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ÖN SÖZ

Artıq 25 ildən çoxdur ki, ata-baba torpaqlarından didərgin salınmış Dağlıq Qarabağın və onun
ətrafında yerləşən yeddi rayonun əhalisi ölkəmizin bütün bölgələrində məskunlaşıb doğma yurdlarının həsrətini çəkirlər. Mən də həmin zümrənin
kiçik bir parçası olaraq uzun illər hicran alovunda
yana-yana qələmə sarıldım və əsarət altında qalan
müqəddəs torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına vətəndaş dəstəyimi göstərməyə çalışdım. Bu
minvalla yeddi kitab, yeddi almanax müəllifi oldum. Üstəlik rəhbərlik etdiyim “TƏHQİQAT” qəzetində çap etdirdiyim kəskin tənqidi məqalələrimlə amansız daxili xəyanətkar satqınlara və
xarici düşmənlərə sarsıdıcı zərbələr yendirdim.
Ancaq hamısı vətənpərvərlik mövzusunda çapdan çıxmış kitablarımın və qəzet yazılarımın, hələ
də müqəddəs torpaqlarımızda at oynadan yağılara təsirsiz ötüşməyi isə mənə ağır zərbə oldu.
Həmçinin xalqa istehza edib qınayan yaltaqlar və
yüksək çinli riyakarlar kəskin tənqidlərimə addımbaşı badalaq atdılar və indi də davam edirlər.
Odur ki, əsəbləri tarım çəkilmiş bir milyondan
çox həmvətənimin yurd həsrətinə az da olsa yumorla məlhəm olmaq və şərəfsizləri satira atəşinə tutmaqla xalqımın xain və satqınlar qarşısında
sınmasının qarşısını bacardığım qədər almaq
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qərarına gəldim. Bu məqsədlə, Qarabağ və onun
ətraf bölgələrində yaşamış baməzə adamların el
arasında yayılmış duzlu-məzəli söhbətlərini topladım. Üstəlik görüb eşitdiyim münasib real hadisələrə satirik don geyindirməklə və sözügedən
bölgələrdə məşhur olan Mosu qağa adı ətrafında
ümumiləşdirməklə qələmə aldığım məzəli əhvalatları ərsəyə gətirdim. (Yeri gəlmişkən, kitabdakı
lətifələrin personajları arasında özünü görüb tanıyan, ancaq bu sırada hallanmalarını arzulamayan məcburi köçkünlər məni üzrlü saysınlar.)
Lətifələrin toplanmasında köməyini əsirgəməyən ağsaqqal yazıçılarımız – AYB-nin üzvləri
möhtərəm Əlisahib Əroğula və Qorxmaz Abdullaya, Cəbrayıl rayon sabiq Partiya Komitəsinin II
katibi işləmiş Valeh Məmmədova və “TƏHQİQAT”
qəzetinin sabiq əməkdaşı Həqiqət Sönməzə dərin
təşəkkürlərimi bildirirəm.
İnanıram ki, “Keçəl Həmzənin nəvələri” adı
altında “Qarabağ lətifələri” kimi nəzərdə tutduğum seriyanın birinci kitabı olan “Cəbrayıl gülməcələri” həm doğma yurd həsrəti ilə hicran alovunda qovrulan, həm də maddi sıxıntıdan əzab çəkən
hər bir məcburi köçkünün qəlb sızıltılarına müəyyən qədər məlhəm olacaq, eləcə də ümumi oxucuların stolüstü kitabına çevriləcəkdir.
Müəllif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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AFRİKA UZAQDADIR?

İbtidai sinifdə oxuyan oğlu Mosu qağadan soruşur:
– Dədə, Afrika uzaqda yerləşir?
Azyaşlı uşağın sualından təəccüblənən Mosu
qağa bir az fikirləşəndən sonra zarafatla cavab verir:
– Yox, deyəsən uzaqda yerləşmir. Çünki mən
Bakıda gəmi təmiri zavodunda işləyəndə, orada
bir neçə zənci də işləyirdi. Hamısı da evdən işə velosipedlə gəlib-gedirdilər.
AĞIL DUASI ÖZ İŞİNİ GÖRDÜ
Öz şeirlərini toy məclislərində əzbərdən söyləyib məşhurlaşan Mosu qağadan bir gənc oğlan
soruşur:
– Bu oxuduğun şeirlər kimindir?
– Kimin olacaq? Özümünküdür.
– Bəs onların hamısını necə yadda saxlayırsan?
– Çoxlu məşq eləməklə.
Oğlan gülüb deyir:
– Necə yəni məşq eləməklə? Heç şeirlə də
məşq eləmək olar?
– Ağlına dua yazım, niyə olmur?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Nəsə ağlıma batmır e.., o necə olur axı?
– Dedim axı, öncə sənin ağlına dua yazmaq lazımdır ki, eşitdiklərin ağlına batsın.
– Əgər elədirsə, daha nəyi gözləyirsən? Bacarırsansa, ağıl duasını yaz də!
Mosu qağa gülür:
– Artıq sənin ağıl duanı yazmışam.
– Bəs hanı? Görmürəm axı.
– Mənim yazdığım duanı sən görə bilməzsən,
bala! Mən onu artıq sənin beyninə ötürmüşəm.
Daha bundan sonra eşitdiklərinin hamısı ağlına
batacaq.
Oğlan sevinir:
– Doğrudan, Mosu qağa, bunu necə sübut edə
bilərsən?
– Çox sadə. Bayaq şeirlə məşq eləməyimə inanmadın, eləmi?
– Bəli.
– İndi isə, artıq inanırsan ki, mən hər axşam-səhər bütün şeirlərimi nəzərdən keçirib
yadddaşımı məşq etdirməklə yadda saxlayıram,
eləmi?
– Bəli.
– Vəssalam, artıq ağıl duası öz işini gördü, gedə
bilərsən.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ALLAH SƏNİN GÜNAHINI
MƏNƏ BAĞIŞLADI

Atalar demişkən “atı atın yanında bağlasan,
həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar”. Mosu qağanın da hazırcavab arvadı qaymaq əldə etmək
üçün axşamdan iri bir ləyənin içində süd sərmişdi. Səhər-səhər yuxudan ayılıb qaymağın yığılmağa tam hazır olduğunu görən qadın əvvəlcə gedib
əl-üzünü yuyur ki, qayıdıb qaymağı kasalara yığaraq masaya düzsün. Lakin ora qayıdanda pişiyin qaymağı yediyini görüb qapı-pəncərəni örtür.
Hirsindən pişiyi tutub iri bir torbanın içinə salaraq ağzını bağlayır. Sonra onu həyətə çıxarıb evin
divarına çırpa-çırpa döyməyə başlayır. Səs-küyə
yuxudan ayılıb pəncərədən boylanan Mosu qağa
bu mənzərəni görüb arvadından soruşur:
– Səhər-səhər nə olub ay arvad, niyə qoymursan yataq?
Əlindəki torbanı dayanmadan divara çırpmaqda davam edən arvad cavab verir:
– Sən get yat, mən də bunu öldürüb gəlirəm!
Mosu qağa təəccüblənir:
– Az, deyəsən yuxuda başına hava gəlib, nəyi
öldürürsən e.., sən?
– Qaymağımı yeyən pişiyi öldürürəm.
Mosu qağa tez bayıra çıxıb torbanı güc-bəla
ilə arvadının əlindən alıb ağzını açanda görür ki,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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pişik artıq ölüb. Torbanı yerə atıb arvadına hirslənir:
– Az, pişik müqəddəs peyğəmbərimizin ən çox
sevdiyi heyvanlardan biri olub. Niyə onu öldürüb
bizi günaha batırdın?
Arvad da hirslə cavab verir:
– Sizin qaymağınızı oğurlayıb yediyinə görə.
– Əşi yeyib yeyib də.., bir də ki, qabın ağzın
örtəydin, yeyə bilməyəydi. Öz səhlənkarlığına
görə daha pişiyi niyə öldürürsən?
Ər-arvad qızğın mübahisə edə-edə bir də görürlər ki, pişik torbadan çıxıb qaçmağa başladı.
Arvad deyinə – deyinə yerdən bir daş götürüb pişiyin dalınca tolazlayır. Mosu qağa isə sevinə-sevinə deyir:
– Arvad əl saxla! Şükür elə ki, pişik sağdı! Allah
sənin günahını mənə görə bağışladı.
ALTDAKI MƏNƏM
Bir gün Mosu qağadan soruşurlar ki, gah
şəhərə köçürsən, gah da kəndə qaçırsan. Bu qovhaqovda, köçhaköçdə xeyirin nədir?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Bala, heç nə. Ha istəyirəm ki, bu qovhaqovda,
köçhaköçdə, qaçhaqaçda kasıbçılığın daşını atam,
alınmır ki, alınmır. Daha doğrusu nə qədər çalışı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ram ki, kasıbçılığı mən minəm, elə hey görürəm ki,
altdakı mənəm.
ARAQ ƏVƏZİNƏ SU
Mosu qağanın həyətində o qədər tut ağacı varmış ki, məhsulunu yığıb-yığışdırmaq mümkün
olmurmuş. Mosu qağa bundan gəlir əldə etmək
fikrinə düşür. Odur ki, bir neçə çox tutumlu iri çəllək tapıb gətirir. Ağaclarda nə qədər yetişmiş tut
varsa, hamısını çəlləklara yığıb ağzını bərk-bərk
bağlayır. Təxminən iki-üç həftəyə qıcqıran kütləni
ocağın üstündə kustar üsulla quraşdırdığı cihazda
vam xodda qaynadıb iki üzə çəkilmiş spirtli içki
əldə edir. Sonra isə çox hissəsini yarım litrlik şüşə
qablara doldurub araq həvəskarlarına satdırır. Bir
hissəsini isə qonaq-qara üçün evdə saxlayır.
Mosu qağa bəzən axşam saatlarında, bəzən
də istirahət günlərində bir neçə dəfə öz müdirini,
iş yoldaşlarını və dostlarını evə qonaq çağırır və
yeyib-içmək məclisi qurur. Onlara qulluq etməkdən bezən Mosu qağanın kənd məktəbində müəllimə işləyən arvadı evdəki araq şüşələrinin sayını
azaltmaq qərarına gəlir. Həm də fikirləşir ki, əri
arağı ona-buna peşkəş edirsə, mən niyə eləməyim. Odur ki, birini məktəb direktoruna, digərini isə rəfiqəsinin həyat yoldaşına hədiyyə etmək
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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məqsədi ilə iki şüşə arağı iri meşoğa yığılmış buğdanın içində gizlədir.
Bir gün kənd orta məktəbində direktorun ad
günü keçirilərkən, onun vuran olduğunu bilən
Mosu qağanın arvadı evdə gizlətdiyi araq şüşələrindən birinin üstünü gül-çiçəklə bəzəyib ona hədiyyə aparır. Direktor gülə-gülə soruşur:
– Müəllimə, bu nədirsə qeyri adi bir hədiyyəyə
bənzəyir.
Mosu qağanın arvadı heç kim eşitməsin deyə
əyilib onun qulağına pıçıldayır:
– Qonaqların çoxluğunu nəzərə alıb, sənə bir
şüşə xalis tut arağı gətirmişəm.
– Ay çox sağ ol, bu lap yerinə düşdü!
Tədbir rəhbərin ünvanına uzun-uzadı təriflərdən sonra axşam tərəfi başa çatır. Direktor birinci
müavinini him-cimlə kənara çəkib başa salır ki,
“qoy hamı dağılışsın, bufetdə boğazımızı yaşlayaq”. Elə də edirlər. Bir azdan yeyib-içmək başlayır. Direktor hədiyyə aldığı arağı masanın üstünə
qoyub tərifləməyə başlayır. Onlar ilk rumkanı
içəndə görürlər ki, bu, araq deyil, adi sudur. Müavin istehza ilə gülür:
– Tərifli arağın budu?
– Dinmə, burda nə isə bir kələk var! Gəl bu
günü hökümət arağıyla yola verək, onu sabaq
araşdırarıq.
Direktor növbəti gün fürsət tapıb Mosu qağa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nın arvadından acıqlı soruşur:
– Xanım, sən məni ələ salırsan?
Müəllimə təəccüblə deyir:
– Allah eləməsin yoldaş direktor, bu nə deməkdi? Mən sizi niyə ələ salmalıyam?
– Ay qız, heç bilirsən dünən mənə gətirdiyin
nə idi? O tut arağı yox, adicə su idi.
Özünü itirən Mosu qağanın arvadı əvvəlcə heç
nə başa düşmür. Handan-hana özünə gəlib, ərinin
evdəki qonaqlıqlarından bezdiyini danışır:
– Yoldaş direktor, vallah mən bunu qəsdən
eləməmişəm. Evdəki arağın tez qurtarması üçün
taxıl meşoğunun içərisində iki şüşə araq gizləmişdim ki, xəlvətcə dostlara hədiyyə edərəm. Birini
sizə gətirdim. Axı bu, necə ola bilər?
– Mən hardan bilim?
Mosu qağanın arvadı bir az fikirləşdikdən sonra gülüb deyir:
– Hə.., mənə indi çatdı. Yəqin ki, gizlətdiyim arağı
kişi tapıb. Məndən xəlvətcə arağı su ilə dəyişib.
ARTIQ ŞORABA YETİŞDİ
Mosu qağa aşıq dostunun dəstəsində qonşu kənddə keçirilən bir toy mərasimində nağara
vururdu. Bu arada toy çalınan məhəlləyə bir küp
satan gəlir. Mosu qağa şoraba qoydurmaq üçün
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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iri küplərdən birini alır. Toy qurtaranda nağaranı
bir çiynindən asan Mosu qağa, biyöndəm küpü də
birtəhər boynuna alıb aşıqla öz kəndlərinə yollanır. Ayrılıb öz evinə tərəf dönəndə aşıq küp altda
tər tökən Mosu qağaya söz atır:
– Ayə Mosu qağa, şoraba yetişəndə məni yaddan çıxarma, ha..!
Mosu qağa dişi bağırsağını kəsə-kəsə həyətə
girəndə qapını qıfıllı görüb hirslənir. Bilmir ki,
boynunda o tərəf-bu tərəfə aşan küpü köməksiz
necə tutsun, yerə necə düşürsün ki, sınmasın. İri
bədəniylə birtəhər yerə çökmək istəyərkən, küpün əlindən çıxıb yerə düşməsiylə paralanmağı
bir olur. Mosu qağa hirsini soyutmaq üçün bilmir
ki, neyləsin. Tez yola çıxıb uzaqlaşmaqda olan aşığı haraylayır:
– Ayə aşıq, bir geri dön, gəl bax! Artıq şoraba
yetişdi.
ARVADIN NƏ TEZ XƏBƏR VERDİ
Bir gün Mosu qağa evindən bir xalça götürüb
satmaq üçün bölgənin ən böyük şəhəri olan Ağdam bazarına aparır. Yer alıb xalçanı sərən kimi
müştərilər onun ətrafına toplaşırlar. Bir qrup bazar alverçisi də yaxınlşıb xalçanın qiyməti ilə maraqlanırlar. Pəzəvəngi bir alverçi Mosu qağaya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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psixi təsir göstərməklə xalçanın qiymətini aşağı
salmaq üçün, biədəb şəkildə əda ilə soruşur:
– Ə, “həcəmət”i kirli, bu horu xalçanı neçəyə
satırsan?
Artıq el arasında baməzə adam kimi tanınan
Mosu qağa özünü itirmədən gülə-gülə cavab verir:
– Ə, mənim “həcəmət”imin kirli olduğunu o
köpək qızı arvadın sənə nə tez xəbər verdi?
Pəzəvəng alverçi hirslənib Mosu qağanın üstünə cumur. Orada olan digər adamlar bu ədəbsiz
alverçinin dava salmasının qarşısını alıb deyirlər:
– Ay xaloğlu, axı günah sənin özündədir. Məgər
sən bilmisən ki, hərcayi sözün mərcayi də cavabı
var.
AŞ XƏNGƏLDƏN DƏ YAXŞI OLARDI
Mosu qağagilin kəndində Nüsrət adlı bir qoca
kişi yaşayırdı. Onun nə oğlu, nə də qızı vardı. Arvadı da çoxdan idi ki, rəhmətə getmişdi. Odur ki,
evdə tənha yaşayırdı.
Bir gün Mosu qağa arvadına deyir:
– Ay arvad, xeyli vaxtdır ki, Nüsrət kişi gözə
dəymir. Bəlkə başında bir qəzavü-qədər var.
Arvad deyir:
– Vallah nə bilim, istəyirsənsə bir evlərinə baş
çəkək.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Onlar birgə Nüsrət gilə gəlirlər. Baxırlar ki, kişi
arıqlayıb lap əldən düşüb. Bunu görən Mosu qağa
çölə çıxır və kəndin ağsaqqallarını bir yerə yığıb
deyir:
– Həzərat, kəndimizin ağsaqqalIarından biri
Nüsrət kişi ağır vəziyyətdədir. Ona maddi və
mənəvi dəstək vermək hər birimizin borcudur.
Ona görə də hesab edirəm ki, onu öhdəmizə götürməli və hər gün birimiz maddi dəstək göstərməliyik.
Mosu qağanın bu təklifini hamı bəyənir və öz
dəstəklərini göstərməyə başlayırlar. Artıq bir-iki həftədən sonra Nüsrət kişi əməlli-başlı dirçəlməyə başlayır.
Növbəti günlərin birində Mosu qağanın arvadı yağlı bir xəngəl bişirib böyük bir boşqaba yığır
və Nüsrət kişiyə pay aparır. Xəngəli ləzzətlə yeyən
Nüsrət kişi buğlarını silib gülə-gülə deyir:
– Vallah yeməli xəngəldi, ancaq aş olsaydı bundan da yaxşı olardı…
ATA DE, YAPIŞ ONDAN
Sərsəm bir gənc Mosu qağadan soruşur:
– Dayıcan, əgər anamla oynaşını bir yerdə tutsam, oğraca nə edim?
Mosu qağa çəlimsiz oğlana baxıb gülür:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Nə edəcəksən? Əgər görsən ki, ananın oynaşına gücün çatası deyil, ata de, bərk-bərk yapış
ondan!
ATANA LƏNƏT, YETİM
Azərbaycanda kolxoz quruculuğunun ilk illərində yeni xain və satqınlar peyda olmuşdu. Onlar
bir tula payına nəinki yadları, hətta yaxınlarını da
tutdurmaqdan çəkinmirdilər. Qulaqlarını şəkləyib
camaatın içərisində sakit-sakit gəzib dolaşır, kiminsə dilindən hökumət əleyhinə bir kəlmə eşidən kimi, xəlvəti yollarla NKVD-yə məlumat ötürürdülər. Belələrindən biri də sakinlər arasında
Yetim ləqəbi ilə tanınan biri idi. Zahirən çox fağır
görünən və camaatın da yazığı gəldiyi bu adamın
satqınlıqla məşğul olması heç kimin ağlına da gəlməzdi. Gecələr kəndin neçə-neçə ziyalılarını qara
rəngli maşına basıb rayon mərkəzinə aparır, oradan da gedər-gəlməzə göndərirdilər. Hamı da xoflanırdı ki, bu NKVD deyilən faşist təşkilatının yerin altından da, üstündən də xəbəri var. Daha heç
kimdən şübhələnmirdilər...
Bir gün şəxsi işi ilə əlaqədar rayon mərkəzinə
səfər edən Mosu qağa, axşam tərəfi evə qayıtmaq
üçün, özünü birtəhər kəndə gedən sonuncu avtobusa çatdırır. Kəndləri böyük olduğundan, avto~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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bus sərnişinləri evlərinin tuşunda düşürə-düşürə
kəndin aşağı tərəfindən girib, yuxarısından çıxırdı. Yuxarı başa çatanda, avtobusda tək qalan Mosu
qağa oturacaqların arasındakı ağzı bağlı dolu
meşoğun üstündən tullanıb yerə düşəndə görür
ki, sürücü öz kabinəsindən salona keçdi. Kənardakı iri ağacın arxasına çəkilib gözaltı izləyəndə görür ki, sürücü ayaq altına atılmış iri meşoğun ağzını açdı. İçərisindən sıçrayıb çıxan Yetim devikmiş
halda yerə düşdü. Avtobus gedəndən sonra, Mosu
qağa Yetimə yaxınlaşıb soruşur:
– Ə Yetim, meşoğun içində niyə uzanmışdın?
Yetim müxtəlif bəhanələrlə nə qədər and-aman eləsə də, Mosu qağanı mövzudan yayındıra
bilmir. Əlacsız qalaraq, yaltaqlanıb yalvarır:
– Mosu qağa, qurbanın olum, məni çevir balalarının başına! Sən bu sirri açsan, camaat məni
daş-qalaq edər.
Mosu qağa onun yaxasından yapışıb iri tut ağacının gövdəsinə çırpır. Səs-küyə toplaşan adamlar
onları aralayıb nə baş verdiyini soruşurlar. Hətta
Yetimə əl qaldırdığına görə Mosu qağanı qınayırlar da. Mosu qağa hirsini boğa bilmir:
– İndiyə qədər ziyalılarımızın əlli-ayaqlı gedib,
geri qayıtmamasının səbəbkarı bu satqın köpək oğludur. Rayondan kəndə sərnişinlərin ayaq altına uzadılmış meşoğun içində gəlib. Özüm gözlərimlə görmüşəm.
Sən demə NKVD-yə iş verən imiş bu suka.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Camaat Yetimi yaxşıca kötəkləyib qovurlar.
Onun ardınca baxan Mosu qağa üç kəlmə ilə hirsini soyudur:
– Atana lənət, Yetim!
AY MONQOL, YENƏ YUMURTA?
Bir ara nəşriyyat evində çapçı vəzifəsində çalışan Mosu qağa naharı həmişə bir jurnalist dostu
ilə edərdi. Hər gün də əsasən yumurta yeyərdilər.
Ancaq bir dəfə qayqanaq, bir dəfə isə soyutma bişirərdilər.
Günlərin birində başqa dostu Mosu qağaya bir
şüşə tut arağı hədiyyə edir. O da öz növbəsində
jurnalist dostuna zəng edir:
– Qardaş, mənə bir şüşə tut arağı bağışlayıblar.
Yeməyə yaxşı bir şey al gətir, boğazımızı yaşlıyaq!
Jurnalist deyir:
– Vallah, ay Mosu qağa, üçcə manat pulum var,
onun da ikisi siqaret puludu. Qalan bir manata da
yalnız beş-altı yumurta düşür. Alım gətirim?
Dostunun bu sözlərini eşidən Mosu qağaya
sanki iynə batırırlar. Odur ki, özündən asılı olmayaraq qışqırmağa başlayır:
– Ə, monqolun biri monqol, yenə yumurta?
Vallah, hər gün yumurta yeməkdən, axırda cücə
çıxardacağıq.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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AY SƏNİ NƏNƏ,
DEYİRƏM AXI!..

Mosu qağa gənc çağlarında hər gün nahar vaxtı dörd yuxa çörək yeyərdi. Günlərin birində nə
qədər çalışsa da, iki yuxadan artıq yeyə bilmir.
Qonşu otaqda olan nənəsini çağırıb deyir:
– Nənə, deyəsən möhkəm xəstələnmişəm axı.
– Niyə, qadan alım, haran ağrıyır?
– Bilirsən nənə, mən hər gün naharda dörd
yuxa çörəyi yeyirdim. Ancaq bu gün iştaham ikisindən artığını çəkmədi.
– Bıy, başıma xeyir, bala! Vallah, sənə demək
yadımdan çıxıb. Qadan alım, bəs bilmirsən, çörək
bişirdiyim sacı dəyişmişəm?
– E.., ay nənə, mən deyirəm ki, xəstələnmişəm,
sən isə sacdan danışırsan. Axı, bunların bir-birinə
nə dəxli var?
– Var, bala, var. O gün Sumqayıtdan bir nəfər
gətirib böyük sac satırdı. Birini də mən aldım. İndi
əvvəlki kündələrin ikisindən bir yuxa çörəyi bişirirəm. Yəni biri ikisinə bərabərdir.
Mosu qağa gülüb deyir:
– Ay səni nənə, deyirəm axı!..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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AYAQLARIMIN ARASINI ÖLÇ

Bir gün Mosu qağa kolxoz partiya təşkilatının
katibi seçilir. Yeni iş otağına daxil olanda, orada
bəzi yenidənqurma işləri gördürmək qərarına gəlir. Kolxozun təsərrüfat müdirini çağırtdırır və iki
əlini geniş açaraq divara qoyub deyir:
– Ölç görək, neçə santimetrdir?
Təsərrüfat müdiri yeni katibə xoş gəlmək üçün
soruşur:
– Yoldaş katib, əllərinizin arasını ölçüm?
Mosu qağa əllərini divardan götürərək, ayaqlarını aralayıb deyir:
– Yox, ayaqlarımın arasını ölç!
AYAQQABIMI
BİRİNCİ MƏRTƏBƏDƏ SOYUNMUŞAM
Mosu qağa kiçik qızını götürüb şəhərdəki qohumugilə qonaq gedir. Beşinci mərtəbədə yerləşən mənzilə çatıb zəngin düyməsini basır. Qapı
açılır və ev sahibləri onları mehribanlıqla qarşılayırlar. Mosu qağa içəri keçmək üçün ayaqqabılarını çıxaranda qızının ayaqyalın olduğunu görüb
təəccüblə soruşur:
– A bala, bəs sənin ayaqqabıların hanı?
Qız deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Ata, mən ayaqqabılarımı birinci mərtəbədə
bloka daxil olanda soyunmuşam.
AYAQYOLUNDA PARTLAYIŞ
Mosu qağa şəxsi istifadə üçün BMV markalı işlənmiş bir avtomobil alır. Xeyli müddət işlətdikdən
sonra avtomobildə nasazlıqlar yaranmağa başlayır. Hətta elə olur ki, maşın bəzən Mosu qağanı
yarı yolda da qoyur. Bir neçə dəfə maşınını ustalara yoxlatdırsa da, nasazlığın çarəsini tapa bilmir.
Nəhayət ustalardan biri deyir ki, maşının mühərriki sökülüb yenidən yığılmalıdır. Mosu qağa ondan xahiş edir ki, gəlib maşını öz həyətində təmir
etsin. Usta razılaşır. Növbəti gün səhər tezdən işə
başlayırlar. Usta mühərriki söküb, nasaz detalları
müəyyənləşdirir. Sonra isə siyahı tutur və Mosu
qağaya verib deyir:
– Dükanlarda satılan avtomobil hissələri keyfiyyətsiz olur. Yaxşı mal tapmaq üçün mütləq BMV
servisin “ölüxana”sına getmək lazımdır.
Usta Mosu qağanı dediyi ünvana göndərir. O da
lazım olan hissələri tapıb gətirir. Alınmış hissələr
qəzaya düşmüş avtomobillərin üstündən açıldığına görə, çirkdən-pasdan təmizlənməsinə ehtiyac
yaranır. Usta bir ləyənin içinə xeyli benzin töküb
hissələri
yuyub təmizləyir. Sonra isə Mosu qağaya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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çirkli benzini uşaqların əlləri çatmayan kənar bir
yerə atmağı tapşırır. Mosu qağa da çirkli benzini,
uşaqlar görməsin deyə xəlvətcə aparıb, ən təhlükəsiz yer hesab etdiyi, həyətdəki ayaqyolunun
deşiyinə tökür.
Axşama yaxın işin yekunlaşdığı ərəfədə bir
dostu Mosu qağaya baş çəkmək üçün onlara gəlir. Bir az ordan-burdan hal-əhval tutan dostu pıçıltıyla ayaqyolunun yerini soruşur. Mosu qağa
göz-qaşla həyətdəki ağacların arasında güclə görünən ayaqyolunu göstərir. Dostu ora gedir. Təqribən on dəqiqədən sonra ayaqyolunda partlayış
baş verir. Mosu qağa baxır ki, dostu şalvar dizində,
təşviş içində onlara tərəf qaçır. Onu birtəhər saxlayıb deyir:
– A kişi, eyibdir, arvad-uşaq görər axı! Şalvarını yuxarı çək, danış görüm nə olub!
Dostu birtəhər özünü ələ alıb deyir:
– Vallah, heç özüm də bilmirəm ki, nə olub. Tualetdə çöməlmişdim. Bir siqaret yandırıb çəkdim
və kötüyünü ayaqyolunun deşiyinə atdım.Elə bu
vaxt güclü partlayış baş verdi. Məni arxadan elə
itələdi ki, heç şalvarı yuxarı çəkmək də yadıma
düşmədi. Yəqin ki, qonşulardan görən oldu. Bundan sonra camaatın içinə necə çıxacam?
Mosu qağa işin nə yerdə olduğunu anlayıb gülür:
– Ay dostum, axı sənə kim deyir ki, ayaqyolunda
siqaret çək! Mən bilsəydim ki, sən bu qədər
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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huşsuzsan, bayaq detalları yuduğumuz çirkli benzini ayaqyolunun deşiyinə tökməzdim.
AZ, ŞALVARIMLA NƏ İŞİN VAR?
Xeyli vaxt idi ki, başı işə çox qarışan Mosu
qağa dostları ilə görüşə bilmirdi. Bir gün işlərini
sahmana saldıqdan sonra, evə dönən Mosu qağa
yolüstü bir dostuna baş çəkmək üçün onun evinə
dönür. Onu mehriban qarşılayan dostunun arvadı evə dəvət edir. Ancaq içəri daxil olanda məlum
olur ki, dostu evdə yoxdur. Mosu qağa geri qayıtmaq istəyəndə qadın deyir:
– Narahat olma, ay Mosu qağa, sən bir fincan
çay iç! Onsuz da ərimin işdən gələn vaxtıdır, harda
olsa indilərdə gəlib çıxar.
Mosu qağa əyləşib dostunu gözləməyə başlayır. Ev sahibəsi mətbəxdən bir fincan çay süzüb
gətirir və masanın üstünə qoyur. İsti otaqda qonağın gödəkçəli oturduğunu görən qadın təntiyib
soruşur:
– Tərləyərsən e.., ay Mosu qağa, niyə şalvarını
soyunmursan?
Qadının çaşıb belə dediyini anlayan Mosu qağa
gödəkçəsini çıxara-çıxara gülür:
– Az, mənim şalvarımla nə işin var?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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AZ, TA ALMAQ NECƏ OLUR

Mosu qağanın köhnə tanışlarından olan Nazlı xanım, onunla bir yerdə mehriban olduğu vaxt
soruşur:
– Ay Mosu qağa, bu qədər ki, məni çox istəyirsən, bəs niyə almırsan?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Az, ta almaq necə olur? Hər dəfə bu sözü
təkrarlayırsan, heç bilmirəm bundan yaxşı almaq
nəyə deyirsən?
AZƏRBAYCAN BRAZİLİYANI
UDAR
Futbol azarkeşi olan Mosu qağadan bir gün soruşurlar:
– Azərbaycan yığması Braziliyanı uda bilərmi?
Mosu qağa təhərini pozmadan deyir:
– Əlbəttə uda bilər.
– Bu necə ola bilər?
– Braziliyalılara Ermənistanın formasını geyindirsəz, bu mümkündür.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BANKA MƏSƏLƏSİ

Qonşu qadınlar həmişə həyətə toplaşıb müxtəlif mövzularda söhbətləşirlər. Bir gün söhbət soyuqdəymə xəstəliyinin qarşısını almaq üsullarından düşür. Qadınlardan bəzisi zoğal mürəbbəsinin,
bəzisi gilənar mürəbbəsinin, bəzisi isti vanna qəbul etməyin, digəri belə yod çəkməyin və s. xeyirli olduğunu bildirirlər. Mosu qağanın arvadı isə
belə banka qoymağın xeyirindən elə ağız dolusu
danışır ki, o biriləri də onun dediyi ilə razılaşmalı
olurlar. Qadınların bəziləri deyir ki, mənim belimə
bankanı anam qoyur, digərləri isə ya qızının, ya da
bacısının onu bankaladığını bildirirlər. Mosu qağanın arvadının nədənsə daha dinmədiyini görən
qadınlar soruşurlar:
– Ay qonşu, bayaqdan banka-banka deyə –
deyə bizə danışmağa imkan vermirdin! İndi sənə
nə oldu ki, birdən susdun?
Mosu qağanın arvadı özünə məxsus belə cavab
verir:
– Ay bajı, vallah mənə həmişə Mosu qoyur.
BAŞINA SU TÖKÜN AYILSIN
Günlərin birində Mosu qağa nağaraçalan kimi
aşıqlarla birlikdə qonşu rayonun bir dağ kəndində
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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toy şənliyində iştirak edirmiş. Hökumətəm!– deyə
yerə-göyə sığmayan çəlimsiz sovet sədri istədiyi
adamı sillələyir, üzünə qayıdanı isə milisə verib
hökumətə əl qaldıran adam kimi içəri basdıracağı ilə hədələyirmiş. Məclisin qızğın çağında sovet
sədri gözlənilmədən nağaraçıya yaxınlaşıb onun
enli sifətinə yağlı bir sillə çəkir. Mosu qağa da tənbəllik eləmədən əlindəki nağara çubuğuyla sovet
sədrinin peysərinə necə zərbə endirirsə, yazıq bu
gün ölmüsən-bildir ölmüsən, şəlpə kimi sərilir
yerə. Aləm dəyir bir-birinə. Toy əhli əl-ayağa düşür. Bəziləri də Mosu qağaya yaxınlaşıb soruşurlar:
– Ay kişi, sən qurd ürəyi yemisən? Sovet sədrini vurmaqdan, tutulmaqdan qorxmursan? Ölüb
eləsə neyləyəcəksən?
Mosu qağa əhvalını heç pozmadan deyir:
– Bizim tayfanın nə sovet sədrindən, nə də
uzunqulaq itdən qorxusu yoxdur. Sədriniz də ki,
ölən deyil. Başına su tökün ayılsın!
BELƏ QƏŞƏNG OĞLANIN
ANASI DA GÖYÇƏK OLAR
Bölgələrdə üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar şəhərdən gəlmiş alim-aqronom
kolxoz iclasında çıxış edib, taxıl sahələrinin üzüm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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çülüklə əvəzlənməsinin səmərəsindən danışır.
Kənd adamlarının çoxu bu təklifə etiraz edərək
səs-küy salır. Hətta bir neçə adamı iclası pozmaq
adıyla çölə çıxarırlar. İclasın sədri sonda üzünü
zala tutub soruşur:
– Kimin sualı var?
Mosu qağa söz alıb deyir:
– Bilmək istəyirəm ki, yoldaş alimin anası sağdırmı?
Alim-aqronom özü cavab verir:
– Bəli sağdır, ağsaqqal! Ancaq bunun məsələyə
nə dəxli var?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Heç, Allah ananızın canını sağ eləsin! Fikirləşdim ki, yəqin sizin kimi qəşəng oğlanın yaxşı
göyçək anası olar.
BƏS BU KÖPƏK QIZI DEYİRDİ Kİ,
SABAH QAYIDACAM
Mosu qağa ilə qonşuluqda yaşayan dul qadın
arasında bir müddət isti münasibət yaranır. Bundan şübhələnən arvadı məsələni dəqiqləşdirmək
üçün ərini güdmək qərarına gəlir. Bu məqsədlə
bir gün səhər yeməyindən sonra arvad deyir:
– Ay kişi, ola bilsin ki, sən işdən qayıdanda mən
evdə olmayım. Bacım səhər-səhər zəng eləmişdi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ki, anam xəstələnib. Odur ki, nahardan sonra mən
anama baş çəkməyə gedəcəm.
Mosu qağa deyir:
– Eybi yox arvad, sən get! Bəlkə axşam tərəfi
mən də gəldim.
Ərinin işdən gələcəyi vaxt arvad evin işıqlarının hamısını söndürür. Pəncərənin pərdəsinin
arxasında durub ərinin hərəkətlərini izləməyə
başlayır. Axşamçağı Mosu qağa həyətə daxil olur.
Evin işıqlarının yanmadığını görüb elə bilir ki, artıq arvadı evdə yoxdur. Sevinə-sevinə qonşudakı
məşuqəsi gilə gedir. Sevgililər bir fincan çay içdikdən sonra bir-birinə sarılırlar. Elə bu vaxt arvadı
gəlib qapını döyür:
– Qapını açın! Dədəmin göru haqqı ananızı ağladacam.
Arvadının səsindən diksinən Mosu qağa əllərini dizlərinə çırpır:
– Vay dədəm vay, bəs bu köpək qızı deyirdi ki,
sabah qayıdacam.
BƏS DEYİRDİN QOCASAN
Bir dəfə Mosu qağa şəxsi işlə əlaqədar rayondan Bakıya gəlir. İşini həll edib qurtaranda görür
ki, artıq qaranlıq düşüb. Odur ki, o dövrdə dəbdə
olan “Bakı” mehmanxanasında gecələmək qərarı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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na gəlir. Pasportunun arasına bir onluq qoyaraq
administratora yaxınlaşır və gülümsünüb deyir:
– Xanım-qız, zəhmət olmasa mənə bir lyuks
otaq verin!
Mosu qağanın müraciət formasından feyziyab
olan administrator xanım, ondan minnətlə pul qoparmaq məqsədilə nazlana-nazlana deyir:
– Elə indicə 3-cü mərtəbədə iki nəfərlik bir
lyuks otağımız boşalıb. Onu sizə verərəm.
– Əlbəttə, çox sağ olun! Ancaq mən tək qalacam.
Mosu qağanı duyğulu və imkanlı kişi hesab
edən administrator pasportu ondan alıb sənədləşdirəndən sonra deyir:
– Daha nə qulluğunuz olsa, çəkinmədən deyin!
Bizdə hər cür xidmət var.
Mosu qağa xanımın telefon nömrəsini götürüb
sevincək deyir:
– Baş üstə, qoy yerləşim, sonra nə lazım olsa,
zəng edib sizə bildirərəm!
Mosu qağa liftlə 3-cü mərtəbəyə qalxır. Xidmətçilər onu yerbəyer edəndən sonra kişi bir xeyli dincini alır.
Gecə saatlarında Mosu qağa mərtəbə xidmətçisinin köməyilə elə otaqdaca süfrə açdırıb üstünə
hər cür təamlar düzdürür. Hətta spirtli içki ilə bərabər bir buket gül də gətirtdirir. Hər şey hazır
olandan
sonra administratora zəng edir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Gözəl xanım, sizi narahat edən Mosu qağadı.
Sizə yaxşı bir sürprizim var. Zəhmət olmasa imkan
varsa mənim otağıma qalxardınız.
– Yaxşı, bir azdan sizə baş çəkərəm.
Bir azdan administrator otağa daxil olub güləgülə soruşur:
– A.., bu nə dəmdəsgahdı belə?
Mosu qağa gül buketini götürüb təmtəraqla
xanıma təqdim edir:
– Bu dəsgahı sizinçün təşkil eləmişəm. Bu gecə
qonağımsınız.
Xanım özünü ciddi göstərməyə çalışır:
– Siz nə danışırsınız? Bu mümkün deyil! Axı
mən iş başındayam.
Mosu qağa onun əlini tutub öpür:
– Ay gözəl, həyatda mümkün olmayan şey yoxdu!
– Siz nə gözəl-gözəl salmısınız e.., mənim adım
Sevadır.
– Lap yaxşı, gözəllər gözəli Seva xanım nə buyursa, onun qulluğundayam.
– Eybi yox, mən kabinetimdə işçilərimdən birinə tapşırıq verib gəlirəm. Ancaq yaxşı qulluq
göstərməsən vay halına! Bir də ki, sən qoca kişisən axı. Sənin nə kəramətin ola bilər ki, mənim
kimi gənc xanımın öhdəsindən də gələ biləsən?
– Narahat olma, Seva xanım, biz tərəfin kişiləri
nə
qədər qoca olsa da, dəyər min cavana. Sənə elə
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qulluq göstərəcəyəm ki, heç vaxt dadı damağından getməyəcək!
Seva xanım aşağı düşüb, on dəqiqədən sonra
qayıdır. Yemək-içmək başlayır. Keflənəndən sonra
Seva haqq-hesabını əvvəlcədən alır. Və ən nəhayət
iş gəlir əsas məsələyə. Başlayırlar eyş-işrət oyununa. Heç beş dəqiqə keçməmiş Sevanın qışqırığı
otağı başına götürür:
– Vay mama, bu nədi belə? A kişi məni burax,
dözə bilmirəm axı!
Mosu qağa isə xırıltılı səslə kəhildəyir:
– Az, köpək qızı, di dur qabağımda! Bəs deyirdin qocasan..!
BƏS MƏNİM ÖLÜMƏ NƏ QALDI
Mosu qağa hərbi xidmətdən qayıdandan bir
müddət sonra, anası dünyasını dəyişir. El-oba,
kənd camaatı, yaxın-uzaq qohum-əqraba, dost-tanışlar onun hüzr mərasiminə toplaşırlar. Mosu qağaya və ailə üzvlərinə başsağlığı verməklə dərdinə
şərik olur, mərhuməyə Allahdan rəhmət diləyirlər.
Ailənin yaxınları hüzr yerinə təşrif buyuranları ,
həyətdə qurulmuş çadırlarda yerbəyer edirlər.
Məclisin baş tərəfində əyləşən molla isə məclisə
yeni daxil olanları “Fatihə” surəsi oxumaqla qarşı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

layır, arabir dini misallar çəkir. Nəhayət günortaya
yaxın molla üzünü məclisə tutub deyir:
– Ay camaat, hamınız xoş gəlmisiniz! Ancaq
yaman səs-küy salırsınız. Sakitliyə əməl edin ki,
mərhumənin ruhuna bir ağız QURAN kəlamları
oxuyum!
Hamı sakitləşir. Ancaq mollanın müraciət tərzi nə məclis iştirakçılarının, nə də Mosu qağanın
xoşuna gəlmir. Molla “Yasin” surəsini oxuyub qurtarandan sonra, müqəddəslərin adlarını bir-bir
sadalamaqla salavat çevirməyə başlayır:
– Oxuduğum QURANdan, etdiyim dualardan
hasil olan savabdan müqəddəs Peyğəmbərimiz
Həzrəti Mühəmməd (s.ə.v)-in və onun ailə üzvlərinin ruhlarına hədiyyə edirəm. Onların ruhlarına
bir salavat! Allahümməsəlli əla Mühəmmədin və
Ali Mühəmməd!
Hamı mollanın hərəkətlərini və dediklərini
təkrar edir. Molla davam edir:
– Bütün müqəddəs Peyğəmbərlərin və onların
ailə üzvlərinin ruhlarına hədiyyə edirəm. Onların
ruhlarına bir salavat!
Hamı salavat çevirir. Molla davam edir:
– Bütün on iki imamlarımızın və onların ailə
üzvlərinin ruhlarına bir salavat!
Yenə də hamı təkrar edir.
– Dünyasını dəyişmiş bütün müqəddəs seyid
və
seyidələrimizin, habelə onların ailə üzvlərinin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ruhlarına bir salavat!
Küçələrdə dəfələrlə dilənçi, falabaxan seyidlərə rast gəlib həmişə onları qınayan Mosu qağa
mollanın son sözlərinə daha dözə bilməyib hirslənir:
– Əşi, bu gün mənim anam dünyasını dəyişib
e..! Cəmi-cümlətanı bir “Yasin” surəsi oxumusan,
onun da savabını küçəbəküçə gəzib fala baxan,
dilənçi, fırıldaqçı seyidlərin ruhlarına hədiyyə
edirsən. Bəs mənim rəhmətə gedən anama nə qaldı?
BƏS ONLARI NECƏ QÜSULLAYIRSAN
İstidən bərk susamış Mosu qağa işlədiyi dükanın yaxınlığında mollalıqla məşğul olan qadının
həyətindəki su quyusundan su içib çıxarkən, molla qadın ondan soruşur:
– Mosu qağa, burda nə gəzirsən?
– Su içirdim. Olmaz, bəyəm?
– Heç, sən həmişə içkili olursan də.., gərək
qabları qüsullayam ki, təmizlənsin.
Mosu qağa ona baxıb gülür:
– Ay molla xanım, sən camaatı aldada bilərsən.
Daha Allahı da aldada bilməzsən ki.
– Ədə, əstəğfürullah de, mən indiyədək kimi
aldatmışam ki?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

32

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mosu qağa gülümsəyir:
– Az, daha mənə də yox də.., gündüzlər namaz
qılırsan, axşamlar isə “zastava”nın rusları ilə donuz konservası yeyib kefə baxırsan. Bəs onları
necə qüsullayırsan?
BƏS PALATKA HANI?
Göy-göl tərəfə istirahətə yollanan Mosu qağa,
orada qarşılaşdığı bir dostu ilə təbiətin qoynunda yaxşıca yeyib-içirlər. Sonra elə oradaca palatka
qurub yatırlar. Gecə yarısı təsadüfən yuxudan ayılan Mosu qağa dostunu oyadır:
– Ə, yuxarı bax gör nə görürsən!
Dostu yan üstə çevrilib mızıldanır:
– Əşi, qoy yataq də..!
Mosu qağa dostunu dümsükləyib bir də təkid
edir:
– Ay evi yıxılmış, bir yuxarı baxsana!
Dostu çevirikib yuxarı boylanandan sonra deyir:
– Göydə ay-ulduzdan başqa heç nə görmürəm
axı.
Mosu qağa qəhqəhə çəkir:
– Ə, nə ay-ulduz, bəs palatka hanı? Sən öl, palatkanı oğurlayıblar.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BIR AZ DA HAVADA OYNAYIN

Bir gün Mosu qağa təyyarə ilə bir şəhərdən
digər şəhərə uçurmuş. Uçuş zamanı sərnişinlər
oxuyub-oynamaqla rəqs edə-edə şənlənməyə
başlayırlar. Səs-küydən zinhara gələn pilot Mosu
qağanı kabinəyə çağırıb deyir:
– Ay qağa, axı bura atılıb-düşmək yeri deyil.
Sən bunları sakitləşdirə bilərsənmi?
Mosu qağa “okey” deyib keçir sərnişinlərin yanına. Nə deyirsə, səs-küy birdən kəsilir. Pilot Mosu
qağaya təşəkkür edib soruşur:
– Ay Mosu qağa, sən onlara nə dedin ki, səslərini kəsdilər?
Sinəsini qapan xoruzu kimi qabardan Mosu
qağa deyir:
– Əşi, heç nə, sadəcə qapını açıb onlara dedim
ki, indi də çıxın, bir az təmiz havada oynayın!
BİR DILĞIR GƏLİB BURA
Mosu qağa sovet ordusunda hərbi xidmətə
başladığı ilk günlərdən birində bir sutkalıq alay
növbətçisi təyin edilir. Rus dilində “tuda-suda”dan
başqa heç nə danışa bilməyən gənc əsgər tez-tez
tumbonun üstündən asılmış “Hərbi qaydalar” cədvəlinə nəzər salır və alaya gələn zabitlərə məruzə
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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qaydasını əzbərləməyə çalışırdı. Axşama yaxın
polkovnik rütbəli hərbi hissə komandiri əsgərlərin vəziyyətini yoxlamaq məqsədilə kazarmaya
daxil olur. Kapitan və mayor paqonlarıdan başqa
digər rütbələri tanımayan Mosu qağa “farağat” vəziyyəti alır və alaya “qalx!” komandası verəndən
sonra üzünü polkovnikə tutub məruzə edir:
– Tovariş kapitan...
Əsgərin rütbəni düz demədiyini görən polkovnik “olmadı!” komandası verir. Əsgər bir az duruxsulanıb yenidən məruzə edir:
– Tovariş mayor...
Komandir təkrarən “olmadı!” komandası verir.
Əsgər fikirləşir ki, mayor paqonunda bir iri ulduz
olur. Bu zabitin paqonunda isə üç iri ulduz var.
Odur ki, qəlbində “ya qismət” – deyib təkrar məruzə edir:
– Tovariş üçqat mayor...
Gözləri bərələ qalmış komandir bu dəfə hirslə
qışqırır:
– Olmadı! Bu çurbanı öyrətməmiş bura kim
qoyub?
Çurbanın təhqiramiz söz olduğunu anlayan
Mosu qağa da hirslənib şeirlə cavab verir:
– Rota, farağat!
Bir dılğır gəlib bura,
Bağırır ora-bura.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rütbəsini bilmirəm,
Gətirib məni zara.

1:0 DİREKTORUN XEYRİNƏ
Bir ara rayon Maarif Şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışan Mosu qağa 14 məktəbə nəzarət
edirdi. Bir gün kənd orta məktəblərindən birinə
reydə çıxan Mosu qağanı məktəbin direktoru
təmtəraqla qarşılayır. İnspektor bildirir ki, dərslərin tədrisi ilə maraqlanır. Direktor onu ən aktiv
müəllimlərdən birinin dərsində iştirak etməyə
dəvət edir. İnspektor isə bildirir:
– Elə direktorun öz dərsindən başlasaq yaxşıdır.
Direktor da məcbur olub onunla birgə dərs dediyi sinfə daxil olur və hətta şagirdlərin davamiyyətini yoxlamadan birbaşa inspektorun təqdimatına başlayır:
– Əziz və hörmətli uşaqlar, bu gün bizim məktəbdə toy-bayramdır. Belə ki, respublikanın ən tanınmış, görkəmli pedaqoqlarından biri olan Mosu
qağa bizə təşrif buyurub. Gəlin, qonağımızı ürəkdən alqışlayaq!
Direktor yalnız bundan sonra qoltuğundakı
jurnalı masanın üstünə atıb, başlayır əl çalmağa. Uşaqlar da istər-istəməz ona qoşulub, sürəkli
alqışlar ucaldırlar. Direktor sözünə davam edir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Qarşınızdakı çox savadlı, mədəni, haqqı
nahaqqın ayağına verməyən, cəsarətli, heç kəsdən qorxub-çəkinməyən, gözü-könlü tox, imanlı-quranlı bir ziyalıdı, qulluq adamıdı. Bu gün o,
öz mübarək qədəmləri ilə bizi yad eləməyə gəlib.
İstəyir ki, işimizlə, təhsilin vəziyyəti ilə yaxından
tanış olsun. Mən də istəyirəm ki, yaranmış fürsəti boşa verməyim. Meydanı verim çox hörmətli
zona inspektorumuza. Növbəti dərsimizi – “Sifətin çoxalma dərəcəsi” mövzusunu o keçəcək sizə.
Mən də sizinlə bərabər oturub heyranlıala onu
dinləyəcəm.
Mosu qağa şagirdlərin yanında direktorun sözünü yerə sala bilmir. Qollarını çırmalayıb başlayır “iş”ə.
Dərsin sonunda direktor Mosu qağanın tərifini lap göylərə qaldırır. Təzə mövzunu şagirdlərə
tam mənimsətdiyinə görə, sürəkli alqışlar altında
ona bir daha təşəkkürünü bildirir.
Sinifdən çıxanda inspektor direktora deyir:
– Ə, sən haqqında deyiləndən də beş-betərmişsən ki. Yəqin, vaxt tapıb bu günkü dərsə hazırlaşa bilmədiyinə görə fənd işlətdin, qonağı qabağa
verdin, eləmi?
Dürektor cavab əvəzinə gülərək inspektorun
qoluna girir.
Mosu qağa da gülümsəyir:
– Neynək, bu dəfə 1:0 direktorun xeyrinə.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BİR ŞAHIYA DA ALMARAM

Mosu qağa ağıl dəlisiymiş. Odur ki, ona bəzən
Dəli Mosu da deyərmişlər. Günlərin bir günü Mosu
qağa kənd məscidində namaza durur. İbadət qurtaranda məscidin mollası mehrabdan Allahın
hüzurunda cümə namazına əvəzsiz qiymət veriləcəyini deyir. Mosu qağa yanındakı qonşusunu
dürtmələyir:
– Qıldığım cümə namazını Allah neçəyə alar,
deyə bilmərəm. Elə namaz qıldım ki, özümə satsalar, bir şahıya da almaram.
BİR VERTALYOT DA BƏSİMİZDİ
Axşam çağı kolxoz klubunda Mərkəzi Komitədən gəlmiş qonağın iştirakı ilə iclas keçirilirdi.
Uzun mühazirə oxuyan qonaq çıxışını başa vuran
kimi kolxoz sədri deyir:
– Kimin hörmətli qonağa sualı və ya təklifi var?
Mosu qağa söz alıb deyir:
– Bizim kolxozun Araz boyunda xeyli əkin sahəsi
var. Gedib– gəlməyə nəqliyyat sarıdan çox çətinliyimiz var. Xahiş edirəm ki, bizim kəndə iki ədəd vertalyot ayrılmasına hökumət köməklik etsin!
Qonaq bu təklifdən çox əsəbiləşir. Bunu görən
kolxoz sədri qonağa yaxınlaşıb deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Əşi, siz ağıllı adamsınız, onun sözünə hirslənməyin! Elə bircə vertalyot verə bilsəniz, bəsimizdir.
Qonaq daha da bərk əsəbiləşib, çıxıb gedir.
BİRCƏ BELƏ ELƏMİŞƏM
Gənc çağlarında həddi-buluğa çatmamış bir
qızı qaçırdan Mosu qağa, dedi-qodu nəticəsində
hüquq-mühafizə orqanlarına düşür. Ona qarşı cinayət işi açılır. İzahat verəndən sonra, and-aman
eləyib nə qədər çalışsa da, müstəntiqlə heç cür dil
tapa bilməyən Mosu qağa ondan xahiş edir:
– Yoldaş müstəntiq, heç olmasa məni prokurorla görüşdür!
Müstəntiq onun xahişini yerinə yetirir. Prokuror Mosu qağanı xeyli sıxışdırır:
– A kişi, sən heç bilirsənmi nə boyda cinayət
törətmisən?
Mosu qağa suala sualla cavab verir:
– Yoldaş prokuror, məgər evlənmək günahdır?Mən heç bir cinayət törətməmişəm. Sadəcə
evlənmişəm.
Prokuror hirslənir:
– Ə, məgər sən bilmirsən ki, azyaşlı qızı qaçırtmaq ikiqat cinayətdir? Bu, həm adam oğurluğudur, həm də həddi-buluğa çatmamış qızı cinsi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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istismara məcbur etməkdir. Sən öl, səni basacam
dama!
Prokuror nə qədər çalışsa da, Mosu qağa günahını boynuna almır ki, almır. Əksinə, özünü avam
yerinə qoyub deyir:
– Yoldaş prokuror, inan ki, mən heç kimi oğurlamamışam. Vallah-billah biz hər ikimizin razılığı
ilə qoşulub qaçmışıq. Onun məndən başqa heç
kimi yoxdur. Yetim qızdır. Bax indi bizə gedib baxsan, görərsən ki, arvadım evdə tək qalıb məndən
ötəri gözünün qorasını tökür. Mən cəhənnəmə,
heç olmasa ona yazığın gəlsin! Xahiş edirəm ki,
gedək evimdə sənə elə bir qonaqlıq verim ki, dadı
damağından getməsin! Xeyir-duamızı da elə sən
verib savab qazanarsan.
Prokurorun hirsi yavaş-yavaş soyuyur:
– Ə, sən ya gicsən, ya da məni ələ salırsan. Cavab ver görüm, qızın bakirəliyini pozmusan, ya
yox?
Mosu qağa şəhadət barmağının ucunu göstərib kəkələyir:
– Ca-canım sənə fəda olsun, yo-yoldaş prokuror, mə-məni bağışla! And olsun sə-sənin o əziz
canına ki, bax-bax bi-bircə be-belə eləmişəm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BİZDƏ DİPLOM ƏSAS DEYİL,
ƏSAS BACARIQDIR

Mosu qağa kolxozda sürücü işləyən vaxtlarda kolxoz sədrindən sifariş alır ki, bəs rayon
Kənd Təsərrüfatı İdarəsindən gələn qonağı rayon
mərkəzinə aparmalısan. Odur ki, maşınını işə salıb kolxoz idarə binasının qabağına sürür. Maşını saxlayan kimi hündür boylu, şax geyimli, şux
yerişli tanımadığı bir şəxs keçib oturur maşının
kabinəsində. Öz-özlüyündə “yəqin qonaq elə budur”– deyə düşünən Mosu qağa heç kimdən heç
nə soruşmadan mühərriki işə salıb rayon mərkəzinə sürür. Yolda nə özü dinib-danışır, nə də qonaq. Beləcə otuz kilometr yol qət edir. Maşını
Kənd Təsərrüfatı İdarəsinə tərəf döndərəndə qonaq deyir:
– O tərəfə yox, sür avtovağzala! Məni Güney
kəndinin yanından keçən marşrut avtobusuna
çatdır!
Mosu qağa qalır mat-məəttəl. Maşını avtovağzala sürür. Düşəndə qonaqdan soruşur:
– Ay qağa, mən heç nə qanmadım e, axı sən
kimsən?
Qonaq deyir:
– Mən Güney kəndinin feldşer-mama məntəqəsinin yeni təyin olunmuş müdiriyəm. Kolxozda
səni göstərdilər ki, rayon mərkəzinə sən gedəcək~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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sən. Mən də gəlib kabinədə əyləşdim, gəldik.
Sən demə qonaq hansısa məsələ ilə bağlı rayondan kolxoza gəlib, tez də geri qayıdırmış. Mosu
qağa elə indicə tanış olduğu feldşerin alnından
öpüb deyir:
– Qardaş, sən bizə hava-su kimi lazımsan. Bizdə həkim məntəqəsinin müdiri yeri boşdur. Gəlsənə elə bizdə işləyəsən.
Feldşer deyir:
– Axı mənim həkimlik diplomum yoxdur.
Mosu qağa gülümsəyir:
– Əşi, bizdə diplom heç bir rol oynamır. Əsas
odur ki, yaxşı vid-fasonun, biliyin və bacarığın
olsun. Sabah kolxoz sədrinin yanına gəl! O, rayonun baş həkimindən xahiş edər, səni bizim həkim
məntəqəmizə müdir təyin etdirər!
BİZƏ BA-BAL-BALAN DEMƏYİN
Xalq arasında baməzə bir kişi kimi tanınmış
Mosu qağanın özünəməxsus bir şakəri də var idi.
Lazım gələndə sanki şeytan vəsvəsəsiylə, cin hökmüylə çox danışan, bir yerdə qərar tutmayan el
fədaisinə çevrilməyi və hətta çətin anlarda vəziyyətdən çıxmağı da bacarardı. Bu məqsədlə bəzən
qəsdən pəltək danışar, bəzən sözdə “r” hərfi əvəzinə “l” deyər, bəzən üçüncü şəxsin adından danı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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şar, bəzən də sözdə-xəbərdə mənsubiyyət şəkilçilərini ümumiyyətlə işlətməzdi. Mosu qağanın
məcazlarından danışanlar onun ləhcəsini, məsəlin dadını, duzunu, şirinliyini qorumaq məqsədi
ilə hətta bir az da üstünə qoyardılar.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində, bir gün rayon enkevedesi (NKVD-sinin rəisi) kolxoz qurulmasına yardım etmək məqsədilə Mosu qağagilin
kəndinə göndərilmişdi. O, camaatı kluba çevrilmiş
kənd məscidinə yığaraq kolxoz quruluşunun üstünlüklərindən, xalqa xeyrindən danışırdı. Stalinsayağı bığ buraxmış, köynəyinin üstündən kəmər
taxıb çiyinlərindən aşırma keçirmiş, belindən tapança asmış bu güc orqanının başçısı, “ellər atası”nın kolxoz qurulmasına dair göstərişini yerinə
yetirməməyin nə ilə nəticələnəcəyini xüsusi vurğulayaraq üzünü camaata tutdu:
– Axı niyə xeyirinizdən qaçırsınız? Kolxoz sizə
torpaq verəcək.
Özgə vaxtı dil-dil ötən camaatın dinmədiyini
görən Mosu qağa bərayi-ehtiyat məcazi danışmaq
qərarına gəldi. Bu məqsədlə yerindən qımıldandı:
– İnanmılıq.
– Kolxoz sizə öküz verəcək.
Yenə dillənən olmadı. Mosu qağa bu dəfə oturduğu yerdən uca səslə pəltəklədi:
– İn-in-inanmılıq!!!
NKVD rəisi hirsindən bığlarını çeynədi. Qır~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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mızı örtüklü masanın üstünə atdığı uzungünlük
kepkasını başına keçirib, tapançasına əl atdı və
qışqırdı:
– Kimdir yoldaş Stalinin əleyhidarı? Qalxsın
ayağa!
Mosu qağa ayağa qalxaraq, yerində bir dövrə
vurub dayandı. Onun pəltək danışığına, əcaib davranışına, qəribə duruşuna, məzəli baxışına diqqətlə nəzər salan rəis daha da coşdu:
– Sabotajçılığına görə bilirsənmi sənə neylərəm?
Hamı qorxu içində ona baxırdı. Mosu qağanın
başını buladığını görən rəis daha da qəzəblənib
bağırdı:
– Dərinə saman təpərəm, səni gedər-gəlməzə
göndərərəm!
Mosu qağa tövrünü pozmadan həm başıyla
təsdiqlədi, həm də dilləndi:
– Bu-bu-buna inanılı-lı-lıq...
Bayaqdan bəri əllərini ağızlarına tutub gülməkdən özlərini güclə saxlayan iclas iştirakçıları
Mosu qağanın son kəlməsinə görə daha dözə bilməyib pıqqıldaşa-pıqqıldaşa şaqqanaq çəkdilər.
Pərtliyindən daha da qəzəblənmiş rəis Mosu qağanı həbs etmək üçün məscidə dörd yandan keşik çəkən milis nəfərlərini haraylayıb, təhqiramiz
göstəriş verdi:
– Götürün bu baranı!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kənd ağsaqqalları isə tez əl-ayağa düşüb rəisə
anlatdılar ki, bəs Mosu qağa dəlidir, onun danışığına fikir verməsin, o həmişə belə zayıllayır.
NKVD rəisi yavaş-yavaş sakitləşməyə başladı:
– Onun bir yiyəsi var, ya yox? Dəlinin belə mötəbər iclasda nə işi var? Onu bura kim buraxıb?
Yox, bu mənə və eləcə də kolxoz quruluşuna qarşı
planlı şəkildə təşkil olunmuş təxribatdır.
Mosu qağanın gedər-gəlməzə göndəriləcəyini
anlayan camaat rəisi onun dəliliyinə inandırmaq
üçün yalandan and-aman elədilər. Hətta məsələnin yoğunlamaması üçün ağsaqqalların him-cimiylə bir-iki qolu zorlu kənd cavanı, milislər işə
qarışmamış irəli çıxdı. Mosu qağanın əl-qolunu
buraraq bayıra çıxardılar. Rəisə və milislərə qandırdılar ki, guya kişi həqiqətən dəlidir. Aparırlar
evlərinə atmağa. Mosu qağa isə cavanların qoltuğunda çapalayır, yalandan əl-qol ata-ata qışqırırdı:
– Allahsız köpəyuşağı, bizə ba-bal-balan (yəni
baran) deməyin, torpaq, öküz vermişkən varsınız!
Beləliklə Mosu qağa özünü dəliliyə vurmaqla
həm NKVD rəisinin təhqirinin cavabını verir, həm
də canını sürgündən qurtarır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BU DA OLSUN TOY “VAĞZALI”MIZ

Zamanın diqtəsiylə müxtəlif dövrlərdə ailə
təminatını layiqincə yerinə yetirə bilmək üçün
müxtəlif işlərlə məşğul olan Mosu qağa bu minvalla bir neçə sənətə yiyələnmişdi. Onun əlindən
gəlməyən iş yox idi. Odur ki, el-oba içində sevilirdi.
Ancaq onun başqa bir şakəri də vardı. Belə ki, Mosu
qağa arvadbazlıqda da ad çıxarmışdı. Sənətkar
kimi iş görmək üçün hansısa bir kəndə çağrılırdısa, işə başlayan kimi fürsətdən istifadə edib həmin
kənddən də özünə ya dul, ya da ərgən bir qadını
gözaltılayıb onunla evlənirdi. Bu minvalla nə az-nə
çox, düz 15 arvad almışdı. Buna görə ağzıgöyçəklər
arxada ona çoxarvadlı Mosu da deyirdilər.
Bir gün Mosu qağanın yeni evliliyinin sorağı
Azərbaycan radiosunun “Arı” satirik jurnalının redaksiyasına da gedib çıxır. Kəndə hay düşür ki, radioda Mosu qağanın sərgüzəştləri barədə veriliş
olacaq. Mosu qağa özü də radionun qabağına keçib
səsini artırır. Aparıcılar Mosu qağanın çoxarvadlılıqda ölkə üzrə rekordçu olduğunu dinləyicilərə
bəyan edə-edə qara zurnada çalınan “Vağzalı” havasını buraxırlar efirə. Qara zurnanın ecazkar səsinin vurğunu olan Mosu qağa oturduğu yerdən
sıçrayıb qalxır ayağa. Oyun havasına qol götürüb
düşür ortalığa. Yeni arvadı yaşmanıb utana-utana
deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ay kişi, ayıbdır axı, görən olar, otur yerində!
Mosu qağa isə süzə-süzə arvadının qabağında
diz ataraq onu da rəqsə çağırır:
– Ayıb nədir ay arvad, Allah ömürlərini uzun
eləsin de! Məni həm bütün ölkə əhalisinə tanıtdılar, həm də sənin xəcalətindən çıxardılar. Axı mən
səni çalğısız gətirmişəm. Qoy bu da olsun bizim
çalğımız, bəy-gəlinlik “Vağzalı”mız. Qalx ayağa!
Dur mənimlə rəqs elə!– deyərək arvadın qolundan tutub onu da ortaya çəkir və oynamağa vadar
edir. Ər-arvad qol-qola girib veriliş boyunca çalınan musiqi sədaları altında şıdırığı rəqs edirlər.
Mosu qağa hətta xoruz kimi qabarıb arvadı otağın
eninə-boyuna xımır-xımır döşləyə-döşləyə deyir:
– Qoy bu da olsun bizim toy “Vağzalı”mız!
BU HEÇ RUSCA YAXŞI BİLMİR
Sərhəd xəttinə yaxın pambıq tarlasında işləyən qadınlar, yaxınlıqdan keçən Mosu qağanı
saxlayıb deyirlər:
– Ay Mosu qağa, deyirlər sən rusca yaxşı danışırsan. O sərhəddə duran əsgərlərdən icazə al, bir
az süpürgə yığaq!
Mosu qağa gülür:
– Yaxşı, sabah özünüzlə oraq-kəndir gətirin!
İcazə alaram , girib yığarsınız.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Səhəri gün beş-altı əli oraqlı-kəndirli arvad
Mosu qağanı qabaqlarına qatıb, gedib çatırlar tikanlı məftillər çəkilmiş keçid qapısına. Mosu qağa
silahlı əsgərə yaxınlaşıb deyir:
– İzdrasti serjant!
Əsgər cavab verir:
– Zdrasti!
Mosu qağa ürəklənir:
– İznaeş, eto jenşinı iz naşeqo selo. Oni xoçet
nimnojka süpürgə sobirat.
Əsgər soruşur:
– Ne ponil vas, çto takoy süpürgə?
Mosu qağa nə qədər fikirləşsə də, süpürgənin
rusca deyilişini yadına sala bilmir. Əsgəri başa
salmaq üçün yerdən bir neçə uzun alaq otu qoparıb, başlayır yeri süpürməyə. Yenə də heç nə anlamayan əsgər başını bulayır ki, yəqin bu dəlidir.
Kənardan maddım-maddım baxan qadınlar Mosu
qağadan soruşurlar:
– Qağa, bu urusu başa sala bildin, ya yox?
Kənd arvadlarının yanında biyabır olmaqdan
çıxış yolu axtaran Mosu qağa əsgərə acıqlı-acıqlı
baxıb deyir:
– Az, gəlin gedək, səhər gələrik! Nə qədər çalışdım, bu zırramanı başa sala bilmədim. Dədəmin
goru haqqı, deyəsən bu heç rusca yaxşı bilmir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BUNLAR O RUSLARDAN DEYİL

Mosu qağa camaat içərisində daim hapa-gopa
basardı ki, bu tərəflərdə rus dilini məndən yaxşı
bilən ikinci bir adam ola bilməz. Ara-sıra da cümlələrinin əvvəl– axırında gah “da”, gah “net” sözləri işlədər, yeri gəldi-gəlmədi “vot tak” deyərdi.
Bir gün Moskva vilayətindən bu tərəflərə geoloji kəşfiyyat aparmaq məqsədi ilə bir dəstə gənc
geoloqdan ibarət ekspedisiya gəlir. Ancaq onların
danışıqlarını başa düşən olmur. Camaat Mosu qağanı köməyə çağırırlar:
– Ay Mosu qağa, onların danışıqlarından nə
özümüz bir şey qanırıq, nə də onları qandıra bilirik. Gör bunlar nə deyirlər?
Mosu qağa da ha çalışır, nə özü bir şey anlayır,
nə də qonaqlara bir şey anlada bilir. Vəziyyətdən
çıxmaq üçün özünü o yerə qoymayıb deyir:
– Yox, balam, bunlar mən görən ruslardan deyil!
BU SİZİN, BU DA SƏDRİNİZİN
Mosu qağa dağ rayonlarından birinin ən ucqar
kolxozuna baş mühasib təyin olunur. O, idarə binasında otaqların sayı məhdud olduğuna görə,
əksəriyyəti gənc xanımlardan ibarət bütün mühasibatlıq işçiləri ilə bərabər iri bir otaqda fəaliyyət
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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göstərirlər.
Bu arada qarın köpü xəstəliyinə tutulmuş
Mosu qağa bunu büruzə verməmək üçün tez-tez
bayıra çıxır, yalnız rahatlanandan sonra içəri qayıdır. Bir həftə bu minvalla işlədikdən sonra, onun
çölə-içəri tez-tez çıxıb-qayıtmasının səbəbi tabeliyində olan işçilərə təsadüfən məlum olur. Ona
görə də xanımlar hər dəfə baş mühasibi görəndə,
nə qədər gizlətməyə çalışsalar da, özlərindən asılı
olmayaraq pıqqıldaşıb gülürlər. Bunu görən Mosu
qağa bir neçə dəfə işçilərinə iradını bildirsə də, bu
yersiz gülüşmənin qarşısını heç cür ala bilmir.
Tabeliyində olan işçilərin bu hərəkətlərini
saymamazlıq kimi qəbul edən Mosu qağa, bundan sonra köp onu incidəndə bir daha çölə çıxmamaq qərarına gəlir. Odur ki, hər dəfə haldan-hala
düşəndə köpünü elə iş otağındaca xaric edib rahatlanır. Xoşagəlməz qoxudan boğulan işçilər hər
dəfə durub bayıra qaçırlar. Mosu qağa da onların
arxasınca qışqırıb otağa qayıtmağı və işə davam
etməyi tələb edir. Bu hal bir neçə dəfə təkrarlanandan sonra, artıq bezən işçilər kolxoz sədrinə
şikayət edirlər:
– Yoldaş sədr, daha belə işləmək mümkün deyil! Xahiş edirik ki, buna bir əlac tapasınız!
Kolxoz sədri gülüb deyir:
– Yaxşı, hələlik siz iş otağınızın qapı-pəncərəsini
açıb havanı dəyişdirin! Mən də bir şey fikirlə~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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şib çarə taparam.
İşçiləri yola salandan sonra sədr daxili telefonla zəng vurub Mosu qağanı kabinetinə çağırır:
– Yanıma gəl!
Baş mühasib durub sədrin iş otağına keçir:
– Eşidirəm, yoldaş sədr!
Mosu qağanı görəndə gülməkdən uğunub-gedən sədr özünü birtəhər saxlayır və onu nə ki, var
danlayıb deyir:
– Hal-hazırda kolxoz idarəsində boş otaq yoxdur. Olsaydı sənə ayrıca otaq verərdim. Odur ki, ya
get müalicə olun, ya da ki, vəzifəni itirəcəksən!
Pərt olmuş Mosu qağa öz iş otağına qayıdır. Sanki atəş açırmış kimi şəhadət barmağını işçilərinə
tuşlayır və dalbadal iki “quş” buraxmaqla deyir:
– Part! -bu sizin, part! -bu da sədrinizin! Mən
getdim.
BUĞ DA İŞƏ YARIYARMIŞ
Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonları ermənilər tərəfindən işğal olunandan sonra Mosu
qağa camaatla birlikdə Biləsuvar rayonu ərazisində salınmış çadır şəhərciklərində məskunlaşırlar.
Burada həyat çox cansıxıcı olduğuna görə Mosu
qağa tez-tez Biləsuvar şəhərinə gedir, idarə-müəssisələrdə iş axtarırdı. Bir gün nəhayət ki, onun
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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bəxti açılır və rayon qəzetində işə düzəlir. Ancaq
çadır şəhərciyi ilə Biləsuvar şəhəri arasında avtobus marşrutu fəaliyyət göstərmədiyinə görə, 45
km-lik bu məsafəni hər gün yol maşınları vasitəsilə çətinliklə gedib-gəlir.
Bir gün işdən evə qayıdarkən Biləsuvardan
çadır şəhərciyi tərəfə gedən bir tanış maşın da
olmur. Nə edəcəyini bilməyən Mosu qağa dayanacaqda çox gözləyib dilxor olur. Nəhayət gün batan
çağı tanımadığı bir “Jiquli” onun qarşısında dayanır və sürücü soruşur:
– Hara gedirsən?
Fikirlər içində itib-batan Mosu qağa dik atılır:
– Çadır şəhərciyinə.
– Gəl otur, aparım!
Yorğun olan Mosu qağa tez maşına əyləşir və
yolboyu xeyli müddət dinib danışmır. Handan-hana sürücü dillənir:
– Qardaş, deyəsən yerli deyilsən.
– Hə, elədir.
– Hansı rayondansan?
– Cəbrayıl rayonundan.
– Qaçqınsan?
Bayaqdan sənlə danışan sürücünü bisavad
kəndli hesab edən Mosu qağa ona tərs cavab verir:
– Xeyr, məcburi köçkünəm.
Müştərinin hirsləndiyini görən sürücü onun
könlünü
almağa çalışır:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Başa düşürəm, sizin üçün çox çətindir. Allah
sizi yurd-yuvanızdan didərgin salanların tifaqın
dağıtsın! Mən nə kömək edə bilərəm?
Mosu qağa bir az sakitləşir:
– Sən sürücü babasan, nə kömək edə bilərsən ki?
Sürücü gülür:
– Avtomobilimlə hara istəsən, apararam.
Bu vaxt onlar birinci çadır şəhərciyinə çatırlar.
Mosu qağa qarşıdakı döngəni göstərib deyir:
– Minnətdaram, o döngədə saxla, düşüm!
– Görürəm ki, əsəbi olsan da, yaxşı oğlansan.
Evin uzaqdadırsa, lap qapına da apara bilərəm.
– Yox, sağ ol, elə burda saxla düşüm!
Sürücü maşını saxlayır. Mosu qağa soruşur:
– Borcum nə qədərdir?
– Heç nə qədər, gedə bilərsən.
– Başa düşmədim, necə yəni heç nə qədər?
– Bax belə, sənin mənə borcun yoxdur.
– Ay qardaş, məgər sən taksi sürücüsü deyilsən?
– Taksi sürücüsüyəm, ancaq səndən pul almıram.
Mosu qağa yenidən hirslənir:
– Əşi, köçkünəm deyə mənə yazığın gəlməsin!
Qiymətini oxu, yol haqqını verim!
– Vallah, mən ona görə pul almamazlıq eləmirəm.
– Bəs nəyə görə məndən yol haqqı almırsan?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sürücü gülüb deyir:
– Ay rəhmətliyin oğlu, heç Koroğludan da pul
almaq olar?
İşin nə yerdə olduğunu indi anlayan Mosu
qağa deyir:
– Deməli məni ələ salırsan?
Sürücü ciddi görkəm alır:
– Allah eləməsin! Ələ salmaq nədir? Vallah,
bütün Azərbaycanda belə buğlu kişi tapmaq olmaz. Mənim eşmə buğ saxlayan kişilərə xüsusi
hörmətim var. Elə Biləsuvardakı dayanacaqda da
diqqətimi çəkən sənin buğların oldu. Fikirləşdim
ki, onsuz da İmişliyə gedirəm, elə bu Koroğlunu
da götürüb yolda tanış olaram. Odur ki, narahat
olma! Tanışlığımız mənim üçün çox xoş oldu.
Sürücünün sözlərindən xoşhal olan Mosu qağa
deyir:
– Yaxşı, onda gedək qonağım ol!
– Yox, indi vaxtım yoxdur. İmişlidə bir dostumun oğlunun toyuna gedirəm. İstəsən səninlə
yenə görüşə bilərik.
Mosu qağa ilə sürücü ünvanlarını bir-birinə
verib ayrıldılar. “Jiquli”nin arxasınca boylanan
Mosu qağa buğunun uclarını eşə-eşə deyindi:
– Maşallah, buğ da işə yarıyarmış!
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BUNDAN BÖYÜK DƏRD
OLA BİLMƏZ

Tələbəlik illərində bir gün küçə ilə gedən Mosu
qağa, kənddən yenicə gəlmiş tanış taksi sürücüsü
ilə qarşlaşıb hal-əhval tutduqdan sonra soruşur:
– Kənddə nə var, nə yox?
Taksi sürücüsü dərindən bir ah çəkib deyir:
– Daha soruşma qardaş, kəndimizin yaman
günüdür!
– Niyə, nə olub ki?
– Daha nə olasıdır ki? Qonşu kənddən səkkizinci
sinif təhsili olan Bəyiş adlı birini gətirib bizim kənddə sovxoz direktoru qoyublar. Zalım oğlunun nə
insafı var, nə də mərifəti. Gələn gündən meşə kimi
bağlarımızı qırdırıb, odun kimi kənara satdırır. Heç
bilmirik neyləyək. Bundan böyük dərd olar?
Fikrə dalan Mosu qağa deyinməyə başlayır:
– Hə.., sən düz deyirsən. Doğrudan da üç elmlər doktoru, on səkkiz alimi olan kənd üçün bundan böyük dərd ola bilməz...
BURA EVDİR, YOXSA İNSTİTUT
Mosu qağa institutda təhsil alarkən, ədəbiyyat
fakültəsinin dekanı onu lap gözümçıxdıya salmışdı. Yerli-yersiz ona irad tuturdu. İş o yerə çatmış~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dı ki, Mosu qağa mümkün olduğu qədər dekanın
gözündən yayınmağa çalışırdı. Ancaq bu, heç də
həmişə alınmırdu.
Mosu qağa bu xoşagəlməz vəziyyətə son qoymaq üçün, novbəti tətildən Bakıya qayıdarkən
dekana bir qoyun cəmdəyi pay gətirir və birbaşa
mənzilinə aparır. Zəngi basır. Dekan qapını açır.
Mosu qağa payı müəllimə verib dillənir:
– Müəllim, xahiş edirəm ki, bu kiçik payı məndən qəbul edəsiniz.
Əvvəlcə üz-gözünü turşudan dekan deyir:
– Payını bir şərtlə qəbul edərəm ki, sən də mənim qonağım olasan.
Mosu qağa dekanın onu sınadığını düşünüb,
imtina edir. Lakin çox çək-çevirdən sonra dəvəti
qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Masaya bal,
yağ və digər təamlar gətirilir. Dekan dəfələrlə təkid etsə də, Mosu qağa yeməkdən boyun qaçırır.
Ancaq dekan yenə də inadından dönmür. Çarəsiz
Mosu qağa bir tikə çörəyə yağ-bal yaxıb yedikdən
sonra əlini süfrədən çəkir. Dekan dillənir:
– Nə oldu, niyə yemirsən?
– Çox sağ olun müəllim, lap çox yedim.
– Bəs niyə çox yedin? Məgər bilmirsənmi ki,
çox yeyənin əli azdan da çıxar?
Dekanın onu sınağa çəkdiyini yəqinləşdirən
Mosu qağa cəsarətlənir:
– Ay rəhmətliyin oğlu, bura evdir, yoxsa insti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tut? Məktəbdə mənə zülm elədiyin azdır ki, evində də sıxma-boğmaya salırsan? Mən tələbə babayam. Bir həsirəm, bir Məmmədnəsir. Nəyim var ki,
nədən də əlim çıxa?
Dekan gülüb deyir:
– Eşitmişdim ki, sən baməzə oğlansan. Sıxışdırırdım ki, görüm həqiqətən beləsən, ya yox. İndi
əmin oldum ki, deyilən kimisən. Daha səninlə işim
yoxdur.
BURA SƏNİN OBYEKTİNDİ, HƏ..?
Bir gün Mosu qağanın yolu Yasamal qəbiristanlığından düşür. Baxır ki, hər cərgənin kənarında bir saqqallı molla keşikçi əsgər kimi dayanıb,
ölüsünə dua oxutdurmaq istəyən müştəri gözləyir. Məzarlığın ortasına çatanda qarşısına çıxan
növbəti molla onu səsləyir:
– Hara belə, ay Mosu qağa?
Mosu qağa yaxınlaşıb diqqətlə baxanda, başına motal papaq qoymuş keçmiş tələbə yoldaşı
Xasməmmədi tanıyır. Hal-əhval tutandan sonra
onu suala tutur:
– Ə, bu nə saqqaldır buraxmısan? Bu nə papaqdır başına keçirmisən? Və ən nəhayət burda
niyə dayanmısan?
Xasməmməd başını aşağı salıb cavab verir:
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– Ay Mosu qağa, vallah uzun müddət işsiz qalmaqdan bezib, din yoluna keçməyə məcbur oldum. “Fatihə” surəsini birtəhər əzbərləyəndən
sonra, gəlib burda bir zülümlə yer tutdum. İndi
mollalıq edirəm.
Mosu qağa ona tərs bir nəzər salıb soruşur:
– Heç olmasa gündəlik nəsə qazana bilirsənmi?
Xasməmməd üzünü göyə tutub deyir:
– Min şükür Xudavəndi-aləmin kərəminə!
Çörək pulu çıxır də...
Mosu qağa gülüb deyir:
– Deməli bura sənin obyektindi, hə?
BÜTÜN DALLAR “ZANİT”DİR
İlk gənclik illərinin dəliqanlı vaxtlarında hazırcavablığı ilə məşhurlaşan Mosu qağaya küçə-bacada bəziləri zarafatla, bəziləri isə paxıllıqla sataşmağa başlayırlar. Onlara özünəməxsus şəkildə
münasibət bildirən Mosu qağanın cavabları bir
çox paxıllarla, hətta dava-dalaşa da səbəb olur.
Ağlı ilə bərabər, əldən də iti olan Mosu qağa çoxlarını şillə-təpiyin altına salır. Müxtəlif vaxtlarda
döyülənlər dərhal milisə şikayət edirlər. Milis də
hər dəfə Mosu qağanın atasını tapıb cərimələyir.
Artıq bu haldan bezən atası bir gün evdə Mosu qağanı
kəskin danlayır:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ay oğul, sən camaatı niyə basıb döyürsən? Bir
insafın olsun! Axı mən milislərə cərimə ödəməkdən artıq müflis olmuşam. Bu nə vaxtadək davam
edəcək?
Mısmırığını sallamış Mosu qağa suala sualla
cavab verir:
– Neyniyim e, ay qağa, mənə qəsdən sataşıb
üzümə qarşı dədəmə söyənlərin cavabını verməyim?
Kişi daha da hirslənib acığını boşaldandan
sonra, yavaş-yavaş mülayımləşir:
– Ə, cəhənnəmə söysünlər. Bundan sonra heç
kimə əl qaldırma! A bala, başını birinin dalına
dürt, qoy biri başını sənin dalına dürtsün və beləcə camaatla dostlaş! Bir də ki, bunun hamısı işsiz
qalmağına görədir. Get kolxoz sədrindən, müavindən, baş mühasibdən iş istə! Təsərrüfatın bir qulpundan yapış! Onda hər şey düzələcək.
Mosu qağa “baş üstə”– deyib evdən çıxır. Fikir
içində gedib çatır dəlləkxanaya. Üzünü bərbərlərdən birinə tutur:
– Ay usta, mənim başımı ülgüclə qırx!
Usta təəccüblənir:
– Mosu qağa, indi hava çox istidir. Başına papaq da qoymamısan. Günəş başını yandırar axı.
Mosu qağa hirslənir:
– Baş mənimdir, özüm bilərəm. Necə deyirəm,
elə
də qırx!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bərbər onun başını sabunlayıb, ülgüclə qırxır.
Mosu qağa ustanın pulunu ödəyib evə qayıdır. Axşam atası işdən qayıdanda oğlunu daz görüb soruşur:
– Yayın bu qaynarında başını niyə bu günə salmısan?
Mosu qağa ciddi görkəm alıb deyir:
– Başımı daz qırxdırdım ki, sənin tapşırıqlarını
yerinə yetirim. Gedib başımı kolxoz sədrinin dalına dürtdüm ki, bəlkə orda mənə bir iş verə. Ancaq başım içəri girən kimi çənəmə bir təpik dəydi.
Baxanda gördüm ki, kresloya yayxanan sədr müavini ikinci təpiyi vurmağa hazırlaşır. Soruşdum ki,
mənə niyə təpik atırsan? Cavab verdi ki, “bura mənimdir, çıx bayıra!” Oradan getdim mühasibatlığa.
Başımı dürtdüm baş mühasibin dalına. Orada da
çənəmə ikinci təpik dəydi. İqtisadçı üstümə bağırdı ki, “rədd ol, bura mənimdir!” Ordan da çıxıb
getdim baş aqronomun yanına. Başımı onun dalına təzəcə dürtmüşdüm ki, üçüncü təpiyi də yedim.
Briqadir qışqırdı ki, “mənim örüşümə niyə girirsən, məgər bilmirsən ki, bura mənimdir?” Beləcə
başımı kimə dürtdümsə, məni qovdular. Gördüm
ki, bütün dallar “zanit”dir. İndi sən boş dal tap,
mən də başımı dürtüm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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CAMAATI YAXŞI HƏRİFLƏYİRSİZ

Bakıda işləyərkən bir gün evə yorğun qayıdan Mosu qağa bir loxma çörək yeyib televizorun
pultunu basır. Kanalları bir-bir çevirib maraqlı
veriliş axtararkən, təzə çıxan reklamlardan biri
onun diqqətini çəkir. Baxır ki, iki mamılımatan cüvanəzən özlərini keçiriblər kəmərə bənzəyən bir
şeyə. O şey də bu caniklərin göbək və arxalarını
tir-tir titrədir. Maraq onu bürüyür ki, görəsən bu
nə aparatdı ki, qızlar həvəslə keçiriblər əyinlərinə.
Yalnız reklamın sonunda anlayır ki, bu kəmərin
adı “Sauna belt”dir. Taxırsan əyninə, səni betonmeşalka kimi titrədib arıqladır.
Bütün yay-payız aylarında “Xırdalan” pivəsi
gillətməkdən qarnı iri tuluğa dönən Mosu qağa sevinir ki, “elə mənə bu aparat lazım idi. Bəlkə onunla arıqlayıb fiquraya düşəm”. Odur ki, reklamda
göstərilən 434-96-44 nömrəli telefona zəng edir.
İncə səsli bir qız Mosu qağanın yaşını, boyunu və
çəkisini soruşub, ev telefon nömrəsini aldıqdan
sonra bildirir ki, “bir azdan əməkdaşımız sizinlə
əlaqə saxlayacaq”. Beş dəqiqə keçməmiş kəməri
reklam edən firmanın Samur adlı işçisi zəng edib
Mosu qağanı heç ağzını açmağa da imkan vermədən goplamağa başlayır:
– Hörmətli müştəri, beynəlxalq sertifikatlı “Sauna
belt”lə bütün dünya arıqlayır. Bu kəmər yüz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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kiloluq adamı üç günə otuz kilo arıqladır. Hətta
nəhəng fili bir həftə ərzində əridib zürafəyə döndərir...
Bu yerdə Mosu qağa onun səsini yarımçıq kəsir:
– Ə, bir kiri görüm e..! De görüm bu şoğərib
neçəyədi?
– Qiyməti 39 dollardı. Üstəlik siz bu gün zəng
etməklə priz qazandınız. Ona görə kəmərin üstündə 50 dollarlıq “Tefal” tava dəsti, qazan, çömçə
və sair verəcəyik.
– Yox ə, bunun astarı üzündən bahadır ki.
Samur yenə də dil qəfəsə qoymur:
– Eybi yox, pulunuz azdırsa, “Tefal”ı qoyarıq
satdığa. Kəmər üçün isə cəmisi 29 dollar ödəyərsiz. Onu da deyim ki, bu boyda Bakıya cəmi-cümlətanı 1000 ədəd “Sauna belt” gətirilib. Tez alın!
Geciksəz sizə çatmaz, sonra peşman olarsız.
Mosu qağa gülüb cavab verir:
– Ay vələduzna, elə bilirdin məni də hərifləyə
biləcəksən. Başına dəysin kəmərin! 29 dolları
kəmərə verməkdənsə, bir həftə dalbadal Xırdalana gedən marşrutlara minib iki kruq eləsəm də
otuz kilo ət tökərəm. Daha pulumu sizə niyə verim.
Ucuz və keyfiyyətli. Avtobus adamı elə silkələyir
ki, hətta 10 “Sauna belt”i qoşsan da, elə silkələyə
bilməz. Üstəlik bicliyə bax ki, bir tərəfdən guya
arıqlamaq üçün kəmər satırsız, digər tərəfdən də
“Tefal”
tavası, qazan və çömçə sırıyırsız ki, qızart~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ma ye, kökəl! Ay fırıldaqçı işbazlar, camaatı yaxşı
hərifləyirsiz ha...
CƏHƏNNƏMİ ÖLƏNDƏ GÖRƏRSƏN
Bir gün savadsız möminlərdən biri Mösu qağa
ilə söhbət əsnasında ondan soruşur:
– Ay Mosu qağa, mən yuxuda behişti də görürəm, cənnəti də. Ancaq nə qədər çalışsam da
cəhənnəmi heç görə bilmirəm.
Mosu qağa möminin sözünü ağzında ilinməyə
qoymur:
– Niyə tələsirsən? Cəhənnəmi tez görmək istəyirsənsə, get özünü as!
Heç nə anlamayan mömin təəccüblə soruşur:
– Bu nə deməkdi, sən elə bilirsən özünü asmaq
asan məsələdi?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Asanlığını-çətinliyini deyə bilmərəm, bircə
onu bilirəm ki, cəhənnəmi öləndə görərsən.
CEYRANDI, CEYRAN
Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin şərəfinə istehsl olunmuş “POBEDA” avtomobillərinin
dəbdə olduğu vaxtlarda yeni “VOLQA” avtomobil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ləri satışa buraxılır. Bir biznesmen onlardan birini alıb Cəbrayıl şəhərinə gətirir. Belə yaraşıqlı avtomobili ilk dəfə görən sakinlər maşının ətrafına
yığışıb tərifləyir, müxtəlif fikirlər irəli sürürlər.
Mosu qağa da orada imiş. Maşına tamaşa edən
adamların içərisində ucqar kəndlilər də var imiş.
Onlardan biri avtomobilin arxasındakı parlaq yazının hərflərini bir-bir oxuya-oxuya əlini əlinə vurub deyir:
– V-o-l-q-a, pah atonnan, nə qəsəng Pobedadı...
Hamı şaqqanaq çəkib gülüşür. Mosu qağa
“VOLQA”nın qabağındakı nikelli ceyran fiqurunu
həmin kəndliyə göstərib deyir:
– Ay avam, Pobeda deyil e.., Volqa markalı ceyrandı, ceyran!
ÇEZƏN SİZİNKİLƏRDİR
Mosu qağa qonşu Hadrut rayonunun Hərəkül
kəndində yaşayan bir erməni ilə uzun müddət
ailəvi dostluq edirlər. Onlar vaxtaşırı bir-birinə
qonaq gedir, hal-əhval tuturlar. Erməni növbəti
dəfə dostu gilə qonaq gələndə, Mosu qağanın atasını evdə görmür. Ailənin bikefliyini görüb, nə baş
verdiyi ilə ciddi maraqlanır. Mosu qağa atasının
rəhmətə getdiyini bildirir. Erməni təəccüblə yenə
soruşur:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ara, bu ətraf rayonlarda bu adda yer yoxdur.
O rəhmət dediyin kənd uzaqda yerləşir?
– Hə, lap uzaqda yerləşir.
– Bəs kişi nə vaxt qayıdar?
– Heç vaxt, atam bir dəfəlik gedib.
– Niyə?
– Ona görə ki, atam ölüb.
– Ara, bəs ölüb nəmənədir?
Nə qədər çalışsa da ermənini sözlə başa sala
bilməyən Mosu qağanın gözlərindən qeyri-ixtiyari iki gilə yaş gəlir. Naəlac qalıb başını yana əyir və
əlləri ilə torpağı göstərir:
– Atam artıq torpağın altında uyuyur e.., o,
daha qayıtmayacaq.
Yalnız bundan sonra nə baş verdiyini anlayan
erməni deyir:
-ara, ha di de çezib da.., li ölüb ha ölüb!
Erməninin sözündən xoşlanmayan Mosu qağa
ona tərs bir nəzər salandan sonra, başını yuxarı
qaldırıb cavab verir:
– Heyvanına şükür, İlahi! Ay Allahın qanmaz
ermənisi, bizimkilər öləndə çezmir e.., rəhmətə
gedir. Çezən sizinkilərdir.
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DAĞI NECƏ AŞACAQSAN

Mosu qağa günlərin birində ucqar kəndlərdən
birinə qonaq gedir. Ancaq qabağı qaranlığa düşdüyü üçün mənzil başına çata bilmir. Odur ki, gecələmək üçün qarşısına çıxan növbəti kənddəki
ilk evin qapısını döyməli olur.
– Allah qonağı istəyirsinizmi?
Dul qadın olan ev sahibəsi deyir:
– Allaha da qurban oplum, qonağına da. Keçin
içəri!
Mosu qağa evə keçib rahatlanır. Qadın ona
yeyib-içmək hazırlayır. Süfrə arxasında tanışlıq
zamanı qadının dul olduğu Mosu qağaya da bəlli
olur. Şam yeməyindən və xeyli söhbətdən sonra
qadının baməzə qonağa gözü düşür. Odur ki, istəyini reallaşdırmaq məqsədi ilə yan-yana iki yer
salır. Ancaq söz kəsənlik üçün aralarına iki mütəkkə qoyur. Mosu qağa uzun yol gəlib yorulduğundan yatağa uzanan kimi xorultusu otağı başına
götürür. Qadın qonağı yuxudan oyatmaq məqsədilə bir neçə dəfə mütəkkələri ona çırpır. Lakin
Mosu qağa ayılmır ki, ayılmır. Bu minvalla səhərin
açıldığını görən qadın kor-peşman səhər yeməyi hazırlamaq üçün ayağa qalxıb mətbəxə keçir.
Hannan-hana Mosu qağa da yuxudan ayılır və yuyunub süfrədə əyləşir. Səhər yeməyini yeyəndən
sonra çöldə tufan qopduğunu görən qonaq üzünü
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qadına tutub deyinir:
– Görəsən bu çovğunda qarşıdakı dağı aşa
biləcəyəmmi?
Dul qadın dərindən bir köks ötürüb deyir:
– Ay zalım oğlu zalım, sən heç isti otaqda iki
mütəkkəni aşa bilmədin, bəs bu çovğunda o boyda
dağı necə aşacaqsan?
DƏDƏN DƏ OT YEYİR?
Mosu qağa xeyli vaxt idi ki, dostu Həşimi görmürdü. Bir gün üz-üzə gələndə Mosu qağa soruşur:
– Niyə görünmürsən, haralarda olursan?
Dostu deyir:
– Hərbi hissənin rəhbərliyindən icazə alıb,
sərhəddə – Arazın sahilində mal-qaraya qış üçün
ot biçirdim.
– Nə qədər ot biçdin?
– İki maşın.
– Mal-qarana bəs edəcəkmi?
– Artıqlamasilə, hətta dədəmə də bəsdir.
Mosu qağa dostunun bu sözünə qəhqəhə çəkir.
Həşim təəccüblənir:
– Nə var ə, nəyə gülürsən?
Mosu qağa deyir:
– Ay Həşim, dədən də ot yeyir?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

67

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DEMOKRATİYA İSTƏYƏNƏ
QAR KÜRÜDÜRLƏR

Ötən əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında
Xruşşov demokratiyası bütün ölkədə geniş vüsət
almışdı. Bakı şəhərindəki ali məktəblərdən birində təhsil alan Mosu qağanın kişik qardaşı Şöşü
növbəti semestri əla qiymətlərlə başa vurub kəndə gəlir. Müəllimlərlə görüşdə o da Xruşşov demokratiyasından söz açır. Ona vaxtilə dərs demiş
qocaman müəllimlərdən biri deyir:
– Şöşü bala, sən hələ cavansan, belə siyasi
məsələlərdə bir az ehtiyatlı ol! Çox da od-alovlu
danışma! Demokratiyaya necə əməl edilməsini
görmək istəyirsənsə, mən səni sabah klubda keçiriləcək kolxozun hesabat-seçki yığıncağına apararam, görərsən ki, demokratiya necə olur.
Razılaşdıqları kimi növbəti gün hər ikisi klubda keçirilən yığıncağı müşahidə etməyə gedirlər.
Şöşü bir də görür ki, kolxoz sədrini tənqid etməyə
çalışan bir həmkəndlisinə danışmağa imkan vermirlər. Hər vasitə ilə onun səsini boğmağa çalışırlar. Hövsələdən çıxan Şöşü çılğınlıqla irəli çıxır və
üzünü yığıncaqda iştirak edən Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədrinə tutub ultimatumsayağı deyir:
– Yoldaş sədr, siz nə üçün demokratiyanın boğulmasına imkan verirsiniz? Niyə kolxoz üzvünün
sərbəst söz deməsinə şərait yaratmırsınız? Bu ki,
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biyabırçılıqdır.
Bu arada çıxışına imkan verilməyən kolxozçu
da hay-küy qoparıb Şöşünün səsinə səs verir. Ara
qarışır, məzhəb itir. İclas pozulur. RİK sədri milislərə göstəriş verir ki, iclasda şuluq salanların hər
ikisini aparıb rayon milis şöbəsində KPZ-yə salsınlar. Milislər göstərişi dərhal yerinə yetirdikdən
sonra iclas davam edir.
Baş verənlərdən xəbər tutan Mosu qağa əl-ayağa düşür. Pul tədarükü görərək sübh tezdən
rayon mərkəzinə gedib RİK sədrinin kabinetinin
qapısını kəsdirir. Güc-bəla ilə sədrin qəbuluna düşüb vəziyyəti ona danışır və qardaşının buraxılmasına göstəriş verməsini xahiş edir. Yerli adam
olan sədr onun xahişini eşidib razılaşır. Mosu qağa
içərisində 200 manat olan bükülünü onun masasının siyirtməsinə atmaq istəyərkən, sədr buna
imkan verməyib deyir:
– Mən rayon adamıyam. Başqası olsaydı, dərhal məktub yazıb onu institutdan qovdurardı.
Narahat olma, indi zəng edib qardaşıngili buraxdıraram. Bu pulu da mənim adımdan verərsən
tələbəyə, şəhərdə xərcləsin! Ancaq bir də qatırçının qatırını hürkütməsin!
Sədrlə sağollaşıb sevinə-sevinə milis şöbəsinə
gələn Mosu qağa görür ki, milis nəfərləri Şöşü ilə
kolxozçuya həyətdə qar kürüdürlər. Onların halından
mütəəssir olan Mosu qağa üzünü qardaşına
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tutub deyir:
– Yadından çıxarma ki, bizdə demokratya
istəyənə qar kürüdürlər bala! Di gəlin gedək!
DESƏYDİM UDUZARDIQ
Yay aylarında Mosu qağagilin kolxoz sürüləri Bazarçay yaylaqlarında bəslənilirdi. Çobanlara
və kolxozun davarlarına nəzarəti kolxoz sədrinin
tapşırığı ilə Mosu qağa həyata keçirirdi. Yaylaqların birində məskunlaşandan sonra onlarla burada
yaşayan erməni camaatı arasında otlaq mübahisəsi düşür. Hətta bu söz-söhbət dava-dalaşa çevrilir.
Ara qarışıb məzhəb itir. Davanın qızğın çağında
namərd emənilərdən birinin kənardan atdığı daş
Mosu qağanın alnına dəyir. Ancaq o, bunu büruzə
verməmək üçün papağını yarasının üstünə çəkib
döyüşü davam etdirir. Nəhayət Mosugil eməni dığalarını döyə-döyə otlaqdan qovub çıxarırlar. Geri
qayıdanda dostları Mosu qağanın alnının yumurta
boyda şişdiyini görüb soruşurlar:
– Sənə nə olub?
– Əşi boş şeydir, kənardan daşla vurublar.
– Bəs niyə vaxtında demədin ki, sənə tibbi yardım göstərək?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Rəhmətliyin uşaqları, desəydim uduzardıq.
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Davanın qızğın çağında yaralandığımı sizə bildirsəydim, indi onlar bizi döyüb qovmuşdular.
DƏSMAL
Gənc qadın metronun “Bakı Soveti” (İndiki İçərişəhər) stansiyasında qatara daxil oldu. Gözündə
eynək qəzet oxuyan Mosu qağa ayağa qalxıb qadına əyləşməyi təklif etdi. Qadın bu təklifdən imtina
etdi. Mosu qağa yenidən əyləşib qəzet oxumağına
davam etdi. Qatar tərpənəndə qadın əlindəki dəsmalı harasa qoymağa macal tapmadı. O, təntiyib
dəsmal olan əliylə tutacaqdan yapışmaq istəyəndə, dəsmal Mosu qağanın qucağına düşdü. Qadın
dəsmalı götürməyə tərəddüd etdi. Vaqondakı
adamlar gülməyə başladı. Camaatın gülüşməyi
Mosu qağanı təəccübləndirdi. Diqqət yetirəndə
gördü ki, hamının gözü onu qucağına zillənib. Şalvarının qabağına baxanda elə zənn etdi ki, köynəyinin aşağı hissəsi şalvardan bayıra çıxıb. Odur ki,
tələsik dəsmalı şalvarın içinə salıb qabağını bağladı. Sən demə Mosu qağanın şalvarının qabağı açıq
qalıbmış.
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DƏVƏ METROYA NECƏ GİRİB?

Mosu qağa kiçik oğlunu Bakılı bir qızla nişanlamaq üçün, yekəpər arvadını da götürüb şəhərə
gəlir. Onu birtəhər metronun eskalatoruna mindirəndən sonra arvadını başa salır ki, aşağı çatmağa bir pillə qalmış ayağını bir addım irəli atarsan
ki, dəmirə ilişməsin. Ərinin sözündən həyəcanlanan arvad eskalatorun sonuna üç pillə qalmış var
gücüylə özünü qabağa necə atırsa, irəlidəki qadını altına yıxır. Mosu qağa birtəhər arvadını ayağa
qaldırır. Onun altında qalıb əzilən bəstəboy qadın
da sərnişinlərin köməyi ilə hıqqana-hıqqana durub üst-başını səliqəyə salır. Sonra özündən iki
dəfə böyük arvada tərs-tərs baxıb sızıldayır:
– Görəsən bu boyda dəvə metroya necə girib?
Dİ ALIN, QALANI SİZİN OLSUN
Mosu qağa müharibə zamanı almanlara əsir
düşür. SSRİ-nin işğal olunmuş ərazisində yaradılmış müvəqqəti əsir düşərgələrindən birində
saxlanılır. Faşistlər əsirləri gündüzlər ağır işlərdə
işlədir, gecələr isə tikanlı məftillə çəpərlənmiş qapalı yerdə saxlayırlar. Gün ərzində hər on əsirə bir
buxanka qara çörək və bir fincan kanal suyu verirlər. Onların vəziyyətini yaxşı bilən sovet təyyarələ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ri, əsirlərin acından ölməməsi üçün atəş səngiyən
kimi faşist düşərgələrinin üzərində uçuşlar həyata
keçirir və bir neçə çörək bağlamaları atırlar. Əsirlərin sayı çox olduğundan göydən “yağan” çörək
kifayət etmir. Odur ki, hərə bir çörək qamarlayıb
qarnını doydurmağa çalışır. Bir dəfə çörəklərdən
biri qarnının içində yel müharibəsi gedən Mosu
qağanın əlinə keçir. Çörək çatmayan əsirlər onun
üstünə cumurlar. Mosu qağa çörəyi əldən verməmək üçün üz tutur qaçmağa. Elə qaça-qaça da
başlayır çörəyi tıxışdırmağa. Bu minvalla buxankanın yarısını yeyən Mosu qağa, ayaq altında qalıb
əzilməmək üçün çörəyin qalan yarısını əsirlərin
üstünə atıb deyir:
– Di alın, qalanı sizin olsun!
DİLİM-DİLİM OLASAN, DİLİM!
Respublikanın Səhiyyə naziri Cəbrayıl rayonuna ezamiyyətə gəlmişdi. Rayonun baş həkimi onu
istirahət etmək məqsədi ilə meşəyə apardı. Kabab
hazır olanadək nazirlə baş həkim nərd oynamağa
başladılar. Hörmət əlaməti olaraq baş həkim nazirə qəsdən uduzmağa başladı. Baş həkimin xidməti avtomobilinin sürücüsü Mosu qağa diqqətlə
oyuna tamaşa edirdi. Baş həkim dalbadal iki tas
uduzdu. Mosu qağa düşündü ki, doktor növbəti
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tası öz xeyrinə başa vuracaq. Qətiyyən ağlına gəlmirdi ki, baş həkim qəsdən uduzur. Bu minvalla
üçüncü tas da nazirin xeyirinə başa çatanda, Mosu
qağa artıq dözə bilmədi:
– Doktor, yerini mənə ver, nazirin xoruzunu
verim qoltuğuna!
Mosu qağanın sözü baş həkimi bərk tutsa da,
özünü o yerə qoymadı və nərdtaxtanı yığışdıraraq
dedi:
– Ay Mosu, yəqin ki, kabab artıq hazırdır. Gəl
onu soyutmayaq! Yeyək, sonra oyunun ardını sən
davam etdirərsən.
Yeyib-içib keflənəndən sonra rayon mərkəzinə
qayıtdılar. Növbəti gün səhər tezdən isə naziri Bakıya yola saldılar.
Həftənin sonunda baş həkim Mosu qağanı kabinetinə çağırıb dedi:
– Mosu qağa, bazar günü ailə üzvlərimlə birlikdə Ağdam rayonuna qonaq gedəcəm. Avtomobili
də özüm idarə edəcəm. Odur ki, maşını yaxşı-yaxşı yu, altına-üstünə bax, sonra qoy qaraja! Açarı da
gətir mənə! Sən həddindən artıq işləyirsən. Heç
olmasa bircə gün istirahət elə!
Mosu qağa razı halda dedi:
– Doktor, Allah sənin də, balalarının da canını sağ eləsin! Sənin kimi rəhbərdən kim inciyər?
Hətta sürücünün də qayğısına qalırsan.
Mosu qağa baş həkimin tapşırıqlarını yerinə
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yetirəndən sonra açarları gətirib ona təhvil verdi
və evinə yollandı.
Növbəti həftənin birinci günü baş həkim kabinetinə təzəcə daxil olmuşdu ki, Mosu qağa gəlib dedi:
– Doktor, zəhmət olmasa açarı ver, maşını götürüm!
Baş həkim bir xeyli onu süzdükdən sonra dilləndi:
– Mosu qağa, sənin də xoruzunu mən verdim
qoltuğuna. İşdən azadsan, gedə bilərsən.
Mosu qağa işin nə yerdə olduğunu yalnız indi
anlayıb dedi:
– Doktor, mən o sözü sənə kömək mənasında
dedim. Məni niyə qovursan?
Baş həkim başını bulayıb dedi:
– Mənlik deyil. Mən yalnız nazirin tapşırığını
yerinə yetirirəm.
Mosu qağa artıq söz güləşdirməyin mənasız olduğunu başa düşdü. Geriyə dönüb qapıdan
çıxanda bircə bunu deyə bildi:
– Dilim-dilim olasan, dilim!
DİŞ AĞRISI OYUNU
Bir dəfə Mosu qağa ağrıyan dişini yoxlatdırmaq
üçün rayon xəstəxanasına gedir. Növbədə adam çox
olduğuna görə diş həkimi ona məsləhət görür:
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– Növbəni özün görürsən də... Yaxşısı budur ki,
get, səhər saat onda burda ol!
Mosu qağa həkim dediyi vaxtda xəstəxanaya
varid olur. Ancaq diş həkimini tapmır. Kabinetin
qapısını bağlı görür. Digər həkimlər ona bildirirlər ki, bəs diş həkimi bu gün işə çıxmayacaq. Şəxsi işi ilə əlaqədar icazə alıb. Get, sabah gəl! Səhəri
gün təkrar xəstəxanaya gələn Mosu qağa diş kabinetinin qarşısında dünənkindən də uzun bir
növbə görür. Növbədənkənar həkimin qəbuluna
necə düşəcəyini fikirləşib, baməzəliyə başlamaq
qərarına gəlir. Növbə gözləyənlərə çatar-çatmaz
nənniylə “Dolan gəl, ay dolan gəl” havası çala-çala
zümzümə etməyə başlayır. Qış günü olduğundan
ayağında xrom çəkmə olan Mosu qağa paltosunun
ətəyini əllərinə yığaraq, növbədə duranlara əhəmiyyət vermədən oynaya-oynaya, oxuya-oxuya
içəri daxil olur:
Dünən dedin gələrsən,
Özün niyə gəlmədin?
Vədə xilaf çıxdın sən,
Axı niyə gəlmədin?

Sən demə həkim də kef əhliymiş. Mosu qağanın oxuyub-oynamağını kəsmək bilmədiyini görüncə, o da xalatının ətəyini qaldırıb, diz ata-ata
oxuyub-oynamağa başlayır:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

76

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İşim oldu, ay qonaq,
Aldım işdən icazə.
İncimə məndən qonaq,
İndi xoş gəldin bizə.
Hətta növbədə gözləyənlər də diş ağrılarını
unudub həkimlə qonağının oxuyub-oynamalarına
çəpik çalır, gülməkdən uğunur, bu tamaşadan ləzzət alırlar. Mosu qağanın hörmətli adam olduğunu
zənn edib onu növbədən kənar buraxırlar.
DOĞRUDAN ATLA GƏLMİSƏN?
Sovet dövründə raykomun şöbə müdiri Qorxmaz müəllim təbliğat-təşviqat işləri ilə əlaqədar
Mosu qağanın baş mühasib işlədiyi kolxoza gəlir.
Bir xeyli söhbətdən sonra şöbə müdiri ayaqyolunun yerini öyrənmək məqsədilə pıçıltıyla soruşur:
– Üzr istəyirəm, atı harda suvarmaq olar?
– Mosu qağa onun qımışmasından fikrini anlayıb, münasib dolayı cavab verir:
– Qorxmaz müəllim, doğrudan atla gəlmisən?
Bəs niyə əvvəlcədən xəbər verməmisən ki, qarşına maşın göndərək?
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DOLMA DƏRSİ

Mosu qağa kasıbçılğın daşını atmaq məqsədilə
bir yeməkxana açır. İlk günlər müştəri azlığına
görə al-veri yaxşı getmir. Odur ki, gecə yarıyadək
işləməyə məcbur olur.
Bir gün üç nəfər gənc axşamdan xeyli keçmiş
yeməkxanaya daxil olub soruşurlar:
– Yeməyə nəyiniz var?
Mosu qağa sevincək deyir:
– Oğlum, yeməyə ləzzətli kələm dolması bişirmişik.
– Başqa isti xörəyiniz yoxdur?
– Var idi. Ancaq indi qurtarıb.
Gənclər ağız büzüb deyinirlər:
– Eee.., siz də bişirməyə xörək tapmısınız. Ə,
gedək görək başqa yerdə yeməyə daha nə tapırıq!
Uşaqlar yeməkxanadan bayıra çıxanda, Mosu
qağa hirsindən onları geri çağırır. Gənclər elə
zənn edirlər ki, kişi onlar üçün nə isə başqa yemək
hazırlatdıracaq. Odur ki, sevincək geri dönürlər.
Mosu qağa deyir:
– Niyə ağız-burnunuzu əyirsiniz bala? Sabah
bu dolmaların kələmini soyub tökəcəyəm qazana,
olacaq küftə. Gəlib bəh-bəh deyə – deyə yeyəcəksiniz. Bu günkü dərsimiz bu qədər. İndi gedə bilərsiniz. Sabah səbirsizliklə yolunuzu gözləyirəm.
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DUA

Bir gün qışın oğlan çağında, nahar vaxtı gənc
Mosu qağanı əmisi Canəli evinə çağırır və xəstə
oğlunu göstərib deyir:
– A bala, bizim bu gədə möhkəm xəstələnib.
Nə qədər dava-dərman işlətsək də, heç bir xeyri
olmur. Deyəsən onun işi mollalıqdır. Görürəm ki,
bizim tayfada səndən təpərli uşaq yoxdur. Götür
bu iyirmi beşliyi, dağların arasındakı kəsə yolla
gedib Daşkəsən kəndində yaşayan Molla İmaməlini tap. Əvvəlcə ona mənim salamımı çatdır! Sonra
da de ki, dostunun oğlu bərk xəstələnib. Pulu mənim adımdan ona verib bir dua yazdır, duanı da
götür gəl! O kişi çox güclü molladır. Yəqin ki, onun
duasının xeyri olar.
Mosu qağa çöldə yağan qarı göstərib deyir:
– Əmi, bəlkə gözləyək qar kəssin, sonra gedim.
Burdan Daşkəsənə 25-30 km məsafə var. Yol da
uzaqdır, miniyim də yoxdur. Qorxuram ki, mən də
xəstələnəm. Üstəlik belə havada mənə qurd-quş
da hücum edə bilər.
– Yox, bala, bəlkə heç qar kəsmədi. Əmin oğlu
əldən gedir axı. Bu çomağı da götür, qurd-quş olsa,
təpəsinə elə vur ki, o dünyalıq olsun!
Mosu qağa çarəsiz qalıb evdən çıxır. Qarın içərisində eşilə-eşilə birtəhər gedib çıxır kəndin iki
kilometrliyindən başlayan dağ silsiləsinin ətəyinə.
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Artıq yorulduğunu hiss etdiyindən iri bir daşın üstündə oturub fikrə gedir. Başa düşür ki, bu minvalla
heç axşama da gedib mənzil başına çata bilməyəcək. Odur ki, nəsə bir hiylə uydurub geri qayıtmaq
qərarına gəlir. Ancaq nə qədər düşünsə də, ağlına
heç nə gəlmir. Ayağa qalxıb dağın döşündəki “Çoban bulağı”na qalxır və suyundan içir. Birdən ağlına nə gəlirsə, gödəkçəsinin döş cibindən qələm və
cib dəftərçəsini çıxarır. Qayıdıb yenidən bayaqkı
daşın üstündə oturur. Ətrafda heç kimin olmadığını görüb, dizinin üstündə dəftərə ərəb əlfbasına bənzər hərflərlə nə isə yazmağa başlayır. Bir
vərəqi yazıb doldurur və onu qoparıb, səliqə ilə
üçkünc bükür. Sonra ayağa qalxıb, soyuqdan donmamaq üçün bir xeyli gəzişir. Nəhayət axşam çağı
qaranlıq düşməyə başlayanda kəndə qayıdır. Gizli
yolla xəlvətcə evlərinə girir. Ailə üzvlərini məsələdən hali edib tapşırır ki, kim məni soruşsa, deyin
ki, “evdə yoxdur, əmisinin tapşırığı ilə Daşkəsənə
gedib.” Sonra yıxılıb yatır. Səhər yuxudan ayılıb rahatca yeməyini yeyəndən sonra özü yazdığı “dua”nı yaşıl parçaya büküb kənarını sapla tikir. Əlavə
olaraq iki-üç cürə rəngli sapları bir-birinə dolayıb
düyün düyür. Günortaya yaxın isə əmisigilə gedir.
Xanəli kişi, onu görəndə sevindiyindən bağrına
basıb deyir:
– Nə yaxşı sağ-salamat qayıtmısan bala! Niyə
gec
gəldin? Gecə harda qalmışdın?
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– Narahat olma, əmi! Sənin qardaşın oğlu eləbelə adam deyil axı. Dünən sənin tapşırıqlarını yerinə yetirdim. Axşam tərəfi duanı götürüb geri qayıdanda Daşkəsənin ara yolunda əsgər yoldaşımla
qarşılaşdıq. Nə billah elədimsə də məni buraxmadı. Dedi ki, “Çoxdandır ki, səni görmürəm. Artıq
axşamdır, gecə bizdə qalıb sabah gedərsən.” Mən
də razılaşdım. Sağ olsun, səhər yeməyini yeyəndən sonra, məni bir yol maşını ilə yola saldı. Maşın bizim kəndimizin yanından keçib gedirdi. Elə
kəndimizin kənarında saxlatdırıb düşdüm.
Xanəlı kişi özünü öyə-öyə Mosu qağanı da təriflədi:
– Halal olsun, bala! Fərasətdə lap mənə çəkmisən.
Mosu qağa “dua”nı və “düyün”ü cibindən çıxararaq əmisinə verib dedi.
– Əmi, Molla İmaməli də sənə salam göndərdi
və dedi ki, bu “dua”nı xəstənin köynəyinin boyun
nahiyəsində bir yerə tikin! Üstünə üfürdüyü bu
“düyün”ü isə bir stəkan qaynanmış ilıq suya atıb
qarışdırın! Gündə üç dəfə bir çay qaşığı ilə xəstəyə
içirdin! Həm də belinə bankə qoymağı da unutmayın! İnşallah, yaxşı olacaq.
Xanəli kişinin tapşırığı ilə Mosu qağanın dediklərinin hamısı yerinə yetirilir. İki gün keçmiş
əmisi uşaq göndərib Mosu qağanı evinə çağırtdırır.
O da qorxa-qorxa gedir ki, yəqin kişi işi başa
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düşüb. Ancaq əmisigilə çatanda, Xanəli kişi onu
xoş sifətlə qarşılayır:
– Allah köməyin olsun, ay qardaşoğlu! Artıq
əmin oğlu sağalıb. Gözlə, ayın sonunda pensiyamı
alanda sənə də yaxşı bir hörmət edəcəm.
DURBİN
Bir gün Mosu qağanın papirosu qurtarır. Başlayır eşmə kötüyü axtarmağa. Ancaq nə eşmə tapır, nə də tütün. Yalnız əlinə bir qəzet parçası keçir.
O, qəzet parçasını lülə kimi bürmələyib tutur gözünə. Başlayır əl içi kimi görünən ucsuz-bucaqsız
əfsanəvi Gəyən düzünə, el-obanı yaylağa qaldıran
elat yoluna baxmağa.
Bir kənara çəkilib heç kimə əhəmiyyət vermədən öz işində olan Mosu qağanın öz-özünə gah sevinib şadlanması, gah da məyusluq ifadə edən səslər çıxarması camaatın diqqətini cəlb eləyir. Mosu
qağanın kağız durbininə, başını bulamasına, qaş
oynatmasına, gözünü qıydıqca çıxardığı haray-həşirə baxıb gülüşürlər. Pərt olmuş Mosu qağa ona
gülənlərə baxıb dillənir:
– Ay yazıqlar, qeybətdən, onun-bunun hesabını çəkməkdən, çuğulluqdan başqa əlinizdən nə
gəlir? Siz mənim durbinimin sirrini anlamazsınız.
Üstəlik durbinimin göstərməsi də var.
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Camaatın marağı daha da artır. Toylarda oynayarkən ayrı-ayrı adamlara öncədən pul verib öz
başına şabaş səpdirən, havadar çağırtdıran, ona
görə də özünə müftəxor ləqəbi qazanmış Məmməd Mosu qağaya yaxınlaşıb soruşur:
– Ay Mosu qağa, soruşmaq ayıb olmasın, durbinin nə göstərir, sən nə görürsən? Bəlkə durbinini verəsən, biz də baxaq.
Mosu qağa bikef halda dillənir:
– Gəyəndə şəhər görsənir. Ancaq çox yaşamır,
tez də xarabazara çevrilir.
Camaat gülüşür. Müftəxor Məmməd isə lap
uğunub gedir:
– Ə, sən öl deyəsən bu kişinin başına hava gəlib. Ay Mosu qağa, o susuz çöllü– biyabanda şəhərmi salmaq olar?
Mosu qağa da qayıdıb deyir:
– Niyə olmur a bala? Mənim durbinimlə kənd
də salmaq olar, şəhər də. Get bala, get ağlına dua
yazdır!
ƏHSƏN BOZ EŞŞƏYƏ DÜŞÜR
Gənc çağlarında sürücülük vəsiqəsi almaq
üçün imtahandan üçüncü dəfə kəsildikdən sonra
Mosu qağa anlayır ki, mütləq pul vermək lazımdır.
Ancaq onu da bilirdi ki, atasının ona verməyə pulu
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yoxdur. Çox götür-qoy etdikdən sonra yeganə çıxış
yolunu yenə də atasına müraciət etməkdə gördü.
Naəlac qalan atası boz eşşəyini satıb pulunu oğluna verdi.
Mosu qağa təkrarən sürücülük məktəbinə gedib pulu müəllimə çatdırdı. Bir neçə gündən sonra onu imtahana çağırdlar. İmtahan vaxtı müəllim
kəsdirdi onun başının üstünü. Bütün sualların cavablarını yazmaqda ona kömək elədi. Mosu qağa
imtahanı uğurla verdikdən sonra müəllim ona
dedi:
– Mosu qağa, bu dəfə imtahana səylə hazırlaşmısan. Niyə əvvəldən belə ciddi hazırlaşmırdın?
“Əhsən!” sənə!“
Mosu qağa dedi:
– Müəllim, çox sağ olun ki, əməyimi belə yüksək qiymətləndirirsiniz. Ancaq “əhsən!” mənə
düşmür.
– Demək istəyirsən ki, kömək elədiyimə görə
“əhsən!” mənə düşıür?
– Yox, yox, müəllim!
– Bəs onda kimə düşür?
– İnciməsən düzünü deyərdim.
– Niyə inciyirəm ki, artıq müəllim-şagird münasibətimiz arxada qalıb. Biz dostuq, qardaşıq,
hələ bir az da o tərəfə keçsək, sirdaşıq. Dost-tanışlarının, qohumlarının bizdən keçən işi olsa mən
şəxsən
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mişə düz danışa. İndi buyur!
Mosu qağa özünü tarazlayıb deyir:
– Müəllim, imtahan üçün sizə verdiyim pulu,
atam boz eşşəyini satıb mənə vermişdi. Ona görə
də mən hesab edirəm ki, “əhsən!” atamın satdığı
boz eşşəyə düşür.
ELƏ BİLDİM YOLUN O TƏRƏFƏDİ
Mosu qağa Cəbrayıl rayonunda meşəbəyi vəzifəsində çalışarkən, qonşu rayondan təyinatla
göndərilmiş Mustafa adlı çəxsi özünə köməkçi götürür. İş prosesində onların arasında dostluq münasibətləri yaranır.
Bir gün Mustafa ailəsinə baş çəkmək üçün
icazə alıb üç günlüyə öz rayonlarına gedir. Orada xəstələnib xəstəxanaya düşür. Hətta haqqında
xəstəliyi ilə bağlı xoşagəlməz söz-söhbətlər dolaşıb iş yerinə də çatır. Mosu qağa nə qədər çalışsa
da vaxt tapıb xəstə dostunu yoluxmağa gedə bilmir.
Nəhayət bir neçə gündən sonra sağalıb iş başına qayıdan Mustafa incik-incik Mosu qağadan
soruşur:
– Sən niyə dostunu yoluxmağa gəlmədin?
Deyəsən səninlə dostluğumuz, qardaşlığımız baş
tutmayacaq.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

85

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mosu qağa əhvalını heç pozmadan deyir:
– Eşitdim ki, xəstəliyin ağırdır. Mən də elə bildim ki, yolun o tərəfədir. Bilsəydim sağalacaqsan,
gəlib üzümə duracaqsan, səni yoluxmağa mütləq
gələrdim...
ELƏ BİLDİN TANIMAYACAM?
Bir gün Mosu qağa toyda dolma yeyib zəhərlənir. And içir ki, bir daha dolma yeməyəcək.
Aradan xeyli keçəndən sonra o, bir yeməkxanada nahar etməli olur. Soruşur ki, yeməyə nə
var? Bufetçi cürbəcür xörəklərin adını sadalayır.
Mosu qağa deyir:
– Öz qabiliyyətinə uyğun bir xörək gətir!
Bufetçi tərifləyə-tərifləyə onun qarşısına küftə
qoyur. Mosu qağa küftəyə baxıb qabı kənara itələyir:
– Ə, yekə kişisən, dolmanın köynəyini soyundurmusan deyə elə bildin tanımayacam?
ERKƏK BUDU HA.., AL!
Mosu qağagilin qonşuluğunda yaşayan Xıdır
adlı dəcəl bir oğlan yetdiyinə yetirmiş, yetmədiyinə də bir daş atırmış. Odur ki, məhəllə uşaqları
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zarafatla onu Erkək Xıdır deyə çağırırmışlar.
Yeniyetmə çağlarında bir gün Mosu qağa kəndin girişindəki kəhriz bulağından su içərkən, onun
bərabərində dayanan yük avtomaşınından kök bir
kişi düşüb əda ilə deyir:
– Ə kişi qırığı, mən qoyun alverçisiyəm. Bilmirsən ki, bu kənddə kimdə yağlı qoç olar?
Kişinin ilk sözləri Mosu qağaya xoş gəlmir.
Odur ki, alverçini ələ salmaq qərarına gəlir:
– Bilirəm. İstəyirsən sənə məhəllədə qoçuluq
edən bir erkək yeri deyim.
Kişi cevincək soruşur:
– De görüm haradadır!?
– Kəndin yuxarı başında.
– Bəs sahibinin adı nədir?
– Çobanverdi.
Mosu qağanın sözlərindən təəccüblənən alverçi deyir:
– Yaxşı, sən mənimlə gedib o erkəyin yerini
göstərə bilərsənmi?
– Əlbəttə!
Kişi Mosu qağanı da avtomobilə götürüb, o dediyi istiqamətə yollanır. Ünvana çatanda, Mosu qağanı maşında görən məhəllə uşaqları onların başına toplaşırlar. Xıdır yenə qoçuluq edib söz atır:
– A Mosu qağa, deyəsən yekəlmisən ha.., artıq
maşında gəzirsən.
Mosu qağa da söz altında qalmır və Erkək Xı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dırı alverçiyə göstərib deyir:
– Dayı, dediyim erkək budur ha.., qoy gedim
Çobanverdi əmini çağırım, sən onunla razılaşıb al!
Kişi əvvəlcə heç nə anlamır. Hannan-hana
özünə gəlib hirslənir:
– Ay uşaq, məni ələ salırsan?
Mosu qağa özünü itirmədən gülür:
– Dayıcan, əgər mənə inanmırsansa, onun adını uşaqlardan soruş!
Bütün məhəllə uşaqlarının hay-küylə gülüşdüyünü görən alverçi işin nə yerdə olduğunu yalnız
indi anlayır və pərt olmağını büruzə verməmək
üçün əvvəlcə uşaqlara qoşulub gülür. Sonra isə
hirsini boğmaq üçün yerə-göyə baxa-baxa “lənət
şeytana!” – deyib oradan uzaqlaşır.
EŞŞƏYİMƏ BÖHTAN ATMA
Bir gün Mosu qağanın yaxşı qazancı olur. Fikirləşir ki, pul tezliklə xərclənib qurtaracaq, yaxşısı
budur ki, bir eşşək alım. Bu məqsədlə gedib bazardan bir eşşək alıb evə gətirir. Ancaq bir neçə
gündən sonra eşşəyi evdə saxlamağın çətinliyini
görüb hər gün kolxozun yonca sahəsinin bir kənarında hörükləyir.
Bir gün kolxoz sədri təsərrüfatın yoncalığına
darışıb otlayan iribuynuzlu heyvanları kolxozun
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cərimə meydançasına saldırarkən, Mosu qağanın
eşşəyini də onlara qatdırır. Bundan xəbər tutan
mal-qara sahibləri bir-bir gedib xahiş-minnətlə
sədrdən şəxsi heyvanlarını alıb evlərinə aparırlar.
Təkcə Mosu qağa eşşəyinin dalınca getmir. Növbəti gün kolxoz sədri qarşısına çıxan Mosu qağadan
soruşur:
– A kişi, sən niyə gəlib eşşəyini aparmırsan?
Mosu qağa suala sualla cavab verir:
– Mənim eşşəyimin nə təqsiri var ki, onu tutub
salmısan içəri?
Sədr üz-gözünü turşudub deyir:
– Sənin eşşəyin kolxozun malını yeyib dağıtmışdır.
Mosu qağa da ciddi cavab verir:
– Mən öz eşşəyimi yaxşı tanıyıram. O yeyər,
amma dağıtmaz. Kolxozun malını yeyən də, dağıdan da sənsən. Eşşəyimə böhtan atma!
ƏLLƏRİM QABAR BAĞLAYIB
Mosu qağa kasıbçılığın daşını atmaq məqsədi
ilə bir ara Bakıda fəhlə işləməyə başlayır. Bu minvalla bir qədər pul topladıqdan sonra, fəhləlik etməkdən bezib kəndə qayıdır. Camaat içinə özünü
darta-darta çıxır, sanki bir imkanlı adam görüntüsü yaradır. Hamı elə bilir ki, Mosu qağa şəhərdən
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varlanıb qayıdıb. Ondan harada işləyib belə qısa
müddətdə varlandığını soruşanda başlayır goplamağa ki, filan zavodda ekspeditor vəzifəsində işləmişəm.
Artıq Mosu qağanı kənddə hər gün bir adla keçirilən kolxoz iclaslarına hörmətli bir adam kimi
çağırırlar. Hər yerindən qalxan natiq, çıxış edən
yanşaq ağzı köpürə-köpürə danışar, çıxışının sonunda “Yaşasın Lenin baba!”, ”Yaşasın Stalin!”,
yaşasın daha kimlər – deyə bağırarmışlar. Hamı
da gurultulu alqışlarla çəpik çalarmış. Kimin nə
hünəri varmış ki, çəpik çalmasın. İclaslardan bezib dilxor olmuş Mosu qağa əlini-əlinə şappıldadıb deyir:
– Pah atonnan, belə də iş olar? Şəhərdə işləməkdən, bu xaraba kənddə də çəpik çalmaqdan
əllərim qabar bağlayıb.
ƏTİRŞAH ÜZÜMÜ
Mosu qağa kolxoz sədrinin kabinetinə gedir və
övladının toyu üçün üzüm verməyi xahiş edir. Sədr
isə vermək istəmir. Mosu qağa xeyli yalvar-yapışdan sonra onu razı sala bilir. Sədr kiçik kağız parçasında sahə gözətçisinə belə bir məktub yazır:
– Mosu qağaya üzüm ver! İt aparan olsun!
Mosu qağa yolda ikən məktubdakı “it” sözü~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nü pozub, yerinə kolxoz sədrinin sürücüsü İbinin
adını yazır. Sonra aparıb gözətçiyə verir. Gözətçi
məktubu oxuyandan sonra kollarda qalan Ətirşah
üzümünün hamısını Mosu qağa gətirdiyi qablara
yığıb ona verir.
Bir neçə gündən sonra sədr raykomun I katibi
ilə qərargahda görüşərkən deyir:
– Yoldaş katib, Sizə bir az üzüm payı saxlamışam. Mövsüm başa çatmaq üzrədir. Quşlar üzümü
yeyir, saxlamağa imkan vermir.
Katib deyir:
– Yuxarılardan mötəbər qonaqlarım olacaq.
Sürücünü göndərərəm, gəlib aparar.
Sabahısı gün qonaqlar gəlir. Katib onlara sual
verir:
– Heç ətirşah üzümü yemisiniz?
Qonaqlar təəccüblə “yox” – deyirlər.
Katib gülümsəyib deyir:
– Eybi yox. Axşam qonaq evində sizi bu üzümə
qonaq edərəm. Yeyib “bəh-bəh” – deyərsiniz.
Katibin sürücüsü üzümü aparmağa yollanır.
Sədr də öz sürücüsü İbini sahəyə göndərir ki, üzümü gətirsin. İbi üzümün qurtardığı xəbəri ilə geri
qayıdır. Kolxoz sədri hirslə maşına əyləşib sahəyə
gəlir və gözətçinin üstünə cumur:
– Ə, köpək oğlu üzümü neyləmisən? Mən katibə nə cavab verəcəm?
Özünü itirmiş gözətçi ağzını açmamış, sədr
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ona bir yumruq hərləyir. Gözətçi özünü qorumaq
üçün başını aşağı əyir. Yumruq boşa çıxdığından
sədr yerə yıxılır. Gözətçi ordan qaçıb uzaqlaşır və
bir daha geri qayıtmır.
ƏZRAYILIN BOSTANINA DAŞ ATMA!
Mosu qağanın şəxsi avtomobilinin radiatorunda nasazlıq yaranır. Təmirə aparmaq üçün radiatoru açıb çıxarır. Sonra kolxozun yük avtomobilini
işlədən qonşusu Səfini yanına çağırıb deyir:
– Ay qonşu, maşınımın radiatorunun su kanalları tutulduğuna görə, mühərriki işə salan kimi
qızdırır. İstəyirəm ki, radiatoru sənin maşınınla
qonşu kənddəki ustanın emalatxanasına aparıb
düzəltdirək. Narahat olma, hörmətini edəcəm.
Səfi ağız büzür:
– Qonşu, mənim maşınım kolxoz maşınıdır.
Qorxuram ki, kolxoz sədri sənin işinə getdiyimi
eşidib məni danlayar ki, kolxozun benzinini niyə
havaya sovurursan?
Mosu qağa Səfinin işarəsini anlayaraq, öz maşınının çənindən bir vedrə benzin çəkib Səfinin
maşınının çəninə tökür. Ancaq qonşu yenə də
nəm-nüm eləyir:
– Ay Mosu qağa, tək benzinlə iş bitsəydi, dərd
yarı idi. Bəs avtomobilin təkərləri, detalları yeyi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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lib zay olsa, mən onları nə ilə alacam?
Mosu qağa qonşunun qaraçılığını görüb hirslənsə də, büruzə vermir:
– Ay qonşu, o kəndə gedib qayıtmağa beş kilometr yol qət edəcəksən. Verdiyim benzinlə isə əlli
km yol getmək olar. Ə, biz qonşuyuq e, gərək bizim
aramızda belə söhbətlər olmasın. Ancaq narahat
olma! Nə qədər yol haqqı istəsən, verəcəm.
Səfi də söz altında qalmayıb minnətlə cavab
verir:
– Belə şeylər qonşuluğa baxmır e, qardaş!
Başqa sürücü olsaydı, o yolu heç iyirmi manata
da getməzdi. Ancaq sən qonşusan də, on manat
verərsən.
Əlacsız Mosu qağa razılaşır. Radiatoru götürüb
qonşu kəndə yollanırlar. Usta deyir ki, “əlimdəki
yarımçıq işləri başa vurmamış sizin işinizə başlaya bilməyəcəm. Üstəlik, radiatorunuzun tutulmuş
kanallarının açılması, yuyulub təmizlənməsi iki
saatdan çox vaxt aparacaq. Odur ki, sabah gəlib
apararsınız.”
Mosu qağa evə qayıdır. Səhəri gün yenidən Səfini haraylayır:
– Ay qonşu, qadan alım, gəl-gedək, radiatoru
gətirək!
Səfi yaxınlaşıb deyir:
– Dünən yol haqqının yarısını aldım. On manat
da
bu gün versən, gedərəm.
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Hirsindən nə edəcəyini bilməyən Mosu qağa
ürəyində “yaxşı, gör sənin başına nə oyun açacam”– deyə düşünərək razılaşır. Yenidən qonşu
kəndə yollanırlar. Təmir edilmiş radiatoru götürüb geri qayıdırlar. İki kəndin arasındakı ağaclığa çatanda, Mosu qağa təbii borcunu ödəmək
bəhanəsiylə maşını saxlatdırıb düşür və tələsik
kolluğa keçir. “Elə mən də istəyirdim” – deyən Səfi
də maşından düşüb, özünü ağaclığa verir. İşlərini
qurtarandan sonra Mosu qağa yaxınlaşaraq Səfinin boğazından yapışıb böğmağa başlayır:
– Ey Səfi, pulgir olduğuna görə bu dünyada
hörmət qazana bilmədin. Qonşun cildinə girib
səndən bir xahiş etdim. Sən isə məndən on qat yol
haqqı tələb etdin. Ona görə də indi sənin nəfəsini
kəsəcəm. Son arzunu de!
Səfi xırıldayır:
– Yaxşı eləyirsən, Mosu qağa, mənə bu da azdır. Axı sənin sözünə niyə baxırdım ki, indi də bu
vəziyyətə düşəm.
Mosu qağa onu qorxutmaq məqsədi ilə səsinin
yoğun yerinə salıb guruldayır:
– Ey zavallı insan, mən Əzrayılam. Canını almağa gəlmişəm. Heç olmasa indi kəlimeyi-şəhadətini
oxu ki, o dünyaya üzüqara getməyəsən!
Nə qədər müqavimət göstərsə də, onu boğan
məngənə kimi əllərdən qurtula bilməyən Səfi eşitdiklərinə
inanıb, yalvarmağa başlayır:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Canım sənə fəda olsun, Əzrayıl qağa! Bir
qələtdi eləmişəm. Vallah, səndən aldıqlarımın hamısını özünə qaytarıram. Təki məni balalrıma bağışla!
Mosu qağa nəfəsi kəsilməkdə olan Səfinin boğazını buraxıb deyir:
– İndi məni evə apar! Ancaq daha heç vaxt Əzrayılın bostanına daş atma!
FƏND
Kənddə üzüm plantasiyaları salınanda, traktorçu çatışmadığına görə kolxoz sədri Mosu qağaya sınıq-salxaq bir traktor verib tapşırır ki,
torpağın şumlanmasına kömək eləsin. İşin qızğın
çağında traktor tez-tez xarab olduğundan, kolxoz
sədri Mosu qağanın adını təzə gətiriləcək traktorların növbəsində birinci yerə yazır.
Bir gün dostları Mosu qağanı muştuluqlayırlar ki, kolxoza bir ədəd təzə traktor gətirilib.
Mosu qağa da elə bilir ki, kolxoz sədri traktoru
ona verəcək. Bir neçə gündən sonra məlum olur
ki, təzə traktor Mosu qağanın əmisi oğlu Tosuya
verilib. Bundan hirslənən Mosu qağa traktoru ələ
keçirmək üçün fənd işlətmək qərarına gəlir. Bu
məqsədlə gecə başdan-ayağa ağ mələfəyə bürünüb,
kənd qəbiristanlığının yanında torpaq şum~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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layan əmisi oğlunun traktorunun qabağından bir
neçə dəfə qaça-qaça o yan-bu yana keçir. Bunu
görən Tosu onu gah ruha, gah da cin-şəyatinə
bənzədib vahimələnir. Traktoru sahənin kənarına
çəkib saxlayır və qapı-bacasını bağlayaraq düşüb
evə qaçır. Nə qədər çalışsa da, səhərə kimi yata
bilmir. Sübh çağı yuxudan ayılan arvadı onu evdə
görüb soruşur:
– Bıy başıma xeyir ay kişi, rəngin-ruhun niyə
qaçıb?
Tosu yazıq-yazıq dillənir:
– Desəm inanmazsan arvad, bu gecə ağ geyimli bir cin məni işləməyə qoymadı. Traktorun gah
arxasından, gah da qabağından sağa-sola qaça-qaça mənə dişini qıcayırdı. Mən də traktoru sahənin kənarında saxlayıb evə qaçdım. Bəlkə də qaçmasaydım, indi o dünyalıq olmuşdum. Şükür ki,
sağ-salamat qurtarmışam.
Arvadı nə qədər ürək-dirək versə də, ərini özünə
qaytara bilmir. Tosu yerindən qalxıb kolxoz idarəsinə yollanır. Sədrin kabinetinə daxil olub, başına
gələnləri ona da danışır. Sədr qəhqəhə çəkib deyir:
– Əşi, sən nə qorxaq adamsan? Nə ruh, nə
cin-şəyatin? Get işinlə məşğul ol!
Tosu traktorun açarını masanın üstünə qoyub
deyir:
– Yoldaş sədr, mən bir də o traktora minə bilmərəm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Niyə?
– Çünki Mosu qağa növbədə məndən əvvəl idi.
Gərək lap əvvəldən mən sənin təklifinlə razılaşmayaydım. Allah Mosu qağanın Allahıdır. Traktor
da o kişinin qismətidir. Xahiş edirəm ki, açarı ona
ver, qoy traktoru o işlətsin!
GƏL BAŞIMIZI DƏYİŞƏK
Mosu qağa eşşəyinin noxtasından tutub kənd
yolu ilə gedirdi. Kənddə çəkiliş aparmaq üçün
şəhərdən gələn operatorlar onunla qarşılaşıb,
eşşəyin kadra salınmasına icazə verməsini ondan xahiş edirlər. Mosu qağa razılaşır. Operatorlar məzə üçün eşşəyin başını sağa-sola bulaması
səhnəsini də çəkmək istəyirlər. Ancaq nə qədər əlləşsələr də, eşşək başını bulamır ki, bulamır. Mosu
qağa əyilib eşşəyin qulağına nə pıçıldayırsa, eşşək
başlayır başını sağa-sola bulamağa. Bunu görən
qonaqlar bu səhnəni çəkəndən sonra təəccüblə
soruşurlar:
– Ay Mosu qağa, sən eşşəyin qulağına nə dedin
ki, o, başını buladı?
– Heç nə, sadəcə dedim ki, gəl başımızı dəyişək! Eşşək də başını buladı ki, yox, olmaz.
Qonaqlar uğunub gedirlər.
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GƏL, BİZ DƏ ÇARPAYILARI
KƏLLƏLƏŞDİRƏK

Mosu qağa böyrək ağrısını müalicə elətdirmək
üçün İstisu sanatoriyasına istirahətə gedir. Ancaq
mehmanxanada boş yer tapa bilmir. Məcbur olub
həyət evlərində kirayə yer axtarmağa başlayır. Bu
vaxt qonşu kənddən, bir zamanlar yaxın münasibətdə olduğu Nazilə adlı bir qadınla rastlaşır. Hal-əhval
tutandan sonra istirahətə gəldiyini, amma qalmağa
yer tapa bilmədiyini bidirir. Nazilə deyir:
– İndi mövsümlə əlaqədar burda yer tapmaq
çox çətindir. Mən də iki gün əvvəl bura gələndə
nə qədər axtarsam da, ayrıca otaq tapa bilmədim.
Nə yaxşı ki, axırda ev sahibəsi olan yerli bir qadın
mənim çarəsizliyimi görüb, öz dörd nəfərlik yataq
otağında boş olan iki çarpayıdan birini mənə verdi. Digər çarpayı isə hələ də boşdur. Əgər istəyirsənsə, birlikdə gedib ev sahibi ilə danışaq. Razılaşsa, sən də o çarpayıda yatarsan.
Onlar birlikdə həmin evə gəlirlər. Qadın Mosu
qağanı evin zırpı kişisinə və arvadına yaxın qohumu kimi təqdim edib, ev tapana qədər boş çarpayını ona vermələrini xahiş edir. Evin xanımı da
onun sözünə dəstək verir. Ev sahibi pulunu öncədən alıb razılaşır.
Gündüz müalicə kurslarını qəbul edəndən və
bir
az gəzintidən sonra, axşam tərəfi Mosu qağa ilə
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nazilə kirayələdikləri evə dönürlər. Vaxtı gələndə
isə yatmaq üçün dəmir çarpayılara uzanırlar. Evin
kişisi ilə Mosu qağa otağın sağ tərəfində baş-başa
qoyulmuş çarpayılarda, evin xanımı ilə Nazilə isə
otağın sol tərəfində baş-başa qoyulmuş çarpayılarda yatırlar. Gecənin bir aləmində hamının yuxuya getdiyini zənn edən ev sahibi xəlvəti arvadının
çarpayısına keçir. İntim aləmə düşən kişi hər dəfə
təkan verdikcə, onların çarpayısı Nazilənin çarpayısına zərbə ilə necə dəyirsə, sanki dağ keçilərinin
döyüşü zamanı buynuzlarının şaqqıltısına bənzər səs-küy otağı başına götürür. Yuxudan ayılan
Nazilə buna dözə bilməsə də, dinə də bilmir. Hər
təkandan sonra, yalnız köks ötürüb, ah çəkir. Bayaqdan ayılıb yerində qurcalanan Mosu qağa Nazilənin ah-ufunu eşidib pıçıltıyla deyir:
– Nə olub ay Nazilə, niyə ah çəkirsən? Yerin narahatdırsa, gəl biz də çarpayıları burda kəllələşdirək!
GƏRƏK VAXTINDA YATAQ Kİ,
İŞƏ GECİKMƏYƏK
Bir gün kolxoz sədri seçmək üçün kolxozçuların ümumi hesabat-seçki yığıncağı keçirilir. Mosu
qağa da kolxozun üzvü kimi toplantıda iştirak
edir. Raykomun nümayəndəsi yuxarının tapşırığı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ilə kolxoz sədri seçiləcək adamın adını elan edib
haqqında təriflər yağdırmağa başlayır. Camaat isə
üz-gözünü turşudur. Demə rayon rəhbərliyi xalqın
yaxşı tanıdığı və istəmədiyi bir adamı kolxoza zorla sədr seçdirmək istəyir. Nümayəndə nə qədər
çalışsa da camaatdan dəstək ala bilmir. Ancaq israrından da dönmür. Təriflərini davam etdirir. Vəziyyətin bu şəkil aldığını görən Mosu qağa gülümsəyib çıxış üçün söz istəyir. Namizədinə dəstək
alacağını güman edən nümayəndə öz sözünü kəsib tez Mosu qağaya söz verir. Ayağa qalxan Mosu
qağa sözünü kəsə deyir:
– Yoldaş nümayəndə, bizim yaxşı tanıdığımız
filankəsi səhərdən bizə tərifləyirsən ki, guya bu
adam ağzıynan quş tutandı, rayonumuzda onun
kimi kadr yoxdu, filan-bəsməkan. Əgər bu filankəs
bu qədər tərifə layiqdirsə, onu aparın elə öz yanınızda işlədin, həm sizə xoş olsun, həm də bizə!
İclası tay niyə bu qədər uzadırsınız? Gecə yarını
keçib. Gərək biz vaxtında gedib yataq ki, o başdan
dura bilək. Kolxoz işinə gecikməyək.
Bütün kolxoz üzvləri Mosu qağanı alqışlayırlar. Raykomun nümayəndəsi deməyə söz tapmır.
Yığıncaq da öz məcrasına düşür. Kolxozçular istədikləri adamı özlərinə sədr seçirlər.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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GET ÖZÜNƏ MÜŞTƏRİ TAP

Mosu qağanın bağındakı iri gövdəli dağdağan
ağacına atlandırdığı qızıl üzümün dadı adla deyilərdi. Üzüm yetişməyə başlayandan yığılanadək
bağda yatan Mosu qağanın qorxusundan hətta
quş da o həndəvərə səkməzdi.
Bir gün doyunca üzüm yemək sevdasına düşən
kənd cavanları bu məqsədlə Mosu qağanı bağdan
qaçaq salmaq qərarına gəlirlər. Gecənin bir vaxtı
əyinlərinə ağ xalat geyib özlərini verirlər bağa.
Görürlər ki, Mosu qağa dağdağan ağacının yamyaşıl xalı talasında xoruldayır. Dəstə başçısı Qara
gədə öz görkəmini bir az da dəhşətli şəklə salmaq
üçün Mosu qağanın sürüşüb yana düşmüş saçaqlı
motal papağını götürüb basır öz başına və çökür
kişinin sinəsinə. Vurhavura yuxudan ayılan Mosu
qağa gözünü çimçilədib hövlnak soruşur:
– Kimsən a bala, nə istəyirsən?
Qara gədə yoğun səslə asta-asta deyir:
– Mosu qağa, mən Əzrayılam, canını almağa
gəlmişəm. Kəlimeyi-şəhadətini oxu!
Mosu qağa tövrünü heç pozmadan deyir:
– Kül o kişinin başına ki, papağını tanımaya!
Yəni mən o qədər əfələm ki, öz bağımda, öz papağımla məni qorxuzursan? Get bala, get özünə
müştəri tap!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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GETDİYİ YER XƏTALIDIR

Bakida yaşayarkən ev telefonunda nasazlıq
yaranan Mosu qağa Telefon Qovşağının rəisi ilə
əlaqə saxlamaq üçün həftə ərzində iş gününün
müxtəlif çağlarında dəfələrlə rəisə zəng edir. Hər
dəfə də katibə ona eyni cavab verir:
– Rəis yerində yoxdur, Maştağaya gedib.
Axırıncı dəfə zəng vuranda Mosu qağa nəhayət başa düşür ki, rəis telefon danışığından qaçır. Odur ki, katibəyə deyir:
– Rəisinizə mənim adımdan çatdırın ki, getdiyi
yer çox xətalıdır, ora çox gedib gəlməsin!
GÖRMƏMİŞƏM, BİLMİRƏM
Bir gün Mosu qağanı kənddə toy məclisinə
dəvət edirlər. Həmin gün qonşular arasında qoyun
otarmaq növbəsi də ona çatdığından, oğlu Vaqifi növbəyə göndərir. Özü isə toy məclisinə gedir.
Gecə evə qayıdanda görür ki, bir neçə qonşu da
onun həyətinə yığışıblar. Özləri də səs-küylə hərəsinin bir-iki qoyununun itdiyini bildirir, Vaqifdən
qoyunları kimin sürüsünə qarışığa verdiyini soruşurlar. Vaqif də and-aman edir:
– Mən otardığım sürünü heç bir başqa sürüyə yaxınlaşdırmamışam. Ancaq nahardan sonra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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çəmənlikdə uzanıb bir az yuxulamışam. Nə olubsa, bax elə onda olub. Ayılanda da özgə sürü görməmişəm. Axşam düşəndə isə sürünü dəstələyib
kəndə gətirmişəm.
İşin nə yerdə olduğunu anlayan Mosu qağa
qonşularla birlikdə kəndin digər məhəllələrini qapı-qapı gəzir. İtən qoyunları tapıb sahiblərinə qaytarır. Sonra isə ayaqlarını sürüyə-sürüyə evə qayıdır. Otağa girən kimi Vaqif onun qabağına qaçır:
– Qoyunları tapdınmı, ata?
Mosu qağa oğlunun qulağının dibinə tərs bir
sillə çəkib, üstünə çəmkirir:
– Sən niyə örüşdə yuxuladığını qonşulara dedin? Onsuz da özləri axtarıb tapacaqdılar də...
– Bəs neyləyəydim, ay ata?
Vurduğu sillədən sonra hövsələsi soyumaqda
olan Mosu qağa oğluna bərk-bərk tapşırır:
– Bir də belə hal baş versə və kimsə gəlib nə
isə soruşsa, ancaq de ki, görməmişəm, bilmirəm!
GÖRÜŞƏNDƏ MÜTLƏQ SƏNİ ÖPƏCƏM
Bir ara Bakı şəhərində taksi xidmətində sürücü işləyən Mosu qağanı küçədə bir qadın əl eləyib
saxlatdırır. Taksiyə əyləşən qadın əmr verir:
– Sür, Günəşliyə!
Mənzil başına çatanda qadın deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Qardaş, görürəm ki, yaxşı adamsan. Mənə
taksi tez-tez lazım olur. Telefon nömrəni versən,
lazım olanda zəng edərəm, gəlib məni anamgilə
aparıb-qaytararsan, xeyri də sənə qalar.
Mosu qağa razılaşıb cib telefon nömrəsini verir. Axşam tərəfi qadın zəng edir ki, “gəl məni evə
apar!” Bu minvalla qadın bir ay müddətində hər
gün səhər-axşam Mosu qağaya zəng edib çağırır,
anasıgilə gedib-gəlir.
Bir gün Mosu qağanın vacib şəxsi işi olduğundan, qadının səhər zənginə “yox”-cavabı verməli olur. Qadın isə qır-saqqız olub əl çəkmədiyinə
görə Mosu qağa hirslənib deyir:
– Ay xanım, sənin ərin yoxdur ki, heç olmasa
bir gün səni evində oturda.
Onun bu sözünə qadın da hirslənir:
– Niyə yoxdur? Bude.., yanımdadı. Bir də ki,
mənim üstümə niyə qışqırırsan? Lap al, ərimlə
danış!
Qadın telefonu ərinə verir. Nə baş verdiyini
tam anlamayan kişi deyir:
– Alo! Ə, sən kimsən ki, mənim arvadımı hirsləndirirsən?
Mosu qağa kişini sual atəşinə tutur:
– Ay qardaş, o arvaddan biri də bizim evdə var.
Niyə o da hər gün anasıgilə getmir? Bir də ki, nə
var e.., bu ana gildə? Niyə arvadından soruşmursan
ki, hər gün anangildə nə gəzirsən? Niyə qaxı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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lıb evində oturmursan?
Dindiyinə peşman olan kişi sakitcə deyir:
– Düz deyirsən qardaş, öpürəm səni.
Kişi sözünü deyib qurtaran kimi telefonu acıqla arvadına qaytarır. Bundan xəbərsiz olan Mosu
qağa da eyni tərzdə cavab verir:
– Yaxşı, görüşəndə mütləq mən də səni öpəcəm.
Çoxdan Mosu qağada gözü olan qadın bu sözləri eşidib sevinsə də, ərinin yanında yalnız bunları deyə bilir:
– Eybi yox, bu gün artıq gedəsi olmadım. Ancaq sabah tezdən gəlib məni götürüb anamgilə
apararsan!
GÜNDÜZ KƏTMƏN,
GECƏ İSƏ KƏTMƏNİN ...
Kolxozun geri qalmış pambıqçılıq briqadalarından birinə briqadir təyin olunan Mosu qağaya
sədr deyir:
– Bu il planı doldursan, sənə yaxşı pul mükafatı yazacam.
İşinə məsuliyyətlə yanaşmağa çalışan Mosu
qağa özünü oda-közə vurur, bütün günü briqadanın müxtəlif sahələrində pambıq yığan manqalarına baş çəkir. Hətta pambıqçıların problemləri
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ilə maraqlanmaqla onları həvəsləndirir. Bir gün
Mosu qağa pambıqçılardan birinə yanaşıb onun
halını söruşur:
– Nə var, nə yox, bacı, işlər necədir?
Pambıqçı da baməzə adam imiş deyə belə cavab verir:
– Necə olacam, ay Mosu qağa, guya özün bilmirsən? Gündüzlər kətmən, gecələr də ki, kətmənin sapı...
GURULTU
Bir gün Mosu qağaya xəbər çatır ki, onun yaxın
qadın qohumlarından biri yaylaqda bərk xəstələnib. Mosu qağa onu xəstəxanaya gətirmək üçün
özü ilə bir köməkçi götürüb yaylağa yollanır. Qadının yataqda zarıdığını görüb, köməkçisinə xəstəni
dağın başından aşağıdakı yola yendirməyi tapşırır. Köməkçi qadını belinə qaldırıb bir neçə addım
atmışdı ki, arxasında dəhşətli bir gurultu qopur.
Qabaqda gedən Mosu qağa məsələnin nə yerdə olduğunu anlayır və geri dönüb başını bulayır. Bunu
görən qadın xəcalət çəkə-çəkə deyir:
– Oxxay, Mosu qağa, üzüm ayağının altına, sən
Allah bağışla! Bax elə indi dincəldim.
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GUYA ÖZÜ HƏYALIYMIŞ

İş dalınca qonşu kəndlərdən birinə gedən
Mosu qağa oranın sakinlərindən bir tanışının təkidi ilə onun evində düşərgə salmalı olur. Aradan
bir az keçmiş bir də baxır ki, bayırda vur-çatlasın
qopub. Ev sahibəsi qonşusuyla dil savaşına çıxıb.
Bir-birinə demədikləri, dilə gətirmədikləri söyüşlər qalmır. Qəfildən ev sahibəsi üzünü evə tərəf
çevirib qışqırır:
– Mosu qağa, ay Mosu qağa, bir çölə çıx!
Mosu qağa cəld çölə çıxanda, ev sahibəsi onu
qonşu arvada göstərib deyir:
– Sənə bax bu qonağım qənim olsun!
Qonşu isə Mosu qağanın qabırğasına yeddimərtəbəli bir söyüş ünvanlayır. Davanın məcrasından çıxmaqda olduğunu görən Mosu qağa üzünü ev sahibəsinə tutub soruşur:
– Bacı, mən payımı aldım, içəri qayıda bilərəmmi?
Ev sahibəsi heç nə olmamış kimi deyir:
– Hə, qayıda bilərsən. Bihəya qonşuya ta nə
deyək?
İçəri keçməkdə olan Mosu qağa öz-özünə mızıldanır:
– Guya özü həyalıymış.
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HALAL XOŞUN OLSUN

Hər gün kəndin qoyun sürüsünü növbə ilə bir
sakin otarırmış. Bir gün növbətçi pul qazanmaq
məqsədiylə Mosu qağanın qoyunlarından birini
kəsib cəmdəyi öz qardaşının vasitəsiylə qəssabxanaya göndərir. Həmin axşam Mosu qağa qoyunlarını sayıb görür ki, biri kəmdir. Qoyununu soraqlaya-soraqlaya neçə qapıya gedirsə tapa bilmir.
Sonda qoyun növbətçisinin evinə gedib ondan soruşur:
– Mənim qoyunlarımdan biri yoxa çıxıb. Bəlkə
başqa adamın sürüsünə qarışığa vermisən.
Növbətçi deyir ki, qoyunları heç kimin sürüsünə yaxınlaşdırıb qarışığa verməyib. Mosu qağa
hirslənir:
– Yaxşı, bəs bu qoyun yerə girdi, yoxsa göyə çəkildi?
Növbətçi and-aman edir ki, mən də məəttələm.
Mosu qağa deyir:
– De sən öl, qoyunun itməyindən xəbərim yoxdu?
Növbətçi qıpqırmızı qızarıb başını aşağı salır.
Hannan-hana kasıbçılıq ucbatından qoyunu kəsib
qəssabxanaya göndərdiyini bildirir:
– Mosu qağa, səni istəməyənlər ölsün ki, evə
çörək almağa pulum yox idi. Öz heyvanlarımın
içində pula gedəni olmadığına görə, sənin bir kök
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qoyununu kəsib qəssaba göndərmişəm. Vallah, sabah pulunu alıb sənə qaytaracam. Mənə bir çörək
pulu versən bəsimdi. Sən Allah, məni bağışla!
Mosu qağa onun kasıblığını və mərdliyini
nəzərə alıb deyir:
– Sən ki, mənə yalandan sən öl vurmadın, o
heyvanın pulu halal xoşun olsun!
HARAMI YOX, HALALI OLSUN
Mosu qağa şəhərdə binəgüzarlıq edirdi. Bir
kisə pay-puş tədarük edib Novruz bayramını ailəsinin yanında olsun deyə kəndə qayıdarkən, vağzal lotularından biri ona yanaşıb deyir:
– Əmi, görürəm yorulmusan, qoy sənə kömək
edim, yükünü vaqonadək aparım!
Yorulmuş kişi kisəsini qaldırır lotunun kürəyinə. İpini də sağ çiynindən aşırıb sol qoltuğundan
keçirir, üstəlik sağ qotuğundan keçirib sol çiynindən ucunu verir əlinə. Şələsi belinə düzələn lotu
qəfil Mosu qağaya tərəf qoduğu bir şıllaq atıb aradan çıxır. Mosu qağa lotunun dalınca baxa-baxa
qalır. Mətləbdən agah olanlar kişiyə ürək-dirək
verirlər:
– Əşi, fikir eləmə, aparan özgə malından xeyir
tapmaz. Haramı olsun!
Mosu qağa halını pozmadan başını yelləyir:
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– Siz nə qoyub, nə axtarırsınız, qardaş? Kisəni
özüm öz əllərimlə şəllədim lotunun dalına. Üstəlik quşqununu bərk-bərk çəkib saldım yola. Təqsir onda deyil, məndədir. Odur ki, haramı yox, halalı olsun!
HİYLƏGƏRLİK
Tələbəlik illərində yaxşı futbol oynayan Mosu
qağa məktəb yığma komandasının mərkəz hücumçusu seçilir. Hər oyunda qol vurub komandasına qələbə qazandırır.
Ancaq toyuna hazırlaşan Mosu qağa rayona
getmək üçün rəhbərlikdən icazə ala bilmir. Ona
deyirlər:
– Sən nə danışırsan? Həmin gün vacib oyunumuz var. Toyunu başqa vaxta sal!
Nə qədər fikirləşsə də, çıxış yolu tapa bilməyən
Mosu qağa bir tur əvvəlki oyunun sonlarında, hətta hesabda irəli olmalarına baxmayaraq rəqib komandanın qapısı qarşısında ayaqlarını bir-birinə
ilişdirib qəsdən yıxılır. Hər şeyi dəqiq görüb anlayan baş hakim on bir metrlik cərimə zərbəsi təyin
etmir. Mosu qağa ayağa qalxıb baş hakimlə kəskin
mübahisəyə girişir və bilərəkdən onu söyür. Futbolçuya dərhal qırmızı vərəqə göstərilir və meydandan qovulur. Nəticədə qarşıdakı növbəti oyu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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na buraxılmamağa hiylə ilə nail olan Mosu qağa
üç-dörd gün öncə toya hazırlaşmağa yola düşür.
HƏ DE,
SƏNİ ZİRVƏYƏ QALDIRIM

Bir gün Mosu qağa gözəl bir dul qadının eşqinə
düşür. Nə qədər çalışsa da, arvad onu yaxın qoymur:
– Bilirsən, nə var? Məndən əl çək!
Mosu qağa isə dediyindən dönmür ki, dönmür.
Əksinə, qadını dilə tutur:
– Heç rəvadırmı ki, belə gözəl qadın tənha qalsın? Eşqin tərsi-avandı olmaz. Sən bir hə de, səni
zirvələrə qaldırım!
Qadın qəti şəkildə bildirir:
– Mənim ərə getmək fikrim yoxdur.
Mosu qağa yenə də əl çəkmir. Üstəlik hə
deməyəcəyi halda, onu el içində biyabır edəcəyi
ilə hədələyir. Hər gün yuxusuna haram qatıb dan
üzü qadının yolağasının ağzını kəsdirir. Ancaq
camaat sübh çağı həyət– bacaya çıxanda, qəsdən
öskürüb səs-küy sala-sala qadının həyətindən
uzaqlaşır. Bir belə, iki belə, hərəkətlərini təkrarlayır. Kəndə hay düşür, dedi-qodu gəzir ki, bəs həftə
səkkiz-mən doqquz Mosu qağa dul qadının yanından çıxır. Daha bu dedi-qodulardan bezən qadın
naəlac qalıb Mosu qağa ilə evlənir.
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HEÇ GÖRMÜSƏN,
YERİYƏ DAŞ?

Çox baməzə və ağıllı olduğuna görə Mosu qağa
haqqında el arasında cürbəcür şaiyələr dolaşırdı.
Kimisi deyirdi ki, o, ilanı yuvasından çıxarır, kimisi
deyirdi ki, şeytana papış tikir, kimisi də deyirdi ki,
arpanı divara yeridir və sair və ilaxır.
Bir gün uşaqlar arasında vələduznalığı ilə seçilənlərdən biri qonşuluqda yerləşən uzunsov, ata
oxşar iri bir daşı göstərərək şitənir:
– Ay Mosu qağa, deyirlər sən arpanı divara dırmaşdırırsan. Əgər elədirsə, de görüm o daşı da yerindən tərpədə bilərsənmi? Əgər deyilənlər doğrudursa, bax o daşı da yerit, biz də inanaq!
Mosu qağa əllərini havada yellədir:
– Niyə yeritmirəm a bala, sən qalx otur o daşın
üstündə, mən bir fil-fila eləyim, daş at kimi altında
şaxə qalxıb qaçmağa başlasın!
Uşaq da tənbəllik eləmədən dərhal qalxır həmin daşın üstünə. Hətta at belində oturmuş ayaqlarını oynadıb daşa dəh-dəh də deyir. Mosu qağa
bir daşa baxır, bir də onun sözünə inanan uşağa.
Əlini yellədib uşağı haylayır:
– Ayı, eşşək, qabanbaş,
Heç görmüsən, yeriyə daş?
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HEÇ KİM BİC OLMAQ İSTƏMƏDİ

Mosu qağa bir gün çox kasıblayır. Ora-bura nə
qədər əl atsa da heç nə əldə edə bilmir və iri həcmli
dələduzluq etmək fikrinə düşür. Bu məqsədlə şah
sarayının qarşısına gəlir və elçi daşının üstündə
oturur. Bunu görən keşikçilər onu götürüb şahın
hüzuruna aparırlar. Şah ondan nə istədiyini soruşur. Mosu qağa deyir:
– Şah sağ olsun, mən mahir xalça ustasıyam.
Sizə tayı-bərabəri olmayan elə sehrli bir xalça
toxuyaram ki, beləsi dünyada heç kimdə ola bilməz.
Şah bir az fikirləşdikdən sonra, yalançı tamahkara aldanan kimi razılaşıb deyir:
– Niyə də olmasın? Get toxu, gətir!
Mosu qağa bu işin reallaşdırılması üçün 40
gün vaxt tələb olunduğunu bildirir. Şah bununla da razılaşır. Daha da cəsarətlənən Mosu qağa
üçüncü şərtini irəli sürür:
– Bu iş çox əziyyətli olduğu üçün hər gün bir
kisə qızıl xərclənəcək.
Şah bu şərti də qəbul edir və ona 40 kisə qızıl
verib yola salır. Mosu qağa 39 gün yeyib-içib kef
çəkir. Qırxıncı gün şahın yanına gəlib deyir:
– Şah sağ olsun, xalça hazırdır! Ancaq...
Şah təəccüblənir:
– Nə ancaq, nə olub ki?
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Həyatında ilk dəfə dələduzluq etməyə məcbur
olan Mosu qağa bir az duruxsulanıb rola girir və
özünü yazıq göstərib deyir:
– Ey ədalətli şahlar şahı, verdiyiniz bütün qızıllar xalçanın toxunuşuna sərf olunduğuna görə,
bir çətən külfətimə heç nə alıb apara bilmədim.
Odur ki, gərək mənə də zəhmət haqqı verəsiniz ki,
lüt-üryan və ac-yalavac nökərlərinizə də əyin-baş
ala və evə bazarlıq edə bilim.
Şah şaqqanaq çəkib gülə-gülə buyurur:
– Narahat olma! Əgər xalça xoşuma gəlsə, səni
qızıla tutacam.
Lakin Mosu qağanın əllərinin boş olduğunu
görən şah təəccüblə soruşur:
– Bəs xalça hanı?
Mosu qağa xalçanın şahın istirahət otağına sərildiyini bidirir və hamını xalçaya baxmağa dəvət edir.
Onlar xalçaya baxmağa tələsərkən, Mosu qağa
həyacanla deyir:
– Qibleyi-aləm sağ olsun, icazənizlə bir şeyi də
diqqətinizə çatdırım ki, toxuduğum xalça sehrli
olduğuna görə yalnız doğma atasının oğlu olanların gözünə görünür.
Sehrli xalçanı görməyə tələsdiyindən onun bu
sözlərinə əhəmiyyət verməyən şah istirahət otağına birinci daxil olur. Ancaq sehrli xalçadan əsər-əlamət olmadığını görəndə Mosu qağanın sözlərini
anlayır
və bic adını üstünə götürməmək naminə,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
114

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mövcud olmayan xalçanı məcburən tərifləməyə
başlayır:
– Bəh-bəh.., doğrudan da bu xalçanın dünyada
tayı-bərabəri yoxdur.
Növbə vəzirə çatır. O da salona daxil olanda
orada sehrli xalça olmadığını görür və fikirləşir ki,
yəqin mən bicəm. Ona görə də, əgər burada xalça
olmadığını desəm, şah məni ya vəzifədən qovar, ya
da boynumu vurdurar. Odur ki, özünü ələ alaraq, o
da şah kimi yalandan tərif yağdırır:
– Bəh-bəh.., maşallah deyim ki, bəd nəzərə gəlməsin! Həqiqətən də əvəzsiz xalçadır.
Arxasınca vəkil, eşikağası, xəzinədar və bütün digər əyani-əşrəflər də bic adlandırılmaqdan
qorxaraq, mövcud olmayan xalçanı yalandan tərifləməyə və beləliklə də Mosu qağaya əlavə xələt
verməyə məcbur olurlar...
HƏR HALDA YAXŞI QURTARDIQ
Mosu qağa bir dostu ilə qonşu rayonlardan birində qonaqlıqda olur. Axşamüstü geri qayıdanda
qabaqları qaranlığa düşür. Yolun yarısında tozanaqlı elə bir külək əsməyə başlayır ki, gəl görəsən.
Uğultu səsinə geri boylanıb baxanda bir də görürlər ki, gecənin qaranlığında bir qaraltı onların
arxasınca düşüb. Qaraltını canavar hesab edib,
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başlayırlar var-gücü ilə qaçmağa. Sanki bir-biriylə
ötüşə-ötüşə nə qədər qaçıb uzaqlaşsalar da, hərdən geri boylanıb görürlər ki, qaraltı onlardan əl
çəkmir ki, əl çəkmir. Əksinə onlara çatmaqdadır.
Daha qaçmağa heyləri qalmadığından, əl-ələ tutub başlayırlar bir-birinə vəsiyyət eləməyə. Elə
bu vaxt, qaraltı onların yanından vıyıltı ilə ötərək
qarşıdakı ağaca ilişib dayanır. Handan-hana özlərinə gələn Mosu qağagil qorxa-qorxa ağaca yaxınlaşanda görürlər ki, bayaqdan bəri onları bağırdalaq eləyən adicə kətiyan koludur. Birtəhər özünü
toparlayan Mosu qağa dostuna deyir:
– Kül sənin qorxaq başına! Qaraltını birinci
sən görüb “dalımızca canvar düşüb”-deməsəydin,
mən heç qorxan deyildim.
Dostu deyir:
– Ə, qaranlıqda mən nə bilim e, arxadan gələn
nədir? Vallah, qaraltını görəndə küləyin uğultusunu canavar ulartısına bənzətdiyimə görə, özümdən asılı olmayaraq ağzımdan çıxan ilk kəlmə canavar oldu.
Dostunun bərk qorxduğunu görən Mosu qağa
ona ürək-dirək verir:
– Ə, kişinin başına iş gələr. Ancaq bunu gərək
heç kim bilməsin. Yoxsa, bizi hoydu-hoyduya qoyarlar. Hər halda yaxşı qurtardıq.
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HİTLERİ UÇQULAQ YABA İLƏ
ÖLDÜRMÜŞƏM

Kəndin aralığında toplaşıb söhbət edən adamlardan biri sataşmaq məqsədi ilə Mosu qağadan
soruşur:
– Sən müharibədə iştirak etmiş adamsan.
Görəsən Hitler hələ də yaşayır?
Mosu qağa deyir:
– A bala, mən müharibənin sonlarında Hitleri
üçqulaq yaba ilə Qara dənizə basıb öldürmüşəm.
Bu binəva necə yaşaya bilər?
Başqa biri deyir:
– Mosu qağa, bəlkə üzüb keçib Türkiyəyə, indi
də yaşayır.
– Yox, a bala, qətiyyən ola bilməz. Mən deyirəm, əlimlə Hitleri öldürmüşəm. Sənsə deyirsən
ki, bəlkə üzüb keçib Türkiyəyə. Vallah, bu insanlar
qəribədilər e.., heç adama inanmaq istəmirlər.
İKİ HƏFTƏYƏ EVDƏYƏM
Gənc yaşlarında Böyük Vətən Müharibəsinə
yollanan Mosu qağadan uzun müddət xəbər gəlmir. Həyacana düşən ailə üzvləri ona məktub yazıb soruşurlar:
– Necəsən ay Mosu qağa? Niyə heç məktub
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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yazmırsan? Ürəyimiz partlayır axı.
Mosu qağanın cavab məktubu qısa-konkret
olur:
– Siz narahat olmayın! Mənim vəziyyətim də,
cəbhədə də hər şey yaxşıdır. Ancaq indi məktub
yazmağa vaxt yoxdur. Çünki düşmən qovalayır, biz
isə qaçırıq. Belə getsə, iki həftəyə evdəyəm.
İLK SINAQDAN YAXŞI ÇIXDIN
Mosu qağa evlənəndən üç gün sonra, yaxın qohumlarından biri ona zəng edib hal-əhval tutaraq
deyir:
– Ay Mosu qağa, səfərdə olduqlarına görə sənin toyunda iştirak edə bilməyən üç dostum sizə
gəlib siyahıya düşmək istəyirlər. Onları haçan gətirim?
Mosu qağa zarafatla cavab verir:
– Ə, sən qohum adamsan, hələ toydan qalan
yemək-içmək qurtarmayıb. Nə vaxt istəyirsən, qonaqlarını da götür gəl!
– Yaxşı, onlarla vaxtı müəyyənləşdirib sənə xəbər verərəm.
Mosu qağa telefonun dəstəyini üstünə qoyaraq anasını və arvadını məsələdən hali edib deyir:
– Yemək-içməyi qənaətlə işlədin ki, qonaqlara
da qalsın! Ola bilər ki, bu gün-sabah gəlsinlər. Mən
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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də kənd sovetinə dəyib gəlirəm.
Mosu qağa evdən çıxandan sonra, anası da durub qonşu gilə gedir. Bir azdan telefon zəng çalır.
Evdə tək qalan gəlin telefonun dəstəyini qaldırıb
dinləyir. Dəstəkdən boğunuq səs gəlir:
– Alo, Mosu qağanın evidi?
– Bəli.
Mosu qağanı olarmı?
– Evdə yoxdu.
Bəs danışan kimdi?
– Arvadıdı.
– Bacı, sizin toy gününüzdə mən kənddə olmamışam. Ona görə də siyahıya düşmək üçün sizə
gəlmək istəyirəm. İndi gəlmək olarmı?
Gəlin zəng edəni, bayaq əri dediyi adamlardan
biri hesab edib cavab verir:
– Əlbəttə, niyə olmur ki?
Telefonun dəstəyini yerinə qoyandan sonra,
gəlin səhvini anlayıb fikirləşir ki, “vay-vay, ərim
evdə olmaya-olmaya qonaqlar elə indi gəlsələr
mən neyləyəcəm”? Odur ki, durub darvazanı bağlayır və ayaqyolunda gizlənir. Təqribən yarım saatdan sonra darvaza döyülür. Gələnlərin qonaqlar
olduğunu düşünən gəlin qorxu içində cavab vermir. Darvazanı döyən bir azdan gəlini adıyla çağırmağa başlayır:
– Ay qız, darvazanı niyə bağlamısan? Tez ol, aç!
Gəlin darvazanı döyəni səsindən tanıyır ki, əri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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di. Odur ki, gizləndiyi yerdən çıxıb darvazanı açır.
Mosu qağa içəri keçib təkrar soruşur:
– Bu nə deməkdi, darvazanı niyə bağlamısan?
Gəlin udquna-udquna deyir:
– Ay kişi, qonaqlar zəng eləyib səni soruşdular.
Dedim evdə yoxdu. Dedilər ki, indi gəlsək, olar?
Düşünmədən dedim niyə olmur ki? Sonradan ağlıma gəldi ki, kişi evdə olmaya-olmaya belə deməkdə səhv eləmişəm. Ona görə də durub darvazanı
bağlayıb ayaqyolunda gizləndim ki, gəlsələr elə
bilsinlər ki, evdə heç kim yoxdur.
Arvadının bərk qorxduğunu görən Mosu qağa
gülə-gülə deyir:
– Narahat olma arvad, zəng edən mən idim. İlk
sınaqdan yaxşı çıxdın.
İNANMARAM
MOSU QAĞA MƏNİ ALIB
Mosu qağa qonşu kənddə yaşayan yaşlı və yetim bir qıza vurulur. Hətta özünü saxlaya bilməyib, bu sirri bir-iki dostuna da açır. Qızın ağzını
aramaq məqsədilə Mosu qağanın xahişilə dostları
da bu söhbəti evdə arvadlarına danışırlar. Növbəti
gün arvadlar da bu məsələni qızın nəzərinə çatdırır və ondan cavab istəyirlər. Qız daxilən sevinsə
də, fikrə gedir. Xəbər gətirən qadınlar soruşurlar:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Az, sən yuxulamısan? Bir özünə gəlib dillənsənə!
Qız gülüb belə cavab verir:
– Ay xalalar, dədəmin goru haqqı bir ay Mosu
qağanın qulluğunda durmasam, evini süpürüb zibilini atmasam, inanmaram ki, məni alıb.
İNANMARAM
Xeyli vaxt idi ki, hər bir hərəkətini izlədiyi imkanlı bir ailənin qızına elçi göndərən Mosu qağa
yox cavabı alır. Bu xəbərdən Mosu qağa çox kədərlənir. Bunu görən qonşu qadın deyir:
– Fikir eləmə Mosu qağa! Dünən qızla görüşüb
sənin barəndə danışmışam. Qız deyir ki, “atam
verməsə, Mosuya qoşulub qaçacam”.
Mosu qağa düşünmədən cavab verir:
– Vallah ay qonşu, o qız sənə nə dediyini bilmirəm, ancaq mən onunla üç gecə bir yataqda yatmasam, inanmaram.
İNDİ NECƏ MOLLA OLMUSAN
Günlərin birində Mosu qağa ucqar rayonlardan
birində yaşayan keçmiş tələbə yoldaşı Həsənqulugilə qonaq gedir. Görüşüb-öpüşdükdən sonra dos~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tunun hara isə tələsdiyini görüb soruşur:
– Ay Həsənqulu qağa, belə hara tələsirsən?
– Ay Mosu qağa, xətrini sənin qədər istədiyim
bir dostum dünyasını dəyişib. Yas mərasiminə
getməsəm, ailə-uşağı məndən inciyər. Odur ki, sən
evdə otur, mən də yası yola verib gəlirəm!
Mosu qağa fikirləşmədən deyir:
– Ə, evin kişisi olmayan evdə mən necə oturum? Bir də ki, biz dost olduğumuza görə rəhmətə
gedən tək sənin deyil, həm də mənim dostum sayılır. Odur ki, mən də səninlə yas mərasiminə getsəm, Allaha da xoş gedər, elə bəndələrinə də.
Həsənqulu sevinib razılaşır. Onlar birlikdə yas
mərasiminə varid olurlar. Həsənqulu ilə gələn
şəxsin əlində uzun təsbeh olduğunu görən camaat
onu da molla hesab edib hər ikisinə məclisin yuxarı başında əyləşən mollanın yanında yer edirlər.
Mosu qağa elə ilk baxışdan mollanı tanıyır. Yadına salır ki, bu adam tələbə vaxtı eyni yataqxanada
qonşu otaqlardan birində yaşayan bir şorgöz idi.
Vaxtaşırı yeyib-içib nərd oynayanda hay-küylə cığallıq edir və hətta bazlığa da gedirdi. Mosu qağanı tanıyan molla isə özünü tanımamazlığa vurub
ondan soruşur:
– Qardaş, bu tərəflərin adamına oxşamırsan,
deyəsən sən də mollasan hə?
Mosu qağa ağzını onun qulağına dayayıb deyir?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ə, bu yaxınlara qədər şəhərdə yeyib-içib
lotuluq edirdin, necə oldu ki, kəndə qayıdandan
sonra birdən-birə dönüb molla oldun?
Daha Mosu qağanı tanıdığını gizlədə biməyəcəyini görən molla da ağzını onun qulağına dayayıb cavab verir:
– Sən canın üstünü vurma, bura o söhbətin
yeri deyil!
İSTİOT
Bakıda təhsil alarkən, yataqxanada yaşayan
Mosu qağanın otaq yoldaşı bir erməni olur. Vazgen adlı bu tələbə günaşırı Mosu qağadan kürəyinə banka qoymağı xahiş edir və yavaş-yavaş
adətkərdə olur. Və bu, Mosu qağanı bezdirir.
Günlərin birində Mosu qağa növbəti dəfə Vazgenə banka qoyduqdan heç bir– iki dəqiqə keçməmiş erməni ayağa qalxıb, əvvəl otaqda, sonra isə
dəhlizə çıxıb dingildəyə-dingildəyə “ay qoymayın
yandım, öldüm!” – deyə qışqırmağa başlayır. Vazgeninin haray-həşirinə demək olar ki, yataqxananın bütün sakinləri dəhlizə yığışırlar. Erməni dığası isə heç kimin sorğu-sualına cavab vermədən
bağırmağında davam edir. Nəhayət digər tələbələr
onu sakitləşdirmək üçün otağına çəkirlər. Azarın
Mosu qağadan keçdiyini hiss edən tələbələr, on~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dan nə baş verdiyini soruşurlar. Mosu qağa gülüb
deyir:
– “Ə, çoxdan idi ki, Vazgenə bankə qoymaq
məni boğaza yığmışdı. Ona görə də fikirləşdim ki,
hansı yolla olur-olsun bu işdən xilas olmalıyam.
Odur ki, dibçəkdə əkilən acı istiotun cövhərini çəkib bir qaba yığdım. Növbəti dəfə Vazgenə banka
qoyduqdan sonra, istiot suyunu pambığa hoplandırıb dümbülünə damcılatdım. İstiot suyu onun
yuxa yerinə çatanda, köpək oğlunun ermənisi
ayağa qalxıb “ay qoymayın yandım, öldüm”– deyə
bağırmağa başladı.
İT KİŞİYƏ HÜRƏR
Bir gün ahıl çağlarında rayon mərkəzinə gedərkən kənd müəllimləri ilə yol yoldaşı olan Mosu
qağa onlarla ayaqlaşa bilmir. El dağdan qayıdan
vaxtlar imiş. Müəllimlər səs-küyə geri dönəndə
görürlər ki, elat itləri arxada qalan Mosu qağanın
üstünə tökülüblər. Az qalır ki, kişini dirigözlü yesinlər. Özlərini yetirib heydən düşmüş kişini itlərin əlindən alırlar. Müəllimlərdən biri Mosu qağaya sataşmaq məqsədi ilə dillənir:
– Görürsənmi, itlər bizə hürmədi? Gör nə qədər pis adamsan ki, ancaq sənin üstünə tökülüşdülər. Biz olmasaydıq səni didim-didim didəcəy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dilər. Barı sağ ol da demirsən bizə.
Tövrünü pozmayan Mosu qağa deyir:
– Sağ olmağına sağ olun! Amma məsələ mənim pisliyimdə deyil. İş orasındadır ki, itlər zənən
tayfasına hürməz. İt kişiyə hürər.
İTİMLƏ XƏTİR-HÖRMƏTİ
TÖKMƏLİYƏM?
Bir gün Mosu qağanın həmkəndlisi dəyirmanda iki tay dəni üyüdüb qurtaranda qabağı qaranlığa düşür. Ərincəklik edərək gedib ulağını gətirmir
ki, hazır unu yükləyib aparsın. Un taylarını dəyirmanda qoyub evə gedir ki, sübh tezdən ulaqla
gəlib aparar. Mosu qağa da qaranlıq olduğundan
həmin axşam tələ qurmağı unudur və yıxılıb yatır.
Bunu duyan Mosu qağanın iti un taylarını cırıqlayıb dəyirmanın içinə dağıdır. Sübh tezdən dəyirmanın qapısını kəsdirən un yiyəsi bu səhnəni görüb hirslənir:
– Ay Mosu qağa, gör sənin itin mənim başıma
nə oyun açıb? Un taylarımı tamam dağıdıb.
İş-işdən keçdiyini görən Mosu qağa gözlərini
ova-ova yarıciddi, yarızarafat dillənir:
– Ə, indi deyirsən neyləyək? Məgər sənin iki
tay ununa görə itimlə aramda olan xətir-hörməti
tökməliyəm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KAMİLOVUN DAYISI

Respublikanin ən böyük pambıqçılıq rayonu
olan Bərdə rayonunda pambıq yığımına kömək
məqsədi ilə digər rayonlardan cəlb edilmiş məktəblilərin arasında Mosu qağanın qızı da olur.
Aradan bir neçə gün keçəndən sonra qızını qəribsəyən Mosu qağa Bərdəyə gedir və müəllimdən
icazə alaraq, uşağı da götürüb yol maşını ilə evinə
yollanır. Şəhərin çıxışındakı milis postunda onların maşınını saxladırlar. Mosu qağa sürücüdən bu
rayonun milis rəisinin soy adını soruşub öyrənir.
Sonra isə maşından düşərək gülə-gülə milislərə
yaxınlaşıb görüşür və ərkyana deyir:
– Haradadır ə, mənim bacım oğlu? Ona çatdırın ki, yoldaş Kamilov, dayın deyir ki, bizim nəsildə mərdimazar, yolkəsən adam olmayıb, getsin
özünə başqa bir iş tapsın!
Milislər onun rəisin dayısı olmağına inanıb,
ona “yaxşı yol!”– deyirlər.
KEÇƏL HƏMZƏNİN NƏVƏLƏRİ
Mosu qağa erməni işğalı nəticəsində doğma
yurddan didərgin düşdükdən sonra, Biləsuvar
rayonu ərazisində yerləşən Muğan düzündə salınmış “Çadır şəhərciyi”ndə məskunlaşır. Bir gün
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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şəhərciyin küçəsində gəzişərkən, digər bölgələrdən olan bir qrup məcburi köçkünün mübahisə
etdiklərini görür. Onların yanından ötüb keçərkən
eşidir ki, həmin adamlardan biri deyir:
– Ə, görəsən biz niyə bu qotur erməni dığalarının öhdəsindən gələ bilmədik? Axı biz Qoç Koroğlunun nəvələriyik...
Mosu qağa özünü saxlaya bilməyib üzünü onlara tutaraq dillənir:
– Bağışlayın qardaş, kimliyinizi bilməsəm də,
icazə versəydiniz sizdən bir söz soruşardım!
Mosu qağanın nabələd olduğunu və kiminsə
evinin yerini soruşacağını güman edən adamlar
razılıq verirlər:
– Buyur qardaş, ikisini soruş!
– Mosu qağa mastı-mastı deyir:
– Dastanda yazılıb ki, Koroğlunun doğma övladı olmayıb. Belə olan halda siz necə Koroğlunun
nəvələri ola bilərsiniz?
Mosu qağanın sualı bu adamlara yaman toxunur. Odur ki, onlardan biri acıqlanıb deyir:
– Ə, qanımızın bu qara vaxtında sən bizi ələ salırsan? Bəs onda biz kimik?
Mosu qağa onları sakitləşdirmək üçün özünü
ələ alıb qılıncı lap dibindən vurur:
– Qardaş, hirslənməyin nə mənası var? Düzü
budur ki, sizli-bizli hamımız keçəl Həmzənin
nəvələriyik
də...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KƏNDDƏN GƏLMİŞƏM

Mosu qağa qatarla rayondan ilk dəfə Bakıya
gəlib dəmiryol vağzalında düşür. Əhmədlidə yaşayan qızıgilə getmək üçün marşrut avtobusuna minib boş olan oturacaqlardan birində əyləşir. Növbəti dayanacaqda ədasından yerə-göyə sığmayan
bər-bəzəkli bir xanım avtobusun salonuna daxil
olur. Bunu görən Mosu qağa cəld ayağa qalxıb deyir:
– Gözəl xanım, buyurun-əyləşin!
Xanım da söz altında qalmır:
– Zəhmət çəkməyin əmi, siz ki, məndən yaşlısınız, özünüz əyləşin!
Mosu qağa bir qıza baxır, bir sərnişinlərə baxır
və məzə üçün deyir:
– Xanım-qız, mən kənddən gəlmişəm e.., bu ki,
bakılıların avtobusudur!
KEYFİYYƏT NİŞANI OLARDI
Sovet dönəmində Mosu qağanı SSRİ-nin baş
katibi L.İ.Brejnevin sözçüsü vəzifəsinə təyin edirlər. BMT-nin növbəti iclaslarından birində aparıcı
dövlətlərin başçıları günortayadək Sovet hökumətinin daxili və xarici siyasətini tənqid edirlər. Bu
səbəbdən Brejnevin cavab çıxışı nahar fasiləsin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dən sonraya qalır.
Fasilədən qayıdanda BMT-nin baş katibi Kurt
Valdhaym görür ki, onun masasının üstünə çini
qabda buğlanan bir nəsnə qoyulub. O, heç zaman
yemədiyi bu şeyin dadına baxmaq məqsədilə qaşığı götürüb qabdakı zadı eşələyəndə ona məlum
olur ki, bu, bədəndən yenicə xaric edilmiş insan
ifrazatıdır. Baş katib qəzəbindən bağırmağa başlayır:
– Bunu bura hansı şərəfsiz qoyub?
Bayaqdan SSRİ-ni suçlayan dövlət başçıları
yerbəyerdən Brejnevi nişan verib onu yenidən
tənqid atəşinə tuturlar:
– Belə yaramaz işlər yalnız onun əlindən gələr.
Yazıq Brejnev nə qədər and-aman eləsə də,
heç kim ona inanmır. Çarəsizlikdən bezən Brejnev
sözçüsünü göstərib deyir:
– Əgər mənə inanmırsınızsa, icazə verin, o izah
eləsin!
BMT-nin baş katibi Kurt Valdhaym məsələni
tam aydınlaşdırmaq məqsədilə icazə verir. Mosu
qağa tribunaya qalxır və özünü tarazlayıb ədəb-ərkanla deyir:
– Hörmətli cənab-yoldaş baş katib, zəhmət olmasa baxın-görün o masanızın üstündəki qabın
içindəkinin üstündə sovet keyfiyyət nişanı varmı?
Kurt Valdhaym qabın ora-burasına ətraflı
nəzər
salıb cavab verir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

129

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Xeyr!
Mosu qağa daha da cəsarətlənib deyir:
– Vəssalam də… Əgər qabın içindəki sovet
məhsulu olsaydı, onun üstündə keyfiyyət nişanı
olardı.
KİRAYƏDƏ YAŞAMAQ
YAŞAMAQDIR Kİ..?
Mosu qağa Bakıda kirayədə yaşayarkən bir tanış həmkəndlisi onun şəhərdəki ünvanını soraqlayıb tapır. Zəngi basarkən içəridən kimsə soruşur:
– Kimdi?
– Kənddən gəlmişəm, Mosu qağanı axtarıram.
– Mosu qağa burda yaşamır.
– Axı onun yaşadığı ünvan buradır.
– Hə, ünvan həmin ünvandır.
– Bəs danışan kimdir?
– Mosu qağadır.
Kəndli təəccüblə soruşur:
– Bəs niyə deyirsən ki, Mosu qağa burda yaşamır?
– Ə, zalım oğlu zalım, kirayədə yaşamaq yaşamaqdır ki?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KOLXOZ ARABASINA DÖNMÜSƏN

Kənddəki kababxanada işləyən qadın çox
ləzzətli kabab bişirirdi. Onun sorağı nəinki ətraf
kəndlərə, hətta qonşu rayonlara da səs saldığından, kababxana daim qonaqlı-qaralı olurdu. Mosu
qağa da imkanı olanda bura gəlir, bir-iki şiş kabab
yeyib həzz alırdı.
Bir gün Mosu qağa kababxananın yaxınlığından keçərkən, kabab iyindən özünü saxlaya bilməyib ora dönür. Baxır ki, yüz kilodan artıq çəkisi
olan kababçı qadın piştaxtanın arxasında dayanıb
kabab tıxışdırır. Ona yaxınlaşıb deyir:
– Mən təcili iş dalınca gedirəm. Ancaq burdan
keçəndə kabab iyindən ağzımın suyunu saxlaya
bilmədim. Odur ki, tez elə, mənə iki şiş kabab çək,
yeyib gedim!
Qadın əlindəki tikəni dartışdıra-dartışdıra deyir:
– Ay Mosu qağa, kabab yarım saata bişir. Sən
keç otur, qoy mən də əlimdəki tikələri yeyim, sonra sənə kabab çəkim!
– Az, axı mən dedim ki, tələsirəm!
– Ə, tələsik kabab yeyərlər? Get işini qurtar,
qayıdanda yeyərsən!
Kababçının yerindən heç tərpənmədiyini
görən Mosu qağa zarafata keçir:
– Ay zalım, sənin kababının iyi qoyur ki, gedim?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kababçı da zarafatla deyir:
– Ə, kişi xeylağısan e, bir tamahını saxlasana!
Mosu qağa daha özünü saxlaya bilməyib kababla dolu qabı kababçının qarşısından götürüb
yeyə-yeyə deyir:
– Sən də qadın xeylağısan, az ye! Kabab tıxışdımaqdan kolxoz arabasına dönmüsən.
KÖPƏK QIZINI
SU DA BOĞA BİLMƏDİ
Uşaq vaxtı yetim qalan Mosu qağa gənc çağlarına çatanda dülgərliklə məşğul olur. İmkanlı kənd
sakinlərindən biri təzə tikdirdiyi evin döşəmə və
tavanını vurdurmaq üçün onu evinə aparır. Qiymətdə razılaşandan sonra Mosu qağa işə başlayır.
Ev sahibinin qarıyıb evdə qalmış Qara qız adlı bacısının gənc və yaraşıqlı dülgərə gözü düşür. Odur
ki, qız onun başına fırfıra kimi dolanmağa başlayır. Bunu görüb-anlayan qızın üç qardaşı da bacılarına şərait yaradıb, onu birtəhər Mosu qağaya
sırıyırlar. Yüngülvari bir toy edib bacılarını Mosu
qağanın daxmasına gəlin köçürürlər. Toy gecəsi
Mosu qağaya bəlli olur ki, qız həm qadındı, həm
də kişi. Bilmir ki, başına haranın külünü töksün.
Hirslənib qıza deyir:
– Belə idinsə, niyə ərə gəlirdin? Dur rədd ol
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dədənin xarabasına!
Qara qız iki ayağını bir başmağa dirəyir:
– Heç hara gedən deyiləm, sən mənim halalca
ərimsən.
Bu sirri xeyli müddət heç kimə aça bilməyən
Mosu qağa bir gün məsələni qızın qardaşlarına
deyir. Ancaq onlar Mosu qağaya hədə-qorxu gəlməyə başlayırlar. Çarəsiz qalan Mosu qağa canını
Qara qızdan qurtarmaq üçün başqa yollar axtarır.
Hətta onu gecə boğub öldürmək fikrinə də düşür.
Ancaq qardaşlarından ehtiyat edərək, bu fikrindən vaz keçir. Heç olmasa gündüzlər arvadının
üzünü görməmək üçün dülgərliyin daşını atıb, çobanlıqla məşğul olmağa başlayır. Nəhayət havalar
qızanda el-obanın Kəlbəcər yaylaqlarına köçmək
vaxtı gəlir. Qoyun-quzunu haylaya-haylaya gedib
Həkəri çayına çatırlar. Sürətlə axan çayı heyvanlar
üzüb keçsələr də, adamlar ancaq at belində keçə
bilirlərmiş. Bu məqamda Mosu qağanın ağlına bir
fikir gəlir. Qara qızı xurcun və yorğan-döşək yüklənmiş atın belinə qaldırıb deyir:
– Arvad, mən atın quşqununu bərkidirəm. Sən
də ipdən iki əlli yapış ki, suya yıxılmayasan ha..!
Ancaq ipi bərkitmək əvəzinə xəlvətcə bir az
boşaldır. Sonra özü başqa ata minib, Qara qızı
mindirdiyi atın yedəyindən darta-darta özünü vurur çaya. Mosu qağa suyun sürətlə axan ən dərin
yerinə
çatanda, arvadının atının yedəyini buraxır.
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Su yüklü atı axıtmağa başlayır. İp boş çəkildiyindən, yük atın belindən aşıb ayaqlarına dolaşır. At
birtəhər çarpışıb yükün altından canını qurtararaq sahilə çıxır. Çayda axan xurcunları göstərəgöstərə ürəyində sevinən Mosu qağa yalandan
hay-haray salır. Arvadının yükqarışıq axdığını bildirərək camaatı köməyə çağırır. Çobanlar çay aşağı qaçaraq, suyun dayaz yerində yükü tutub sahilə
çıxarırlar. Qara qızın artıq öldüyünü zənn edən
Mosu qağa bir kənarda dayanaraq, əlləri ilə gözlərini örtüb “arvad, hey!” – deyə yalandan vay-şivən
qoparır. Barmaqlarının arasından boylanıb görür
ki, yükün üstündəki yorğan-döşəyin arasına bükülüb sağ qalmış Qara qız ayağa qalxdı. Məəttəl
qalan Mosu qağa öz-özünə deyinir:
– Məni qınayanın atabaatasına lənət! Bu taybəs köpək qızını su da boğa bilmədi...
KÜL BAŞINA
Çörək zavodları mövcud olmayan dövrlərdə
kənd qadınları evlərdə xamır yoğurub ya təndir
çörəyi, ya da sacda lavaş bişirirmişlər. Kənd orta
məktəbində müəllimə işləyən Mosu qağanın arvadı yalnız bazar günü evdə qaldığına görə, həftəlik xamır hazırlayıb lavaş bişirməyə başlayır. Yay
günü hava isti olduğu üçün səhər tezdən işə gi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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rişən müəllimə nə qədər çalışsa da günortaya qədər işi yekunlaşdıra bilmir. Bir tərəfdən havanın,
digər tərəfdən sacın istisində qovrulan müəllimə
qızını haraylayır:
– Ay qızım, hardasan, mənə heç yazığın gəlmir? Dil-dodağım qupquru quruyub. Mənə bir qaşıq su gətirsənə.
Dərslərini hazırlayan beşinci sinif şagirdi olan
qız anasının hay-küyünü eşidib tez mətbəxə qaçır.
Hələ də hazırlaşdığı dərsin təsiri altında olan qız
pəncərədən boylanıb soruşur:
– Ay ana, suyu xörək qaşığı ilə gətirim, yoxsa
çay qaşığı ilə?
– Ay qız, heç qaşıqla da su gətirərlər?
– Mən neyləyim e.., özün demədin ki, bir qaşıq
su gətir?
Bu vaxt artıq arvadının yanına gəlib çıxmış
Mosu qağa qəhqəhə çəkib deyir:
– Kül başına.
KÜRDƏMİR ELANI
Bir gün Mosu qağa Naftalana bir həftəlik istirahətə gedir. Vanna qəbul edərkən kürd millətindən olan bir dostu ilə rastlaşır. Hal-əhval tutarkən
məlum olur ki, dostu artıq üç gündür ki, burda istirahətdədir və bir həftəyə Bakıya qayıdacaq. Onlar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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gündüzlər bir yerdə gəzib dolaşsalar da, gecələr
ayrı-ayrı otaqlarda yatırlar. Bundan istifadə edən
kürd burda tanış olduğu bir xanımla hər gecə eşq
macərası yaşayır. Məşuqəsini təpədən dırnağadək
öpüşlərə qərq edir və bunu heç kimə deməməyi
qadına bərk-bərk tapşırır.
İstirahət müddəti başa çatanda Mosu qağa ilə
kürd avtobusa əyləşib Bakıya yollanırlar. Çox yatağan olan Mosu qağa avtobucda da yuxuya gedir.
Bir xeyli getdikdən sonra şosse yolunun üstündə quraşdırılmış tanıtma lövhəsinin üzərində iri
hərflərlə KÜRDƏMİR sözünün yazıldığını görən
kürd əlini dizinə vurub əsəbi halda deyinir. Şappıltıya yuxudan dik atılan Mosu qağa hövlnak soruşur:
– Nə olub ay Allahın kürdü, niyə qoymursan
yatam?
– Ə, görmürsən, ayrıldığımız heç iki saat deyil,
köpək qızı artıq hər yerə elan vurub ki, kürd əmir.
LAY-LAY DEDİM YATASIZ...
Kənd ambulator tibb məntəqəsinin müdiri vəzifəsində çalışan Mosu qağa, onun tabeliyində işləyən tibb bacılarına, xəstələrdən şirinlik qoparmağın əyani yolunu öyrədir. Və sübut kimi müayinə
otağında gözləyən xəstələrə yaxınlaşıb soruşur:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Deyin görüm, siz pullu müayinə olunmaq
istəyirsiz, ya pulsuz?
Qəfil sualdan çaşıb susan bir-iki nəfərdən
başqa qalan xəstələr xorla deyirlər:
– Həkim, əlbəttə pulsuz müayinə daha yaxşıdır.
Mosu qağa həzin səslə oxumağa başlyır:
– Lay-lay dedim yatasız, qızıl gülə batasız...
LÜT YATMAĞIN NƏTİCƏSİ
Səfi adlı bir kəndli camaatın içərisində gileylənir ki, havalar çox isti keçdiyindən, gecələr yata
bilmir. Mosu qağa üzünü ona tutub deyir:
– Düz deyirsən, mən gecələr yatanda istiyə
görə bütün paltarımı soyunuram.
Səfi soruşur:
– Onda sərin olur?
– Əlbəttə.
Səfi kişi həmin günün axşamı yatağına lüt girir.
Gecə yarısı hay-küy qopur ki, qonşunun toyuqlarını tülkü qırıb-çatıb. Səfi kişi hövlnak yerindən
qalxıb yabanı götürür və qonşunun həyətinə qaçır. O, hadisə yerinə çatanda görür ki, ev sahibi
öldürülmüş toyuqları həyətdə bir yerə toplayıb.
Qonşular da toyuq cəsədlərinin ətrafında toplaşıb, tülkünün çox ziyanxor olmasından danışırlar.
Bir azdan ora gələn Səfi kişinin gəlini, qayına~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tasının lüt vəziyyətdə çənəsini yabaya söykəyib
camaatla söhbət etdiyini görür. Gəlin utana-utana
ərinə yaxınlaşıb soruşur:
– Atan niyə camaatın arasında lüt dayanıb?
Oğul cəld atasına yaxınlaşıb onun qulağına pıçıldayır:
– Sən niyə camaat içinə lüt çıxmısan, ay ata,
heç ayıb deyil?
Səfi kişi işin nə yerdə olduğunu yalnız indi anlayır və “Ataba-atana lənət, mərdümazar!”– deyə
– deyə evinə tərəf götürülür.
MƏGƏR MÜĞƏNNİYƏM?
Mosu qağanın yaxın qonşusunun arvadı bir
gün səhər ərinə deyir:
– Ay kişi, hamamın su borusunun vinti boşaldığına görə duşa su qalxmır. Onu bərkitsəydin, su
yerə tökülməzdi.
Əri dillənir:
– Az, məgər mən santexnikəm?
Arvad yataq otağına keçib başılovlu qayıdır:
– Ay kişi, yataq otağımızın işığı da yanmır. Bəs
onu neyləyək?
Kişi deyir:
– Az, məgər mən montyoram? Özüm də işə gecikirəm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Arvad qapıdan çıxmaqda olan ərinə hirslənir:
– Ay kişi, bəs çöl qapının qıfılını neyləyim? O
da xarab olub.
Kişi də hirslənir:
– Ay zalım balası, məgər mən usta-zadam?
Sonra baxarıq.
Kişi çıxıb gedir. Axşam işdən qayıdanda görür ki, qapının qıfılı da düzəldilib, işıqlar da yanır,
duşa da su çıxır. Arvadından soruşur:
– Ay arvad, bəs bunları kim düzəltdi?
Arvad şad-xürrəm cavab verir:
– Allah qonşumuz Mosu qağanın canını sağ
eləsin. Bir dəfə çağıran kimi gəlib hamısını qayırıb getdi.
Kişi gülür:
– Əhsən arvad. Bəs zəhmət haqqı nə verdin?
Arvad da gülür:
– Mosu qağa yaxşı adamdır. Pul-zad istəmədi.
Sadəcə əvvəlcədən şərt kəsdi ki, ya bir mahnı oxuyacaqsan, ya da bir saatlığa mənim olacaqsan.
Kişi soruşur:
– Yəqin mahnı oxudun, eləmi?
Arvad tərs baxışla cavab verir:
– Ə, məgər mən müğənniyəm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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MƏN HƏLƏ İNDİ BAŞLAYIRAM

Deyilənə görə, Mosu qağa uşaq çağlarında cox
oynağan olub. Həm də iki nəfərdən artıq adamla
oynamağı sevmirmiş. Çünki yeyin oynamaqla elə
meydan sulayırmış ki, sanki ayaqları yerə dəymirmiş.
Növbəti toy mərasimlərindən birində iştirak
edən Mosu qağa “Tərəkəmə” havası sifariş edib
girir meydana. Onun həmyaşıd dostları da tökülüşürlər ortalığa. Ara qarışır, məssəb itir. Uşaqların
çoxluğundan bu boyda meydanda istədiyi kimi oynamağa yer tapa bilməyən Mosu qağa meydanın
bir kənarında dayanıb oynayanlara əl çalmaqla
vaxtını keçirir. Digər uşaqlar doyunca oynayıb kənara çıxanda Mosu qağa qollarını qaldırıb yenidən
atılır meydana və başlayır şıdırığı rəqs eləməyə.
Toybaşı bunu görüb ona yaxınlaşır və ağzını qulağına dayayıb göstəriş verir:
– Ay Mosu qağa, sənin havan sona çatdı, meydanı boşalt!
Mosu qağa onun əlindən sivişib çıxır və oynamaqda davam edir. Toybaşı təkrarən onu meydandan çıxarmağa çalışsa da alınmır ki, alınmır. Odur
ki, musiqiçilərə göstəriş verib havanı dayandırır.
Mosu qağa ona yaxınlaşıb soruşur:
– Toybaşı dayı, niyə qoymursan oynayım?
– A bala, yarım saatdır ki, sənin sifarişin çalı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nırdı, hamı oynadı da, çıxdı da. Sən də oynayaydın
də…
Özünü itirməyən Mosu qağa gülümsünüb deyir:
– Toybaşı dayı, özün bilirsən ki, istədiyim kimi
oynamaq üçün mənə geniş meydan lazımdır. Uşaqlar da ki, buna imkan vermədilər. Bayaqdan meydanın boşalmasını gözləyirdim. Odur ki, oynayıb
azarımı öldürmək üçün mən hələ indi başlayıram.
MƏN NİYƏ ÜŞÜMƏLİYƏM
Yay günü kolxoz idarə heyətinin iclasına çağrılan Mosu qağanın köynək geyindiyini görən kolxoz
sədri ona sataşmaq məqsədiylə soruşur:
– Ay Mosu qağa, deyəsən üşüyürsən?
Özünü sındırmayan Mosu qağa belə cavab verir:
– Yoldaş sədr, yadda saxla ki, kişi üç şeydən –
birincisi pulsuzluqdan, ikincisi çirklilikdən, üçüncüsü isə aclıqdan üşüyər. Mən dünən maaşımı almışam, axşam çimmişəm, iclasa gələndə də beş
ədəd soyutma yumurta yeyib gəlmişəm. İndi de
görüm, mən niyə üşüməliyəm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

141

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MƏN ÖLƏNDƏ
GƏLİB BORCUNU APARARSAN

Mosu qağa uzun müddət xəstə düşmüş qardaşını müalicə etdirmək məqsədi ilə imkanlı bir
həmkəndlisindən borc pul alıb Bakıdakı xəstəxanalardan birinə aparır. Müalicə bir neçə ay davam
etsə də heç bir faydası olmur. Axırda həkimlər
Mosu qağanı içəri çağırıb deyirlər:
– Ay oğul, biz əlimizdən gələni eləsək də, qardaşını sağalda bilmədik. Təəssüf ki, o öləsidir, pulunu havayıdan çöllərə tökmə! Evinə apar ki, heç
olmasa yaxınları ilə halallaşa bilsin!
Əlacsız qalan Mosu qağa qardaşını götürüb
kəndə qayıdır. İki gündən sonra xəstə dünyasını
dəyişir. Bütün kənd camaatı yığılıb onu dəfn edirlər. Üçüncü günü yas mərasimi keçirilir. Mərhumun yeddisindən sonra borc verən adam fikirləşir
ki, “yəqin kişinin üstünə yaxşı pul yığılıb, gedim
Mosu qağadan borcumu istəyim”. Bu məqsədlə
təkrar ölü yerinə gedib deyir:
– Allah qardaşına rəhmət eləsin, Ay Mosu qağa,
bəlkə onun yasına yığılan puldan mənim borcumu
qaytarasan!
Mosu qağa ağlamsınıb cavab verir:
– Qardaş, vallah, yasın üçündə yığılan pulları
qardaşımın borclu olduğu adama qaytardım. Mən də
öləndə üstümə yığılan pulları gəlib sən apararsan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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MƏN QAYIDANADƏK
O SİÇANLARI TUT

Mosu qağanın arvadı yay tətilində uşaqlarını
da götürüb, ucqar kənddə yaşayan anasıgilə bir
neçə günlüyə qonaq gedir. Ancaq anasının təkidi
ilə onların istirahəti xeyli uzanır. Təxminən bir
həftədən sonra evinə dönən qadın işə gedən ərindən soruşur:
– Ay kişi, nə var-nə yox, işdə, evdə vəziyyət necədir?
Mosu qağa gülümsəyib deyir:
– Arvad, işdə hər şey yaxşıdır. Ancaq, evdə vəziyyət gərgindir.
– Niyə, nə olub ki?
– Az, sənin əziz canınçün, sən gedəndən bəri
iki siçan canımı boğazıma yığıb. Bilmirəm, nə
edirsən et, mən işdən qayıdanadək o siçanları tut!
Yoxsa özümə cavabdeh deyiləm.
MƏNDƏ O BƏXT HANI, A BALA
Kəndin yaşlı kişilərindən olan Həsənlə Hüsən
həyat yoldaşları Haqq dünyasına köçəndən sonra
cavan gəlinlərlə evlənirlər. Onların bəxtləri çox yüyrək olur. Ədəb-ərkanda hər ikisinin arvadı adla
deyilir. Həsəd aparanlardan biri də onlarla həm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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yaşıd olan Mosu qağa olur. Günlərin birində Mosu
qağa aralıq yolun kənarında durarkən, tanımadığı cavan bir oğlan təngnəfəs halda ona yaxınlaşıb
tələsik soruşur:
– Ay dayı, burda çoxdan dayanmısan?
– Hə bala, elə səhərdən burdayam. Xeyir ola,
sözünü de!
– Dayıcan, indilərdə bir gəlinin at üstə buradan keçdiyini gördünmü?
Mosu qağa cavanın ağzında söz bitməmiş dillənir:
– O bəxt məndə hardandı, a bala, get itiyini
Həsənlə Hüsəndən soruş!
MƏNƏ DƏ SİTARƏ DEYİRLƏR
Mosu qağa arvadıyla evlərində istirahət
edərkən, Cənabi Əzrayıl içəri daxil olub deyir:
– Kəlimeyi-şəhadətinizi oxuyun, canınızı alıram!
Hər ikisi ağlamağa başlayır. Əzrayıl da onlara
qoşulub ağlayır. Sonra arvaddan niyə ağladığını
soruşur. Qadın deyir:
– Mənim anamın adı Sara idi. Ancaq el arasında ona Sitarə deyirdilər. Yazıq anam nakam öldüyünə görə ağlayıram.
Arvad da dönüb Əzrayıldan soruşur:
– Bəs sən niyə ağlayırsan?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Əzrayıl deyir:
– Mənim də anamın adı Sara idi. Ona da el arasında Sitarə deyirdilər. Mən də onu ağlayıram.
Əzrayıl sonda Mosu qağadan ağlamağının səbəbini soruşanda isə o, rola girib belə cavab verir:
– Təsadüfə baxın e.., mənim adım Mosu qağa
olsa da, el arasında mənə də Sitarə deyirlər.
Əzrayılı gülmək tutur:
– Yox, Mosu qağa, sənin bu fəndin keçmədi!
MƏNƏ HAY VERƏN OLMUR
Qarabağ bölgəsinin sözünü kimliyindən asılı
olmayaraq üzə şax deyən, duzlu-məzəli söz sahiblərindən biri də Mosu qağa idi. 37-ci ilin irticası
bölgənin dəyərli ziyalıları ilə bərabər, inam ocağının haqq tərəfdarı olan mömin nümayəndələrini
və eləcə mollaları da yurd-yuvalarından pərənpərən salmışdı. Hətta bəzilərini sorğu-sualsız sürgünə göndərmiş, bəzilərini isə güllələmişdilər.
Arada yaranan boşluqdan sui-istifadə edən
bir çox səbatsız, ancaq hiyləgər möminlər qazanc
əldə etmək məqsədilə falçılığa qurşanırlar. Onlardan bəziləri özlərini görücü, bəziləri isə bilici kimi
göstərməyə çalışırlar.
Bir gün həmin fırıldaqçı möminlərdən biri
Mosu qağadan soruşur:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ay Mosu qağa, mən yuxuda qurban olduğum
övliyalardan – çələbilərdən hansının adını çəkirəmsə, onlar dərhal mənə hay verirlər. Səndə də
belə olur?
Mosu qağanın cavabı qısa və sərt olur:
– Vallah, mən qarnımı da cırıram, ancaq hay
verən olmur.
MEŞƏBƏYİ İLƏ
Mosu qağanın qızının sevgilisi onların evlərinə zəng edir. Telefonun dəstəyi götürülən kimi
oğlan deyir:
– Salam mənim dovşanım, maralım, ceyranım,
cüyürüm..!
Qarşı tərəfdən cavab gəlmədiyini görən oğlan
soruşur:
Mən kimlə danışıram?
Qız atası Mosu qağa deyir:
– Meşəbəyi ilə.
MİNNƏTİN OLSUN
Böyük Vətən Müharibəsindən sonra çörəyin
qıt vaxtları imiş. Günlərin bir günü qonşu kənddə
yaşayan bir qohumu Mosu qağagilə qonaq gəlir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Hal-əhval tutandan sonra ev sahiblərinin tərpənmədiyini görən qonaq dillənməyə məcbur olur:
– Ay Mosu qağa, yol gəlib bərk acmışam, gör
neynirsən!
Mosu qağa gülümsünüb qızını səsləyir:
– Ay qızım, deyəsən qonağımız yaman acıb,
get, bulaqdan bir qab sərin su gətir!
Qonağın ürək-göbəyi sanki içindən qırılıb yerə
düşür:
– Ay Mosu qağa, axı mən dedim ki, acmışam.
Mənə yemək lazımdır. Sən isə su gətirməyə adam
göndərirsən.
Mosu qağa gülümsünüb asta-asta deyir:
– Ay qohum, incimə, yemək tapsaq özümüz də
yeyərik. Vallah biz acanda su içirik. Elə ona görə
acan qonağa da, su içiririk. Hələ minnətin olsun ki,
sənə sərin su gətirtdirirəm!
MOSU BAKIDADIR
Xosrov doğulandan sonra ailənin ən istəkli övladına çevrildiyinə görə hamı onu ya Xosu, ya da
Mosu deyə əzizləməyə başlayır. Hətta həddi-buluğa çatanda da onu bu adlarla çağırmaqda davam
edirlər. Bu səbəbdən uşaq böyüdükcə qonşular və
kənd sakinləri arasında da Mosu kimi tanınır.
Bir gün rayon hərbi komissarlığından Mosu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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qağa çağırış vərəqəsi gəlir. Valideynləri, qohum-əqrəba və qonum-qonşu yığılaraq onu toy-
bayramla sovet ordusunda kişilik borcunu verməyə yola salırlar. Mosu qağa SSRİ-nin Uzaq Şərq
diyarının paytaxtı Xabarovsk şəhərindəki hərbi
hissələrdən birinə düşür.
İki illik əsgərliyin təqribən yarısı bir göz qırpımında ötüb keçir. Ancaq bu müddətdə Mosu
qağanın üzünə həsrət qalan və qəribsəyən atası
bir gün evdə nahar edirmiş. Elə bu vaxt radioda
erməni dilində xəbərlər proqramı başlayır və kişinin eşitdiyi ilk söz “Mosuma Baku” kəlmələri olur.
Oğlunun adını qəfil eşidən və heç nə anlamayan
ata cəld yerindən qalxıb mətbəxdə çay dəmləyən
yoldaşının yanına qaçır və sevincək deyir:
– Arvad, muştuluğumu ver, indicə radio dedi
ki, Mosu Bakıdadır!
MOSU QAĞANIN DÜZLÜYÜ
Mosu qağa bir ara kasıblığı ucbatından ailəsini güclə dolandırırdı. Lap canı boğazına yığılmışdı. Odur ki, günlərin birində şəhərdə işləyən
kirvəsinə qoşulub çörək dalınca Bakıya yollanır. O
dövrdə Peterburqda qələbə çalmış Böyük Oktyabr
Sosialist İnqilabının təsiri Bakını da yerindən oynatmışdı. Şəhər qazan kimi qaynayırdı. Neft mə~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dənlərini tətillər bürümüşdü. Küçələrdə mitinq
və nümayişlər keçirilirdi. Tuği-lənət olub şəhərin
müsəlman əhalisinin boğazına keçən erməni daşnakları Şaumyanın fətvasıyla şəhərdə at oynadır,
erməni-müsəlman davasını qızışdırırdılar. Qazanc
dalınca Bakıya gələn Mosu qağa vəziyyəti belə
görəndə, canını sağ-salamat götürüb kəndə qayıtmağı qəhrəmanlıq saydı. Kəndə dönməklə də başladı bolşeviksayağı danışmağa. Kasıblar hökuməti
qurulacağından, düzlük-bərabərlik yaradılacağından, dəm vurdu. Düzlüyün nə olduğunu soruşana
qısa cavab verirdi:
– “Bəyin iki öküzü varsa, birini alıb kasıba
verəcəklər”.
Bakıda sovet hakimiyyəti qurulanda kənd camaatı qışqırışmağa başladılar:
– Mosu qağanın düzlüyü gəlir.
Kəndin ən varlı bəyi bolşeviklərin Bakıda
hökumət qurma xəbərindən xoflandı. Haçandan-haçana özünü toparlayan bəy ortada gəzən
söz-söhbətə aydınlıq gətirmək məqsədilə rayon
mərkəzinə yollandı. Ora çatanda gördü ki, camaat
ilk vaxtlar yeni xəbərlərə zarafatla yanaşırdılarsa,
artıq indi ciddiliyinə inandıqları “Mosu qağanın
düzlüyü” ətrafında qızğın mübahisə edirdilər. Rayonun ən böyük kəndinin tanınmış ağsaqqal bəyinin gəlişinə hörmət əlaməti olaraq camaat bir
az
özlərini yığışdırıb sakitləşdilər. Rayon camaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tı arasında hörmət sahibi olan bəy, danışmaqdan
boğaz damarları şişmiş həmkəndlisi Mosu qağadan soruşdu:
– Ay Mosu bala, de görüm sənin bu qədər təriflədiyin bolşevik hökumətinin düzlüyü, ədaləti
nədən ibarətdir və bizə nə xeyiri olacaqdır?
Mosu qağa dedi:
– Xeyiri siz bəylərə yox, biz muzdurlara olacaq. Torpaqlarınızın, mal-qaranızın, öküzlərinizin
çoxunu sizdən alıb biz kasıblara paylayacaqlar. Bizim də mal-mülkümüz olacaq. Biz sizinlə tam bərabər olacağıq.
Ağır təbiətli bəy qaşlarını çatıb dilləndi:
– Mosu bala, bizim var-dövlətimizi alıb sizə
paylamaqla təkcə sizi bizə yox, həm də bizi sizə
çatdıracaqlar.
MOSU QAĞANIN TƏYYARƏSİ
Ötən əsrin ortalarında kənddə dəmirçi işləyən
Mosu qağa dəmirdən xırda-xuruş alətlər – bıçaq,
dəhrə, oraq, çəkic və s. düzəldirdi. Camaat hesab
edirdi ki, Mosu qağanın əlindən gəlməyən iş yoxdur.
Günlərin birində kəndin qız-gəlinləri bulaqdan su götürmək üçün növbəyə düzülmüşdülər.
Elə bu vaxt səmada bir təyyarə göründü və hamı
ona möcüzə kimi baxmağa başladı. Qadınlardan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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biri dilləndi:
– Görəsən bizim Mosu qağa bu təyyarədən
düzəldə bilərmi?
Başqa bir qadın köks ötürüb dedi:
– Mən inanıram ki, Mosu qağa bu təyyarədən
düzəldə bilər.
Bir gəlin isə tərəddüd etdi:
– Mən də o fikirdəyəm ki, Mosu qağa təyyarə
düzəldə bilər. Ancaq maraqlıdır ki, görəsən Mosu
qağanın təyyarəsi bu təyyarə kimi göydə süzə
bilər, ya yox?
Bu minvalla söhbət mübahisəyədək qızışır.
Ağbirçək bir qadın söhbətə müdaxilə edib onları
sakitləşdirməyə çalışır:
– A bala, bir-birinizi niyə qırırsınız? Bir azdan
kəndə qayıdanda Mosu qağadan soruşarıq, özü
cavab verər. Amma bayaqdan hamınız fikrinizi
dəfələrlə demisiniz. Mən isə heç ağzımı da açmamışam. İndi isə qəti bildirirəm ki, o kişi çox qabiliyyətli adamdır. İnanıram ki, onun qayırdığı təyyarə göydə də uçar, hələ istəsən İrana da keçər.
MÜŞTƏRİ TOPLAMAQ ÜSULU
Ailə ehtiyacını ödəmək üçün rayon mərkəzindəki kolxoz bazarına qədəm basan Mosu qağa bazarda meyvə-tərəvəz alveri ilə məşğul olan qay~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nına kənardan göz yetirir. Müştərilərin basabas
salmasından ona elə gəlir ki, qaynı başını itirib.
Ağır gələn gözdən almanın birini götürüb çəki daşı
olan gözünə qoyur və yenidən alma üstə alma atmalı olur. Müştərilər də alma almağa həvəsiyirlər.
Qaynının xərcə düşəcəyini zənn edən Mosu qağa
ona him-cim edir ki, “ayə, çəkidə dürüst ol, yaman
günə qalarsan!” Qaynı da anlayıb ona işarə edir ki,
“sən dinmə, bərabər çıxar!”
Mosu qağa da işarədən başa düşür ki, qaynı
nə etdiyini yaxşı bilir. O, bir az diqqətlə baxanda
görür ki, qaynı çəki daşı olan gözə atdığı almanın
əvəzinə dirsəyi ilə tərəzinin digər gözünə təzyiq
edib öz xeyrinə aşağı basır.
Mosu qağa gülməyini güclə boğub öz-özünə
deyinir:
– Hə.., deyəsən qaynım müştəri toplamaq üçün
yaxşı üsul tapıb.
NAMAZ VƏ MAYALLAQ AŞMAQ
Yaşlaşdıqca namaz qılmağa başlayan Mosu qağanın evinə bir tanışı qonaq gəlir. Bir azdan əzan
səsi eşidilir. Namaz vaxtı Mosu qağa qonaqdan soruşur:
– Sən namaz qılırsan?
Qonaq namaz qılan olmasa da, qeyri-ixtiyari
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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“bəli” – deyə cavab verir. Mosu qağa sevincək deyir:
– Onda getdik namaz qılmağa!
Namaz qılarkən Mosu qağa hansı hərəkətləri edirsə, qonaq da onu təkrarlayır. Ancaq Mosu
qağa şübhələnir ki, qonaq namaz əhli deyil. Sadəcə olaraq üzə düşüb onunla namaz qılır. Ona görə
də namaz başa çatan kimi, qonağı sınamaq üçün
iki dəfə mayallaq aşır. Qonaq da mayallaq aşarkən
böyrü üstə yerə yıxılır. Ancaq pərt olmamaq üçün
deyir:
– Ay Mosu qağa, vallahi uzun illər namaz qılsam da, bu mayallaq aşmağı öyrənə bilmirəm ki,
bilmirəm. Sən Allah, kömək elə namazın mayallaq
aşmaq hissəsini də öyrənim!
Mosu qağa gülüb deyir:
– Ə, sən kimə gəlirsən? Mən belə hesab edirəm
ki, sən əvvəlcə namaz qılmağı öyrənməlisən. Sonra isə mayallaq aşmaq fikrindən daşınmalısan.
NƏ BİLİM, QIRX OLUB,
YOXSA ƏLLİ
Bir ara dəmiryol stansiyasında neft satılan
dükanda işləyən Mosu qağa, növbədə dayanmış
adamlara neft ölçüb verdiyi zaman, stansiyanın
ən gözəgəlimli xanımlarından olan Dilşad xanım
hay-harayla içəri daxil olub qara-qışqırıq salır:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– A kişi, dur gedək bizim qonşu Saranın cavabını özün ver. Camaatın içində mənə deyir ki, Mosu
qağa səninlə qırx dəfə olub.
Mosu qağa təhər-tövrünü pozmadan deyir:
– Ay rəhmətliyin qızı, heç hənanın yeridi? İndi
ayın axırıdı, heç satdığım malların haqq-hesabını
bir tərəfə çıxara bilmirəm. Sən də bir tərəfdən qamış olmusan. Mən hardan bilim ki, qırx dəfə olub,
yoxsa əlli dəfə.
NƏ QƏDƏR İSTƏSƏN,
KÜL VERƏRƏM
Kənd uşaqları Mosu qağanın küllüyə çevirdiyi
yoxuşun başına çıxıb üzü yenişə mayallaq aşa-aşa ötüşür, yumalanaraq biri-birilərini qovalayırdılar. El içində dəli kimi tanınmış Səydəş Peti
isə uşaqlarla bəhsə girib tərsinə mayallaq aşır,
yoxuşu üzüyuxarı yumalanmağa çalışırdı. Lakin
hər üzüyuxarı aşdıqca bir mayallaq aşağı düşürdü. Uşaqlar bu səhnəni görüb, əl çalıb gülüşməyə
başlayırlar. Səydəş Peti isə uşaqların alqışlarından
daha da cuşə gəlir, inadından əl çəkmirdi. Qan-tər
içindəydi. Üst-başı, üz-gözü toz-torpağa batmışdı.
Bircə dişi ağarır, bir də gözü işıldayırdı. Uşaqların
hay-küyü həyət-bacanı başına götürmüşdü. Səsə
bayıra çıxan Mosu qağa uşaqları küllükdən kənar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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laşdırır. Ancaq özünə həşir kəsən Səydəş Petinin
heç dayanmadığını görüb ondan soruşur:
– Ay Peti, sən orda nə edirsən?
– Üzüyuxarı yumalanmaq öyrənirəm, qağa!
– Nəyinə lazımdır ə, bu?
Səydəş Peti bir an da dayanmadan cavab verir:
– Deyirəm birdən yaxam bir dəli əlinə keçər.
Dəli də məni məcbur edər ki, üzü yuxarı yumalan!
Bəs onda mən nə edərəm? Başıma haranın külünü
tökərəm?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Narahat olma! Bizim küllük küllə doludur. Nə
qədər istəsən kül verərəm, tökərsən başına.
NECƏ QALDIRMISANSA,
ELƏCƏ DƏ YENDİR!
Gənclik çağlarında baz olan Mosu qağa yaşlaşanda, fiziki zəifliyi yaranır. Az qalır ki, kişinin
bağrı çatlasın. Çox fikirləşəndən sonra həkimə
müraciət etmək qərarına gəlir. Odur ki, bir gün cəsarətini toplayıb xəstəxananın qadın baş həkiminin yanına gedərək söhbətə başlayır:
– Doktor, elə bir bəlaya düçar olmuşam ki, bilmirəm dərdimi kimə deyim. Xanım olduğunuza
görə sizə də deməyə utanıram.
Həkim deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Xəstə həkimdən utanmamalıdır. Dərdinizi
deyin ki, biz də kömək edə bilək!
Mosu qağa bir az duruxub deyir:
– Doktor, min dəfə üzr istəyirəm, məndə fiziki zəiflik yaranıb. Tanış qadınlarımın qarşısında
gözü kölgəli qalmışam. Xahiş edirəm ki, köməyinizi əsirgəməyəsiniz.
Həkim gülümsəyir:
– Burda nə var ki? İndi sizə bir iynə vuraram,
hər şey düzələr.
Həkim dərman rəfindən bir ampula çıxarır.
Mayeni şprisə çəkib deyir:
– Üzüqoylu çarpayıya uzan, ombanı aç!
Mosu qağa həkimin göstərişini yerinə yetirir.
Həkim iynəni vurub deyir:
– Gedə bilərsən. Daha fiziki zəifliyin olmayacaq.
Mosu qağa həkimə təşəkkürlərini bildirib, evə
qayıdır. Təqribən 40 dəqiqədən sonra Mosu qağa
iynənin təsirini hiss edir. Odur ki, üzünü arvadına
tutur:
– Ay arvad, neçə vaxtdır ki, məndən narazısan.
Gəl uzan, xətrini xoş eləyim!
Arvadı deyir:
– Ay üstünə daş düşməmiş, heç olmasa qoy
gecə düşsün də... Uşaqlar görsə biyabır olarıq axı.
Hisslərini idarə edə bilməyən Mosu qağa arvadının
üstünə cumur. Arvad evdən bayıra qaç~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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malı olur. Yalnız gecə onlar yaxınlıq edə bilirlər.
Səhərədək kişi arvadına rahatlıq vermir. Növbəti
gün də eyni hal təkrarlanır. Arvadı deyir:
– Mən daha dözə bilmirəm. Belə getsə mən
səndən ayrılmalı olacam.
Mosu qağa həcəmətinin heç yenmədiyini görüb, onu yuxarı qatlayaraq ucunu kəmərinin altına dürtür. Bu minvalla bir neçə gün də keçir. Nəinki evdə, hətta iş yerində də hissləri ona rahatlıq
vermir. Odur ki, xəstəxanaya gedib həkimə deyir:
– Doktor, xahiş edirəm ki, bunu necə qaldırmısansa, eləcə də yendir!
PAXILLIĞIN TUTUR?
Tələbəlik illərində Mosu qağa tələsik institutun ayaqyolunun kabinələrindən birinə daxil olur.
Ondan bir az sonra tələbə yoldaşlarından biri
onun yanından digər kabinəyə keçir. Bu vaxt Mosu
qağadan əcaib gurultulu səs çıxır. Tələbə yoldaşı
səsi eşidib qəhqəhə çəkir:
– Ay Mosu qağa, nə yaxşı kamança çalırmışsan?
Mosu qağa da borclu qalmır:
– Nədi, paxıllığın tutur?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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NƏMƏR PULUMU VER, ƏL ÇƏKİM

Bir ara Mosu qağanın əli aşağı düşür. Özünü
nə qədər oda-közə vursa da, heç nə qazana bilmir.
Bu halında onu kənd toyuna dəvət edirlər. Toya
nəmər salmağa cibində bir qəpiyi də olmayan
Mosu qağa mağara daxil olanda zurnaçalan ayağa
qalxıb onu məzhəkəylə qarşılayır. Bu, Mosu qağaya xoş gəlməsə də, üzə vurmadan keçib əyləşir. Yeyib-içəndən sonra durub mağarı tərk edir.
Bu arada musiqiçilər nahar fasiləsinə çıxırlar.
Fasilədən qayıdanda zurnaçalan eşidir ki, mağarın arxasında kimsə bayaq onun ifa etdiyi mahnıları zurna səsiylə ifa edir. Ora yaxınlaşanda görür
ki, Mosu qağa saç darağının üstünə gümüşü kağız
dolayaraq dodaqlarına yapışdırıb musiqi çalır. Toy
adamları da onun başına toplaşıb əl çalır və hətta
şabaş verirlər. Musiqiçilər yerlərini tutub yenidən
ifaya başlasalar da, adamlar mağara qayıtmırlar.
Bunu görən zurnaçalan bayıra çıxaraq Mosu qağanı kənara çəkib deyir:
– Ay Mosu qağa, niyə çörəyimizə bais olursan?
Mosu qağa gülə-gülə cavab verir:
– Bəs necə, sən elə bilirdin ki, zurnanı ağzında
fırlada-fırlada məni ələ salmağını cavabsız qoyacam?
Zurnaçalan and-aman eləyir ki, sənə xoş gəlsin deyə belə eləmişəm. Mosu qağa da deyir ki, nə
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niyyətlə eləmisən, özün bilərsən, get zurnanı çal!
Zurnaçalan deyir:
– A kişi, camaatı yışmısan başına, mən zurnanı
kimə çalım, kimdən şabaş yığım?
Mosu qağa qəhqəhə çəkir:
– Sən öl, toya nəmər salmağa pulum yoxdur,
nəmər pulumu ver, əl çəkim!
– Nə qədər nəmər salmaq istəyirsən?
– Əlli manat.
Zurnaçalan Mosu qağaya əlli manat verib
birtəhər sakitləşdirir və işinə davam edir.
NƏYİN KƏM İDİ Kİ, ÖZÜNÜ ASDIN
El arasında alkaş kimi tanınmış biri gecə özünü
həyətdəki tut ağacından asır. Səhər açılanda kəndə hay düşür ki, bəs filankəs intihar edib. Camaat
hadisə yerinə yığılaraq kəndiri kəsib cəsədi yerə
düşürürlər. Paltarını soyunduranda mərhumun
pencəyinin ciblərindən bir çibuş araq, iki ədəd pomidor-xiyar, bir ədəd soğan, iki-üç qıça sarımsaq
turşusu, əl boyda çörək və bir az da pendir çıxır.
Kimsə deyir ki, öldü – canı qurtardı. Bəziləri deyir
ki, bədbəxtin balaları yetim qaldı. Yaxınları isə sakitcə ağlayıb sızlayırlar. Mosu qağa isə yaxınlaşıb
ailəsinə başsağlığı verəndən sonra üzünü yerdə
uzanan meyidə tutub deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ay zalım oğlu zalım, sənin hər şeyin var imiş
ki. Nəyin kəm idi ki, özünü asdın?
NİYƏ AC-SUSUZ QALMALIYAM
Orucluq ayının günlərinin birində Mosu qağa
yol kənarındakı ağacın kölgəsində oturub ətrafa
nəzər salırmış. Bir də görür ki, at belində yol aşağı gedən kəndin mollası əli ilə tez-tez cibindən nə
isə çıxarıb ağzına atıb çeynəyir. Əvvəlcə elə bilir
ki, onu qara basır. Ancaq diqqətlə nəzər yetirəndə görür ki, molla kişmiş yeyir. Bayaqdan aclığa
güc-bəla ilə tab gətirən Mosu qağa yerindən qalxıb
evə tərəf götürülür. Həyətə çatanda qapı ağzında
onu arvadı qarşılayır:
– Bıy başıma xeyir a kişi, niyə tənginəfəs olmusan?
Mosu qağa dili-dodağı təpimiş vəziyyətdə deyir:
– Ay arvad, susuzdan yanıram, tez mənə bir
içim su gətir!
Arvadı məəttəl qalır:
– A kişi dəli olmusan? Axı sən orucsan, su içsən orucun sınar.
– Ay arvad, az danış! Mən bundan sonra daha
oruc tutmayacam.
– Niyə a kişi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Az, orucluğun bu qızğın çağında kəndin mollası at belində kişmiş yeyirsə, mən niyə ac-susuz
qalmalıyam?
NÖVBƏ QARDAŞIMINDIR
Ahil çağlarında gecə yarı cənabi Əzrayıl Mosu
qağanın yuxusuna girib deyir:
– Sənin vaxtın çatıb. Kəlimeyi-şəhadətini oxu!
Nə qədər yalvarsa da, xeyri olmadığını görən
Mosu qağa hirslə deyir:
– Əşi, sən də lap ağ eləmisən e... Qardaşım
məndən iki yaş böyükdür. Düzlüyə qalsa, indi ölmək növbəsi onundur.
O HANSI ARVADDIR Kİ,
ANCAQ MÜDİR DOĞUR
Bir gün yeməkxanada nahar edən Mosu qağa,
qonşu masada əyləşənlərin yeyib-içib kefləndiklərini və ətrafdakılara söz atdıqlarını görüb, onlardan səs-küy salmamağı xahiş edir. Gənclər sataşmaq məqsədiylə ona söz atırlar:
– Nə olub ay Mosu qağa, niyə belə narahatsan?
– Heç bir narahatçılıq yoxdur. Sadəcə bir az sakit olsanız, yaxşı olar.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Gənclər ona “yaxşı”– desələr də, hay-küy salmaqda davam edirlər. Bunu görən Mosu qağa onları sakitləşdirmək məqsədi ilə deyir:
– Uşaqlar, sizə bir sualım var. Kim sualın cavabını birinci tapsa, onun nahar xərcini mən verəcəm.
Gənclər xorla deyirlər:
– Buyurun!
Mosu qağa sualı səsləndirir:
– Kəndimizdə o hansı arvaddır ki, ancaq müdir
doğur?
İçkili gənclər nə qədər fikirləşsələr də, cavabı
tapa bilmirlər. Axırda bezib Mosu qağanın üstünə
düşürlər ki, sualın cavabını desin. O da fürsətdən
istifadə edir:
– Uşaqlar, mən sizə söz verdim ki, cavabı tapanın yemək xərcini mən verəcəm. Sizlərdən heç
kim cavabı tapa bilmədi. İndi əgər cavabı mən
özüm desəm, gərək mənim nahar xərcimi siz
ödəyəsiniz. Maraq uşaqları razılaşmağa məcbur
edir. Mosu qağa gülüb deyir:
– Ay avamlar, məgər bilmirsiniz ki, Qızqayıt arvadın üç oğlundan biri poçt müdiri, biri kitabxana
müdiri, digəri isə dükan müdiridir.
Gənclər Mosu qağanın dediklərinin doğru olduğunu təsdiqləyib, onun nahar pulunu ödəməyə
məcbur olurlar.
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ONLAR YEYİB-İÇİB,
KEF EDƏNDİLƏR

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulsa da,
dini mövhumatın hələ güclü olduğu dövrlərdə
Mosu qağa hərbi xidmətdən qayıdanda sevişdiyi
bir rus qızını evlərinə gətirir. Bunu görən anası
deyir:
– A bala, görürəm ki, qəşəng qızdı, ancaq öləndə camaat onun meyitini qəbiristanlıqda bastırılmağa qoymayacaq axı.
Mosu qağa gülür:
– Ay ana, sən nəyi qoyub, nəyi axtarırsan? Qoy
bu zalım balası hələ bir ömrünü yaşasın, öləndə
aparıb Qonşu kənddə basdırarıq. O kənd elə rus
kəndi kimi bir şeydi. Oranın camaatı yeyib-içib kef
edəndilər.
ONU DA SƏN QOYMADIN
Mosu qağa gənc çağlarında futbola böyük maraq
göstərirdi. “NEFTÇİ” komandasının sadiq azarkeşi
idi. Televizorda sevimli komandasının hər oyununa
baxır, oyunçularımız qol vəziyyəti yaratdıqca evdə
bir haray-həşir qoparırdı ki, gəl görəsən. Hətta qol
vəziyyətləri boşa verildikcə özündən asılı olmayaraq əllərini dizlərinə çırpa-çırpa hərzə-hədyan da~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

163

Yaqub Məğrur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nışmaqdan da çəkinmirdi. Komandamız rəqibin qapısından top keçirəndə isə ucadan “qooool”– deyə
bağıraraq atılıb-düşürdü.
Mosu qağanın futbola olan bu marağı onu
kənddə futbol komandası yaratmaq həvəsinə salır. O, gəncləri başına toplayıb fikrini onlara bildirir və razlaşırlar. Bir ay məşq etdikdən sonra qonşu kəndlərin komandaları ilə yoldaşlıq görüşləri
keçirməyə başlayırlar. Ancaq nə qədər çalışsalar
da ilk üç oyunda qol vurmadan uduzurlar. Son
məğlubiyyətdən sonra hirsindən özünə yer tapa
bilməyən Mosu qağa nə qədər çalışsa da gecə yata
bilmir. Yalnız sübhə yaxın yuxulayır və görür ki,
qonşu komanda ilə oyunda özü qapıya qol vurur.
Elə bu vaxt arvadı onu səsləyib yuxudan oyadır.
Mosu qağa devikmiş halda yerindən dik atılır və
“qoool”– deyə qışqırmağa başlayır. Arvadı bunu
görüb mat-məəttəl deyir:
– Bıy başıma xeyir, deyəsən kişinin başına hava
gəlib.
Hələ də yuxunun təsiri altında olan Mosu qağa
isə hannan-hana özünə gəlib arvadına hirslənir:
– Ay köpək qızı, dördüncü oyunda ilk dəfə qol
vururdum ki, onu da sən qoymadın.
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OREX, YOXSA ARAX?

B.Mərcanlıda ekspedisiyada olan rusiyalı geoloqlar günün qızmarında sərinləmək üçün tez-tez
yenərmişlər kəndin qırağındakı ağaclığa. Bir gün
də hava çox isti olduğundan giriblər Mosu qağanın bağına və başlayıblar qoz salbalayıb yeməyə.
Ruslardan biri səs-küyə gəlib-çıxan Mosu qağaya
dönüb deyir:
– Ox, kakoy xoroşiy orex!
Mosu qağa da qayıdıb deyir:
– Hə.., bala, mənim oğlum da yaman arax içəndir!
ÖYRƏN GÖR, QIRXI NƏ VAXTDIR?
Mosu qağa Cəbrayıl rayonundakı orta məktəblərdən birində təsərrüfat müdiri işləyərkən, orada təyinatla Petros adlı bir erməni də işləyirmiş.
Beş ildən sonra erməninin təyinat vaxtı bitir və o,
doğulduğu Hadrut rayonuna qayıdır. Aradan bir
müddət keçəndən sonra, Cəbrayıl məktəbinə xəbər çatır ki, bəs Petros avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Keçmiş müəllim yoldaşları yas mərasimində iştirak etmək üçün yığışıb Petrosgilə
gedirlər. Orada qrupun adından söz deməyi Mosu
qağaya həvalə edirlər.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dəstə hüzr yerinə çatanda, onları yas çadırında yerləşdirirlər. Mosugil görürlər ki, ermənilər
araq-çaxır vura-vura yeyib içirlər. Odur ki, tənbəllik eləmədən onlara qoşulub nə ki var vururlar.
Məclis başa çatanda, yeyib-içməkdən ləzzət alan
Mosu qağa sol tərəfindəki müəllim yoldaşını dümsükləyib deyir:
Ə.., öyrən gör Petrosun qırxı nə vaxtdır?
PAPAĞI GƏLİBSƏ,
ÖZÜ DƏ GƏLƏCƏK
Cəbrayil rayonu işğal olunanadan sonra Mosu
qağa ailə-uşağını da götürüb Bakı şəhərində
məskunlaşır. Bir gün eşidir ki, Saatlı şəhərində
qaçqın-köçkünlərə yardım pulu paylanır. Odur ki,
bir yaxın qohumunu da götürüb Saatlıya pul almağa yola düşürlər. Ora çatanda növbədə həddindən
çox adam olduğunu görürlər. Mosu qağa qohumunu növbədə qoyub kənarda gözləyir. Günortaya
yaxın görür ki, pul paylayanlardan biri otaqdan
çıxıb yeməkxanaya tərəf yollandı. Mosu qağa da
eləmə tənbəllik onun ardınca düşür. Gedib görür ki, gənc pulpaylayan nahar edir. Yaxınlaşaraq
onun masasında əyləşib deyir:
– Oğlum, mən avtobusla Bakıdan gəlmişəm. Növbədə
gözləsəm geri qayıdanda qaranlığa düşəcəm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
166

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xahiş edirəm ki, imkan varsa, əmini tez yola sal! Mən
də adi yoldan ötən deyiləm. İn Şə Allah Bakıya yolun
düşsə, sənə elə bir hörmət edərəm ki, ömrünün sonuna qədər dadı damağından getməz.
Kişinin baməzə adam olduğunu görən oğlan
gülüb soruşur:
– Əmican, o nə hörmətdir ki, onu burda eləmək
olmur?
Oğlanın hansı simə vurduğunu anlayan Mosu
qağa razılaşır. Oğlan deyir:
– Yaxşı, qoy naharı qurtarım, pasportunu mənə
ver, özünsə burda qal! Gedib sənin pulunu götürərəm, gətirib burda verərəm, heç kim də bilməz.
Mosu qağa bir az da ürəklənib yağlı dilini işə
salır:
– Ay sənin qadanı alaram. Ancaq mən tək deyiləm, bir qohumla gəlmişəm. Elə onun da pulunu
versən, əla olardı. Birgə gəlmişik, birgə də qayıdardıq.
Oğlan acıqlanıb tərsləşir:
– Camaata üz verəndə, astar da istəyirlər e...
Heç səninkini də vermirəm.
Mosu qağa dediyinə peşman olub, yalvar-yaxarla oğlanı yenidən yola gətirir. Pasportunu ona verib gözləyir. Oğlan bir neçə dəqiqəyə
gedib-qayıdır. Pasportun arasında pulu ona tərəf
uzadır. Mosu qağa pulun arasından bir beşlik çıxarıb
oğlana verir. Onlar sağollaşıb ayrılırlar. Mosu
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qağa qayıdıb kənardan növbəyə nəzər salır. Görür
ki, qohumunun növbəsinə hələ çox var. Fikirləşir
ki, onu gözləsəm işin üstü açılacaq. Odur ki, Ya Allah! – deyib maşınına əyləşir və Bakıya yola düşür.
Axşama yaxın şəhərə çatıb evinə gəlir. Maşından
düşəndə arxa oturacaqda qohumunun papağını
görən Mosu qağa, onunla səhər üz-üzə gələndə
utanmamaq üçün papağı aparıb evinə vermək qərarına gəlir. Qohumunun yaşadığı həyətə girəndə
onun arvadı ilə qarşılaşır. Papağı ona verəndə, qadın təəccüblə soruşur:
– Onun sahibi hanı ki, boş papağını gətirmisən?
Mosu qağa qadını sakitləşdirmək üçün gülüb
deyir:
– Narahat olma xanım, papağı gəlibsə, mütləq
özü də gələcək!
PATENT HAQQI
Mosu qağa dülgərlik etdiyi günlərin birində
qonşu kənddən olan diş həkimiylə razılığa gəlir
ki, onun evində görüləcək dülgər işini təmənnasız
yerinə yetirsin. Əvəzində isə həkim də onun ağrı
verən dörd dişini müalicə edib metal qapaqlar
salsın. Razılaşdıqları andan da, işə başlayırlar. Çox
keçmir ki, hər ikisi işlərini başa çatdırırlar. Mosu
qağa dülgər alətlərini heybəsinə yığıb çiyninə atır
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və həkimlə sağollaşıb evinə yollanır.
Bir az gedib aralıq yola çıxanda vergi idarəsinin müfəttişi ilə qarşılaşır. Ustanın pul qazandığını düşünən müfəttiş ondan patent pulu tələb edir.
Mosu qağa and-aman edir ki, gördüyü işin müqabilində bir manat da pul almayıb. Həkimlə xətir-hörməti olduğunu desə də, bunu da sübut edə
bilmir. Müfəttişin çək-çevirindən sonra, həkimlə
arasında olan razılaşma əsasında iş gördüyünü
boynuna alan Mosu qağa qətiyyətlə deyir:
– Pul almamışam ki, patent haqqı ödəyim.
Müfəttiş ondan əl çəkmir və bəyan edir:
– Gərək vergi idarəsinə gedib izahat yazasan.
Mosu qağa özünü itirməyib gülür:
– İzahat yazmağımdan nə xeyirin olacaq? Ondansa gəl gedək həkimgilə! Qoy o dörd dişdən ikisini çıxarıb versin sənə! Bu da olsun patent haqqı!
PULUN QALIĞI LAZIM DEYİL
Bir gün Mosu qağa Cəbrayıl şəhərində olarkən,
orada yaşayan Əbil adlı dostu ilə rastlaşıb görüşürlər. Nahar vaxtı olduğundan Əbil dostunu şəhərin mərkəzində yerləşən min illik nəhəng çinar
ağacının gövdəsində quraşdırılmış üç mərtəbəli
“Çinar” pavilyonunda qonaq olmağa dəvət edir.
Yeyib-içmək məclisi o qədər uzanır ki, bir də gö~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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rürlər qaranlıq düşüb. Mosu qağa vaysınır ki, bəs
mən kəndə necə qayıdacam? Dostu onu dilə tutub
gecəni qalmaq üçün evinə aparır. Çay içə-içə xeyli
nərd oynayandan sonra, vaxtı çatanda yataq otağına keçib yatırlar.
Gecənin bir aləmində susayıb yuxudan ayılan
Mosu qağa Əbilin öz yatağında olmadığını görür.
Su içəndən sonra yuxusu qaçır. Nə qədər gözləsə
də dostu gəlib çıxmır. Odur ki, paltarını geyinib
yavaşca həyətə düşür. Ancaq istər həyətdə, istər
küçədə nə qədər axtarsa da dostunu tapa bilmir.
Gəzə-gəzə gedib çıxır “Çinar” pavilyonuna. Əbilin
pavilyonun içərisində təkcə oturub, yeyib-içdiyini
görən Mosu qağa soruşur:
– Ə, sən ora necə girmisən?
Kefi saz olan dostu qəhqəhə çəkir:
– Arxa pəncərənin iri şüşəsinin mıxlarını çıxarıb girmişəm.
– Ay yazıq, gecə milisləri gəlsələr, səni aparıb
basacaqlar dama. Tez ol, çıx ordan!
Mosu qağa nə qədər dilə tutsa da, dostu yeyib-içməyində davam edir. Nəhayət milislər gəlib
hadisəni görən kimi pavilyonun müdirinə zəng
edib çağırırlar. Sonra Mosu qağadan kimliyini soruşurlar. Vəziyyətin gərginləşəcəyini görən Mosu
qağa milisləri dilə tutmağa başlayır:
– Rəis, bu gün naharımız burda uzun çəkdi.
Odur
ki, kəndə gedən son avtobusa çata bilmədi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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yimə görə, dostum məni gecələmək üçün evinə
apardı. Ancaq gecənin bir çağında yuxudan ayılıb
gördüm ki, dostum öz yatağında yoxdur. Evin ətrafında onu tapa bilmədiyimə görə, gəzə-gəzə gəlib
burda tapdım. Elə mən də çalışıram ki, dostumu
çıxarıb evinə aparım.
Milislərdən biri deyir:
– Sən nə danışırsan, a kişi? Dostunu aparıb basacağıq dama. Orda ağıllanar.
Bir azdan pavilyonun müdiri də gəlib çıxır. Qapını açıb içəri keçirlər. Hadisəni yerindəcə aktlaşdırmağa başlayırlar. Pavilyon müdiri piştaxtaya və
soyuducuya baxandan sonra hesablayıb bildirir
ki, pavilyona beş manat ziyan dəyib. Mosu qağa cibindən şaxlı bir onluq çıxarıb deyir:
– Milis qağa, onu aparıb dama basmaqla daha
özünüzü niyə əziyyətə salırsınız? Onsuz da qərar
çıxaracaqlar ki, Əbil pavilyona vurduğu maddi ziyanı və cəriməni ödəsin. Götürün bu pulu! Qalığı
da lazım deyil. O da olsun sizin cəriməniz.
QALANINI SƏN GƏTİRƏRSƏN
Mosu qağa ailə-uşağı ilə birlikdə kənddə bir
dostunun oğlunun toyuna gedir. Toy şən keçdiyindən başları necə qarışırsa, bir də baxır ki, gecə
yarıdan keçib. Odur ki, Mosu qağa arvadının qula~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ğına pıçıldayır:
– Arvad, artıq yuxum gəlir. Evə gedəkmi?
Musiqidən və oynayanların şux rəqsindən
həzz alan arvadı deyir:
– Ay Mosu, çoxdandı kəndimizdə belə ləzzətli
toy olmur. Ev qaçmır ki, qoy toy qurtarsın, gedərik
də...
Mosu qağa gözlərini ovuşdura-ovuşdura deyir:
– Yaxşı arvad, mən uşaqların beşini aparıram,
qalanını sən gətirərsən.
QAN TƏZYİQİ
Mosu qağa rayon mərkəzi xəstəxanasında mühafizəçi vəzifəsinə təyin olunur. Bir gün baş həkim
onu çağrıb tapşırıq verir:
– Rayon partiya komitəsinin birinci katibi
müayinə olunmaq üçün xəstəxanamıza gəlir. Hər
şey ideal vəziyyətdə olmalıdır. Onu elə qarşılayıb
yola salın ki, bizdən narazılığı qalmasın!
Mosu qağa “baş üstə” – deyir. Bir azdan başı
bərk ağrıyan rayon partiya komitəsinin birinci
katibi xəstəxanaya gəlir. Onu xəstəxananın həyətində təmtaraqla qarşılayırlar. Baş həkim katibin
qoluna girib kabinetinə aparır. Onu şəxsən müayinədən keçirəndən sonra bildirir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Yoldaş I katib, qan təzyiqiniz yüksəkdir. Dərmanla aşağı salmaq çətin olacaq. Yaxşısı budur
iynə vuraq ki, tez təsir eləsin.
Katib deyir:
– Nə məsləhət bilirsinizsə edin! Ancaq əvvəlcə
məni başa salın görüm, bu şoğərib qan təzyiqi nə
olan şeydir?
Baş həkim qan təzyiqi barədə nə qədər ətraflı məlumat versə də, katibi başa sala bilmir. Katib
deyir:
– Həkim, siz mənə elmi dildə yox, sadə dildə
izah edin!
Baş həkim qan təzyiqi barədə bir daha ətraflı
məlumat versə də, yenə də heç nə alınmır və katib
səsini qaldırır:
– Əşi, sən necə həkimsən? Sənin dediyin tibbi terminlərin heç birini anlamıram. Axı dedim ki,
lap loru dildə izah et ki, başa düşə bilim!
Çarəsiz qalan həkim maddım-maddım katibin
üzünə baxır. Səs-küyə qapını açan Mosu qağa soruşur:
– Nəsə bir şey lazımdı?
Sanki ilan ağzından qurtaran baş həkim
kəkələyir:
– Ay Mosu qağa, mən qan təzyiqinin nə olduğunu elmi cümlələrlə izah edirəm, yodaş katib
başa düşmür. Deyir ki, loru dildə izah elə! Sən xeyli
müddətdir ki, bizdə işləyirsən. Bəlkə mənim de~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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diklərimi loru dilə tərcümə edəsən, yoldaş katib
də başa düşsün.
Mosu qağa deyir:
– Problem yoxdur. Sən de, tərcümə edim.
Baş həkim bayaqdan dediklərini bir daha təkrar edir. Mosu qağa deyir:
– Yoldaş katib, icazə verin, deyim ki, bu qan
təzyiqi axmaq idarə müdiri kimi bir şeydir. Kefi
istəyəndə, gündə on dəfə xasiyyətini dəyişir.
Birinci katib başını bulaya-bulaya otaqdan
çıxıb gedir.
QAYINANAM SAĞ OLSAYDI,
ÇOXDAN ÇƏRLƏMİŞDİM
Bir məclisdə qayınanadan söhbət düşür. Kimisi
qayınanasını o ki, var tərifləyir, kimisi isə yıxıb-sürüyür. Beləcə mübahisə get-gedə qızışır. Heç kim
də heç kimin dediyi ilə razılaşmır. Bir kənarda çay
içən Mosu qağanın söhbətə qarışmadığını görən
adamlar söz almaq üçün ona sataşırlar:
– Ə, deyəsən Mosu qağanın qayınanası nə ondandı, nə bundan.
Mosu qağanın yenə onlara əhəmiyyət vermədiyini görən adamlar soruşurlar:
– Ay Mosu qağa, həmişə mübahisələrimizi sən
həll eləmisən. Bəs indi niyə dillənmirsən? Səhər~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dən iki yerə bölünüb bir-birimizi qırsaq da, yenə
son söz sənindir.
Mosu qağa onlara tərs bir nəzər salıb dillənir:
– Ay rəhmətlik uşaqları, məgər siz bilmirsiniz
ki, mənim qayınanam o dünyada atamanlıq eləyir? Qayınanam sağ olsaydı, çoxdan çərləmişdim.
QAZBAZLIQ
Kənd yerlərində təbii qaza çox ehtiyac olduğu vaxtlarda Mosu qağa bir müddət kənddə qaz
balonlarının satışı ilə məşğul olur. Hər gün səhər
tezdən bazaya gedir, avtomobili dolu qaz balonları ilə yükləyib əvvəl öz kəndlərinə, sonra qonşu
kəndlərə yollanır, axşam isə yorunuq vəziyyətdə
evlərinə qayıdırdı. Artıq camaat arasında hamı
ona, peşəsinə uyğun olaraq qaz Mosu qağa deyə
müraciət edirdi. O da bu sözə görə heç kimdən incimirdi.
Hərdən yaşadığı kəndin sakinləri balonlardakı
qaz tez qurtaranda və Mosu qağa gec gəlib çıxanda özləri onu axtarmağa başlayırdılar. Hətta soraqlaya-soraqlaya evlərinə qədər gedirdilər.
Bir gün yemək və çay hazırlamağa qazları olmayan bir neçə kənd sakini Mosu qağanı axtara-axtara gəlib çıxırlar onun evinə. Səs-küyə həyətə çıxan
anasına qazlarının tez-tez qurtardığını irad tutub,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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oğlunun harada olduğunu soruşurlar. Anası onları
dinləyib deyir:
– Ay bala, tək siz deyilsiniz ki, heç bilirsiniz
mənim oğlum neçə kəndi qazla təmin edir? Vallah, yazıq gecə səhərə qədər yatmır. Balonların
birindən digərinə fıshafıs fısıldadır ki, hamıya qaz
çatsın.
QIZ AXTARIŞI
Həmkəndlisi Hatəm ilə Mosu qağanı Gəncə
Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna bir aylıq təkmilləşmə
kursuna göndərirlər. Qalmağa yerləri olmaması
səbəbindən “GƏNCƏ” mehmanxanasının dördüncü mərtəbəsində iki nəfərlik otaq götürməli olurlar. Axşam çağı yeyib-içəndən sonra Hatəm deyir:
– Mosu qağa, kefimin əqrəbi 101-ə qalxıb. Deyirdin ki, sənin çoxlu tanış xanımların var. Mənə
bir qız tapıb gətirsən, lap əla olar.
Mosu qağa ona üz turşudur:
– Ə, sən məni kim hesab edirsən? Məgər mən
papa rozayam?
Hatəm qır-saqqız kimi ondan əl çəkmir:
– Qurban olum, mən demədim ki, sən onnansan. Mən yaşlı adamam. Heç bir qız mənim təklifimlə razılaşmaz. Sən isə yaraşıqlı cavansan. Sənə
etiraz etməzlər. Xahiş edirəm, gör neyniyirsən.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Naəlac qalan Mosu qağa gülümsəyib Hatəmlə
şərt kəsir:
– Yaxşı, indi mehmanxananın aşağı mərtəbəsində işləyən qızlardan birinə zəng edərəm. Ancaq qız səsimi tanısa, məni istəyəcək axı. Odur ki,
xanım cavab verən kimi dəstəyi sənə ötürəcəm.
Narahat olma! Özün dilə tutub çağırsan, gələcək.
Hatəm əllərini bir-birinə sürtə-sürtə sevinir:
– Baş üstə!
Mosu qağa otaqdakı telefonla 103 nömrəsini
yığıb təcili yardıma zəng edir. İncə səsli növbətçi
tibb bacısı cavab verir. Mosu qağa dinmədən dərhal dəstəyi Hatəmə verib pıçıldayır:
– Danış!
Hatəm yağlı dilini işə salıb, qızı dilə tutmağa
başlayır:
– Gözəl xanım, mehmanxananın 483-cü otağında sizin üçün ləzzətli bir süfrə açdırmışam.
Masaya cürbəcür dadlı yeməklər və içkilər, hətta
beşulduz konyak düzdürmüşəm. İstəyirəm ki, bu
gecə qonağım olasan. Yeyib-içib kef eləyək...
Bu anda, sanki Hatəmin dili tutulur. Rəngdən
rəngə düşüb qıpqırmızı qızarır. Dəstəyi telefönun
üstünə çırpıb qışqırır:
– Ə, bəs deyirdin ki, çağıran kimi gələcək. Bu
köpək qızı mənim ölümdə-dirimdə bir sağ yer
qoymadı. Hamısını söyüb batırdı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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QONAQ

Xeyli vaxt idi ki, Mosu qağanın qonağı gəlmişdi. Bir neçə gün keçsə də, qonaq çıxıb getmək istəmirdi. Artıq boğaza yığılan Mosu qağa qərara gəldi ki, qonağı yola salmaq üçün bir hiyləyə əl atsın.
Ona görə də ovçuluqla məşğul olan qonşusundan
axşam tərəfi xəlvətcə xahiş etdi ki, qonaq səhərsəhər ayaqyolunda olarkən, onun başının üstündən bir güllə atsın. Bəlkə qonaq qorxuya düşüb,
öz evinə qaça.
Səhər tezdən qonaq ayaqyolunda təzəcə oturmuşdu ki, qonşu onun başının üstündən bir güllə
guruldatdı. Qonaq həyacanından paltarını qaydaya salmadan Mosu qağanın evinə tərəf götürüldü.
Ev sahibi onun qarşısına qaçaraq soruşdu:
– Əzizim, nə olub, niyə qaçırsan?
Qonaq kəkələyə-kəkələyə dedi:
– Qonşun az qala məni güllə ilə öldürmüşdü.
Bilmirəm Allahın mənə, balalarıma yazığı gəldi,
yoxsa məni hansısa xeyirxah əməlimə bağışladı.
Qonşunu tanımasam da, bircə onu bilirəm ki, ya
mənimlə, ya da səninlə ədavəti var. Zalım oğlu az
qala balalarımı yetim qoymuşdu.
Mosu qağa dedi:
– Dostum, mən keçən il qonşumun bir qonağını güllə ilə vurub öldürmüşdüm. Yəqin indi o, əvəz
çıxmaq istəyir. Ancaq yaxşı ki, arzusu ürəyində
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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qaldı. Əgər köpək oğlu səni öldürsəydi, onun neçə
qonağını böyrü üstə qoyardım.
Qonaq qorxa-qorxa dedi:
– Başa düşdüm ki, sizin aranızda böyük ədavət
var. Səni Allaha and verirəm ki, xətanızı məndən
kənar edin! Mənim bir çətən külfətim var. Bu vəziyyətdə yalvarsanız da, sizdə qonaq qala bilmərəm.
Mən gedim, sonra haçansa bir-birinizdən intiqamınızı alarsınız. Xudahafiz, yolçu yolda gərək!
QOY BU İTİN
SƏSİNİ KƏSİM DƏ...
Min evli Böyük Mərcanlı kəndi nəinki Cəbrayıl bölgəsinin, eləcə də bütün Qarabağın ən böyük
kəndlərindən biri idi. Burada yeddi min nəfərdən
çox əhali yaşayırdı. Sakinlər əsasən bitkiçilik və
heyvandarlıqla məşğul idilər. İş qabiliyyətli adamlar iki kolxozda fəaliyyət göstərirdilər. Təsərrüfatın iri və xırda buynuzlu heyvanları qışda Muğan
qışlaqlarında, yayda isə bir hissəsi Kəlbəcər, digər
hissəsi isə Ermənistanın Sisyan rayonlarının yaylaqlarında bəslənirdi. Elat yaylaqlara qalxarkən
Gorus rayonunun ərazisindən də keçməli olur,
nankor ermənilərin yolda yaratdıqları süni əngəllərə, əziyyətlərə qatlaşmalı olurdular.
Mosu qağanın yeniyetmə çağlarında, dayı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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sı kolxozun baş çobanı idi. Növbəti dəfə yaylağa köçərkən, yolda köməyindən bəhrələnmək
məqsədilə dayısı Mosu qağanın ata-anasını da
özü ilə aparır. Çətinliklə olsa da, Sisyan dağlarına
çatıb, davarları yerbəyer edirlər. Bir aydan sonra
ata-anasını qəribsəyən Mosu qağa onlara baş çəkmək qərarına gəlir. Odur ki, yaylağa nə vaxt maşın göndəriləcəyini öyrənmək məqsədilə kolxoz
idarəsinə gedir. Öyrənir ki, maşın sabah tezdən
yola düşəcək. Tez evə qayıdaraq, həyəttəki ağaclardan meyvə toplayıb pay tutur. Sübh çağı avtomobillə dağa yollanırlar. Sürücü Mosu qağanı yük
maşının kabinəsinə dəvət edib gülə-gülə deyir:
– Deyilənə görə sən çox dilavər uşaqsan. Gəl
otur içəridə! Yolda qarşımızı kəsən ermənilərə
sən cavab verəcəksən.
Mosu qağa əhvalını pozmadan kabinəyə keçir
və yola düşürlər. Gorus şəhərini keçəndən sonra
görürlər ki, bir erməni milisi motosikletlə onların
arxasınca düşüb. İrəli keçən milis işarəylə maşını
saxlatdırıb soruşur:
– Ara, hardan gelib, hara gedirsiz?
Mosu qağa maşından düşərək milisə yanaşır
və mehribancasına hal-əhval tutur:
– Salam, ay Allahın ermənisi, nə var, nə yox?
Milis hirslənərək azərbaycan türkcəsində deyir:
– Ay dəli musurman, bu nə danışıqdır, mənimlə
danışırsan? Məgər bilmirsən ki, bura Ermənis~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tan ərazisidir?
Mosu qağa dilini pəltəklətməklə gülə-gülə onu
ələ salmağa başlayır:
– Ə, sən öl, kışı adamsan! Sən ki, bizim dildə
danışa bilirsən, vallah halaldır. Axı xətrinə dəyən
nə dedim ki? Sadəcə səni Allahın ermənisi adlandırdım və soruşdum ki, nəyin var, nəyin yox. İndi
sən de, Mosu qağa da qulluğunda dursun!
Erməni şirniklənir:
– Yaxşı, çıxar görüm, nəyin var?
– İndi nəyimiz olmalıdır ki? Bizim nəyimiz
varsa, hamısı yaylaqdadır. Gedirəm ətdən, yağdan,
pendirdən əlimə keçəni maşına yığıb qayıdam.
Sən sabah elə burdaca məni gözlə! Sənə yaxşı bir
pay gətirəcəm.
Erməni dilini yalmandırır:
– Ara, sizin motal pendirinin əvəzini heç nə
verməz. Bir də ki, mənə bir qoyun cəmdəyi gətirsən, lap əla olar, eli!
-yaxşı.
Mosu qağa milislə sağollaşıb yoluna davam
edir. Yaylağa çatıb ata-anasıyla, dayısıyla görüşüb
hal-əhval tutur. Yana boylananda görür ki, elə bayırdaca dirəkdən iri bir qoç cəmdəyi asılıb. Anasından soruşur:
– Anacan, bu yağlı cəmdək kimin üçündür?
Anası gülüb deyir:
– Oğlum, kolxoz qoyunlarından iri bir qoç gecə
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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xəbərimiz olmadan murdar olub. Dərisini soydurub saxlamışam ki, hissə-hissə doğratdırıb itlərə
atım.
Mosu qağa gülüb deyir:
– Yox anacan, sən onu itlərə atma! Bu lap yaxşı
oldu. Mən yolda qarşımızı kəsən bir erməni milisinə qoyun cəmdəyi söz vermişəm. Qoy onu aparıb erməniyə verim ki, zəhləmimizi tökməsin!
Anası razılaşır. Mosu qağa cəmdəyi balta ilə
bir neçə hissəyə ayırıb iri selofan torbaya yığır.
Bir az da motal pendiri götürür. Növbəti gün geri
qayıdanda ermənini dediyi yerdə görmür. Odur ki,
yollarına davam edirlər. Gorusa çathaçatda görürlər ki, erməni milisi arxadan motosikletin işığını
yandırıb-söndürür. Mosu qağa avtomobili saxlatdırıb yerə düşür və ermənini heç ağzını açmağa
da qoymur:
– Ay dığa, bəs hardasan? Bayaqdan ətrafa nə
qədər göz gəzdirsəm də səni tapa bilmədim. Bilirdim ki, harda olsan gəlib çatacaqsan.
Mosu qağa üzünü avtomobilin kuzasında əyləşmiş qadın qohumuna tutur:
– O selofandakı qoç cəmdəyini bəri ver görüm!
Qadın selofan torbanın ağzını açır və qoçun
bir budunu götürüb Mosu qağaya tərəf uzadır. O
isə nə qədər göz-qaş etsə də qadın heç nə anlamır. Bundan bezən Mosu qağa dillənməyə məcbur
olur:
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– Ay xala, sən nə dilbilməz adamsan? O sellofanda nə varsa, hamısını ver də..!
Qadın deyir:
– Ay bala, hamısını versəm, bəs kənddəki itlərə nə atacam?
Mosu qağa hirslənir:
– Ay xala, imkan ver, hələ bu itin səsini kəsim
də..! Kənddəki itlərə sonra bir şey tapıb atarıq.
QOY ƏTİ YEYİM,
SÜMÜYÜ SONRAYA QALSIN
Yeniyetmə çağlarında Mosu qağanın anası
dünyasını dəyişəndən sonra atası bir dul qadınla
evlənir. Bir müddət sonra analıq evdə hegemonluq etməyə başlayır. Süfrəyə xörək gətirəndə həmişə yeməyin ətli hissəsini ərinin, sümüklü hissəsini isə oğulluğunun qabağına qoyur. Bu, Mosu
qağanın diqqətindən yayınmasa da, dillənə bilmir.
Bir gün Mosu qağa özünü toparlayıb gülə-gülə
analığına deyir:
– Ana, mənimlə atamın yeməyini bir qaba çək!
Qadın təəccüblənir:
– Niyə?
– Çünki mən atamı özümdən çox istəyirəm. Biz
iki bədəndə bir canıq. Belə olduğu halda qabların
hamısını bulaşdırmağa nə ehtiyac var? Bir də ki,
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görürəm sən özün də qab-qacağı yığışdırıb yuyanda çox əziyyət çəkirsən. Odur ki, yeməyi bir qaba
cək, yuyanda sənin də işin yüngülləşsin!
Heç nə başa düşməyən arvad növbəti nahar zamanı ata-balanın xörəyini iri bir qaba çəkib süfrəyə gətirir. Mosu qağa adət üzrə atasının
süfrəyə əl uzatmasını gözləmədən yeməyə girişir
və iki-üç dəqiqəyə xörəyin ətli hissəsini həzm-rabedən keçirməyə başlayır. Mosunun atası məəttəl
qalır. Analığı isə deyir:
– A bala, sən sümüklü əti ye ki, atana da ət çatsın!
Mosu qağa tıxışdıra-tıxışdıra deyir:
– Sən narahat olma, mən indiyə qədər yeyə bilmədiyim ət payımı yeyirəm. Qoy əti yeyim, sümüyü sonra yeyərəm.
QURANI DƏDƏNİN ADINA
OXUYURAM
Arxasında su sənəyi kəhrizə gedən bir qadın
Mosu qağaya rast gəlib deyir:
– Bu gecə rəhmətlik atam yuxuma girmişdi.
Yəqin ki, molla indi qəbiristanlıqda olar. Xahiş
edirəm ki, bu beş manatı götür, çıx atamın qəbri
üstə bir dua oxutdur! Mən də sənəyi doldurub gəlirəm qəbirin ətrafındakı gülləri sulamağa.
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Mosu qağa kəndin yuxarı hissəsindəki yamacda yerləşən qəbirisdanlığa çatıb, daha molla-zad
axtarmır. Cibindəki əski əlfba ilə yazılmış kitabçanı açıb oxumağa başlayır. Bir azdan belində su
dolu sənəklə hıqqana-hıqqana gəlib çıxan qadın
bu mənzərəni görüb hay-küy salmağa başlayır:
– Ay Mosu qağa, bəs molla hanı? Bu quran oxuduğun qəbir də heç atamın deyil axı. Başqa adamın qəbiridir.
Oxumağına davam edən Mosu qağa qadını
göz-qaşla qandırır ki, “səsini kəs!” O da sakitləşib
dayanır. Nəhayət dua oxumağı başa çatdıran Mosu
qağa çeşməyini çıxarıb deyir:
– Ay savadsız qadın, hər gün poçt qutusuna yüzlərlə məktub atırlar, hamısı da öz ünvanına gedir.
Mən sənin dədənin adına quran oxuyuram.
Necə ola bilər ki, başqasına getsin?
Qadın üzr istəyib, çıxıb gedir.
SƏN DƏ “GƏLMƏ”SƏN
Ölkə parlamentinə seçkilər ərəfəsində “otxod”
deputatlığa namizədlərdən biri Kəlbəcər yaylaqlarında heyvan bəsləyən seçicilərlə görüşmək
məqsədi ilə ora gəlir. Kəndlərdən birinə gedən
yolu tapa bilmədiyi üçün maşını saxlayır. Yol kənarında
qoyun otaran Mosu qağadan soruşur:
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– Ağsaqqal, Mirvanlı kəndi ha tərəfdədir?
– Bala, ode.., o yolnan düz getsən, Mirvanlıya
çatarsan.
“Otxod” namizəd Mosu qağa ilə məzələnmək
məqsədi ilə kənarda otlayan ağ eşşəyə işarə edib
soruşur:
– Axı mən o kişidən soruşanda dedi ki, Mirvanlı kəndi əks tərəfdə yerləşir.
Mosu qağa “otxod” namizədin boy-buxununa,
vid-fasonuna baxıb qımışır:
– Yox bala, o “kişi” də sənin kimi “gəlmə”dir.
Qəribdir deyə düz danışmır. Mirvanlı kəndi mən
deyən tərəfdədir.
SƏKİNƏ DEYƏN GERÇƏK İMİŞ
Mosu qağa həyətində çoxlu sayda qaz saxlayırdı. Gecələr hərdənbir səs-küy salan qazların çığırtısını eşidən Səkinə arvad hər dəfə Mosu qağanı
yuxudan oyadıb deyirdi:
– A kişi, deyəsən həyətə tülkü-çaqqal girib, dur
yoxla gör nə var, nə yox!
Mosu qağa da həyət-bacanı yoxlayıb, heç nə
olmadığına əmin olandan sonra qayıdıb təzədən
yatırdı. Bu hal bir neçə dəfə təkrar olur.
Bir dəfə gecə yarı qazlar yenidən qışqırışmağa
başlayırlar. Səkinə arvad hövlnak yuxudan ayılıb
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ərini haraylayır:
– Ay kişi, qazlar yenə qışqırışır, tez qalx, gör
niyə çığırırlar?
Mosu qağa yorğanı başına çəkib deyir:
– Az, cəhənnəmə çığırsınlar, qoy yataq də...
Səkinə arvad nə qədər çalışsa da, Mosu qağa
yerindən qalxmayıb mızıldanır:
– Sənin qazların mənim canımı lap boğazıma
yığıb. Sabah onların hamısının kökünü birdəfəlik
kəsəcəm.
Kişinin yerindən qalxmadığını görən arvad
gecə vaxtı bayıra çıxmağa qorxduğundan, bir az
gözləyib görür ki, daha qazların səsi kəsildi. Odur
ki, yenidən yıxılıb yatır.
Səhər açılanda həyətə çıxan Mosu qağa qazların hamısının tülkü-çaqqal tərəfindən boğulub öldürüldüyünü görür və öz-özünə deyinir:
– Hə... Səkinə deyən gerçək imiş...
SƏN ALLAH, QOY YATIM
Minik olmadığına görə rayon mərkəzinə piyada gedib çıxan Mosu qağa bərk yorğun olur.
İşini birtəhər yoluna qoyana qədər axşam düşür.
Kəndə qayıtmağın daha gec olduğunu görüb bir
tanışının evinə pənah aparır. Yuxusu gözündən
tökülə-tökülə yatağa girir. Ev sahibi çox danışan
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olduğundan, hər cümləsinin sonunda tez-tez əlini
irəli uzadıb “çək gəlsin!” – deyə gülür və qonağı
yatmağa qoymur. Yatıb dincəlmək hayında olan
Mosu qağanın axırda lap səbri tükənir. Odur ki,
gözünü çimçilədib ev sahibinə deyir:
– Qardaş, mən əlimi açıb qoyuram masanın üstünə. İstədiyin qədər danış, itədiyin qədər də əlini
vur əlimə! Ancaq sən Allah, qoy yatım!
SƏN DƏ ARVADIN AĞILDASAN
Bir gün Mosu qağa kəndarası yolla işdən qayıdarkən, bir həyətdə vay-şivən səsi eşidib ora
dönür. Yaxınlaşanda görür ki, huşunu itirmiş evin
sahibini yerə uzadıb əl-qolunu tez-tez hərəkət
elətdirirlər. Bir xeyli çalışdıqdan sonra, nəhayət
kişini ayılda bilirlər. Mosu qağa ondan soruşur:
– Keçmiş olsun, qardaş! Sənə nə olmuşdu ki?
Kişi dərindən ah çəkib deyir:
– Qanmaz qızı qanmaz az qalmışdı ki, məni o
dünyalıq eləsin. Allah üzümə baxdı.
– Necə yəni?
Kişi yavaş-yavaş danışmağa başlayır:
– İki gün idi ki, baş ağrısından əziyyət çəkirdim. Axşam arvad lap zəhləmi tökdü ki, sabah
gedib həkimə yoxlatdıraq. Canımı onun dığ-dığından qurtarmaq üçün razılaşdım. Səhər tezdən
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kənd xəstəxanasına getdik. Həkim yoxlayıb dedi
ki, elə də ciddi xəstəliyin yoxdur. İndi tapşıraram,
yan otaqda başını toka verərlər, baş ağrın keçib
gedər. Tərs kimi elə həmin anda xəstəxananın
işıqları söndü. Bir saata yaxın gözlədikdən sonra məlumat verdilər ki, işıqlar nahar fasiləsindən
sonra yanacaq. Odur ki, qayıdıb evə gəldik ki, deyilən vaxtda gedərik. Nahar edəndən sonra isə, bu
köpək qızı baş-qulağımı doldurdu ki, ay kişi, tokun nə fərqi var ki, gəl, başını elə öz evimizdə toka
verək, baş ağrın kəssin! Nə qədər etiraz etsəm də,
mənə qulaq asmadı. Həyətdən tapıb gətirdiyi qoşa
xətli naqilin hər iki tərəfinin uclarını bıçaqla açdı.
Sonra naqilin bir tərəfinin uclarını yaylıqla başıma bağladı. Digər tərəfinin uclarını isə rozetkaya
qoşdu. Daha gerisindən xəbərim olmadı. Nəticəsini özünüz görürsünüz. Yəqin ki, köpək qızı naqili
rozetkada çox saxladı. Yoxsa başıma bu iş gəlməzdi.
Mosu qağa gülüb deyir:
– Ay başı küllü, neçə dəfə sənə demişəm ki,
arvadın sözünə qulaq as, ancaq öz bildiyin kimi
hərəkət elə! Belə çıxır ki, sən də elə arvadın ağıldasan.
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SƏN HƏLƏ ÖLMƏMİSƏN

Mosu qağanın özü kimi zarafatcıl bir dostu var
idi. İşlə əlaqədar vaxt məhduduyyətindən xeyli
müddət idi ki, görüşə bilmirdilər. Bir axşam Mosu
qağa dostu üçün darıxdığından ona zəng edir.
Hal-əhval tutub bir xeyli dərdləşdikdən sonra dostu deyir:
– Nə yaxşı ki, zəng etdin ay Mosu qağa, sən nə
qədər uğurlu adam imişsən!
Dostunun zarafat etdiyini düşünən Mosu qağa
kəskin şəkildə soruşur:
– Ə məni ələ salırsan?
Dostu gülüb deyir:
– Ay pir olmuş, ələ salmaq nədi? Bir həftə idi
ki, ürək ağrısından əziyyət çəkirdim. Dava-dərman içməkdən qarnım lap nağaraya dönüb. İndi
səninlə söhbət edəndə ürəyimin ağrısı xırp eləyib
kəsdi.
– Elə isə daha qoymaram xəstələnəsən.
– Necə qoymazsan?
– Sadəcə tez-tez zəng edərəm ki, xəstəlik daha
sənə yaxın düşə bilməsin.
– Elə isə yatana qədər hər bir saatdan bir mənə
zəng elə!
– Yaxşı.
Mosu qağa gecə saat 12-dək dostuna tez-tez
zəng edib zarafatlaşır. Son dəfə saat 1-də zəng
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edəndə isə dəstəyi qaldıran olmur. Dostunun yatdığını anlayan Mosu qağa özü də uzanıb yatır.
Səhər saat 9-da yuxudan ayılan Mosu qağa
vəziyyətdən hali olmaq üçün yenə dostuna zəng
edir. Telefon nə qədər çağırsa da dəstəyi qaldıran
olmur. Bu minvalla dəfələrlə dostu gilə zəng edib
cavab ala bilməyən Mosu qağa şübhəyə düşür ki,
yəqin kişi ölüb. Odur ki, başı lovlu götürülür dostu gilə. Qapını döyən kimi onu qarşılayan dostunu
görüb bağrına basan Mosu qağa deyir:
– Ə sən hələ ölməmisən?
SƏN KƏRKİNİ VUR,
MƏN HIQQANARAM
Mosu qağa qocalıb əldən düşdüyündən, həyətdə quyu qazmaq məqsədi ilə kərki vurmaq üçün
kankan qonşusunu köməyə çağırır. Balacaboy,
arıq adam olan qonşu canla-başla işə başlayır. Ancaq hər kərki vurduqca hıqqıltısı həyət-bacanı başına götürür. Hıqqıltı səsindən bezikən Mosu qağa
üzünü qonşusuna tutub deyir:
– Ayə, ay Allahın kankanı, nə səs-küy qaldırmısan?
Qonşu gülüb deyir:
– Kərkini hıqqıltıyla vuranda torpağa daha dərin işləyir.
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Mosu qağa da gülür:
– Sən kərkini vur, sənin əvəzindən mən hıqqanaram!
SƏN KİŞİ DEYİLSƏN?
Bir ara rayondan Bakıya iri avtomobillə yük
daşıma ilə məşğul olan Mosu qağaya yolda bir qadın əl eləyib saxlatdırır. Kabinəyə qalxıb əyləşəndən sonra soruşur:
– Bakıya gedirsən?
– Bəli.
– Məni də apararsanmı?
Mosu qağa gülür:
– Daha oturmusan də, mən necə yox deyə
bilərəm?
Qadın da gülümsünür:
– Ay sağ ol, onda sür gedək!
Onlar axşamüstü şəhərin girişinə çatırlar. Qadın dillənir:
– Qağa, bura haradır?
– Bakı şəhəridir.
Qadın təəssüflə soruşur:
– Ə, bəs sən kişi deyilsən?
Mosu qağa təəccüblənib hirslənir:
– Bu nə deməkdir, az?
Qadın gülüb deyir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

192

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Əgər kişi idinsə, niyə rayondan Bakıya qədər
mənə toxunmadın?..
SƏNƏ EŞŞƏK DEDİM AXI
Keçmişdə kolxozların balansında yük daşımağa eşşək də saxlayardılar. At-eşşəyi olmayan
kolxozçular da bayır işlərində həmin eşşəklərdən
istifadə edərdilər.
Bir gün Mosu qağa da dəyirmana dən aparmaq
üçün bu eşşəklərdən birinin xidmətindən istifadə
etmək istəyir. Bu məqsədlə kolxoz idarəsinə gedib
sədrə müraciət edir:
– Yoldaş sədr, unumuz qurtarıb. Xahiş edirəm
ki, dəyirmana dən aparmaq üçün mənə bir eşşək
ver!
Kolxoz sədri kişini başından eləmək üçün özünü eşitməməzliyə vurub dinmir. Xahişinin qulaq
ardına vurulduğunu anlayan Mosu qağa hamının
eşidəcəyi bir səslə deyir:
– Yoldaş sədr, eşitmirsən, sənə eşşək dedim
axı?
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SƏNİ BURAXA BİLMƏRƏM

Mosu qağa əsgərlikdə olarkən, istirahət günü
bir əsgər yoldaşı ilə hərbi hissənin yerləşdiyi
qəsəbədə dörd saatlıq ezamiyyətə buraxılır. Onlar kinoya getməzdən əvvəl, qəsəbənin yanındakı
dağın təpəsində qələbə şərəfinə ucaldılmış əsgər
heykəlini ziyarət etmək qərarına gəlirlər. Bərayi-ehtiyat dükandan kolbasa-çörək və bir şüşə
“Ağdam” çaxırı da alıb özləri ilə götürürlər. Onlar
dağa dırmaşarkən, heykəli ziyarət edib üzüaşağı
düşməkdə olan adamların içərisində qəşəng bir
qız diqqət çəkir. Mosu qağa qıza salam verir. Qız
da gülümsəyib salamı alır. Fürsətdən istifadə edən
Mosu yorulduğunu bəhanə gətirərək dayanıb qızın dalnca söz atır:
– Gözəl xanım, sizi bir dəqiqə olar?
Qız onun yanına qayıdıb deyir:
– Buyurun, eşidirəm!
Mosu qağa cəsarətlənir:
– Siz o qədər gözəlsiniz ki, biganə qalmaq olmur.
– Sağ olun!
Mosu qağa daha da ürəklənir:
– Bağışlayın, icazə versəydiniz sizi bir dəfə
öpərdim!
Onun əlindəki “Ağdam” çaxırını görən qız
qəhqəhə çəkir:
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– Elə bu camaatın yanında..?
Mosu qağa ətrafa boylanıb yamacdakı hündür
kollardan birini göstərir:
– Xeyr, o kolun arxasında.
Gözəlçə razılaşır. Mosu əsgər yoldaşına göz
vurub qızla kolluğa girir və onu qucaqlayanda qız
əlini onun sinəsinə dayayır:
– Dayan, hələ bir şərtim var!
– Buyur, o nə şərtdir elə!?
– Şərt budur ki, bizdə bir öpüşün qiyməti də
bir rubldur, aralaşmağın da.
Mosu qağa tez razılaşır və qıza sarılaraq öpüşlərə qərq edir. Bir azdan əsgərin həddini aşmaqda
olduğunu duyan qız onun əlindən qurtulmağa çalışıb deyir:
– Bir səbrin olsun də.., bayaqdan on dəfə öpmüsən, hələ onun pulunu ver, sonra davam elə!
Mosu qağa isə onu buraxmadan belə cavab verir:
– Vallah cibimdə elə on rubl var. O da ki, öpüşlərimin haqqına çatır. Səndən qopub aralaşmağa
isə pulum yoxdur. Ona görə də səni əlimdən buraxa bilmərəm.
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SEVGİLİM HARDADISA,
QİBLƏM ORADI

Bir gün Mosu qağanı dindar bir dostu ilə birlikdə meşə gözətçisi təyin edirlər. Dostunun hər
gün bir neçə dəfə namaz qıldığını görən Mosu
qağa, onunla bəhsə girib lazım olan surələri öyrənir və həmpeşə sahibindən geri qalmamaq üçün
namaz qılmağa başlayır. Bir dəfə onlar meşədə
qoşa gəzintiyə çıxırlar. Qarşılarına çıxan hündür
təpəyə qalxmaları günorta namazı vaxtına düşür.
Atlardan düşüb namaza dururlar. Dindar dostu bir
də görür ki, Mosu qağa qiblə əvəzinə üzünü başqa
tərəfə tutub rükuya gedir, səcdə edir. Ona görə də
namazı bitirəndən sonra soruşur:
– Ayə, yenə nə hoqqa çıxarırsan? Namazı niyə
üzü qibləyə qılmırsan?
– Əşi, sən mənə çox da bənd olma!
– Necə bənd olmayım? Axı üzü qibləyə qılınmayan namaz batil olur.
Mosu qağa gülümsünüb deyir:
– Eybi yox. Mən üzümü sevgilim yaşadığı kəndə tərəf tutub namaz qılıram. Sevgilim hardadırsa, qibləm də oradı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SİLAH-SURSATIM BUDUR

Bir gün Mosu qağa yay vaxtı kolxozun iri və
xırda buynuzlu mal-qarasını Sisyan yaylaqlarında
becərən atasıgilə qonaq gedir. Axşam tərəfi beş-altı erməni milisi obaya gəlib deyirlər:
– Ara, bizim erməni vətəndaşlar şikayətlənirlər ki, siz bizim qoruq otlaqlarımızı hər gecə basıb otarırsız. Odur ki, dəymiş ziyanı ödəməlisiz.
Üstəlik sizin obadan hər gecə atəş səsləri eşidilir.
Silah-sursatı təhvil verməsəz, başçınızı milis şöbəsinə aparmalı olacağıq.
Çobanlar erməniləri birtəhər yola verməyə çalışırlar. Ancaq milislər təkidlə başçını tələb edirlər. Bunu görən oba ağsaqqalı çölə çıxmalı olur:
– Başçı mənəm, eşidirəm sizi.
Milislərin komandiri yarıermənicə söyüş söyür:
– Ara, mera kunim başçı, niyə gizlənirsən? Çıx
qabağımıza da..!
Başçı da türk dilində ermənini söyür. Komandir hirslə göstəriş verir ki, “bunu aparıb dama
basmasaq, ağıllanmayacaq.” Milislər ağsaqqalın
qollarını burub aparmaq istəyirlər. Bunu görən
Mosu qağa əlini qoltuq cibinə atıb qışqırır:
– Əllər yuxarı, ağsaqqalı buraxın! Yoxsa bədəninizi aşsüzənə döndərərəm.
Mosu qağanın cibində tapança və ya qumbara
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ola bilərliyini düşünən ermənilər başçını buraxıb,
əllərini yuxarı qaldırırlar. Bir azdan özünə gələn
komandir Mosu qağanı dilə tutmağa başlayır:
– Ara, ay dəli musurman, bizi öldürsən, səni
tutub dama basacaqlar. Cavan oğlansan, həyatını
korlama! Gəl hər şeyi süfrə arxasında sülhlə həll
edək!
Çobanların təkidi ilə Mosu qağa əlini cibindən
çıxarıb onlara yaxınlaşır. Milislər fürsətdən istifadə edib, indi də Mosu qağanı tuturlar. Ancaq nə
qədər axtarsalar da, nə üstündən, nə də yan-yörəsindən silah-sursat tapa bilmirlər. Lakin yenə də
təkid edirlər ki, “silahı hara tulladınsa, tap-gətir,
təhvil ver!” Milislərin ondan əl çəkməyəcəklərini
görən Mosu qağa gülə-gülə deyir:
– Yaxşı də, ay avam ermənilər, qollarımı buraxın, silahı özüm çıxarıb verim!
Milislər onu buraxaraq, tapançalarını tuşlamaqla dairəvi əhatəyə alırlar. Mosu qağa oba
camaatı görməsin deyə, onlardan kənara çəkilmələrini xahiş edir. Sonra isə şalvarının qabağını
açaraq, sağ əli ilə həcəmətini samballayıb deyir:
– Mənim silah-sursatım bax budur. Əgər ehtiyacınız varsa , sizi buna da qonaq edə bilərəm.
Ancaq, yalnız yeyib-içəndən sonra silahım sizə
qurbandır.
Ermənilər Mosu qağanın baməzəliyini görüb,
təklifini
qəbul edirlər.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
198

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SİRR METRODA AÇILDI

Mosu qağa hər dəfə Bakıya gedəndə anası ona
deyərdi:
– Ay Mosu, metrodan yaman maraqla danışırlar. Bir dəfə məni də özünlə şəhərə apar, görüm bu
metro nə olan şeydi!
– Nə danışırlar, anacan?
– Nə bilim a bala, vallah deyirlər ki, metro bəzi
adamları buraxır, bəzilərini isə tutub saxlayır.
Mosu qağa anasıyla zarafat etmək qərarına gəlir:
– Yaxşı anacan, bu dəfə gedəndə səni də apararam. Amma əvvəlcədən sənə deməliyəm ki, metro ərinə xəyanət edənləri də tutub saxlayır. Əgər
ömründə belə bir şey olubsa, bəri başdan etiraf
etsən, səni tutub saxlamaz.!
– Sən nə danışırsan a bala, mənim əlimdən elə
şeylər gəlməz.
Mosu qağa bu dəfə Bakıya gedəndə anasını da
aparır. Səhər tezdən qatardan düşüb 28 May metro stansiyasına daxil olurlar. Oğul yaşıl işıq yanmamış anasına “keç!”– deyir. Arvad tələsik keçmək
istəyəndə aparatın qolları şappıltıyla onun budlarından yapışır. Nəzarətçi yaxınlaşıb özünü itirən
qadını qolların məngənəsindən çıxarır. Mosu qağa
gülə-gülə anasına yaxınlaşıb soruşur:
– Ay ana, deyirdin ki, atama heç vaxt xəyanət
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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eləməmisən. Bəs metro səni niyə tutub saxladı?
Yazıq arvad utana-utana deyir:
– A bala, vallah məndə heç bir günah yoxdu. Atanız müharibədə olanda kənddə aclıq idi.
Sizə bir tikə çörək qazanmaqdan ötəri bircə dəfə
kolxoz sədri ilə yaxınlıq eləməyə məcbur olmuşam. Elə bilirdim ki, o vaxtdan uzun illər keçdiyinə
görə yada düşməz.
SONDA ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN! – DE

Bir gün kənd yolu ilə gedən Mosu qağa, cəmi
bir həftə öncə işdən çıxarılmış sovxoz direktoru
Bəyişi görüb hal-əhval tutur:
– Nə var-nə yox, Bəyiş kişi?
Mosu qağanın onu doladığını düşünən keçmiş
sədr də eyni cür cavab verir:
– Hər şey var, heç nə yoxdur.
Mosu qağa onun fikrini duyub deyir:
– İşsiz qalmaq adamı tez qocaldıb əldən salır.
Çalış, bir işlə məşğul ol!
Ürəyində onun fikri ilə razılaşan Bəyiş kişi soruşur:
– Nə işlə məşğul olum, ay Mosu qağa? Onsuz
da pensiyaya çıxmış adamam. Yavaş-yavaş xərcləsəm bəsimdi.
Mosu qağa gülür:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ay rəhmətliyin oğlu, sən direktor işləmiş
adamsan, pensiya nə puldur ki, nə də xərcləyəsən?
Mütləq bir işlə məşğul olmaq gərəkdir ki, həm başın qarışsın, həm də əlinə beş-on manat əlavə pul
gəlsin!
Mosu qağanın sözündən şirniklənən Bəyiş kişi
deyir: – Ə, sən düz deyirsən e, ancaq elə iş heç ağlıma gəlmir axı.
Mosu qağa onun yanında əyləşir:
– Mənim ağlıma gəlir. İstəyirsən təhərini deyim.
– De görüm!
– Bax, əvvəlcə gümüşü bir papaq alıb qoyursan başına. Əlinə də qara rəngli uzun bir təsbeh
alırsan. Sonra orda-burda camaata bəyan edirsən
ki, bəs yuxuda mənə mollalıq verilib. Üstəlik tapşırılıb ki, bundan sonra kəndin ölülərini o dünyaya sən yola salacaqsan. Və bununla da başlayırsan
mollalığa.
Bəyiş gülür:
– Ə, deyəsən məni dolayırsan axı. Mənə kim
inanar ki?
– Niyə inanmırlar? Sən mən deyənləri elə, gör
inanırlar, ya yox!
– Ə, mən heç quran oxumağı da bacamıram
axı, qağa!
– Əşi, lap asanı budur ki!
– Necə yəni?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Sadəcə dodağının altında bir xeyli mızıldan,
axırda bir salavat çevirib “Allah rəhmət eləsin!”–
de, qutarıb getsin də...
SOYUN, MƏN DƏ ... GƏLİRƏM
Yeddi min nəfərdən çox əhalisi olan böyük bir
kənddə iri xəstəxana fəaliyyət göstərsə də, sakinlərə tibbi xidməti tam təmin edə bilmir. Odur ki,
kəndin yuxarı ucqarında əlavə bir ambulator tibb
məntəqəsi də açılır. Mosu qağa həmin məntəqəyə
müdir təyin olunur. Sağlamlığında problem yaranan sakinlər tez-tez bu məntəqəyə müraciət edirlər.
Bir gün qonşuluqda yaşayan bir qadın səhərsəhər ambulatoriyaya gəlib Mosu qağaya deyir:
– Həkim, bu gecə mədə ağrısından heç yata bilməmişəm. Xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsiniz!
İşə yenicə gəlmiş Mosu qağa deyir:
– Xanım, zəhmət olmasa müayinə otağına keçib soyun! Mən də paltarımı tez dəyişib gəlirəm.
Səni elə düzəldəcəm ki, saat kimi işləyəcəksən.
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STALİN MƏNƏ BORCLU QALDI

Kənd camaatı klubun qarşısına toplaşıb, günəş
şüaları altında söhbət edirdilər. Cavanlardan biri
Mosu qağaya sataşmaq məqsədi ilə soruşdu:
– Ay Mosu qağa, II Dünya müharibəsindən yadında qalan, maraqlı bir hadisə danışa bilərsənmi,
bir az başımız qarışsın?
Mosu qağa bir az düşünüb dilləndi:
Uşaqlar, müharibəyə getdiyim gündən cəmisi
bir gün sonra komandir bizi təzəcə sıraya düzmüşdü ki, Stalin ora gəldi. Bir qədər qarşımızda
gəzişdikdən sonra mənə yaxınlaşdı. Əlini çiynimə
qoyub dedi:
– Müharibədə gümanım sənədir ha, Qarabala!
Cavanlardan biri dərhal onun sözünü kəsdi:
– Mosu qağa, bəs niyə Stalin ancaq sənin hüzurunda dayandı?
– Nə bilim, a bala, yəqin elə o sözü mənə eşitdirmək üçün gəlmişdi.
– Sən canın, sonralar Stalini yenə də görə bildinmi?
– Yox, a bala, daha görmədim.
Başqa bir cavan söz atdı:
– Vallah, mən belə hesab edirəm ki, Stalin yaxşı iş görməyib. Gərək gəlib sənə minnətdarlığnı
bildirəydi.
Mosu qağa uşaqların ona zarafat etdiyini bildi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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yinə görə, onların xətrinə dəyməmək üçün özünü
çəkərək dedi:
– Uşaqlar, Stalinin bir daha görüşə gəlməməyinin səbəbini mən də bilmirəm. Bəlkə də, müharibədə bizim xeyrimizə əsaslı dönüş olduğuna
görə kişi bir daha bizim hissəyə gəlməyə ehtiyac
duymadı. Ancaq gərək belə etməyəydi. Axı müharibədə dönüş Stalinin əli mənim çiynimə dəydikdən sonra baş verdi. Zalım oğlu heç olmasa adi bir
təşəkkürnamə də yazıb göndərmədi. Odur ki, Stalin mənə borclu qaldı.
SÜBUT
Böyük Vətən Müharibəsinin sonlarında sağ
əlinin iş qabiliyyətini itirən Mosu qağa ordudan
tərxis olunub kəndə qayıdır. Əlil olsa da kolxoz
təsərrüfatında bacardığı işin qulpundan yapışmaqla quruculuq-bərpa işlərində iştirak edir.
Onun bu zəhməti hədər getmir. Belə ki, o, dövlət
tərəfindən “Müharibə veteranı” medalından sonra ”Əmək veteranı” medalı ilə də mükafatlandırılır. Onun bu aktivliyini kənddə gözü götürməyənlər də olur.
İllər sonra günlərin birində Mosu qağa rayon
Polis İdarəsinə çağırılır. Müstəntiq ona ittiham elan
edib bildirir ki, kəndin kənarındakı meşədən xey~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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li sayda ağacı qanunsuz qırıb daşıyıblar. Bununla
əlaqədar meşəbəyi şikayət ərizəsi ilə müraciət edib
oğruların tutulmasını xahiş edir. Ərizə əsasında fakt
üzrə cinayət işi açılıb və araşdırılıb qərar cıxarılması
rəhbərlik tərəfindən mənə həvalə edilib. Meşəbəyi
izahatında şübhələndiyi bir neçə adamın adını da
cəkib. Onların sırasında sənin də adın hallanır. Bununla bağlı nə deyə bilərsən?
Mosu qağa and-aman edir ki, mən heç vaxt
belə şərəfziz işlərlə məşğul olmaram. Meşəbəyi də
qələt eləyib mənim adımı hallandırır. Bəlkə də o
özü oğrularla əlbirdir. Siz onu dərindən sorğu-sual etsəniz, yəqin ki, çox şeyin üstü açıla bilər.
Müstəntiq Mosu qağanın qarşısına qələm-kağız qoyub deyir:
– Sən narahat olma, cinayətkarların tapılması üçün necə lazımdırsa, elə də araşdırma aparılıb
müvafiq qərar çıxarılacaq. Odur ki, qələmi götür,
suallarıma doğru-düzgün cavab verməklə izahat
yaz!
Mosu qağa hirslənir:
– Yazmıram.
– Necə yəni yazmırsan?
– Əgər mənə inanmırsınızsa, nə yazmalıyam e...
– Günahsızlığını sübut elə!
– Narahat olmayın, sonda özünüz görəcəksiniz
ki, mən günahkar deyiləm!
Müstəntiq mübahisə uzanmasın deyə, sualla~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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rına aldığı cavabları özü yazıb hirslə Mosu qağanın qarşısına qoyur:
– Qol çək!
– Nə ilə qol çəkim?
– Necə yəni nə ilə? Qələmi əlinlə götür, qol çək!
– Yaxşı, mən sol əlimlə birtəhər cızmaqara qol
çəkərəm. Ancaq gərək siz də çıxardığınız qərarı
col əlinizlə imzalayasınız.
Müstəntiq hirslənir:
– Əşi, məni ələ salırsan?
Mosu qağa pencəyinin sağ qolunu yuxarı çəkib
biləyini irəli uzadır:
– Mən bununla necə qol çəkim?
Müstəntiq onun sağ əlinin şikəst olduğunu görüb təəccüblənir:
– Əlinizə nə olub?
– Müharibədə qəlpə yeyib.
Müstəntiq təəssüflə deyir:
– Hər şey aydındır Mosu qağa, siz artıq günahsızlığınızı sübut etdiniz.
SÜRÜŞ, BURDAN!
Mosu qağa rəhbər vəzifədə işləyərkən, iki
nəfər ona yaxınlaşıb soruşur:
– Sizə dünya çempionu olan cangüdənlər lazımdırmı?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

206

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mosu qağa buğunu tumarlayıb deyir:
– Lazımdır. Ancaq deyə bilərsinizmi, siz hansı
idman növləri üzrə çempionsunuz.
Nisbətən hündür boylu olan irəli çıxıb deyir:
– Mən fiqurlu konki sürmək üzrə, dostum isə
şahmat üzrə dünya çempionuyuq.
Mosu qağa onları süzüb deyir:
– Sizin kimi çempionlara ehtiyacım yoxdur.
Şahmat çempionunu belinə mindir, sürüş burdan!
ŞALLAQLAMASAN, QIRATA DÖNMƏZ
Mosu qağa atını minib yaxın kəndlərdən birində yaşayan dostu gilə qonaq gedir. Yeyib-içəndən
sonra yola düşəndə dostunun qonşusu görür ki,
Mosu qağa atı minən kimi qamçılayıb gah həyətin
ortasında dövrə vurmağa, gah da cilovunu dartmaqla şaxə qalxmağa məcbur edir. Onun bu əcaib
hərəkətlərini anlamayan qonşu dillənir:
– A kişi, yazıq atı niyə incidirsən? Gah onu durduğu yerdə əllər üstə qaldırırsan, gah da şallaqlayırsan?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Oğlum, atın cilovunu çəkməsən, yay kimi sıyrılıb şaxə qalxmaz! Şallaqlamasan, yola çıxanda
qırata dönməz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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TƏCİLİ YARDIM GƏLƏCƏK

Mosu qağa evdə nahara hazırlaşarkən, mətbəxdə xörək çəkən arvadından xəlvət zümzümə
edir:
– ...Sevgili yarım gələcək, nazlı nigarım gələcək...
Bunu eşidən həyat yoldaşı deyir:
– İndi gəlib birini elə vuracam ki, təcili yardım
gələcək.
TƏKİ ALACAĞIN OLSUN
Bir gün Mosu qağanın arvadı ona deyir:
– A kişi, bu dovğa, ayran, şor qaynatdığım iri
qazan beş-altı yerdən deşilib. Onu ustaya aparıb
yamatdırsan, yaman yaxşı olar.
Mosu qağa qazanı götürüb kənddə qalayçı işləyən bir qohumunun yanına aparır. Mosu qağanın ona zəhmət haqqı verib-verməyəcəyini aydınlaşdırmaq məqsədi ilə qazanın ora-burasına
baxan usta deşikləri saya-saya qiymət oxumağa
başlayır. Nə qiymət deyirsə, Mosu qağa hə! – deyib
razılaşır. Onu anlayan qalayçı deyir:
– Ay Mosu qağa, vallah sən pul verənə oxşamırsan. Nə qiymət deyirəmsə, dərhal razılaşırsan.
Mosu qağa kefini pozmadan gülümsünür:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

208

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Ay qohum, səndən heç gözləməzdim. Ə, mənə
qazanım lazımdır, deşiklərini tut, aparıb verim arvada! Zəhmət haqqına gələndə isə adımı yaz nisyə
dəftərinə! Əlimə pul keçən kimi ilk növbədə sənin
haqqını ödəyəcəm. Təki alacağın olsun, verəcəyin
yox.
TƏLƏNİ YABASIZ AÇA BİLMƏRƏM
Mosu qağa həyatının müxtəlif dönəmlərində çörək pulu qazanmaq üçün bir neçə sənətə
yiyələnmişdi. Gah çalğıçılara qoşulub toylarda
nağara çalar, gah kənddə dülgərlik edər, gah da
kolxozun dəyirmanını işlədərdi. Üstəlik el arasında baməzəliyi ilə də tanınırdı.
Dəyirmançı işlədiyi dövrdə, Mosu qağa suyunu sovandan-sovana dəyirmanın yolağasında tələ
qurardı ki, gecələr it, canavar, çaqqal, tülkü-filan
həyətə girib ziyanlıq törətməsin. Özü isə gedib
evində rahatca yatardı. Sübh tüzdən işə gələndə
isə əl-ayağına ağız atmasın deyə iki dişli yabası ilə
tələyə düşən vəhşinin boynunun dalından basaraq tələni arxayınca açıb heyvanı sərbəst buraxardı. Adətkar olduğundan ona elə gəlirdi ki, tələyə
düşəni yabasız açıb buraxmaq mümkün deyil.
Belə günlərin birində Mosu qağa sübh tezdən dəyirmana çathaçatda, eşşəklə dəyirmana
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dən aparan bir kişi həmkəndlisi ilə rastlaşır. Başı
söhbətə qarışan Mosu qağa dul qadın olan başqa
bir həmkəndlisinin növbədə birinci olmaq üçün
tez-tələsik onlardan irəli atılmasını nəzərdən qaçırır. Özünü dəyirmana birinci yetirmək istəyən
dul qadının yolağadan içəri addım atması ilə çığırmağı bir olur:
– Ay Mosu qağa hey, tələ qıçımı qırdı, cəld
tərpən, tez gəl tələni aç!
Mosu qağa təmkinini pozmadan deyir:
– Tərpənmə, sən yerində dur! Mən də tez gedim yabanı evdən gətirim.
– Ay rəhmətliyin oğlu, yabanı neynirsən? Ağrıya dözə bilmirəm e.., tez gəl aç bu zəhrimarı!
Mosu qağa gülür:
– Az, heç eşitməmisən ki, tələsən təndirə
düşər?
– Ədə eşitmişəm e, tez gəl aç də..!
Mən tələni yabasız aça bilmərəm, ay bajı! Tərs
kimi sənin bəxtindən bu gün yabanı özümlə götürməyi unutmuşam. Sən birtəhər döz, mən də
qaça-qaça gedim evdən yabanı gətirim ki, boynunun dalından basıb tələni aça bilim də...
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210

Keçəl Həmzənin nəvələri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TELEVİZORU DAYANDIR!

Azərbaycanda televiziya təzə yarananda Mosu
qağa da güc-bəla ilə pul toplayıb bir televizor alır.
Günlərin birində o, işdə olarkən televizorda muğam ustalarımızın iştirakı ilə musiqi proqramı nümayiş etdirilirmiş. Musiqi sədalarından feyziyab
olan Bağdagül ana gəlininə deyir:
- Ay gəlin, balam evdə olsaydı, o da bizim kimi
həzz alardı. Sən qardaşının canı, dur televizoru elə
burdaca söndür, Mosu gələndə açarsan ki, o da bu
konsertə baxa bilsin!
TƏQSİR MƏNDƏDİR
Mosu qağa şəhərdə binəgüzarlıq edirdi. Bir
kisə pay-puş tədarük edib Novruz bayramını ailəsinin yanında keçirmək üçün kəndə qayıdır. Vağzal lotularından biri ona yanaşıb deyir:
– Əmi, görürəm yorulmusan, qoy kömək edim,
yükünü vaqonadək aparım!
Yorulmuş Mosu qağa kisəsini lotunun kürəyinə qaldırır. İpini də sağ çiynindən aşırıb sol qoltuğundan keçirir və üstəlik sağdan aşırıb sol çiynindən ucunu verir əlinə. Şələsi belinə düzələn
lotu qəfil Mosu qağaya sarı bir qoduğu şıllaq ataraq qaçıb aradan çıxır. Mosu qağa lotunun ardın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ca baxa-baxa qalır. Mətləbdən agah olanlar kişiyə
ürək-dirək verirlər:
– Əşi, fikir eləmə, heç kim özgə malından xeyir
tapmaz. Haramı olsun!
Mosu qağa halını pozmadan başını yelləyir:
– Siz nə qoyub nə axtarırsınız, qardaş! Kisəni öz əllərimlə şəllədim lotunun belinə. Üstəlik
quşqununu çəkib saldım yola. Halalı olsun! Təqsir
onda deyil, məndədir.
UŞAQLARI GÖNDƏRDİM
PUL DALINCA
Tələbəlik illərinin isti yay günlərində başında panama gəzdirən Mosu qağanın baməzəliyini
görən tələbə yoldaşları onu tez-tez müxtəlif məclislərə aparır və qonaqları feyziyab edirdilər. Bir
gün şəhərin yeməkxanalarından birində yaxşıca
yeyib-içən dostların haqq-hesabı ödəməyə kifayət
qədər pulları olmur. Xörək paylayan gəlib deyir ki,
yetmiş manat borcunuz var. Dostlar cavab verirlər
ki, yaxşı, bir azdan gəlib pulunu götürərsən. Xörək
paylayan onlardan aralaşan kimi dostlar ciblərini
eşələyib görürlər ki, cəmi qırx manat pulları var.
Məsləhət edirlər ki, olan pullarını versinlər, qalanını sonra gətirib verərlər. Ancaq dostlardan biri
deyir ki, “mən bu yeməkxanaçını yaxşı tanıyıram,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nisyə mal buraxmır və heç kimə bir gün də olsa
vaxt vermir”. Odur ki, fikirləşirlər ki, bir hiylə ilə
vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Belə də edirlər. Ümumi məsləhətə əsasən, Mosu qağa masada qalmaq
şərti ilə uşaqlar bir– bir yeməkxananı tərk edirlər.
Bunu görən xörək paylayan yaxınlaşıb Mosu qağadan soruşur:
– Uşaqlar hara getdilər, bəs hesabı kim ödəyəcək?
Mosu qağa panamasıını nümayişkaranə şəkildə başından çıxararaq masanın düz ortasına qoyur və xörəkpaylayanı arxayın salmaqla suala sualla cavab verir:
– Hesabı ödəməyə pulumuz çatmadığına görə
uşaqları göndərdim pul dalınca! Sən narahat olma
qardaş, harda olsa bir azdan gəlib çıxarlar. Bəs sizdə ayaqyolu hardadır?
Xörəkpaylayan gah Mosu qağanın bazburutuna, gah da masanın üstündəki gözə girən iri panamaya baxa-baxa ona inanıb deyir:
– Həyətin o başındadır.
– Yaxşı, mən ayaqyoluna dəyib gəlirəm! – deyə
Mosu qağa bu bəhanə ilə ayağa qalxıb bayıra çıxır.
Özünü guya karıxmış kimi göstərib tələsik ayaqyoluna çatdırır və oradan da yavaşca sivişib aradan çıxır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ÜSTÜMƏ YIXILARSIZ

Mosu qağanın məktəb yaşlı oğlanları elə otaqdaca bir-biriylə qurşaq tutub süpürləşirmişlər.
Uşaqlar qan-tərə batsalar da, atalarının dinmədiyini görən arvad ərinin üstünə gəlib dillənir:
– A kişi, uşaqlar evi darmadağın edirlər, sənsə
dinmirsən. Onlara bir acıqlansana.
Mosu qağa keyfini pozmadan əlini yellədir.
Üstəlik arvadını cin atına mindirmək üçün ağız
ucu dillənir:
– Ay uşaqlar, siz Allah, bir az o tərəfdə güləşin,
üstümə yıxılarsınız!
YALANÇININ DƏDƏSİNİN GORUNA ...
Mosu qağa, biri qarınqulu, digəri keçəl olan,
üçüncüsü isə yenicə qripləmiş dostları ilə yerə salınmış süfrə ətrafında bardaş qurub otururlar. Yeyib-içmək başlayanda qarınqulu hamıdan qabaq
ən iri kabab tikəsini götürüb dişinə çəkə-çəkə gop
eləməyə başlayır:
– Uşaqlar, sizin əziz canınız üçün, dədəm çoban işləyən vaxtlarda aslan boyda bir iti var idi.
Qabağına atılmış qoyun cəmdəyini bax beləcə
parçalayıb beş-on dəqiqə ərzində həzm-rabedən
keçirirdi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Qripləmiş dost burnunun axan suyunu bəhanə
ilə silmək üçün, fürsət tapıb hər iki əlinin şəhadət
barmaqlarını burnunun sağ-sol deşiklərinə sürtəsürtə və hər dəfə də burnunu çəkə-çəkə deyir:
– Mənim dədəmin bir qoşalülə tüfəngi var idi.
Sürüyə canavar soxulanda, bax beləcə vıyhavıy
atəş açıb, vəhşiləri qovardı.
Bayaqdan gicişən başını qaşımağa fürsət axtaran keçəl isə əl barmaqlarını daraqlayıb başını
qaşıya-qaşıya deyir:
– Nənəmin bir yun darağı var idi. Qoyun yununu əlçəkləyib yun darağının dişlərinə bax belə
taxa-taxa darıyardı.
Bayaqdan ayaqları keyiyən Mosu qağa da fürsətdən istifadə edib sağ ayağını əlləri ilə tutaraq
irəli uzadır:
– Yalançının dədəsinin goruna bax bunu itəliyim.
YAXŞI, SİZ DEYƏN OLSUN
Hərbi xidmtdən yenicə qayıtmış Mosu qağanı
kənd sakinləri təbrik edib, gözaydınlığı vermək
üçün axşam üstü onlara gəlirlər. El adətinə görə
hərə bir cür payla gəlir. Tay-tuşları isə hərəsi bir
şüşə tut arağı gətirirlər.
Onlardan bir neçəsi həyətə girib Mosu qağanı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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soruşurlar. Anası deyir:
– Mosu daha siz görən Mosu deyil, bala. O, indi
o biri otaqda namaz qılır. Əsgərlikdə öyrənib.
İçəri girən dostları ondan soruşurlar:
– Ay Mosu qağa, kəndimizdə tarixən namaz qılan olmayıb. Bu nədi öyrənmisən?
Mosu qağa gülüb cavab verir:
– Belədi də qardaş, artıq dinə-imana gəlmişəm.
Növbəti dəfə aşağı əyiləndə, dostları arxadan
ona bir təpik ilişdirib deyirlər:
– Ə, guya biz dinsiz– imansızıq?
Sonra dostlar Mosu qağanı təlləyib bir
yeməkxanaya aparırlar. Yaxşı bir qonaqlıq təşkil
eləyib onu araq içməyə təhrik edirlər. Mosu qağa
nə qədər müqavimət göstərsə də, uşaqlar əl çəkmirlər:
– Ay Mosu qağa, guya araq içəndə nə olur ki?
Əsas odur ki, yeyib-içəndən sonra ictimai qaydaları pozmayasan, kiminsə haqqına girməyəsən,
yetimlərin payına göz dikməyəsən və s. Elə biz
özümüz, yeyib-içib kimə neyləyirik ki?
Mosu qağa gülüb deyir:
– Yaxşı, siz deyən olsun!
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YAZIQ MEYİT DONDU Kİ...

Qarlı-çovğunlu qış günlərindən birində ikinci mərtəbədə yaşayan Mosu qağa evində nahar
edərkən, qəfildən vay-şivən səsi qopur. Digər qonşularla bərabər binanın eyvanına çıxan Mosu qağa
səs gələn tərəfə boylanıb görür ki, üzbəüz binada
dünyasını dəyişən birisini həyətə çıxarıb üstündə
quran oxuyurlar. Mosu qağa da düşüb hüzr yerinə
gedir. Ora çatanda görür ki, molla hələ də quran
oxumaqda davam edir. Camaata qoşulub xeyli gözləyir. Mollanın Quran oxuması o qədər uzun çəkir
ki, camaat soyuqdan donmağa başlayır. Daha dözə
bilməyən Mosu qağa yanındakılara deyir:
– Ə, gedin o mollaya deyin ki, biz cəhənnəmə, o
yazıq meyit dondu ki..!
YE MÜRSƏL, YE!
Gəncliyində ağıllı və komik məsləhətləri ilə
nəinki yaşadığı Cəbrayıl rayonunda, eləcə də bütün Qarabağda məşhurlaşan Mosu qağa yaşa dolduqca, camaat artıq ona hörmət əlaməti olaraq
Mosu qağa deyə müraciət edirdilər. Məclislərin
yuxarı başında ona yer ayırır, söz deməyə imkan
yaradırdılar.
Günlərin birində iki dostu ilə qonşu Hadrut
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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rayonunda yaşayan bir erməni tanışıgilə qonaq
gedən Mosu qağa yol yoldaşları Əmirlə Mürsələ
söhbət əsnasında deyir:
– Ay uşaqlar, sizdən bir tələbim var ki, erməni
süfrəsində müsəlmanlığınızı qoruyun!
Dostları təəccüblə soruşurlar:
– Necə qoruyaq, məgər Vahan bilmir ki, biz
müsəlmanıq?
Mosu qağa izah edir:
– Bilir. Ancaq elə etməliyik ki, biz qayıdandan
sonra erməni elə fikirləşməsin ki, qarnımızın quluyuq.
– Demək istəyirsən ki, yemək yeməyək?
– Niyə ki, yeyək?! Ancaq mən süfrəyə əl uzatmamış, siz heç nəyə əl vurmayın!
– Yaxşı!..
Nəhayət, mənzil başına çatırlar. Vahan onları təmtəraqla qarşılayır və evində yerbəyer edir.
Sonra isə dostlarının gəlişinə iri bir qoç kəsib şişə
çəkir. Kabab hazır olanda süfrəyə gətirib deyir:
- Bəh-bəh.., ara, yəqin ki, uzaq yol gəlib acmısınız. Ha di davay, yeyin!
Bayaqdan kabab qoxusundan mədəsi quruldayan Mürsəl kişi tez-tez gah süfrədəki kababa,
gah da Mosu qağaya baxıb fikirləşir ki, görəsən bu
niyə başlamır? Mosu qağa ona göz ağardır ki, hələ
dayan! Beləcə bir neçə dəqiqə keçir. Bu vaxt erməni
yenidən dillənir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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– Ha.., bəs niyə başlamırsınız? Ara, kababı isti-isti yemədinsə, onun nə ləzzəti?
Artıq nəfsinə gücü çatmayan və kababa baxdıqca ağzı sulanan Mürsəl erməninin bu sözündən
cəsarətlənərək iri bir tikəni götürüb dişinə çəkir.
Onun heç kimə baxmadan tıxışdırdığını görən
Mosu qağa naəlac qalıb deyir:
Ye Mürsəl, ye! Geri qayıdanda hesablaşarıq…
YƏQİN SƏNİ QARA BASIR
Artıq el içində tanınan Mosu qağa işlə əlaqədar ailəsi ilə rayon mərkəzinə köçür. Dövlət tərəfindən verilmiş mənzildə yaşamağa başlayır.
Bir gün axşam işdən qayıdanda yaxınlıqdakı
dükandan bazarlıq eləyib evə gətirir və deyir:
– Arvad, bu meyvələrin hərəsindən iki-üç dənə
qoyub yaxşı bir pay düzəlt! Müdirim ezamiyyətdən təzə qayıdıb, ona aparıram.
Arvadı layiqli bir pay düzəldərək selofan torbaya yığıb deyir:
– Ay kişi, artıq qaranlıq düşüb. Nə qaçhaqaçdı,
sabah işə gedəndə apararsan də..
Mosu qağa gülür:
– Deyəsən sənin başın yaxşı işləmir axı. Kollektivin içinə pay aparmaq olar? Basıb yeyərlər, müdirə qalmaz. Evlərinə verib qayıdıram. Ola bilər ki,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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məni yeməyə qonaq edərlər, bir az gecikərəm. Sən
narahat olma!
Arvadının dinmədiyini görən Mosu qağa payı
götürüb küçəyə çıxır. Ərinin ikibaşlı danışığından
və qaranlıqda pay aparmasından şübhələnən arvad onu qarabaqara izləməyə başlayır. Paralel
küçəyə keçən kişisinin bir qapını döydüyünü görür. Bir azdan qapıya çıxan bir rus qadını Mosu
qağanın qoluna girib içəri aparır. Gördüyü mənzərədən küçənin tinində çaş-baş qalan arvadı
öncə nə baş verdiyini və nə edəcəyini bilmir. Hannan– hana özünə gələndən sonra isə cin vurur
beyninə. İri addımlarla həmin qapıya yaxınlaşıb
yumruq-təpiklə döyə-döyə qara qışqırıq salmağa başlayır. İçəridə eyş-işrətlə məşğul olan Mosu
qağa arvadının səsini tanıyaraq, yan pəncərədən
çıxıb qaçır. Onun getdiyindən tam əmin olan rus
qadını isə gəlib qapını açır və deyir:
– Poçemu lomaete dver? Zaçem kriçite? Kto
vam nada?
Arvad rus qadının üstünə qışqırır:
– Mənə ərim Mosu qağa lazımdır.
– Neto zdes tvoy Mosu qağa.
Arvad əl çəkmir:
– Az, ərimi bu qapıdan içəri saldığını gözlərimlə görmüşəm. Onu nə məqsədlə gizlədirsən? Çağır
gəlsin!
Rus qadını kənara çəkilib deyir:
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– Esli mne ne veriş, zaydi sama proveryay!
Arvad içəri daxil olub otaqların hamısını, hətta
yataq taxtlarının altını da gəzir. Ancaq ərini tapa
bilmir. Qayıdıb qapı ağzında rus qadını ilə yenidən mübahisəyə girişir. Elə bu vaxt Mosu qağa
bayırdan onlara yaxınlaşır və özünü təəccüblü
göstərərək soruşur:
– Boy, ay arvad, gecənin qaranlığında sən burda nə gəzirsən?
Arvadı onun üstünə çəmkirir:
– Sənin bu qapıdan içəri keçdiyini özüm görmüşəm. Bəs indi hardan gəlirsən?
Mosu qağa gülür:
– Ay arvad, mən müdirin payını verib, tez də
geri qayıtdım. Burdan keçəndə sənin səsini eşidib
təəccübləndim. De görüm bura niyə gəlmisən? Bu
rus qızıyla nə işin var? İnan ki, mən onu heç tanımıram da.
Arvadı sakitləşməyə başlayır:
– Ə, özünü bicliyə vurma! Axı bu qapıdan içəri keçdiyini öz gözlərimlə görmüşəm. Ancaq indi
çöldən gəlməyinə məəttələm.
Arvadının yumşaldığını görən Mosu qağa onu
qucaqlayıb deyir:
– Vallah görürəm ki, məni çox sevirsən. Elə
mən də səni çox sevirəm. Yəqin qısqanclıqdan
səni qara basır.
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YEYİM, AĞZIM DADA GƏLSİN

Torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalından sonra Mosu qağanı məskunlaşdığı Bakı şəhərində bir toya dəvət edirlər. Süfrədə hər şey var
idi. Mosu qağa masaya düzülmüş müxtəlif təamlara nəzər salıb, qaz formasında dikəldilmiş bananlardan birini götürüb yemək istəyir. Ancaq əli çatmadığı üçün banana yaxın əyləşmiş gəncə deyir:
– Ay uşaq, Allah erməninin evini yıxsın, məcburi köçkün düşəndən bəri banan yeməmişəm. Bu
şoğəribi görəndə kənddə banan yediyim günlər
yadıma düşür. Onun birini bəri ver, yeyim, ağzım
dada gəlsin!
YUBİLEY HƏDİYYƏSİ
Mosu qağa 70 illik yubileyinə bir gün qalmış
yaxın dostlarına zəng edib deyir:
– Mən gedirəm Qəçrəşdə sizin üçün yeyib-içmək məclisi hazırladam. Siz də özünüzü başqa
xərcə salmayın, sadəcə avtomobillərinizə oturub
qonaqlığa gəlin! Dostlar da o dediyi kimi edirlər.
Qəçrəşə çatanda baxırlar ki, Mosu qağa meşənin
içində əməlli-başlı dəmdəsgah yaradıb. Hay-harayla süfrə arxasına keçib yeyib-içməyə başlayırlar. Axşama qədər rəngarəng sağlıqlar söyləyib
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kef eləyirlər. Məclisin sonunda söz yubilyara verilir. Mosu qağa deyir:
– Əziz dostlar, təbriklərinizə görə çox sağ olun!
Hesab edirəm ki, mən də vəzifəmi layiqincə yerinə
yetirdim. İnanmıram ki, məndən bir narazılığınız
olsun.
Dostlar Mosu qağanın hansı simə vurduğunu
anlayıb yerbəyerdən dillənirlər:
– Sən nə danışırsan, ay Mosu qağa, bizim səndən nə narazılığınız ola bilər? Hətta sənə yekəyekə hədiyyələr də gətirmişik.
Bu sözlərdən daxilən sevinən Mosu qağa güləgülə deyir:
– Axı mən demişdim ki, heç nə lazım deyil!
Yaxşı, ta sizsiniz də.., gətirin görək nə almısınız?
Öncə dostlardan biri cibindən 20 manat çıxarıb Mosu qağaya verə-verə deyir:
– Bu pulla axşam bir qızla kef çartdadarsan.
Mosu qağa yerindən tullanıb onun üstünə
qışqırır:
– Ə utanmırsan, mənə belə söz deyirsən? Bu
ağsaqqal çağımda mənim kef çartdadan vaxtımdı?
Mosu qağanın hirsləndiyini görən digər dostlar maşınlarına gedib hərəsi iri bir qutu gətirirlər.
Mosu qağa qutulardan birini açıb içi boş olduğunu
görəndə qışqırır:
– Bu nədi belə, məni dolamısan?
Boş qutunu gətirən dostu deyir:
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– Ay qağa, vallah elə bildim ki, hədiyyələrin
çox olacaq. Ona görə də boş qutu gətirdim ki, içinə
yığıb evə aparasan...
Digər bir dostu isə hıqqana-hıqqana ağır bir
qutunu gətirib qoyur Mosu qağanın qabağına.
Mosu qağa qutunu açanda yekə bir qarşok olduğunu görüb qışqırır:
– Axmaqlar, belə çıxır ki, hamınız məni dolamağa gəlmisiniz?
Dostlar xorla deyirlər:
– Ay Mosu qağa, yetmiş yaşlı qocaya bundan
belə ancaq qarşok lazımdı də...
Mosu qağa dəli kimi bağırmağa başlayır:
– Sizin kimi dostların başına torba asım. Yeyib-içdiyiniz haramınız olsun, tez olun qusun yerə!
YUXULARIN MƏNƏ BAHA BAŞA GƏLİR
Mosu qağanın bacısı rayonun ucqar kəndlərindən birinə ərə getmişdi. Anası hər gün səhər
yuxudan ayılan kimi deyərmiş:
– Ay oğul, bacını hər gecə yuxuda narahat görürəm. Arada bir vaxt elə, gedib bacına bir baş
çəkək!
Mosu qağa şəxsi maşını ilə anasını qızının
evinə aparır. Görüşüb axşama qədər xeyli dərdləşirlər. Axşama yaxın geri qayıtmaq lazım gələndə,
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anası Mosuya deyir:
– Bala, bacıngil qurd saxlayıb, barama yetişdiriblər. Sabahdan dərim başlayır. Köməyə çox ehtiyacları var. Odur ki, sən evimizə qayıt, mən isə
qalıb heç olmasa onların yeməklərini hazırlayım.
Mosu qağa razılaşıb evlərinə qayıdır. Bir həftədən sonra yenidən bacısıgiə gedib, anasını evlərinə gətirir. Aradan heç beş-on gün keçməmiş arvad yuxudan ayılan kimi təzədən başlayır ki, “bəs
qızım yenə də yuxuma girib ağlayır”. Oğlu da ona
ürək-dirək verir ki, “əşi yuxudu də, fikir vermə!
Qızına heç nə olmaz”. Növbəti gecə səhərə yaxın
anasının xırıltı səsinə yuxudan ayılan Mosu qağa
görür ki, arvad qan-tər içində boğulmaqdadır.
Odur ki, onu silkələyib yuxudan ayıldır:
– Yenə nə olub, ay ana, indi yuxuda nə görmüsən?
Handan-hana özünə gələn anası ağlamsınıb
deyir:
– Bu dəfəki yuxum lap dəhşətlidir, ay oğul! Görürəm ki, bacın həyətdəki dərin su hovuzuna düşüb boğulur. Mən nə qədər əl uzatsam da, qızıma
çatmır. Odur ki, qışqırıb camaatı köməyə çağırırdım. Bala, vallah bu yuxu o yuxulardan deyil. Qızın
başında nə isə bir qəzavü-qədər var. Qurban olum,
yeməyini ye, məni tez qızıma çatdır!
Mosu qağa yarıhəyacanlı gülümsünüb deyir:
– Ay ana, sənin yuxuların mənə çox baha başa
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gəlir.
Anası təəccüblə soruşur:
– Niyə, a bala?
– Mənim yanımda qalanda hər gecə pis-pis
yuxular görürsən. Bəlkə səni aparıb bir müddət
qızıngildə qoyum. Daha onu yuxuda deyil, hər gün
real görəsən ki, bir də yuxularını qarışdırmayasan.
ZURNA PÜLƏMƏYƏ
HALIM YOXDUR
Mosu qağa şəxsi işi ilə əlaqədar raykomun I
katibinin qəbuluna gedir. Katib şikayətə gələn
vətəndaşları ümumilikdə qəbul edib bir-bir dinləyir. Ancaq heç birinin xahişini təmin etmir. Bundan
narazı qalan vətəndaşlar deyinə – deyinə qəbuldan çıxıb gedirlər. Katibdən nə isə xahiş etməyin
daha mənasız olduğunu görən Mosu qağa ayağa
qalxıb qəbul otağını tərk etməyə başlayır. Katib
bunu görüb soruşur:
– Sən niyə şikayətini deməmiş gedirsən, ay
kişi?
Mosu qağa gülə-gülə geri dönüb deyir:
– Yoldaş katib, bayaqdan görürəm ki, şikayətçilərin hərəsinin əlinə bir zurna verib, çala-çala
yola salmısan. Yəqin mənim əlimə də birini verəcəksən. Mənim isə zurna püləməyə halım yoxdur.
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