidmət edən “Gülhanə” klinikasına 
yerləşdirdilər. Qan və sidik analizləri də onun heç 
bir ciddi xəstəliyinin olmadığını göstərdi. Bu işə 
həkimlər çox təəccübləndilər. Bir həftədən sonra 
həkimlər ikinci dəfə analiz götürdülər. Yenə də 
sevindirici heç bir şey alınmadığından bu işə həvəslə 
maraq göstərən xəstəxana həkim və professoru 
başçının oğlu–polis polkovnikə bildirdilər ki, 
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xəstənin diaqnozunu ancaq İzraildə qoya bilərlər. 
Deyilənə görə bu yaxınlarda İzraildə həmin diaqnoz 
aparatı sınaqdan uğurla çıxıb və elə bir xəstəlik 
yoxdur ki, ona düzgün diaqnoz qoyulmamış olsun. 
Əlləri Türkiyədən üzülən Başçının oğlu atasını 
oradan İzrailə apardı. İzraildə yenicə istifadəyə 
verilən diaqnoz aparatına böyük növbə var idi. 
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən buraya yüzlərlə 
xəstə gətirildiyindən, aparata böyük növbə var idi. 
Başçının oğulu da növbəyə yazıldı, hesab elədi ki, 
bir aydan sonra növbə çatar.  

Bəli bir aydan sonra onların növbəsi gəldi. 
Kişini diaqnoz aparatına saldılar. Birinci cəhd heç də 
İzrail professor və akademiklərini açmadı. Ikinci, 
üçüncü dəfə laboratoriyaların nəticələrinə baxıb 
həkimlər çaş-baş qaldılar və hirslənərək: “Xeyr, bu 
xəstə deyil, götürün aparın, bu aparatımız hələ bizi 
naamuraz qoyub bizi utandırmayıb, bu kişi bizim 
xəstə deyil, hər nədirsə baş aça bilmirik. Bu 
xəstəliyin düzgün diaqnozunu bəlkə alman 
həmkarlarımız müəyyən eliyə bildilər, odur ki, 
mümkünsə Almaniyaya aparın.” Orada da bu 
xəstəliyə əlac olunmadığından əlacsız qalıb Başçını 
geri-vətənə gətirdilər. Almaniyadan vətənə 
qayıdanda, bir alman tibb elmləri doktoru, professor 
Başçının oğlu ilə bərabər Bakıya uçurdu. Başçının 
oğulu alman dilində gözəl danışdığından söhbətləri 
tuturdu. Başçının oğlu –deyəndə ki, atasını dünyanın 
ən məşhur xəstəxanalara və həkimlərinə aparıb 
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göstərib, amma xeyri olmadığından vətənə qaytarır. 
Başçının oğlunun sözlərinə yol yoldaşı inanmadı və:  

- “Bəlkə bu xəstəlik yalnız öz ölkənizdədir? 
Hələ dünya səhiyyə təşkilatları deyirsən bu sahədə 
acizdir, hə?  

- Nə bilim vallah? –deyərək Başçının oğlu da 
çiyinlərini çəkdi...  

Ulularımızın dediyi: “Yelnən gələn, selnən də 
gedər!”–kəlamı Başçının evində də hiss 
olunurdu.Başçının ailəsi artıq iki villa, dörd-beş 
mağaza, iki-üç maşın satmışdılar. Başçının arvadı 
gəlninə dediyi: “Ay gəlin doğrudan da bu plun dini-
bərəkəti yoxmuş, elə döymü?”  

- Nə bilim a qaynənə, amma əvvəllər elə 
bildiniz ki, pul öz-özünə qaynayır, necə 
yığıldığından xəbəriniz olmasa da, necə 
xərcləndiyini görəndə az qalır sizi infakt vura, sizi 
qınamıram pulu əziyyətlə qazanmayıbsınız ki, 
qədrini də biləsiniz... 

Başçıya nə dəva-dərman, cadu-pitinə, molla 
zad çarə tapa bilmədi ki, bilmədi. Başçının kiçik 
oğlu –Elxan deyəndə ki, “Aya niyə biz uzağa 
düşürük. Gəlsəniz gedəm kəndimiz Loğman babanı 
gətirim. O, deyirlər yaman dokturdur.”-deyib sözünü 
təzəcə qurtarmışdı ki, böyük qardaşı: 

- Ay başdan qrija, dünyanın o cür məşhur 
doktor, professor akademikləri bir şey eləyə 
bilməyəndə, o nə edə bilər, hee? Başçının evində 
başçıdan sonra yeznənin sözü keçirdi. Ona görə də 
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Elxanın dediyi onun ağlına batdı. Özü gedib 
Loğman babanı gətirdi. Loğman baba gəlib əlini 
başçının alnına qoydu və: 

- Doğrudur, bir balaca istiliyi var, amma bu nə 
xərçəng, nə quş, nə də ki, donuz qripinin 
şiptomlarıdır, əyər kişi bu xəstəliyə tutulmuş 
olsaydı, onu elə öz vətənimizdə də müalicə edə 
bilərdilər.  

Söhbətin şirin yerində atasını bütün dünyanın 
ən məşhur xəstəxanalarına aparan oğlu –polis 
polkovniki soruşdu. 

- A qonşu bəs bunun xəstəliyi səncə nə ola 
bilər? 

- Məni qınamayın, kişinin xəstəliyi kürsü 
xəstəliyidir! 

- Nə?, Nəə?? 
- Bəli kürsü xəstəliyidir! 
- Bu, zəhrimar da təzəmi çıxıb? 
- Xeyr, bu xəstəlik bizim genimizdədir! Bu da 

ki, hərədə özünü bir cür biruzə verir, qonşum da bu 
cür olub! 

Deyəndə başçının oğlu –polis polkovniki 
barmağını dişlədi və Loğman babaya haqq 
qazandıraraq təyyarə ilə Bakıya gələn alman 
professorun dediyi: “Bəlkə bu sizin millətin 
qanındadır, bəlkə bu xəstəlik yalnız sizin  
ölkənizdədir, həə?!” 

Başçının oğulu bu sözləri yadına salıb 
Loğman babaya dedi: 
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- Eləysə de görüm bu xəstəliyin dərmanı 
varmı? Əgər varsa, əlac elə! Atamın yığıb-
yapışdırdığından qalan o qapıdakı zerkalni “Ceepi”-
də sənə verməsəm balam ölsün! –deyəndə Loğman 
baba: 

- Sən Allah, heç elə demə onun dərdinə əlac 
edəcəm, maşınınız zad mənə lazım döy, mən ara 
həkimiyəm rüşvəti götürmürəm. Rüsvət alanlar 
Hippokrat andını içən həkimlərdir. Mən ancaq 
savaba işlədiyimə görə Allah məni heç bir vaxt 
sarsıtmayıb. Siz təki mən dediyimə əməl edin ki, 
kişini ayağa qaldırım. 

- Aya ağrın almarammı, sən bizi ölümə də 
göndərsən getməyə hazırıq, lijbi sən pul kisəmizi 
ayağa qaldır –deyə ailənin yeznəsi yalvarmağa 
başladı. 

- Hə! Eləysə mən deyənə qulaq asın:Evinizin 
ən böyük, işıqlı otaqlarından birini boşaldın. Ora 
başçının iş otaqlarındakı, olduğu kimi iri, uzun bir 
stol qoyun. Stolun üstünə qələmdan, onun içinə 
müxtəlif rəngdə karandaş və bahalı, diyircəkli 
qələmdan, qayçı, ağardıcı, pozan, beş-altı dənə 
rənga-rəng telefonlar, müavinlərini və katibəsini 
hüzuruna çağıran siqnal qurğusu. Stolun üstünə iri 
bir güldan, içinə də bir Azərbaycanın Dövlət 
bayrağını asın. Həmin tərəfin divarından ulu 
öndərimizin yağlı boyalarla çəkilmiş şəkili, sol 
tərəfinə isə indiki prezidentimizin böyük fotu şəkili, 
divardan asılmış Azərbaycanın siyasi və fiziki 
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xəritəsi, Başçının gözləri önündə iri ekranlı plaza 
televizoru, stolun üstə müxtəlif çeşidli “Moskovski” 
konfet və şokoladlar. Masanın sol tərəfinə dövlət 
qəzetlərindən “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, 
“Respublika”, “İki sahil”. Yadımdan çıxmamış onu 
da bilmək istəyirəm ki, kişi ən çox hansı qəzetin 
vurğunu idi?  

Ailənin yeznəsi: onun oxuduğu ancaq “yeni 
Musavat” idi. 

- Ay sağ ol. İndi  bütün Başçıların çoxu öz 
otağına sığınıb ancaq bu qəzeti oxuyurlar... , bir 
dənə kompüter, “Marlboro” siqareti və “marlboro” 
kül qabı, həmin firmanın alışqanı, onu da deyim ki, 
mən yalnız bir dəfə Başçının qəbulunda olmuşam 
vallah bilmirəm seyf olur ya yox!  

- Olur, özü də lap yekəsindən! -deyə yenə də 
yeznəsi cavab verdi.  

Çox gözəl! Onda iri bir seyf qoyun, seyfin 
içinə beş-altı paçka yüzlük qoyub, seyfin ağzını da 
açıq qoyursunuz ki, pulu görüb ürəklənsin... Hə, 
yadımdan çıxmamış onu da nəzərinizə çatdırım ki, 
onunla bərabər işdən qovulan katibəsini də tapıb 
gətirərsiniz, biz xəstəni otağa aparanda, katibəsi 
onun qabağında simirna dayanıb ona: “Xoş 
gəlmişsiniz, Ramiz müəllim!” deməlidir ki, atanız 
doğrudan da işində olduğunu yadına salsın. Deyin 
görüm televizorda ən çox nəyə baxırdı? Yeznəsi tez-
tez yanında olduğundan dedi ki; 
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- Onun ən çox sevdiyi “Tom və Jerri” 
multfilmləri idi. 

- Çox gözəl, həmin kaseti alıb vieodiyaya 
qoşursunuz, daha nəyə balet eliyirdi?  

Kimsə yerindən:  
Mən neçə dəfə onun yanında olmuşam atamın 

goru haqqı hər dəfə də seksual filimlərə baxırdı. 
Başçının böyük oğlu polis polkovniki: 

- İtil əə gözümdən, çaqqalın biri çaqqal –deyib 
təpəsinə elə bərk şillə ilişdirdi ki, şapkası gəlib 
burnuna keçəndə hamı gülməyə başladı.  

Loğman babanın dediyindən də gözəl, işıqlı 
bir müdir otağı düzəltdilər. Əvvəlcədən 
planlaşdırmaya görə katibəni gətirib kabinetin 
qabağına qoydular. Loğman babanın məsləhətinə 
görə yeznəsi və polis işləyən oğlu kişinin qollarına 
girib “kabinetinə” apardılar. Qapı açıldı. Katibəsi: 
“Xoş gəldin, Ramiz müəllim!”-deyəndə kişi yeznəsi 
və oğlunun qolundan aralanıb otağa baxdı. Hər şey 
öz qaydasında olduğundan sevinərək özünü yumşaq 
kresloya yetirdi, gözü ilə hər tərəfə baxdı seyfə 
sataşanda: “Seyfdəki pullara əl dəyməyib ki,?”-
deyəndə oğlu: “Xeyr”, ata! Hamısı yerindədir! –
dedi. Kişinin rəngi ruhu özünə gələndə, ailə 
üzvlərinin sevinci birə  beş artdı və hamı Loğman 
babanı duz kimi yalamağa başladılar. Kişinin üç ildə 
yalnız bu gün dili açılıb sevinmişdi. Loğman 
babanın özü də bu işə mat qalmışdı. Başçı otağa tam 
nəzərdən keçirəndən sonra ayağa qalxdı. Əvvəlcə 
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bayrağı öpdü, sonra ulu öndərin əksini ziyarət elədi, 
gözləri yaşararaq ulu öndərin əksi önündə bir 
dəqiqəlik sükut elan elədi, nəhayət indiki 
prezidentimizin şəkli önündə simirna duraraq 
ürəyində: 

- Məni əfv edib yenidən işimə bərpa etdiyinizə 
görə ömrüm boyu sizə minnətdar olacağam, cənab 
Prezident!... Xeyli otaqda hərlənərək pəncərəyə 
yaxınlaşanda, Başçı gördü ki, bu öz həyətidir, ovqatı 
təlx oldu, başıhərlənərək özünü yumşaq kreslosuna 
salıb canını elə orada da tapşırdı. Camaat bir-birinə 
dəyəndə Loğman baba hamını sakitləşdirərək: 

- Əzizlərim, heç də məni qınamayın. Bu 
xəstəlik dövrü müzün xəstəliyidir. Bu da ki, 
həqiqətən də ancaq və ancaq bizim ölkəmizdədir, 
unutmayın ki, onun da dərmanı var. 

Hamı təəccüblə: Nədir onun dərmanı? 
- Onun dərmanı odur ki, o yenidən işinə bərpa 

olunsa sağalar, amma çox təəssüf ki, onun cinayət 
xarakterli işi olunduğuna görə mərhum öz işinə 
bərpa oluna bilməzdi. Unutmayın ki, hər bir 
xəstəliyin bir çarəsi var. Dövrümüzün kürsü 
xəstəliyinin dərmanı isə ölümdür, bəli ancaq ölüm... 
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Азадя  Талещ  Аббасгызы 
 

Шамил Шяфяглинин юзцнямяхсус йарадыъылыг 
цслубу вардыр. О, йарадыъылыьында щеч кими 
йамсыламыр. Шяфягли йарадыъылыьында аиля-мяишят 
гайьылары, ящалинин чох щиссясинин проблемляр ичиндя 
язиййят чякмяси, бир гарын чюряк пулу газанмаг 
цчцн мин ъцр язаб-язиййят чякяряк, мямур 
юзбашналыьы, реэиончулуг, сцрцндцрмячилик 
мямурларын касыб тябягяни инъитмяляри, ачыг-айдын 
рцшвят алмалары бу китабда бариз шякилдя бядии 
бойаларла тясвир олунмушдур. 

Рящбярлик етдийим «Борчалы» журналы вя 
гязетиндя Ш. Шяфяглинин сатирик щекайяляринин демяк 
истярдим ки, нюгтясиня вя верэцлцня тохунмадан 
веририк. Охунаглы, мараглы щекайялярини охуйан 
зийалыларымыз бизим гязет вя журнала дярин тяшяккцр 
долу мяктубларыны эюндяриб бу ъцр мараглы йазыйа 
эюря миннятдарлыгларыны билдирирляр. 

Йахын иллярдя Ш. Шяфяглинин онларла сатирик 
щекайялярини щеч дя тясадцфи вермямишик. 

«Борчалы» гязетинин коллективинин тяшяббцсц иля 
Ш. Шяфяглинин илк китабы олан «Даьларын пычылтысы»нын 
тягдимат эеъясини кечирдик вя мцяллифя «Борчалы» 
гязетинин тясис етдийи мцкафат тягдим олунду. 

Бир редактор кими инанырам ки, Ш. Шяфягли индян 
беля дя юз сатирик щекайяляри иля «Борчалы» гязет вя 
журналынын охуъуларыны севиндиряъяк. 
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                  Шамил  Шяфяглийя 

(55  iллийиня) 
  

 
Беш гиймяти алмаг чятиндян, чятин 
Танрыдан 55 алыбсан Шамил. 
Йазыб йаратдыгъа олурсан мятин, 
Ширин хяйаллара далыбсан Шамил. 
 
Щяйатын йоллары чынгыллы-дашлы, 
Бир эюзцн севинъли, бир эюзцн йашлы. 
Юмрцн щям бащарлы, щям дя ки гышлы, 
Юмцрдян бир кярпиъ салыбсан Шамил. 
 
Баьында мейвяляр вахтында дяйир, 
Даьлар пычылдайыб бизя ня дейир? 
Донуну дяйишиб йашылмы эейир? 
Даьларда изинля галыбсан, Шамил. 
 
Чякилсин йолундан думан да, чян дя, 
Эюрцм о эцнляри севиним мян дя. 
Йцз йашыны кечир эцллц чямяндя, 
Елин севимлиси олубсан, Шамил. 
 
Пис ямялдян даим узаг гачырсан, 
Бир арысан эцл цстцндя учурсан. 
Вялинин йолуна шяфяг сачырсан, 
Йаз, бошал, булуд тяк долубсан, Шяфягли. 
 
                              Шаир Вяли Гарачайлы 
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Шамил Шяфягли доьрудан да 
кюнцлляря шяфяг сачан бир йазычыдыр. 
Онун йаздыьы щекайяляр щяъмъя 
кичик олса да, охуъуну дцшцнмяйя 
мяъбур едир. Йаздыьы щекайялярдя 
зяманянин аьырлыьы, тямиз, виъданлы 
инсанларын аъынаъаглы эцнлярини, 

мцфтяхорларын, щярислярин ич цзцнц ачыб эюстярир. 
Шамил Шяфягли адамларын пычылты иля дедийи сюзляри 

горхмадан, чякинмядян гялямя алыб, цряк сюзлярини 
бядии бойаларла эениш охуъу кцтлясиня асанлыгла 
чатдырыр. Одур kи, мян дя црякля дейирям: - Сюзцн 
мятин, гялямин ити олсун, елоьлу! 

 
 
Шамил Шяфяглийя 

 

Аталарин сюзц щагды, 
Иэид оьлу ел йетиряр. 
Сян чомаьы яля эютцр 
Сучлу сучуну эютцряр. 
 
Гялями щаглы, дузлуду, 
Зяр гядрини, зярэяр биляр. 
Щяр кялмяси ити гылынъ 
Йедди гатлы дашы дяляр. 
 
Цряклярин йаньысына, 
Гялямийля су чиляйир 
Инсанлара цмид верир 
Хош бир эяляъяк диляйир. 
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Намярдлярин ич цзцнц 
Ачыр тюкцр цряйиндя 
Она эюря йери вардыр 
Адамларын цряйиндя. 
 
Цряйиндяки арзулар 
Цряклярдя чичяклийя 
Даьлар гызы йашар дейир 
Щямкар Шамил Шяфяглийя 
 
 
       Щюрмятля,  Шювкят  Даьларгызы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 282

 

Сянятинин вурьуну 
 

Мян Йухары Гарабулаг 
орта мяктябинин директору 
ишляйяркян Шамил мцяллимин бир 
щярякятиня фикир вермишдим ки, о 
щяр эцн эцндялийин дярс щисся 
мцдириня биринъи тягдим едиб 
дярся эирярди. О, шаьирдляря 
алман дилини тядрис едирди. Йери 
эялмишкян, Шамил мцяллим тядрис 

етдийи щяр бр дярси яйани вясаитля кечярди. Онун 
эюзял ял габилиййяти олдуьундан яйани вясаитлярин 
щамысыны юзц йазар вя наьылларда тясвир олунан 
шякилляри юзц чякярди, она эюря дя онун дярсини 
шаэирдляр чох йахшы мянимсяйярдиляр. 

Мян бир директор кими дяфялярля онун дярсиндя 
отуруб кечдйи дярси динлямишям. Етираф едим ки, щяр 
дяфя дя онун дярсиндян чох разы галмышам, чцнки 
хариъи дил дярсини ян чох хорла кечилмялдир ки, бцтцн 
шаэирдляр дярсдя фяал иштирак етсинляр. Шамил 
мцяллимин ян эюзял хцсусиййятляриндян бири дя о иди 
ки, дярсин сонунда дярсдян ялавя сюзляри ъцмлядя 
ишлятдиряряк шаэирдлярдя сюз ещтийаты базасыны даща 
да зянэинляшдирярди. 

Орасыны да гейд едим ки, Шамил Шяфягли эюзял 
щекайяляр йазмаг габилиййятиня малик иди. Онун 
район гязетиндя дяръ олунан «Гейбят» вя «Щарам 
тикя» сатирик щекайяляри охуъулар тяряфиндян ряьбятля 
гаршыланмышдыр. О, бу щекайяляри иля ъямиййятимизя 
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щеч дя йарашмайан бцрократлары, рцшвятхорлары, 
инсанлара йухарыдан ашаьы бахан антиподлары тянгид 
едир вя щалал зящмятля доланан ясл инсан образы 
йаратмышдыр. Еля о вахтлардан мян инанырдым ки, 
Шамил мцяллим ня вахтса, щарадаса популйар 
йазарлардан бири олаъагдыр. Мян ешидяндя ки, Шамил 
Шяфягли Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр 
бирликляринин цзвц олуб, дцзц чох севиндим, она 
эюря севиндим ки, нечя илляр арзусунда идим ки, ня 
олайды, бизим дя кяндимиздян щеч олмаса бир няфяр 
АЖБ-нин цзвц ола иди. Бу цмдя арзуму щяйата 
кечирдийиня эюря Шамил Шяфяглийя дярин 
миннятдарлыьымы бiлдирирям вя она бядии 
йарадыъылыьында йени-йени уьурлар арзулайырам. 

Бяли, Шамил Шяфяглинин мцяллимлик пешясинин 
вурьуну олдуьу кими бядии ядябиййатын да 
ушаглыгдан вурьуну олдуьуну чох эюзял билирдим. 
О, щямишя мяктябдя ядябиййатдан сюз дцшяндя 
суала щамыдан биринъи ъаваб верярди. 

Шамил Шяфягли щям дя йахшы тяръцмячидир. О, 
истяр классик, истярся дя мцасир алман 
ядябиййатындан мараглы шеир, щекайяляр тяръцмя 
едиб Азярбайъан охуъуларына чатдырыр. Мясялян, 
Щ.Щсайнедян, Анна Зегерсдян, Вердел Кланс 
Мюъкелдян бир чох тяръцмяляр етмиш, онлары «Совет 
Эцръцстаны» вя «Тралети» гязетляринин охуъуларына 
тягдим етмишдир. Мян onun ишыг цзц эюрмцш 4 
китабыны охумушам, демяк олар ки, щамысы да бир-
бириндян мараглы, бир-бириндян охунаглы, мцасир 
щяйатымызы дцзэцн якс етдирян щекайялярдир. Мян 



 284

Шяфяглинин ян фяал охуъусу кими она уьурлар 
арзулайырам. 

Кяндимиз-Дманиси районунун Йухары 
Гарабулаг кянди улу Борчалынын ян гядим 
кяндляриндян биридир ки, онун да 3 ясрдян чох йашы 
вардыр. Дядя-бабадан кяндимиздя сосиал обйектляр, 
бундан башга мящкямя, мцщарибя илляриндя щярби 
щисся олуб, амбулатор хястяхана, чюряк заводу, 
советлик, илк дяфя орта мяктяб вя с. шейляр олуб вя 
адларыны садаладыьымын чохусу да мювъуддур. Мян 
яминям ки, йарадыъылыьына йахшы бяляд олдуьум 
Шамил Шяфягли бцтцн бунлары гялямя алыб санбаллы бир 
тарихи ясяр йазыб елимизин бюйцк ряьбятини 
газанаъагдыр. 

 
 
Щюрмятля:    Сялим Микайылов 
мцяллим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 285

Эяляъяйиня  йашыл  ишыг 
 

Йцксяк интеллектуал 
потенсиала малик олан вя онун 
щяр бир йазысыны аъэюзлцкля 
охудуьум, елимизин эюзял 
йазары Шамил Шяфяглинин 
эяляъяйини еля бир йазычы кими 
эюрцрдцм. Мян бир елоьлу кими 
онун парлаг эяляъяйини мящз 
беля эюрмяк дя истярдим. Шамил 

мцяллимя дярин миннятдарлыьымы билдирирям ки, о, 
мяним арзуларымы доьрултду. 

Дяйярли охуъулара ону да билдирмяк истяйирям 
ки, о, щяля район гязетиндя штатданкянар мцхбир 
ишляйяркян йаздыьы щяр бир мягаляни аргументлярля 
охуъуларына чатдырырды. Мян, советляр дюняминдя 
Дманиси районунун Егриси-сцдчцлцк, картофчулуг 
совхозунда мцщяндис-техник ишляйяркян мяндян 
чохлу сайда мцсащибяляр эютцряр, олдугъа санбаллы 
очерк вя репортажлар йазыб севимли «Триалети» 
гязетини даща охунаглы гязетя чевирмяйя чалышырды. 
О, габагъыл совхозумузун мядяни-кцтляви 
тядбирляриндя фяал иштирак едирди, совхозумузун 
истяр малдарлыг сащясиндя вя истярся дя якинчилик 
сащясиндя онларъа мараглы репортажлар йазарды. 
Онун йарадыъылыьы щагда мян чох шейляр даныша 
билярям. Мян гираяти чох севирям. Щямйерлим 
Шамил Шяфяглинин йарадыъылыьына йцксяк гиймят 
верирям, чцнки, о ясл щяйаты эюрдцйцмцз кими бядии 
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бойаларла тясвир едиб охуъулара чатдырыр. Она эюря 
дя онун бцтцн щекайялярини щамы бир няфяся охуйур. 
Шамил Шяфяглинин ишыг цзц эюрмцш 4 китабыны 
охумушам, бу китабларын щамысы да бир-бириндян 
охунаглыдыр. 

Мцасир щяйатымызын ян аьрылы йери чюряк пулу 
газанмаг проблемидир ки, бу да щамыны чох  
дцшцндцрцр. Шяфягли йарадыъылыьында мямур 
юзбашналыьы, ишсизлик, сцрцндцрмячилик, щагсызлыг, 
проблемлярин эцнц-эцндян глобаллашмасы юн 
ъярэядя верилмишдир. Йери эялмишкян ону да гейд 
етмяк йериня дцшяр ки, Шяфягли юз йарадыъылыьында 
азярбайъанлыларла эцръц халгларынын сарсылмаз ябяди 
достлугларыны якс етдирян мювзуйа да тохунмуш вя 
щяр ики халгын достлуьуна пахыллыг едян, арагатан 
мянфур екстремистляри тянгид етмишдир. 

Шамил Шяфяглинин Борчалы лящъясини горуйуб 
сахламасы вя Борчалы диалектиня тез-тез истинад 
етмяси бцтцн йазыларыны охуъуларына севдирир.  

Мян Шамил Шяфягли йарадыъылыьына йашыл ишыг 
арзулайырам вя чох цмидварам ки, о, бизи йени-йени 
китаблары иля севиндиряъяк. 

 
 
 
Щюрмятля:   Айдын Иманов 
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Ай  Шамил 
 

«Даьлар пычылтысы» эурлайыб санки, 
Салды обамыза сяда, ай Шамил! 
Ялдян-яля эязиб илкин, нцбарын, 
Цзляря тябяссцм йайды, ай Шамил! 
 
«Чобанлар» эюзцмдя саьды еля бил, 
Вцгарын обада даьды еля бил, 
Зящмятин бар вермиш баьды еля бил, 
Вар олсун бармаьын, ялин, ай Шамил! 
 
Лайигсян дейилмиш шяфягли ада, 
Танытдын «гырхбулаьы» ишинля йада, 
Олмайасан бу дярйада пийада, 
Гябул ет тябрики биздян, ай Шамил! 

 
 
                       Щюрмятля: Эцръцстан Республикасы,     
                             Дманиси р-ну, Йухары Гарабулаг   
                                 мяктябинин мцяллим коллективи      
                                                                     адындан 

                                             Камил, Камандар, Мцбариз,  
                                                      Сещраб, Намиг, Сялим. 
 
 
 
 
 
 
 



 288

                                  Шяфягли 
 
 
 

Гялбимдя ябяди галыбдыр мяним, 
О эцнляр гялбимдян эетмяз, Шяфягли. 
Ян хош эцнцм о эцн олубдур мяним, 
О эцнляря эцнляр чатмаз, Шяфягли.  
Биннятя бярабяр гонаг эяляйдик, 
Зарафат еляйиб, дейиб эцляйдик, 
Юляндя дя каш бир йердя юляйдик, 
Дост достуну щеч вахт атмаз, Шяфягли.  
Фяляк гялбин эцзэцсцнц гырмайа, 
Йаранын цстцня йара вурмайа, 
Язраил дя вахтсыз ящвал сормайа, 
Сынан яввялкитяк битмяз, Шяфягли.  
Эюзцн ачыб эюзял даьы эюрдцн сян, 
Пендири, гаймаьы, йаьы эюрдцн сян, 
Эялиб бурада ня даьы эюрдцн сян, 
Беля даь о даьла тутмаз, Шяфягли.  
Гардаш, щаны инди о эцнляр щаны? 
Алышдырыб йандырыр Сцлейманы, 
Дяйишдирся дя лап фяляк дювраны 
Достлуьумуз щеч вахт итмяз, Шяфягли. 

 
Сцлейман Яли оьлу, 
шаир-публисист 
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                        Достларым  демишкян… 
        

Й                               азычы гардашым, «Ядябиййат»  
                                гязетинин шюбя мцдири, шаир,   
АЙБ-нн цзвц             Мцсряддин Кювряк 
 

Йазычы достум Шамил Шяфягли иля чохдан 
достам. Онун «Кцлфятлярим» адлы сатирик щекайяси 
гязетимиздя чыхандан сонра она олан ряьбятим 
даща да артды. Онун ишыг цзц эюрмцш дюрд китабынын 
щамысы столцстц китабларымдандыр десям, щеч дя 
сящв етмярям. Йазычы гардашымын щекайяляри мцасир 
щяйатымызын реаллыгларыны якс етдирян ян мараглы, ян 
охунаглы вя дейярдим ки, охуъулар тяряфиндян ян 
чох севилян йазылардыр. Шамил Шяфяглинин щекайя 
йазмагда фярглянян ъящятляриндян бири дя одур к, 
о, балаъа бир щекайясиндя чох халг дейимляри, 
диалект вя шивялярдя ишлянян ел мясялялярини, ара 
сюзлярини вя юлмяз аталар сюзлярини ишлядир. Бцтцн 
бунлар онун щяр бир йазылары охуъуларын диггятини 
ъялб едир. Мян бир гялям ящли кими йазычы 
гардашымын щекайяляри дюврц мятбуатда дяръ 
олундуьуну билиб, ешидяндя чалышырам ки, онун илк 
охуъусу мян олум. Бу мяним она гаршы олан 
бюйцк щюрмятимдир. 

Улу Танрыдан арзу едирям ки, йазычы 
гардашымын даща да йени-йени китаблары ишыг цзц 
эюрсцн, бу ишдя мян она йени-йени уьурлар диляйир 
вя щяйатда ъан саьлыьы, узун юмцр вя аиля 
хошбяхтлийи арзу едирям. 
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Даьлар  оьлу 
 

 Истяр дост олсун, истярся дя 
гардаш, киминся щаггында цряк 
сюзц йазмаг цчцн эяряк ону 
йахындан таныйасан. Таныйасан ки, 
йаздыгларын сямими, цряйя йатан 
олсун. 

Бизим танышлыьымыз Дманиси 
районунда инди щамынын Дядя 

Мядяд кими таныдыьы, елимизин няьмякар шаири 
Мядяд Ъошьунун рящбярлик етдийи Дманиси 
районунда Азярбайъан дилиндя няшр олунан 
«Триалети» гязет иля баьлыды. 

Дцзц мяни ъялб едян онун «Шяфягли» лягяби иди. 
Фикирляширдим к, бялкя дя Шамил ону Тбилисидя 
Азярбайъан дилиндя няшр олунан «Шяргин Шяфяги» 
гязетини охуйандан сонра сечиб. Ня ися… Бизи 
яввялъя гийаби, сонра ися йахындан таныш едян вя 
щямин достлуьумузу бу эцняъян давам етдирян 
«Триалети» гязетинин редактору олмуш Мядяд 
мцяллимя миннятдарыг. 

Сюз демяк дилнян бязян асан олса да, ону 
йазыйа алмаг, ону тумарламаг, сыьалламаг вя 
нящайят бишириб-дцшцрцб охуъуйа чатдырмаг щеч дя 
асан иш дейил. Яэяр биръя дамла йарадыъылыг 
габилиййятин-илщамын варса, йцз дамла тяр тюкмясян 
кичик бир ящвалаты да цряйяйатымлы тярздя вярягя 
кючцря билмязсян. 
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Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр 
бирликляринин цзвц, щекайяляри севиля-севиля охунан 
Шамил Шяфягли дили сялис, ряван, даь мещи кими сярин 
Гарачайла Ганлычайын говушмаьа ъан атдыглары 
кими мящяббятли, Шамдцйянин, Гырдаьынын, 
Шиндинин, Сарп дярянин, Сярханын, Яйригарын, 
Йемликлинин, Кечялгаранын щяр йалындан-
йамаъындан гайнайан булагларын няьмяси гядяр 
ширинди. Шамил дилимизи, даьлы рущумузу, Борчалы 
севэимизи, милли адят-яняняляримизи, ел дейимляримизи, 
Борчалы дииалектини, рявайятляри, аталар сюзлярини юз 
ясярляриндя йашадан йазычыдыр. Щяйатымызда баш 
верян ейбяъярликляри, негатив щаллары, щамынын 
эюрдцйц демяк олар ки, ъцзи бир азлыьын гялямя 
алдыьы мянфиликляри йазычы Шамил Шяфягли юз дузлу-
мязяли йумористик щекайяляри иля охуъулара 
мящарятля, усталыгла чатдыра билир. Мин бир язаб-
язиййятля баша эялся дя, гязет редакторлары йазычынын 
гялямя алдыьы щекайяляри верэцл вя нюгтясиня 
тохунмадан дяръ едирляр. 

Етираф едим ки, Азярбайъана пянащ эятиряндян 
сонра мяним дя ядяби мцщитя гайытмаьыма Шамил 
мцяллим юз шяфягини сачды, мяни «Ъянэи» ядяби-бядии 
дярняйя дявят етди, бир чох мятбу органларда 
шеирлярими дяръ етдиряряк: «Шеирлярини йыь, топла, 
китаб чыхартдыр, сандыг ядябиййатындан йаха 
гуртар!»-дейя мяня дяйярли мяслящят верярди, 
сонралар мяни М.Ъошгунлу, йазычы Сейфяддинля, 
Салман Гази иля, «Кредо» гязетинин редактору, 
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шаир-публисист, эюзял инсан Яли Рза Хяляфи иля таныш 
еляди. 

Мян гялям достум Шамил Шяфяглини беля 
таныйырам. Башкечиддян, елимиздян-обамыздан ютрц 
бурнумун уъу эюйняйиб, дарыханда мян о дягигя 
йазычынын «Даьларын пычылтысы»ны, йа да ки, 
«Кяндимизин романтикасы»ны вярягляйиб цряйимдя 
азаъыг да олса ращатлыг тапырам, мяктяб мцяллимлик 
иллярини хатырлайанда, «Чох билмишляр»ини 
вярягляйирям. Щекайяляриня юн сюз йазан мярщум ф. 
е. доктору, профессор Мцрсял мцяллимин тябиринъя 
десяк «йазычынын щяр бир щекайяси охуъуну 
дцшцндцрцр, эцлдцрцр вя цмидини хош эяляъяйимизя 
баьлайыр». 

Гялям достум Шамил мцяллим, мян дя сяня 
уьурлар арзулайыр вя сянин ян эюзял охуъун кими 
бунлардан да йахшы, охунаглы, мараглы ясярлярини 
эюзляйирям, унутма ки, Бакыда ян чох ярк елядийим, 
истядийим вахтларда зянэ едиб наращат етдийим, 
цмид йерим бир Мядяд Чошгун, бир дя сянсян. Сиз 
мяним ъанлы Азярбайъан дилинин изащлы лцэятимсиниз. 
Вар олун! 

 
Сюз инъиди, сюз эювщярди, сюз зярди. 
Сюз йазанлар, кюз цстцндя кюзярди. 
Асан олса щамы инъи дцзярди. 
Дяриндяди, сюз синяни газы йаз! 

 
Щюрмятля,  
Мящяббят Оруъов, шаир 
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                              Шяфягли  инсан 
 
Район гязетини тез-тез 

мцталия едярдим. Даими 
абунячиси идим. «Триалети» 
адланырды. Ады Триалети 
даьларындан эютцрцлмцшдц. Ики 
дилдя, щям азярбайъан, щям дя 
эцръц дилляриндя чап олунурду. 
Истяр эцръц длиндя, истярся дя 
азярбайъан дилиндя олан 

мягаляляри чох марагла изляйярдим. Ялбяття ки, 
азярбайъан дилиндя йазылан мягаляляри даща чох 
охуйардым. Мцхтялиф имзаларла чыхан мягаляляр, 
шерляр, ядяби йазылар щямишя диггятими чякся дя 
мятндяки мяналарын, ифадялярин мянасы даща чох 
марагландырырды мяни. Совет щакимиййятинин 
гойдуьу гадаьалар, сензуралар мцяллифлярин юз 
фикирлярини ачыг билдирмясиня имкан вермязди. Буна 
бахмайараг бязи мцяллифляр юз фикир вя дцшцнъялярини 
сятиралты олса да охуъулара чатдыра билирдиляр. Щяр 
охуъу да баша дцшя билмязди о сятиралты фикирляри. 
Горхулу иди ачыг йазмаг. Щяр ан мцяллифин Дювлят 
Тящлцкясизлик Комитясинин ямякдашлары иля 
растлашмасына шяраит йарана билярди. Она эюря дя щяр 
бир йазы ящли йаздыьы йазылары корректясиз чапа веря 
билмязди. Верся дя редаксийада онун чап 
олунмасына имкан верилмязди. Гязетдя чох имзалар 
олурду. Ачыг етираф етмялийям ки, щямин имзаларын 
ичиндя ян чох диггятими чякян бир имза вар иди, о да 
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Шамил Шяфягли адлы бир имза иди. Лакин ня юзцнц 
эюрмцшдцм, ня дя билмирдим бу адам кимди, 
нячди, ня ишин сащибиди. 

Гязет редаксийасына йолум дцшяндя Шамил 
Шяфяглинин ким олдуьу иля марагланардым. Гязетин 
ямякдашлары аз-чох мяни таныйырдылар. Шамил Шяфягли 
иля марагландыьым заман онлар бир балаъа 
тяяъъцблянся дя, ади бир кянд мцяллими олдуьуну 
билдирмишдиляр. Мяним иш сащям, ихтисас йюнцмцм 
Шамил Шяфяглинин пешяси вя ихтисасы иля тямамиля 
fərqlilik тяшкил едирди. Вя марагланмышдылар ки, 
мяним онунла ня ишим?... Бязян birini башгасынын 
йанында тярифляйяндя (ялялхцсусда йазы ящлиндя) 
гысганълыг ямяля эятирдийини билдийимя эюря чох 
узунчулуг етмяйиб гыса ъаваб вермишдим ки, онун 
йазылары мяним диггятими чякиб, башга бир шей 
йохдур. Онлардан хащиш етмишдим ки, имкан 
дяряъясiндя о буралара эяляндя мяни дя чаьырыб 
онунла таныш етсяниз сизя миннятдар оларам. 

Чох тяяссцф ки, гартал йурду Башкечиддя мялум 
щадисяляр баш веряня кими мяня Шамил Шяфягли иля 
таныш олмаг гисмят олмады… 

1988-1991-ъи иллярин аъы анлары щеч бир вахт 
хатирялярдян силинмяйяъякдир. Мян буна там 
яминям. О илляр еля бир илляр иди ки, вятян, торпаг 
ешгли, йурд йаньылы инсанлар доьма йерлярдян 
дидярэин олуб гярибликляря атылырды. Сяфалы даьлара, 
шяфалы булаглара щясрят галан щямин о инсанлар 
цряклярини бошалтмаг цчцн гялямдян башга юзляриня 
щямдям тапа билмядиляр. Вяряг-вяряг йаздылар, 
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китаб-китаб чап етдирдиляр. Бир балаъа юзляриня 
сяринлик эятирдиляр. Мян дя еляляриня гошулдум, 
йаздым, чап олундум вя бунун сайясиндя цзцнц 
эюрмядийим йазылары иля гялбимдя юзцня йер етмиш 
камил инсан, саф ягидя сащиби, тявазюкар хцсусиййятя 
малик олан Шамил Шяфягли иля Бакы шящяриндя таныш 
олдум. Онунла таныш оланда щям тяяъъцбляндим, 
щям дя чох тяяссцфляндим. Тяяъъцбляндим она эюря 
ки, бу адамла район мяркязиндя чох 
растлашмышдым, тяяссцфляндим она эюря ки, ахы мян 
ону район мяркязиндя эюря-эюря нийя билмямишям 
Шамил Шяфягли олдуьуну. Мян район Кянд 
Тясяррцфаты идарясиндя ишляйяндя Шамил Шяфяглинин 
Маариф шюбясиня тез-тез эялдийи анлар йадыма дцшдц. 
Маариф шюбяси бизим идаря иля гоншулугда бир 
бинада йерляширди. Шамил мцяллимля орада растлашыб 
бир-биримизи танымайа-танымайа щямишя 
саламлашдыьымыз анлар эюзцмцн юнцндян эялиб 
кечди. Юз-юзцмц гынадым ки, нийя о вахтлар беля бир 
инсанла таныш олмамышам. Йахшы ки, тясяллим вар иди, 
онунла йазылары васитясиля гийаби таныш идим вя 
щямишя дя «тямасда» олмушам. 

…Шамил мцяллим мяни оьлунун тойуна дявят 
етмишди. Мямнуниййятля иштирак етмяк гярарына 
эялдим, чцнки онун мяълисиндя онун юзцня мцнасиб 
шяхсиййятлярин иштирак едяъяйиня ямин идим. Еля дя 
олду, эюрдцкляримин яксяриййяти таныдыгларым вя 
щюрмят етдиклярим инсанлар, Башкечиддя сайылыб-
сечилян даь вцгарлы даь балалары иди. Бязиляри бир-бири 
иля чохдан иди ки, эюрцшмямишдиляр. Инсанларын бир-
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бири иля щясрятли кими эюрцшмяляри чох мятлябдян 
хябяр верирди… Демяк бура дявят олунанлар хцсуси 
ссенари цзря чаьырылмышды. Шамил мцяллимин 
дцшцнъясинин мящсулу олдуьу щисс олунурду. Мян 
беля гянаятя эялдим. Онун бюйцклцйцнцн, 
камиллийинин, мцдриклийинин бир даща яйани шащиди 
олдум. Буна бариз бир мисал олараг, Борчалыда-
Башкечиддя исти мцнасибятдя олдуьум елоьулларымла 
эюрцшдцм. Вя еля орадаъа чохдан эюрцшмядийим 
бир язиз достум тямиз Борчалы лящъяси иля: 
- Щянъярисян, айя -  дейиб, щалымы хябяр аланда, 
тямиз Борчалы лящчяси иля дейилян сюз йараларымын 
гайсаьыны ачды вя кюврялмиш щалда ъаваб вердим: 
 
 
 

Севинъ кюклц, сюз сюйляйиб, 
Йазаммерям, даьлар оьлу! 
Гартал йурду, Башкечидсиз 
Эязяммерям, даьлар оьлу! 
 
Ахтармадыг ядаляти, 
Гойуб гачдыг о ъянняти. 
Эютцрцрцк щяр минняти 
Дюзяммерям, даьлар оьлу! 
 
Вахт варыйды эцлцшмцшцк, 
Дярд-гями бюлцшмцшцк. 
Инди щара лишмишик?! 
Йозаммерям, даьлар оьлу! 
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Бябякдя гурумур йашым, 
Аьарыбды гара гашым, 
Ойунлардан чыхмыр башым, 
Чюзяммерям, даьлар оьлу! 
 
Оруъ галыб шяр кцйцндя, 
Игбал ачылмаз дцйцндя. 
Гол галдырыб, той-дцйцндя 
Сцзяммерям, даьлар оьлу! 

 
 
Бу епизоду гейд етмяйи юзцмя боръ биляряк, 

Язиз Шамил мцяллим! Сизя узун юмцр, ъан 
саьлыьы, йарадыъылыьынызда уьурлар диляйирям. Ян цлви 
арзум ися одур ки, Йараданымыз Сизи вя Вятян 
щясряти иля йаныб говруланлары Борчалысыз, 
Башкечидсиз, елсиз, обасыз гоймасын! 

 
 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийнин цзвц, 
Оруъ Оьузмян-Гараъаллы. 
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Шамил  мцяллим ясл  достдур 
Шамил Шяфягли. Бу ад мяня 

доьма вя язиз олан бир инсан, ясл 
бюйцк цряйи олан бир сяняткардыр. 
Шамил мцяллим мадди ъящятдян касыб 
олса да мяняви ъящятдян олдугъа 
зянэин бир инсандыр. Елиня, обасына, 
Вятяниня, халгына баьлы олан, юз 

миллятини, халгыны севян, бу севэини ясярляриндя 
охуъу кцтлясиня чатдыран эюзял гялям сащибидир. 
Йанар цряк сащиби олан бу йазычы юз дюврцнцн 
ейбяъярликлярини бюйцк усталыгла гялямя алыр, щаггы 
нащаггын айаьына вермяйян бу сяняткар щагг-
ядалят уьрунда йорулмадан мцбаризя апарыр. О, 
мямур юзбашналыьы дюврцндя эянъ, мцстягил 
республикамызын гуруъулуг ишиндя мане оланлары 
тянгид атяшиня тутур. Рцшвятхорлары, сцрцндцрмя-
чиляри, йерлибазлары сатира атяшиня тутараг охуъу 
кцтлясиня чатдырыр. Бир ялиндя гялям, бир ялиндя саз 
олан бу сяняткар, охуъулара чатдырмаьа чалышыр ки, 
юзцлц улу юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
гойулан бу эцнкц мцстягиллийимизя мане оланлар 
эеъ-тез кцтля ичярисиндя рцсвай олаъаглар вя 
мцстягиллийимизин ябядилийиня щейран галаъаглар. 
Ясл зийалы олмаг чох чятиндир. Зийалы щяр шейдян 
юнъя мянсуб олдуьу халга, миллятя баьлы бир инсан 
олмалыдыр. Таныш олдуьум бу гыса мцддят ярзиндя 
Шамил мцяллимин ясл зийалы инсан олдуьунун ъанлы 
шащиди олдум. 

Онун щяр щансы щекайясини охуйурсан оху, 
онда бир мянтиг, йени бр фикир, йени бир мяна 
олдуьуну эюряъяксян. Шамил мцяллимин ясл усталыьы 
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ондадыр ки, о, щамынын эюрдцйцнц, билдийини гялямя 
алыб еля мящарятля охуъуйа чатдырыр ки, охуйанда 
щисс едирсян ки, доьрудан да белядир, халгын 
цзляшдийи проблемляри арайыб-арашдырыб, цзя чыхарыб 
эениш охуъу кцтлясинин ихтийарына верир, будур йазычы 
Шамил мцяллимин бюйцклцйц, усталыьы. Онун 
бюйцклцйц бир дя ондадыр ки, о, кюмяк ялини щеч 
кимдян ясирэямир. Бир дамъы истедады олан эянъляря 
цряк-диряк вериб даща эюзял шеир йазмаларыны 
мяслящят верир. Онлары лазыми мятбу органларла 
таныш едир. Юз кядярини эизлядиб, севинъини щамыйа 
бюля билян Шамил мцяллим ясл инсани хцсусиййятлярини 
юзцндя ъямляшдирир. Илк бахышда адама еля эялир ки, 
онун щеч бир проблеми йохдур, амма бир аз 
дяринликляриня варанда щисс едирсян ки, ня гядяр 
язаб-язиййятля цзляшся дя юз гцруруну сындыран 
дейил, яксиня тяк башына бцтцн проблемляриня синя 
эяриб эцндян-эцня, илдян-иля даща да мятинляшир. 

Гялям достум «Даьларын пычылтысы», «Чох 
билмишляр», «Чюряк пулу», «Кяндимизин 
романтикасы» кими дюрд санбаллы китабларын 
мцяллифидир. О, бу юлмяз ясярляриндя реал щяйатымызы 
еля усталыгла гялямя алмышдыр ки, бунлары охуйан щяр 
щансы бир охуъу мцяллифдян аьыздолусу разылыг 
едирляр. Еля она эюря дя биз, щямкарымыза йени-йени 
йарадыъылыг уьурлары арзу едирик. Арзу едирик ки, 
севимли охуъуларыны йени-йени ясярляри иля севиндирсин, 
иншаллащ! 

Щюрмятля,   
 

Низами Эирдиманчайлы, шаир  
 
 



 300

                                  Эюрмясин 
 
                                              Щямйерлиси, гялям досту,  
                                           Бакыдакы 94 сайлы мяктябин  
                                          ядябиййат мцяллимяси  
                                            Эцларя Щцсейновадан  
                                                 Шамил Шяфяглийя 
 
 

О аъы рузиэар, о гафил кцляк, 
Бир дя юмрцмцзя гяфил ясмясин. 
О аъы заманлар, о аъы илляр, 
Бир дя гапымызы гяфил кясмясин. 
 
 
Виъданы тямизлик, мяняви сафлыг 
Щяр заман, щяр йердя нясибин олсун. 
Хюшбяхтлик, сяадят, щям бяхтийарлыг, 
Бу дцнйа дурдугъа гисмятин олсун. 
 
 
Тутдуьун гялями гойма ялиндян, 
Йаз эюзцн эюрдцйц яйрини, дцзц, 
Илщам ал даьларын сярин йелиндян, 
Гой сяни кядярин эюзц эюрмясин. 
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Эедяр 
 
 

Ала гарьа тярифляниб баш олса, 
Гартал бу йерлярдян гый вуруб эедяр, 
Бцлбцл сейр еляся бу мянзяряни, 
Охумаз о йердян тез дуруб эедяр. 
 
Шух тярланы охла вурсан ня файда, 
Белядир бурада, белядир гайда. 
Йасда аьламайан, ойнамаз тойда, 
Щяр шейя эюз гойуб, сюз гойуб эедяр. 
 
Сяфи позуланда бцлбцл учаммаз, 
Баласы дардаса ащу гачаммаз, 
Намярдляр йахшыны писдян сечяммяз, 
Эязяр бу дцнйада, диз йоруб эедяр. 
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Шамил Шяфяглийя достлуг шаржы 
 

Каш ня таныйайдым, ня дя эюряйдим, 
Мяни дя йандырды одун, ай Шамил! 
Бу нискили, дярди щардан биляйдим? 
Одсуз, од-оъаьа йандын, ай Шамил! 
 

Гялямин кясярли-гылынъдыр, охдур, 
Щяля дейилмямиш сюзлярин чохдур, 
Эюзял йазычысан-гисмятин йохдур, 
Мяня чох язиздир адын, ай Шамил! 
 

Гялби дашдыр, инсан неъя дяйишиб? 
Чятинлик, гям-кядяр пайына дцшцб, 
Бизя эялян гисмят йолда илишиб, 
Бахырыг ялиня йадын, ай Шамил! 
 

«Сяляфимля сющбят» - тамамландымы? 
«Даь пычылдадымы», «Довьа» йандымы? 
Охуйанлар анладымы, гандымы? 
Бу олсун анламы, андын, ай Шамил! 
 

Тязя тема Башкечиддян эютцр, эял! 
Сцрцляри йайлаглара ютцр, эял! 
Эеридя галма, достларына йетир, эял! 
Ня йаман шириндир дадын, ай Шамил! 
 

Дярд ящли, дярдлини тез дцшяр баша, 
Салман цчцн дюндцн доста-гардаша, 
Гяляминля, дяфтяринля йцз йаша, 
Гоъалтмасын сян гадын, ай Шамил! 

                                    Салман  Гази 
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Хейирхащ  инсан 
 

    Эцръцстан Республикасынын 
Дманиси район Партийа 
органынын эцндялик гязети олан 
«Триалете» Дманиси 
районунун ян севимли гязети 
олмушдур десям, щеч дя сящв 
етмярям, чцнки бу гязетин 
кюмяйи иля биз гялям ящли бир 
сыра шаир вя йазычыларымызла 

гийаби таныш олмушдуг. 
Севимли гязетимизин редактору ССРИ 

журналистляр бирлийинин ян фяал цзвц щамымызын 
щюрмят бяслядийи Мядят Ъошьун бу гязетин 
няздиндя ядяби-бядии дярняк тяшкил етмишдир ки, биз 
бу дярняк васитясиля гийаби танышлыьымыза сон гойуб 
районумузун ян охунаглы щекайяляр йазан – Шамил 
Шяфягли иля таныш олдум. 

Етираф едим ки, Шамил Шяфяглинин йаздыьы 
щекайяляр охуъуну юзцня о гядяр ъялб едирди ки, 
бцтцн район охуъулары «Триалети» гязетинин 
чыхмасыны сябирсизликля эюзляйирдик. Ону демяк 
йериня дцшяр ки, Шамил мцяллимин йазылары бу эцнки 
щяйатымызын реаллыьыны еля дягиг, еля дцзэцн тясвир 
едир ки, санки о, инсанларын гялбини охуйур. Еля она 
эюря онун йазмыш олдуьу «Даьларын пычылтысы», «Чох 
билмишляр», «Чюряк пулу», «Кяндимизин 
романтикасы» адлы щекайяляр топлусуну охуъу 
бирняфяся охумаьа чалышыр. Мян онун демяк олар 
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ки, щекайяляринин чохусуну охумушам. Онун 
щекайяляринин дили садя, мювзусу йыьъам, охуъуну 
дцшцндцряндир. O, Борчалы лящъяsinin ширинлийини 
охуъулара еля мараглы чатдырыр ки, ону щявясля 
охумамаг мцмкцн дейил. 

Мян Ш. Шяфягли иля чохдан танышам.О, щямишя 
мяня дейярди ки, «Мян журналист олмаг истяйирям» 
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, о, журналист тящсили 
алмаса да, бу ада гяляминин эцъц иля щям 
Азярбайъан Журналистляр, щям дя Йазычылар 
Бирлийинин əн фяал цзвляриндян бири олмушдур. Мян 
йазычынын гяляминин гцдрятиня бяляд олдуьума эюря 
чякинмядян дейя билярям ки, онун йазыларына 
щямишя йашыл ишыг щазырдыр. 

 
 
Щюрмятля,  Байрам  Гаралов, 
педагожи  елмляр  намизяди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 305

А  Шамил  мцяллим 
 

(«Даьларын пычылтысы» китабынын чапдан чыхмасы иля 
ялагядар щямкарым, щюрмятли Шамил Шяфяглийя) 

 

Ешитдим бир тязя китабын чыхыб, 
Тябрикляр, тябрикляр, а Шамил мцяллим. 
Даьлар да диллянир, сюзчцн дарыхыб, 
Сющбят еляйирляр, а Шамил мцяллим. 
 
Щяр сюзцн вязиндя чякиси вармыш, 
Дузлу сюзляринин мязяси вармыш. 
Пычылты олса да эур сяси вармыш, 
Елдя бяйянирляр, а Шамил мцяллим. 
 
Яъяб йарадырсан инъя сянятля, 
Гоша доьулмусан мянъя сянятля. 
Инъя эцлцшцнля йандыр лянятля! 
Сян йаман оьлансан, а Шамил мцяллим. 
 
Китабындан горхуб гачанлар да вар, 
Охуйуб севинъдян ъошанлар да вар. 
Яксини эюрянляр, чашанлар да вар, 
Яъяб ъадуэярсян, а Шамил мцяллим. 
 
Ня эюзял йазыбсан, цзцн аь олсун, 
Щяр заман кефиниз беля чаь олсун. 
Йцз ясярин чыхсын, ел гонаг олсун, 
Сяни шад оласан, а Шамил мцяллим. 
 
Айишя Моллайева, 94 сайлы орта 
мяктябин алман дили мцяллими 
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