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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) 

www.yysq.kitabxana.net   

www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 

mərkəzi”. Elektron Kitab N 07 (22 -  2018) 

 

 Bu elektron kitab Azərbaycan Prezidenti Yanında Gənclər 
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2017-ci ildə maliyyə yardımı 
müsabiqəsi), AGF tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) tərəfindən həyata 
keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 
Kitabxananın  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual 
sənət mərkəzi” kreativ-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 
hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan 

Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu): 
 http://www.yysq.kitabxana.net  

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 
 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179 
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   “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 
mərkəzi” kreativ-bədii layihə çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 
izləyin:  https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə) 
 

“Bir həyat romanı” 

Bədii nəsr əsəri 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. Bakı-2018 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks
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“Müəllim” nəşriyyatı 

BAKI - 2016 

 

 

 

Xüsusi olaraq  Qasımov Aqilə 

Fəndiyev  Elnura 

Mirzəyev  Teymura 

  
Kitabın ərsəyə gəlməsində zəhməti olan hər bir şəxsə 

dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 
 

ƏZİZ  OXUCU! 

Bizə öz qızıl vaxtınızı ayırdığınız üçün 

minnətdarıq! 

Bu kitabın dəyəri – sizdədir ! 
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İLK OXUCU RƏYİ 
 

 

Fəxrəddin Orxan, şair-publisist: 

- Etibar Həsənzadənin qələmə aldığı “Bir həyat 

romanı” sənədli-bədii nəşr nümunəsidir. Əsərin 

qəhrəmanı isə müasirimiz olan bir azərbaycanlı 

gəncdir. Alxas obrazı əslində reallıqdır, ədəbi 

təxəyyülün məhsulu deyil. Çox maraqlı insan 

taleyinin daşıyıcısıdır.  Onun kimliyini, nə üçün bir 

yazar tərəfindən qəhrəman seçildiyinin səbəblərini 

öyrənmək istəyən hər kəs bu əsəri oxumalıdır. 

Oxumağa isə dəyər. Çünki ilk baxışdan adi görünsə 

də keçməkeşli bir ömür yolundan bəhs edir. Müasir 

və mübariz gəncliyimizin gerçəkliklərini ortaya 

qoyur. Həmin gerçəklikdə ibtidaidən aliyə doğru 

inkişaf xəttini, tərəddüd və qətiyyəti, nifrət və 

sevgini, uğursuzluğu və uğuru, zəifliyi və qüdrəti, 

bədbəxtliyi və xoşbətliyi, bir sözlə zülməti və işığı 

görürük. Həm də çox xoşdur ki, bizə sonda xeyirin 

şər üzərindəki qələbəsinə sevinmək düşür. 

Əsər oxunaqlıdır. Darıxdırıcı deyil. Əksinə, 

müəllifin müxtəlif hadisələri hekayətləri ilə təqdim 

etdiyi keçidlər, bir-birindən fərqli xeyli sayda insan 
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obrazları ilə zəngin epizodlar oxucunu daim 

düşünməyə vadar edir. Oxucu haqlı olaraq düşünür: 

- Doğrudanmı bütün bunlar bilavasitə mənim 

ətrafımda baş verir? Doğrudanmı hər kəs ətrafındakı 

insanların həyatını dəyərləndirməyə mənə borcludur? 

Axı o, özü də kimlərinsə ətrafındadır. 

Bəli, hər həyat hekayəsi yaşadığımız  cəmiyyətin 

güzgüsüdür. Bu güzgüyə baxmaq, görmək və duymaq 

lazımdır.                        
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Eldarova Həbibə - Əməkdar müəllim, 2008 və 

2015-ci ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi:  

- İnsan həyatı, onun müxtəlif anları bəzən bir 

ömür boyu yaddan çıxmır. Xatırladığı elə anlar olur 

ki, onu ancaq qələm dilə gətirə bilər. Bu anlar ya şeirə 

çevrilər, ya da memuara. Oxuduğum əlyazma isə yarı 

xatirələr, yarı reallıqlarla doludur. Fikirləşdim ki, 

həyatda yaşayan bir adamın – Alxas müəllimin tale 

kitabını yazmaqda müəllif Etibar Həsənzadənin 

məqsədi nədir? Oxudum və nəticəyə gəldim ki, Alxas 

müəllim həyatda müəyyən yer tutmuş, özünün daxili 

aləmi, xarakteri ilə başqalarından fərqlənən bir 

insandır. Ən azı 4-5 ildir ki, bizimlə bir kollektivdə 

çalışır. Mən də onu alicənab, hər kəsə diqqət yetirən, 

hamının xatirini əziz tutan, həyatda öz yeri olan bir 

insan kimi tanıyıram. Amma bu azdır. Bu əsəri 

oxuduqca həm də onun həyatının görünməyən 

tərəflərini –aysberqin o biri tərəfini də gördüm. Atalı-

analı dünyası, qəribə bir kədər dünyası olub Alxas 

müəllimin. Alxas müəllim bir ailənin sevincinə səbəb 

olsa da, amma “sən başqasının övladısan” sözlərini də 

eşidib. Onun məktəb həyatı, dostlarla əhatəsi, ilk 

sevgisi maraqlı detallarla oxucuya təqdim edilir. 
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Əvvəlcə zəif, başqasının köməyinə  çox ehtiyacı olan 

bu gəncin daha əzmkar, qüvvətli, idmançı olması da 

bu ehtiyacdan qaynaqlanır. Sanki o, özünə qalib gəlir, 

“sən çox şeyə qadir ola bilərsən” – deyir. Beləcə bir 

ömür səhifəsi vərəqlənir. Ali məktəb həyatı, 

mühafizədə işləməyi onu dəyişdirir. Ailənin 

köməyinə yox, özünə arxalanan bu gəncin nə qədər 

iradəli olduğunu görürsən. Həyat mübarizədir. Bu 

mübarizədə qalib də olmaq olur, məğlub da. Ancaq 

Alxas müəllim qalibdir! Çünki o, istədiyinin 

arxasınca gedir və öz qələbələrini əldə edir.            
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2015-ci ilin iyul ayı idi, gecə saat 2-ni keçirdi, 

qonaqlar çoxdan getmişdilər. Alxas çox yorğun olsa 

da, yata bilmirdi. Bu gün öz evində iftar süfrəsi 

açmışdı. Üç dost – Xəzər TV-nin bölgə müxbiri 

Rəşad, dostu Bəhruz və O, bacardıqları qədər hər 

şeyin qaydasında olmasına çalışmışdılar. Xüsusilə 

Rəşadın gətirdiyi qoyun lap yerinə düşmüşdü. 

Gələnlərin xoş söhbətləri, etdikləri duaları bu axşamı 

daha da yaddaqalan etmişdi.    

Şamaxıda iyul ayında  havalar çox isti keçsə də, 

gecələr nisbətən sərin olur. Alxasın yaşadığı beş  

mərtəbəli səkkiz mənzilli bina şəhərin mərkəzində 

yerləşir. Binanın yaxınlığında üç məktəb var. Binanın 

bir özəlliyi var, giriş qapısı Azərbaycan küçəsinə 

çıxır, binanın üzü isə Şirvan küçəsinə baxır. Binanın 

1-ci mərtəbəsində Şamaxının deputatı Elxan 

Süleymanovun vətəndaşları qəbul etmək üçün 

qərargahı yerləşir. Orada vətəndaşları onun köməkçisi 

Dəyanət qəbul edib, dinləyir.  

Elxan müəllim 85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən 

Milli Məclisə deputat seçilmişdir. O,“Şamaxı qırmızı 

terrorun hədəfində” kitabının müəllifidir. “Şamaxı 

Ensiklopediyası”-nın ideya müəllifi və nəşri Elxan 
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Süleymanova məxsusdur. 

Alxas beşinci mərtəbədə yerləşən üç otaqlı evinin 

eyvanında oturub fikrə getmişdi, qarşısındakı çay 

çoxdan soyumuşdu. Xanımı uşaqlarla birlikdə evi 

təzəcə yığışdırıb qurtarmışdı. Yatmağa hazırlaşırdılar. 

Oğlu Əliqasım qapıda göründü: 

- Ata yatmağa getmirsən? Çox yorğunsan.   

Alxas gülümsəyərək: 

-Yox, oğlum, siz yatın, mən daha bir az oturacam, 

hava xoşdur, sabah da iş günü deyil. 

Əliqasım atasına: 

- Gecən xeyrə - deyib yatmağa getdi. 

Alxas şəhərin işıqlarına baxa -baxa xəyala 

dalmışdı, həyatının bəzi fraqmentləri bir kino lenti 

kimi beynindən keçirdi, elə bil aradan heç illər 

keçməmişdi, həyatındakı bir çox  hadisələri bu günkü 

kimi xatırlayırdı.  

O, 1977-ci il martın 19-dan 20-nə keçən gecə, bir 

bayram gecəsində Bakıda doğulmuşdu, ailədə 

bayram-bayrama qarışmışdı, amma Şamaxıda 

böyümüşdü. 

* * * * * 

Şamaxı Qafqaz dağlarının cənub-şərq ətəklərində, 
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dəniz səviyyəsindən 749 m hündürlükdə yerləşir. 

Şamaxı bir neçə əsr ərzində Şirvanşahlar dövlətinin 

paytaxtı olmuşdur. Fars mənbələrinin məlumatına 

görə o VI əsrdə Sasani şahı l Xosrov Ənuşirəvan tərə-

findən salınmışdır. XI əsrin sonlarında naməlum 

müəllif tərəfindən yazılan "Tarix-i əl Bab" əsərinə 

görə şəhər Şirvanşah Əbu Tahir Yəzid ibn 

Məhəmməd tərəfindən salınmış və onun şərəfinə 

Yəzidiyyə adlandırılmışdır. Şamaxıdakı Cümə 

məscidi VIII əsrdə tikilmişdir, ehtimala görə X əsrdə 

zəlzələdən dağılmışdır. Şamaxı şəhərindən şimal-

qərbdə, sıldırım dağın zirvəsində Gülüstan qalası 

ucalırdı. Qala XII-XIII əsrlərdə Şamaxını müdafiə 

edən ən əlçatmaz və əzəmətli qala olmuşdur. 

Qədim Azərbaycan şəhərləri arasında Şamaxı 

xüsusi yer tutur, onun başı çox bəlalar çəkib. Bu şəhər 

dəfələrlə yadelli işğalçıların basqılarına məruz 

qalmış, nəticədə nəinki bir çox mədəniyyət abidələri, 

hətta qədim mütəfəkkirlərin yaradıcılığının qiymətli 

məhsulları da məhv olmuşdur.  

1221-ci ildə monqol qoşunları Şamaxını zəbt edib 

dağıtmışdılar. Şamaxıda baş verən zəlzələlər dəfələrlə 

Şamaxını darmadağın etmişdir. 
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    Şamaxı şəhəri Azərbaycan Albaniya dövlətinin ən 

iri yaşayış məskənlərindən biri idi, ən azı 2500 il yaşı 

vardır.  Şamaxının tarixi çoxsaylı arxeoloji və 

memarlıq abidələri ilə təmsil edilir: Qoşa minarəli 

Cümə məscidi (743-cü il), Şahixəndan məqbərəsi 

(XV əsr), Pirmərdəkan məqbərəsi (XIII-XIV əsrlər), 

Kələxanı kəndindəki İmamzadə piri, XVII əsrə aid 

səkkiz məqbərədən ibarət kompleks, Gülüstan 

qalasının (XI-XII əsrlər) xarabaları, XIV əsrdə 

tikilmiş, yeraltı hamamı olan karvansara kompleksi. 

      Bu rayonun özünəməxsus təbiəti, mülayim iqlimi, 

mineral bulaqları ona xüsusi gözəllik verir. Burada 

havalar nə çox şaxtalı, nə də çox qızmar olur. Uca 

dağlar qoynundakı palıd, fıstıq və vələs meşələri, göz 

oxşayan yaşıl çəmənliklər və kol bitkiləri yazdan 

payıza qədər burada ecazkar bir mənzərə yaradır. 

Şamaxı rayonun ərazisində 50-dən çox adda dərman 

bitkiləri yetişir. 

Bu diyar yayda da, qışda da turizm həvəskarlarını 

və istirahət edənləri cəlb edir. Bakılı alpinistlərin çox 

xoşladıqları Babadağ zirvəsi də Şamaxı rayonun 

ərazisindədir. Qaraçay, Vələvliçay və Girdmançay öz 

mənbəyini Babadağdan götürür. 
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Şamaxı şəhərindən 12 km şimal-şərqdə, dəniz 

səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə yerləşən 

Pirqulu qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi adına astrofiziki 

rəsədxana fəaliyyət göstərir. Pirquluda qışda dağ-

xizək idmanı ilə məşğul olmaq, yayda isə at belində 

maraqlı gəzəntiyə çıxmaq mümkündür.  

 

* * * * * 

Alxasın uşaqlığı və gəncliyi Şamaxıda keçib. 

Anası Soltannisə xanım bir gün ona demişdi: 

- Bilirsən oğlum, sən doğulandan bir az qüsurlu 

olmusan, çox zəif idin, təngənəfəs olurdun, tez-tez 

xəstələnirdin. Səni həkimə apardıq, yoxlayandan 

sonra bizə dedi ki, bu uşağın ürəyində problem var, 

inanmıram yaşaya bilə. Sonra səni başqa bir həkimə 

apardıq, müayinədən sonra dedi ki, bu uşaq 

yaşayacaq, amma ciddi müalicə lazımdır. Biz də səni 

dayıngilin köməyi ilə müalicə elətdirdik. 

Atası onun nazı ilə çox oynayırdı, çünki, tez-tez 

xəstələnirdi, həm də güclü revmatizması var idi. İşdən 

gələndə çox vaxt gecələr Alxasın ağrıyan ayaqlarını 

ovxalayardı. Atası həmişə ona başa salardı ki, heç 

vaxt insanların fiziki qüsuruna baxma, onlarla dostluq 
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et, onlara diqqət yetir, onlara heç vaxt gülmə. Alxas 

da həmişə fiziki qüsurlu insanlarla dostluq edirdi. 

 Alxas orta məktəbə 1983-cü ildə Qobustanın 

Sündü kəndində gedib, amma cəmi üç ay o məktəbdə 

oxuyub. Sonra ailəsi Şamaxıya köçdüyü üçün 

təhsilini Şamaxıda 2 saylı rusdilli orta məktəbdə 

davam etdirib. 2 saylı orta məktəb Şamaxının 

mərkəzində yerləşir, Şamaxının qabaqcıl məktəb-

lərindən biridir. Şəhər 2 saylı orta məktəb öz nüfuz 

dairəsinə görə rayonda əsl təlim-tərbiyə ocağı kimi 

daim seçilmişdir. O zaman ziyalı və imkanlı ailələr 

uşaqlarını rusdilli məktəblərdə oxudurdular, çünki, 

rusdilli məktəblər daha üstün sayılırdı. Onun da atası 

Əliqasım kişi o vaxtlar vəzifədə olub, savadlı və 

rusdilli insan idi.  

Alxasın ilk sinif rəhbəri Yekaterina İvanovna  

olub. Yuxarı siniflərdə isə Xanzadə müəllimə idi. 

Xanzadə müəllimə alman dili dərsi deyirdi. Pərviz, 

Bahar, Sevil, Aybəniz, Vaqif, Ramiz, Pəri, Mətanət, 

Arzu, Telman, Çinğiz, Elçin, Esmira, Şahin, Sənubər, 

Rəna kimi tanınmış müəllimlər Alxasa dərs deyiblər. 

İlk dəfə  Azərbaycanın Milli Bayrağını məktəblilər 

arasında bu məktəbdə oxuyan  Altay adında şəxs 
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qaldırmışdı. Hal-hazırda Altay müəllim Şamaxının 

tanınmış şəxslərindəndir. Həmin hadisə noyabrın 9-da 

olmuşdu, təsadüfə bax ki, indi həmin gün "Bayraq" 

günüdür.  

Alxas Şamaxıda dərslərə başlayandan, uşaqlarla, 

müəllimlərlə ilk tanışlıqdan sonra evə bir az fikirli 

gəlmişdi. Anası onu qucaqlayıb: 

- Nə olub oğlum, məktəbi, sinifinizi, uşaqları 

bəyənmədinmi?- deyə soruşdu. 

Alxas doluxsunmuş: 

- Ana, müəllimə məni uşaqlara təqdim elədi, 

amma, uşaqların çoxunu hələ tanımıram deyə, 

bilmirəm münasibətimiz necə olacaq, mənə bir az 

istehza ilə baxdılar. 

- Oğlum, uşaqlar səni tanıdıqca hər şey yoluna 

düşəcək, sən dərslərini yaxşı oxu ki, sinfinizin fəxri 

olasan. 

Alxas anasına heç nə demədən öz otağına keçib 

əynini dəyişdi, əllərini yuyub masaya yaxınlaşdı. 

Anası yemək gətirdi və dedi: 

- Bax oğlum, sən hər kəslə mehriban ol, dalaşma, 

lağ eləmə, onda səninlə dostlaşarlar. 

Alxas yeməyini sakitcə yedi, bir az da oturub 
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yenə öz otağına qayıtdı, heç cür özünü toxdada 

bilmirdi, pəncərədən həyətə baxsa da məktəb 

təəssüratları ondan əl çəkmirdi. Qəhər onu boğurdu, 

sonra səssiz-səssiz ağlamağa başladı. Bir az 

toxdayandan sonra oturdu dərslərini hazırlamağa, az 

sonra anası da yaxınlaşıb ona kömək etməyə çalışdı. 

Beləcə günlər keçirdi, Alxas bütün dərslərdən əla 

qiymətlər alırdı, sinif rəhbəri onu çox sevirdi. Amma 

uşaqlarla münasibəti heç də yaxşı deyildi. Sinifdə tək-

tük uşaqlar onunla normal davranırdılar. Bunlardan 

biri də sinif nümayəndəsi Səidə idi. Səidə ona qarşı 

diqqətli idi, uşaqların ona kobud münasibətini 

görürdü, bəzən müdafiə də eliyirdi. Alxasın qəlbində 

hər zaman Səidəyə qarşı bir minnətdarlıq hissi olurdu. 

Səidə ağbəniz, qara saçlı,  gülər gözlü, arıq, diribaş 

bir qızdı.  

Alxasın anası Soltannisə xanım evdar bir kənd 

qadını idi, çox vaxt mətbəxdə olurdu. Alxas evin tək 

uşağı olduğuna  görə tək heç hara buraxmırdı. 

Uşaqlar yığışıb birinin ad gününə gedəndə belə onu 

buraxmırdı. Atasının bir otağı var idi, orada oturub 

kitab, qəzet-jurnal oxuyurdu. O otaqda divarda bir yer 

var idi, atası vaxtaşırı onun boyunu ölçüb orada 
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qələm ilə xətt çəkirdi, boyunun ölçüsünü qeyd edirdi. 

Atası həmişə işdə-gücdə olardı, Alxasın dərsləri ilə 

nadir hallarda maraqlanardı. Onun verdiyi tərbiyəyə 

görə, Alxas hər gün nə isə oxumalı idi. Hələ 4-cü 

sinifdə oxuyanda atası ona dünyagörüşünü artırmaq 

üçün "Kommunist" qəzeti oxutdurardı.       

Atası Əliqasım kişi xeyriyyəçi insan idi, 

bayramlarda kasıblara, onların uşaqlarına pul-paltar 

verərdi. İşdən gələrdi, oturardı, yeməyini yeyər, bir az 

söhbət edər, sonra öz otağına keçərdi. Həmişə Alxasa 

deyərdi ki, heç vaxt döyülüb üstümə gəlmə, çalış 

vuruşasan, amma görsən ki, barışmağa yer var, çalış 

yola ver.  Həmişə deyərdi ki, ay oğul, biri sənə pislik 

eliyibsə, sən yaxşılıq elə. Atası gözütox, saf və təmiz  

adam olduğu üçün Alxas həmişə onunla fəxr eliyib. 

Əliqasım kişi o vaxtı Qubada Kənd Təsərrüfatı 

texnikumuna qəbul olmuşdu. Evdə belə məsləhət 

olmuşdu ki, Qubadakı qohumugildə qalıb, oxusun. 

Çünki, atası həmin adama vaxtı ilə cox hörmət 

eləmişdi. Əliqasım Sündü kəndindən gəlir Qubaya, 

həmin qohumugilə, qapını döyür, darvazanı bir xanım 

acır. Əliqasım: 

- Salam mən Dursun əminin yanına gəlmışəm 
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Şamaxıdan. 

- Bir dəqiqə gözləyin. 

Xanım darvazanı örtüb: 

- Ay kişi səni soruşurlar. 

- Kimdi gələn? 

- Bir qohumundu, Şamaxıdan gəlib, gəl gör 

nəyindi? 

- Eşşəyimin qurd dayısı, mən nə bilim. 

Dursun acı dilli insan idi. Qapını acıb Əliqasımı 

içəri buraxdı. 

- Niyə gəlmisən, a bala? 

Əliqasım daha eşitdiyini eşitmişdi, ona görə də 

sakitcə: 

- Mən texnikuma qəbul olmuşam, əmi, gəlmişəm 

Sizə dəyməyə, atam dedi ki, qohumumuzdu, bu 

zənbillər də Sizə çatacaq. 

- Bəs sən harada qalacaqsan? 

- Mən kirayə ev tutmuşam. 

Əliqasım sağollaşıb həmən yerdən uzaqlaşır. Bir 

taksi saxladıb, deyir ki, dayı mən texnikuma qəbul 

olmuşam, Qubaya da indi gəlmişəm, buraları da 

tanımıram, kirayə ev axtarıram. Sonra da olanları 

sürücüyə danışır, ona kömək eləməyini xahış edir. 
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Sürüçü Əlqasımın sözlərindən təsirlənib dedi: 

- Bundan sonra burada dayın mənəm, nə 

çətinliyin olsa məni axtar.  

Əliqasım texnikumda oxuduğu müddətdə o 

sürücü vaxtaşırı gəlib ona baş çəkirmiş. O, texnikumu 

bitirdikdən sonra, Şamaxıya qayıdıb, işləməyə 

başlayır. Bir müddətdən sonra Ali Partiya Məktəbində 

də oxuyur. Əliqasım həm aqronom idi, həm də 

partkom. Savadlı və bacarıqlı kənd təsərrüfatı 

mütəxəssisi idi. Sündü kəndində Lenin adına 

sovxozun direktoru olub. O vaxtlar üzüm planı var 

idi, planı yerinə yetirəndə sovxozun işçilərinə 

mükafat verirdilər. Lenin adına sovxoz da planı 

yerinə yetirdiyi üçün, Əliqasım  kənd camaatını yığır 

başına və deyir: 

- Camaat, biz planı yerinə yetirdiyimizə görə 

rayon rəhbərliyi bizə mükafat verir. Bir də bir 

müğənni gəlib bizim kəndimizdə konsert verəcək. 

Camaat yekdilliklə: 

- Biz istəyərik ki, Zeynəb Xanlarova gəlsin 

burada konsert versin, dedilər. 

Əliqasım kişi də rayon rəhbərliyinə məlumat 

verib  ki, camaat Zeynəb Xanlarovanın kənddə 
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konsert verməyini istəyir. Zeynəb xanım da gəlib 

Sündü kəndində camaat üçün gözəl bir konsert verib. 

O vaxtlar Alxas hələ məktəbə getmirdi. Alxas da 

həmin konsertdə idi. Konsert başlamamış yerindən 

durub əlindəki gül dəstəsi ilə qaçıb Zeynəb xanımın 

qabağına. Zeynəb xanım da gülümsəyib, onu 

qucaqlayıb öpüb. 

Əliqasım kişi uzun müddət Şamaxı rayonunda 

müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.Veyis, Əli, Nadir, Rauf, 

Rafiq, Məhəmməd, Firidun, Fərhad, Mürvət kimi 

tanınmış şamaxılılarla birgə çalışıb. Nadir müəllim 

Səidənin bibisi Badam xanımın həyat yoldaşıdır. 

Əliqasım kişinin çox gözəl xətti və imzası var idi. 

Çox səliqəli adam idi, palçıqlı yerlərdən elə keçərdi 

ki, ayaqqabısı palçığa bulaşmazdı. Həmişə deyərdi ki, 

oğul, evinizə qonaq gələndə əvəlcə onun qabağına 

yemək, içmək qoyun, sonra sorğu-suala tutun. 

* * * * * 

Alxas qapalı uşaq idi, çünki, başqa uşaqlar kimi 

onu gəzməyə aparmaz, oyuncaq almazdılar, O 

bunlardan məhrum idi və özünü tənha hiss edirdi. 

Alxasın həyatı çox rəngsiz və maraqsız idi, istədiyi 

hər şey onun üçün əlçatmaz olmuşdu. Hələ balaca 
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vaxtlarından təkcə oturub fikirləşər, hər şeyi götür-

qoy edərdi. Hətta fikirləşirdi ki, atası öləndə o necə 

olacaq. Atası həmişə ona deyərdi ki, oğlum, çox oxu, 

oxumaq  həyatda sənə çox kömək olacaq. Alxas 

ümumi uşaq həyatından qıraqda qalmışdı, amma, çox 

savadlı idi, əlinə nə kitab keçsə oxuyurdu. İstənilən 

mövzuda anlayışı var idi. 9-cu sinifdə oxuyanda 

K.Marksın "Kapital" kitabını yarısınadək oxumuşdu. 

Amma bildiyi bir şeyi ondan soruşanda cavab 

verməyə utanardı. Sinifin əlaçı şagirdlərindən biri idi, 

çoxlu kitab oxuyardı, ən çox da şeir kitabları. Gözəl 

inşalar yazar, bəzək-düzək vurardı. Aşağı siniflərdə 

oxuyanda Alxas elə bilirdi ki, müəllimlər çörək 

yemir, küçədə müəllim görəndə sevinərdi. Bəzən 

müəllimlər onları döysə də uşaqlar onlara hörmətlə 

yanaşardılar. Məktəbin direktoru İslam müəllim 

uşaqlara əlini də vurmazdı, amma uşaqlar ondan 

qorxardılar. İslam müəllim məktəbin təməli idi, çox 

səliqəli geyinərdi, ciddi bir insan idi.  

Bir dəfə Alxası məktəbdə döyüb gözünü 

qaraltmışdılar. Evə gələndə gördü ki, dayısı onlara 

gəlib, maşını həyətdədir. Dayısına çox böyük hörməti 

vardı. Dayısı həmişə ona deyərdi ki, kişi ol, heç 
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kimdən qorxma. Alxas da yalandan ona deyərdi ki, 

filankəsi belə vurdum, belə döydüm. İndi maşını 

həyətdə görəndə düşündü ki, neyləyim döyüldüyümü 

bilməsin. Binaya daxil oldu, çıxdı pilləkənə, özünü 

pilləkəndən  aşağı buraxdı. Səs küyə qonşular 

yığılışdı, dayısı da gördü ki, o pilləkəndən yıxıldı, 

üzü-gözü əzildi. 
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* * * * * 

Alxasgilin kəndi Sündü adlanır, Alxasın uşaqlığı 

bu kənddə keçib. Sündü kəndi Qobustan rayonunun 

böyük kəndlərindən biridir, Qobustan şəhərindən 95 

km şərqdə yerləşir, camaatı savadlıdır, bir az da 

davakardırlar. Kəndin tarixi 5 min ildən artıqdır. 

Azərbaycanın ən qədim yaşayış yerlərindən biridir. 

Tunc dövründə salınması ehtimal olunur. Tarixi 

mənbələr və yer adları bunu təsdiq edir. Sübutlardan 

biri də kəndin mərkəzindəki Sündü məscididir. 

Məscid 920-ci ildə tikilib, amma bu günədək 

fəaliyyət göstərir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti 

əkinçilik, heyvandarlıq və sənətkarlıq olub. Kənd 

1918-ci ildə qanlı mart-aprel hadisələrindən – erməni 

təcavüzündən,  soyqırımdan çox əziyyət çəkib, 

dəhşətli itkilərlə üzləşib. Ermənilər burada da misli 

görünməmiş vəhşiliklər törədiblər. Adətən kənd 

qəbirstanlıqları kəndin qırağında olur, amma, bu kən-

din içində 4 dənə qəbirstanlıq var. Sündü kəndinin 40 

bulaq suyu Azərbaycanda məşhurdur.  

Bu kənd 18 şəhid verib, bir Milli qəhrəmanı var – 

Şikarov Şikar Şükür oğlu. Şikarın ata-babası Sündü 

kəndindən olsalar da,O, 1953-cü il dekabr ayının 3-də 
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Bakı şəhərində anadan olmuş, 1971-ci ildə Bakı 

şəhərindəki 46 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Elə 

həmin il SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Bakı Ali Ümum-

qoşun Komandirləri Məktəbinə daxil olmuşdur. 1975-

ci ildə təhsilini başa vuraraq təyinatla Primorsk 

vilayətindəki hərbi hissələrin birində rota komandiri 

kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1986-cı ildə SSRİ 

Müdafiə Nazirliyinin Frunze adına Hərbi 

Akademiyasına daxil olmuş, 1989-cu ildə oranı 

bitirdikdən sonra podpolkovnik rütbəsində 

Ukraynanın Luqansk şəhərində yerləşən hərbi 

hissələrdən birinə qərargah rəisi təyin edilmişdir. 

1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra Vətənə 

qayıtmışdır. Əvvəl Mülki Müdafiə Baş Qərargahında 

əməliyyat şöbəsinin rəisi, 1992-ci ildə isə Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı 

rəisinin birinci müavini təyin edilmişdir. 1992-ci ildə 

Goranboy rayonunda əməliyyatlara bilavasitə 

rəhbərlik etmiş, uğurlu əməliyyatlar keçirmiş-

dir.1992-ci il iyunun 13-də Ağdərə uğrunda gedən 

ağır döyüşlərin birində qəhrəmancasına həlak 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

1992-ci il 23 iyun tarixli, 6 saylı fərmanı ilə polkonik 
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Şikarov Şikar Şükür oğluna ölümündən sonra 

"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" fəxri adı 

verilmişdir. Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb. Bakı 

şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. 

Qobustan rayonundakı Sündü kənd orta məktəbi onun 

adını daşıyır. 

 

* * * * * 

Alxasın anası Soltannisə xanım tərəfdən 

rəhmətlik nənəsinin adı Münəvvər idi. Münəvvər 

xanımgil üç bacı olublar. Alxasa ana babasının adını 

qoyublar, Münəvvər xanımın ərinin. O vaxt Sovet 

hökuməti qurulmamışdan əvvəl Münəvvər xanımın 

atası bəy olub. Sündü kəndində hörmətli kişi olub. 

Bakı ilə Şamaxının arasında Cəngi deyilən bir yer 

var, orada ən böyük karvansara Alxasın babasının 

olub. Sovet hökuməti qurulandan  başlayıblar bəyləri 

güllələməyə, sürgün eləməyə. Onun nökərinin adı 

Alxas olub, çox səliqəli, etibarlı, təmiz insan olub. 

Onu çağırıb deyib ki, bəy nəsli olduğumuz üçün 

bizim bütün ailəmizi qıracaqlar, mənim qızım 

Münəvvəri al ki, bizi öldürməsinlər, Alxas da razı 

olub. Hökumət nümayəndələri gələndə görür ki, bu 

https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnd%C3%BC
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bəy qızıdı, amma həyat yoldaşı kasıb oğlandı. 

Babasını tutub aparsalar da, başqa ailə üzvlərinə 

dəymirlər.  

Alxasın qardaşı çoban olub, onu cavanlıqda 

öldürüblər. Belə danışırlar ki, həmin adam oturub 

çörək yeyirmiş, görür ki, bir nəfər atla gəlir, oturub 

söhbət edirlər. Atla gələn insanın atı bahalı at olub. 

Atla gələn çobana deyib ki, qardaş, gəl mən sənə 

atımı, yapıncımı və papağımı verim, sən də mənə bir 

paltar  ver. Çoban razılaşır. Çoban meşədən 

qayıdanda yol qırağında onu vururlar. Kənd camaatı 

güllə səsini eşidib gəlirlər köməyə. Çoban can verə-

verə olanları danışır: 

- Biri gəldi, bu bahalı atı, bahalı yapıncını, papağı 

mənə hədiyyə elədi, əvəzində məndən paltar alıb 

getdi. 

Məlum olur ki, o adam da bəy olub, başqa bir 

bəylə qan düşməni olub, ondan qaçırmış, Alxasın 

qardaşı da onun güdazına gedib. 

Alxas uşaq vaxtı gec yeriyib. Ata-anası çox 

narahat idilər. Həkimə də aparıblarmış, hec bir 

nəticəsi olmayıb. Kənddə tanınmış bir seyid vardı - 

Nüsrət baba, bir dəfə Alxası götürüb qucağına, qoyub 
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yerə və başın sığallayıb deyib ki, get, Alxas başlayıb 

yeriməyə.  

* * * * * 

Alxasgilin yaşadığı binanın qabağında şam 

ağacları əkilmişdi. Alxas tez-tez o ağacları sulayardı. 

Ağacların boyu onların eyvanları səviyyədə idi. Alxas 

o ağacların boyunu vaxtaşırı ölçərdi ki, görsün nə 

qədər böyüyüblər. 

Məktəbdə oxuyan vaxtlarında kök, gücsüz olduğu 

üçün həmişə uşaqlar tərəfindən döyülərdi, evə gəlib 

qapını bağlayardı ki, görən olmasın, təklikdə 

ağlayardı. Utanardı atasına desin ki, məni məktəbdə 

döyüblər, bir yandan da onda bir qorxuluq vardı. 

Evdə bir otaqdan o birinə tək keçməyə qorxardı. Atası 

soruşanda ki, gözlərin niyə qızarıb, cavab verərdi ki, 

çox kitab oxumuşam. Həm sakit, həm də savadlı 

olduğuna görə, müəllimlər onu çox istəyirdilər. O 

çoxlu yazı yazmağı sevərdi. Evdə olanda çox vaxt 

kitab və jurnal  oxuyar, ya pəncərədən, ya da 

eyvandan küçəyə baxardı. Yağışın, qarın yağmasını 

seyr etməyi çox sevirdi. Həyətə düşüb uşaqlarla 

oynamazdı, çəkinərdi, utanardı, ya da qorxardı. 

6-cı sinifdə oxuyanda sinif yoldaşı Günaya 
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vurulmuşdu. Qız çox gözəl idi - qara, gur saçları, iri, 

qara, parlaq və cəsarət dolu gözləri, qara, nazik 

qaşları, ağappaq dərisi vardı, yanaqlarında zərif bir 

qızartı olardı. Çox incə, zərif və sadə qız idi. Alxas 

isə kök, əsmər və qorxaq bir oğlandı. Günay ona 

həmişə qarabala deyərdi, qorxaq olduğu üçün ona 

yazığı gələr, bacardığı qədər onu uşaqlardan 

qorumağa çalışardı. Hər dəfə Alxasın yerinə dava-

dalaşa girərdi. Alxas bu qızın cəsarətinə həsədlə 

baxar, ona valeh olardı, onu o qədər çox sevirdi ki, 

tək qalanda onunçün darıxırdı da. Bir dəfə sonuncu 

dərs idi, zəng vuruldu, uşaqlar dəhlizə çıxdılar. 

Alxasla Günay axıra qalmışdılar. Onlar sinifdən 

çıxanda dəhlizdə iki oğlan durmuşdu, bunları görüb 

sataşdılar, söz atdılar. Alxas isə cavab verməyə 

qorxdu, oğlanlar yaxınlaşıb Alxası dartışdırdılar və 

başladılar döyməyə. Günay onları aralamağa çalışırdı, 

Alxası onların əlindən qurtarmaq istəyirdi. Oğlanlar 

Alxası buraxıb dedilər: 

- Qurban olasan bu qıza, yoxsa əlimizdən qurtara 

bilməzdin. 

Alxas üst-başını çırpıb, çantasını götürdü, Günay  

ona təskinlik verib dedi: 
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- Eybi yox, çox üzülmə, gün gələr hayıfını 

çıxarsan. 

Alxas ona cavab vermədən iti addımlarla evlərinə 

tərəf gedirdi, ağlamaqdan özünü zorla saxlayırdı, həm 

xəcalətindən, həm hirsindən. Evə çatıb otağına 

qapandı, o ki var ağladı. Öz-özünə and içdi ki, bu 

hayfı onlardan mütləq alacam. Bir dəfə Günaya 

ürəyini açanda qız gülüb demişdi: 

- Alxas, sən dəlisən, nə danışdığını bilmirsən. 

İllər keçdi, məktəbi qurtarandan sonra Alxas 

həmin oğlanların ikisini də döymüşdü. Birini xalası 

qızının yanında, o birini də nişanlısının yanında. 

Alxas məktəbi bitirəndən, bir idmançı kimi xeyli 

tanınandan sonra Günay çox can atdı ki, Alxasla 

əlaqə yaratsın, amma, Alxas həmişə ondan qaçırdı, 

çünki Səidəni dəli kimi sevirdi. Bir neçə il sonra 

Günay başqasına ərə getdi, iki qızı oldu. Təsadüfən 

görüşdülər, xeyli söhbət etdilər. Alxas onun 

dolanışığının çətin olduğunu başa düşdü və ona dedi: 

- Əgər etiraz etməsən kömək eliyərəm. 

Günay minnətdarlıqla ona baxıb: 

- Şad olaram, dedi. 

Qisa bir müddətdə Alxas Günayın ərini və 
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qardaşını işə düzəltdi. 

 

* * * * * 

8-ci sinifdə oxuduğu müddətdə Alxasın iki dostu 

olub. Dost da deyəndə ən çox oturub-durduğu lal 

məhlə uşağı idi. Adı Salmandı, əla oğlan idi, səmimi 

və şən idi. Qızlarla münasibəti yaxşı idi. Alxasgil 

qızlarla söhbət edəndə gəlirdi zarafatla əlləri ilə 

deyirdi ki, bu qızları sevdim, uşaqlar da gülürdülər. 

Alxas nə soruşsa, nə desə cavabını  əl işarələri ilə 

verirdi. O lal oğlanın çox zəngin daxili aləmi vardı, 

çox oxuyurdu, özü ilə blaknot gəzdirirdi, ora yazdığı 

fikirlərini Alxasa göstərirdi. Çox səliqəli və sürətli 

yazırdı. Alxas onunla oturub xeyli söhbət edərdi. Bir 

dəfə Salman ürəyindəki sirrini Alxsa açdı : 

- Bilirsənmi, Alxas, mənim sevdiyim qız var. 

Alxas maraqla soruşdu: 

- Kimdi, adı nədi? 

- Sinif yoldaşımdı. 

- Bəs qız bilirmi, ona demisənmi? 

- Yox. 

Sonra Salman blaknotunu açıb Alxasa göstərdi, 

ürək şəkli çəkmişdi, qıza göndərmək istədiyini 
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bildirdi. Alxas onu ürəkləndirib: 

- Göndər, qardaşım, yəqin bir cavab deyər. 

Salman şəkli qıza yolladı, amma cavab almadı. 

Sonralar həmin qızın xalası qızı ilə Salman ailə 

qurdu. 

Məktəbdə həmişə ona deyirdilər ki, sən niyə 

fiziki qüsurlu uşaqlarla gəzirsən, nəyinə lazımdır. 

Alxas onlara izah eləməyə çalışsada ki, o uşaqlar çox 

ağıllı və yaxşı dostlardır, ona inanmırdılar.                                     

 

* * * * * 

Alxas 8-ci sinifdə oxuyanda bir yaşıl dəftəri var 

idi. Gün ərzində olanları, fikirlərini o dəftərə yazardı, 

o dəftəri də gizlədərdi ki, heç kim oxumasın, 

qorxurdu ki, kiminsə əlinə keçər. Bir müddətdən 

sonra daha o dəftərə heç nə yazmadı. Amma zaman-

zaman o gündəliyi oxuyurdu və keçən günlərinin bir-

birinə necə bənzədiyini görürdü. Bu dəftərdə Səidəyə 

olan hisslərini də qeyd etmişdi. Bir dəfə 9-cu sinifdə 

oxuyanda qızların yanında onu döymüşdülər, bu 

utanc, onun həyatının istiqamətinin dəyişməsinə 

səbəb olmuşdu - idmançı olmağa, hamıdan güclü 

olmağa qərar vermişdi. O vaxtdan etibarən Alxas 
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bütün diqqətini, gücünü, vaxtını idmana ayırmışdı. 

Əlaçı olduğu üçün sinif nümayəndəsi idi. Alxas 

özündə insanlara təsiretmə qabiliyyətini aşkarlayıb 

bundan bacarıqla istifadə edirdi. Valideyinləri onu 

musiqi məktəbinin qarmon sinfinə qoymuşdular, 

Alxasın isə qarmon çalmaqdan zəhləsi gedirdi. 

Qarmon adı ilə evdən çıxar, idmana, məşqə gedərdi. 

O vaxtlar Şamaxı mərkəzi stadionda ağır atletika 

idman növü üzrə məşqçi müəllimlər – Hikmət 

müəllim, Müşfiq müəllim, Əlimurad müəllim kimi 

peşəkarlar var idi. Onların içində Müşfiq müəllim 

Qarabağ müharibəsində həqiqətən ad çıxartmışdı, 

ermənilərə qan uddururmuş, sonra şəhid oldu. Onun 

bir oğlu var, adı Salehdi, atasına çox oxşayır. İlk dəfə 

zala girəndə Alxas donub qalmışdı ki, rəhmətlik 

Müşfiq müəllim həyatdadır? Sifəti, bədən quruluşu, 

danışıq tərzi eyni idi. Alxas məşqlərə daha çox vaxt 

sərf edir, idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olmağa 

çalışırdı. Qısa müddətdə idmanda xeyli uğurlar qa-

zandı və rayonda yetəri qədər tanınmağa başladı. 

Onun xoş günləri bundan sonra başladı. Amma Alxas 

hər dəfə Səidəni görəndə qəribə hisslər keçirirdi, həm 

sevinirdi, həm çəkinirdi, onu görməyəndə darıxırdı. 
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Alxas hisslərini Səidədən gizlətməyə çalışırdı. Bəlkə 

də məktəbdə daha çox vaxt keçirərdi, bilsəydi ki, 

Səidə orda olacaq. Səidəgilin ailəsi Dəmirçi 

kəndindən idi. 

Dəmirçi Şamaxının bir dağ kəndidir. Təqribən 

350-400 il əvvəl yerləşdiyi dağın o biri ətəklərindən, 

Lahıc tərəflərdən dəmirçi ailələr bura gəlmiş, sexlər 

açıb dəmirçiliklə məşğul olmuşlar. Bu kəndlə Lahıc 

arasındakı məsafə dağ yolları ilə 20 km-dir. Adətləri, 

dilləri, evləri, küçələri eynən Lahıc kimidir. Şamaxıda 

ən ucqar kənd sayılır. Dəmirçi kəndi Dəmirçi və 

Pirsaat çaylarının arasında yerləşir. Kəndə giriş 

Dəmirçi çayının içindən keçir. Çay üzərində körpü 

olmadığından kəndə giriş-çıxış olduqca müşkül 

məsələdir. Elə ki, bir az yağış yağdı, o zaman çayın 

suyu çoxalır və gediş gəliş tamamilə kəsilir. Çox 

səfalı, gözəl bir yerdir, əhalisi etnik azlığa mənsub 

olan tatlardır. 60-cı illərə qədər kənddə 25-ə yaxın 

dəmirçi sexində iş görülüb. İndi isə kənddə üç 

dəmirçi dəmir döyür.  Çox qonaqpərvərdirlər. Bu 

kəndin qeyri-adi bir xüsusiyyəti də odur ki, ətraf nə 

qədər duman, çiskin olsa da kəndin üstü həmişə 

günəşli olur. Kəndin iqlim şəraiti kənar yaşayış 
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məskənlərinin iqlimindən fərqlidir. Kəndə su 15 km 

məsafədə olan dağdan gəlir. Bu suyu qaba dolduranda 

əvvəlcə ağappaq olur, bir neçə dəqiqədən sonra 

tədricən durulur. Alxasın qohumları bu kənddə 

yaşadıqları üçün, kəndə tez-tez gedib gələrdi. Kənddə 

Nəbi İskəndərov adlı bir ağsaqqal var, Səidənin 

dayısıdı, həm də kəndin axundudur, kənd arasında 

milyonçu Nəbi deyirlər, çox zəngin pul kolleksiyası 

var. Kolleksiyasında 20-dən çox dövlətin pulları var. 

Bu barədə bir neçə telekanal veriliş də çəkib: İctimai 

tv, Speys tv, Xəzər tv və s. Kolleksiyada çox qədim 

pullar var Azərbaycan pulu N.Nərimanovun qolu ilə, 

Hitler dövrünün pulu, Nikolayın bir dənə 100 manatı 

var, üstündə yazılıb ki, bunun bir manatı 0,17 qr. 

qızıla bərabərdir. Nəbi kişinin Mais, Zaur, Dəyanət, 

Salman, Zülfiyyə adlı övladları var. 

Dəmirçi kəndinin çox özəllikləri var, Novruz 

bayramında burada səməni halvası bişirirlər, çox 

dadlı olur. Onların milli mətbəx nümunəsidir. 

* * * * * 

Yuxarı siniflərə çatanda Alxas kəskin hiss edirdi 

ki, Səidəni sevir. Bu qızı görməyəndə çox sıxılırdı. 

Düzdü məşqlərə çox vaxt sərf edirdi, amma hər 
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zaman Səidənin parlaq, gülümsər, qara gözləri 

gözlərinin önündə olurdu. Səidə sinfin qızlarından 

gözəlliyi, ağıllı olması ilə seçilirdi. Alxas qəlbinin ilk 

sevgisi, ilk titrəyişi, ilk çırpıntısı, ilk həyəcanı və ilk 

ağrısı olan Səidəni get-gedə daha çox sevirdi. Alxasın 

cəsarəti çatmırdı ki, qıza qəlbini açsın. Yarışlarda 

güclü rəqiblərinə qarşı nə qədər cəsarətlə 

döyüşürdüsə, bu zərif qızın qarşısında aciz idi. Hər 

dəfə onu görəndə həyəcandan Alxası tər basar, özünü 

itirər, gözlərini qızdan qaçırmağa çalışardı.  

 

                           Salmısan qəlbimə məhəbbət odun, 

                           Mənasız ömrümün mənası oldun. 

                           O gözəl rəsmini qəlbimə vurdun, 

                           Məni yollarına keşikçi qoydun. 

 

Səidənin ürəyini fəth etmək üçün Alxas qələbəni 

qələbə dalınca qazanmağa çalışırdı. 

Evdə tək olanda saatlarla Azərbaycanın Xalq 

Artisti Flora Kərimovanın mahnılarını dinləyər, o 

mahnılarda öz sevgisini, qəlbinin harayını hiss edərdi. 

Alxasla Səidə Flora xanımın pərəstişkarları idilər, bu 

sənətkar xanımın səsinin, gözəlliyinin, kübarlığının 
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vurğunu idilər.  

 

İllərdir duyduğum bir səs var, 

Ruhumu, qəlbimi inlədən bir səs. 

Çağlayan, gurlayan, inləyən bir səs, 

Gülən, güldürən, ağlayan, ağladan 

bir səs. 

 

Gah şəlalətək tökülən, hayqıran, 

Gah çaylartək axıb gedən, süzülən, 

Gah dəniztək dalğalanan, yayılan, 

Gah qəlbimtək təlatümlüdür o səs. 

 

Dolmuş buludlara bənzəyir o səs, 

Yağan yağışlarla tökülür o səs. 

Çaxan ildırımla səsləşir o səs, 

Həyat simfoniyasıyla səslənir o səs. 

  

 Sevginin,məhəbbətin nəğməsi o 

səs, 

Ayrılığın, hicranın naləsi o səs. 

Haqsızlığa üsyanın nərəsi o səs, 

Uca yaradanın vergisi o səs.   
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Sevincdir, nəşədir, fərəhdir o səs, 

Kədərdir, ələmdir, fəryaddır o səs. 

Könüllərin, ürəklərin özüdür o səs, 

Etibarın ruhunun səsidir o səs. 

 

Kərimova Flora Ələkbər qızı - Azərbaycanın 

məşhur estrada və opera müğənnisi, Azərbaycan 

Respublikasının xalq artistidir. Flora Kərimova 1941-

ci il iyulun 23-də Bakıda anadan olmuşdur. 1964-cü 

ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu, 

1971-ciildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 

1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasını bitirmişdir.14 yaşından bədii 

özfəaliyyət kollektivlərində, Azərbaycan DTİ-

nun Çinar ansamblında, 1960-cı illərdə Azərbaycan 

Dövlət Filarmoniyasında çıxış etmişdir. 1983-cü 

ildən Azərbaycan Teleradio Verilişləri 

Şirkətinin solistidir. Klassik Avropa operası, Milli 

Opera janrı (doqquz dəfə Üzeyir Hacıbəyovun Leyli 

və Məcnun operasında Leyli), xalq mahnıları, 

Bəstəkar mahnılarının Klassik Art-Estrada (Sovet 

Estradası) janrlarının ustad sənətkarıdır. Azərbaycan 
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Klassik Art-Estrada janrının banisidir. Bəstəkar Elza 

İbrahimova, xüsusi olaraq Flora Kərimovanın səsi 

üçün Afət operasını bəstələmişdir. "Qanun 

naminə" (1968) bədii filmində çəkilmişdir. 

Əsrarəngiz səsi, bəşər tarixində, yeganə dörd oktavanı 

aşan müğənnilərdəndir.  

Xalq artistinin sənət ömrünün demək olar ki, bir 

hissəsi qadağada olmuşdur. Amma, buna 

baxmayaraq, Qızıl Fondda ən çox sayda əsərlər Flora 

Kərimovaya məxsusdur. Flora Kərimovanın ilk ifaçısı 

olduğu sənət əsərlərinin əksəriyyəti, siyasətçilərlə 

qeyri-rəsmi münasibətlərdə olan bəzi müğənnilərin 

kaprizi ilə arxivdə məhv edilmişdir, o vaxt arxivin 

şöbələrini bir-bir gəzərək, Kərimovaya aid olan ifaları 

yandırırlarmış. 

Filmlərdən bəzən Flora Kərimovanın adı, 

bütövlüklə onun ifa etdiyi əsərlər kəsilib çıxarılırdı. 

Qəribə orasındadır ki, filmlərin və cizgi filmlərin 

Azərbaycanda olan variantlarında Flora Kərimova 

olmasa da, Moskvadakı rusdilli variantlarda Flora 

Kərimova qalıbdır.  Bu səbəbdən, Flora Kərimovanın 

əksər ifaları tarixdən itirilmişdir. Azərbaycanda 

təqiblərə məruz qalan və adı silinib çıxarılan yeganə 
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sənətkar Flora Kərimova olubdur. Zümrüd adlı bir 

qızı var. 

 

* * * * * 

Artıq həm sinif yoldaşları, həm rayon uşaqları, 

həm də böyüklər Alxasa hörmətlə yanaşırdılar. 

Alxasın isə qəlbində Səidədən başqasına yer yox idi. 

Amma içində uşaqlıqdan indiyə qədər yığılıb qalmış 

incikliklər onu yetəri qədər insanlara qarşı sərt et-

mişdi. İçində insanları cəzalandırmağa bir meyl vardı, 

ətrafdakılar ona qəddar bir insan kimi baxırdılar. 

Özündən razı imkanlı insanları sevməzdi. Səbəb isə 

uşaqlığında çəkdiyi acılar, insanlara olan nifrəti idi. 

Alxas tək qalmağa öyrəşmişdi və tək qalmağın üstün 

cəhətlərindən bacarıqla istifadə edirdi. İnsan tək 

qalanda gördüyü işə konsentrasiya olur, qərar qəbul 

etmə, onları reallaşdırma qabiliyyəti güclənir. Tək 

qalmaq daha yaradıcı olmağa kömək edir. Ümu-

miyyətlə tək qalmağı sevən insanlarla daim kollektiv 

içində olanlar arasında bir fərq var: - kollektiv içində 

olanlar kamil insan ola bilmirlər, başqasına anlayış, 

diqqət, qayğı, nəvaziş göstərməkdə geri qalırlar. 

Təkliyi sevən insanlar isə onlara nisbətən daha 
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anlayışlı, daha diqqətli, daha kamil olurlar, əsəbləri 

daha sakit olur. Kollektivlə vaxt keçirməyin insanı 

yoran, narahat edən bir tərəfi var, amma bu yaxın və 

gözəl dostlara aid deyil. İnsan tək qaldıqda sənətə, 

fəlsəfəyə, ədəbiyyata, musiqiyə daha yaxın olur, bu 

isə ruhən tükənməyin qarşısını alır, ruhumuza qida 

verir, insanın düşünmə qabiliyyətini artırır, mənəvi 

sıxıntıları azaldır, beyin dincəlir. 

Alxas axşamlar evdə nə işlə məşğul olsa da içini 

bir kədər boğardı, Səidəyə qəlbini aça bilməməsi, onu 

dəli kimi sevməsi, onu hər dəqiqə görmək istəməsi 

onu üzürdü. Tək qalanda Flora xanımın ən kədərli 

mahnılarını dinləyərək içindəki həsrəti boğa bilmirdi, 

gözlərindən öz-özünə yaşlar süzülürdü. Bəzən gecə 

yarıyadək pəncərədən çölə baxar, xəyala dalardı: 

 

                        Səndən ayrı olduğum hər anın adı 

həsrət, 

         Səni uzaqdan sevməyin özü bir məharət. 

    Axı sevginin özü həyatımdan daha sərt, 

   Qəlbimi odlayan sevginin səbəbi həsrət. 

 

        Məktəbdən kollektiv olaraq harasa gedəndə 
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Alxas çox sevinirdi, bütün günü Səidəni görmək şansı 

olurdu. Alxasın sevgi dolu baxışları Səidəni hər yerdə 

təqib edirdi. Səidə isə Alxasın onu necə sevdiyini get-

gedə daha çox hiss edirdi və bundan özünü çox 

xoşbəxt sayırdı. Alxasın hər şeyi açıq danışan gözləri 

Səidəyə o qədər çox şeylər deyirdi ki, daha sevgi 

etirafına ehtiyac qalmamışdı. 

 

              Aramızda məsafə baxışlar qədər, 

      De, baxım üzünə axı nə qədər? 

    Qəlbimdə atəşlər məhşərə qədər, 

    Danışan baxışlar bəsin deyilmi? 

 

Axşamlar Alxas pəncərədən küçəni, işıqları, 

ulduzları seyr etməyi çox sevərdi, hər parlaq işıqda, 

hər ulduzda sanki Səidənin gözlərini görürdü. Öz-

özünə onun xəyalları ilə o qədər danışırdı ki, bəzən 

xəyalı gerçək Səidə ilə qarışıq salırdı. Bu səssiz, 

səmirsiz, həsrət, kədər dolu gecələr Alxas üçün 

çəkilməz olmuşdu. Hər dəqiqəsi, hər anı Səidə ilə 

dolu idi, yerinə uzanıb nə qədər yatmağa çalışsa da, 

gözlərini yuman kimi Səidənin gözəl üzünü görürdü. 

Uzun-uzun gecələr bitmək bilmirdi. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

 

                               Gözləməklə bitərmi bu gecələr,  

                   Acılar, əzablar artar gecələr. 

                           Xəyalı gözlərim önündən keçər, 

                      Bütün həyatıma cəllad gecələr. 

 

 

Əslində deyiləcək çox söz olsa da, Səidəyə tək bir 

kəlmə deyə bilməməsi onu çox üzürdü. Ürəyində 

yığılıb qalan kəlmələri artıq ürəyinə ağırlıq edirdi, 

nəhayət bu ağırlığa dözməyən Alxas öz-özünə yetər 

dedi, daha dözə bilmirəm, sabah qızla danışmalıyam. 

Əslində Səidəyə onu sevdiyini söyləyərsə onu 

itirəcəyi qorxusu Alxası indiyə qədər susmağa 

məcbur etmişdi, qızın ona necə qarşılıq verəcəyini 

bilmədiyindən susmağa üstünlük vermişdi. Ümu-

miyyətlə yüngül ağrılar insanı danışdırsa da, dərin, 

mənəvi ağrılar dilsiz olur, çox əzab çəkən insanlar 

susqun olurlar. Bəzən qışqırmalı, ağlamalı olduğumuz 

halda göz yaşlarımızı içimizə axıdırıq. Ürəyimizə 

basdırdığımız duyğular, danışıb izah edə 

bilmədiyimiz hisslər gün gəlir ürəyimizdə dözülməz 

ağrılarla ortaya çıxır. Alxas artıq bu həddə gəlib 
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çatmışdı, ürəyi daha tab gətirmirdi.  

 

* * * * * 

Artıq 11-ci sinifdə idilər, buraxılışa bir neçə ay 

qalmışdı. Səhər tezdən Alxas sinifə girəndə sinifdə 

hələ uşaqlar az idi. Səidə isə pəncərənin qabağında 

dayanmışdı, fikirli idi.  

Alxas ona yaxınlaşıb salamlaşdı və astadan: 

- Dərsdən sonra bir az gec get, səninlə söhbətim 

var - dedi.  

Səidənin yanaqları allandı, gözlərini qaldırmasa 

da razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. Dərslər 

bitənədək Alxasın səbri-qərarı qalmadı, səbirsizliklə 

dərsin bitməsini gözləyirdi, çox həyəcanlı idi. Amma 

sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Dərsin sonuna 3-

5 dəqiqə qalmışdı, müəllimə Səidəyə baxıb dedi: 

- Qızım, sən dərsdən sonra müəllimlər otağına 

yaxınlaş. 

Alxası elə bil cərəyan vurdu, ani olaraq Səidəyə 

baxdı. Səidə ona baxmasa da bu baxışı hiss etdi, 

amma Alxasa tərəf baxmadı. Zəng vuruldu, Səidə 

müəllimlər otağına tərəf gedirdi, Alxas ona çatıb 

gözləyəcəyini söylədi. Səidə iti addımlarla müəllimlər 
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otağına girdi, Alxas isə koridorun başında gözləyirdi. 

Yarım saatdan çox vaxt keçmişdi, nəhayət otağın 

qapısı açıldı, Səidə ilə müəllimə çıxdılar. Əllərində 

ağır zənbil var idi. Səidənin gücünün çatmadığı bəlli 

idi, Alxas bunu görüb yaxınlaşdı: 

- Müəllimə,verin mən götürüm. 

Müəllimə Alxası görəndə sevincək dedi: 

- Alxas, səni Allah yetirdi, nə yaxşı getməmisən, 

dərs bayaqdan qurtarıb. 

- Kitabım partanın altında qalmışdı, onu 

götürməyə qayıtdım. 

- Bunlar da mənim kitablarımdır, evə aparmaq 

istəyirəm. 

Alxas zənbili onlardan alıb, cəld pilləkənləri 

düşdü, ürəyində sevinirdi ki, Səidə də onlarla gedir. 

Amma, qapının ağzında müəllimə Səidəyə dedi: 

- Qızım, sən daha evinizə get, Alxas aparar. 

Səidə Alxasa baxaraq çiyinlərini çəkdi, 

gülümsəyib sağollaşdı və iti addımlarla uzaqlaşdı. 

Alxasın qanı qaralmışdı, səhərdən bəri əzbərlədiyi 

sözləri qıza deyə bilmədiyi üçün müəlliməyə az qala 

nifrət edirdi. Alxas zənbili müəllimənin evinə gətirdi 

və sağollaşıb evlərinə qayıtdı. Qapıdan girib hirsli-
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hirsli əlindəki məktəb qovluğunu divanın üstünə 

tullayıb əllərini yumağa getdi. Anası qapının səsinə 

mətbəxdən çıxıb otağa gəldi və Alxasın bu 

gərginliyinə təəccüblə baxıb: 

- Sənə nolub, ay oğul, yenə kimə hirslənmisən? -

deyə soruşdu. 

Alxas əllərini silə-silə otağa keçib anasına: 

- Mərdimazarı axtarmaqla deyil ki, harda olsa özü 

gəlib səni tapacaq, -dedi. 

- Ay oğul, bir adam kimi izah etsənə. 

- Nəyi izah edim, ana, bu gün bir təhər toparlanıb 

Səidə ilə danışmaq qərarına gəlmişdim, dərsdən sonra 

ürəyimi açacaqdım ona, müəlliməmizin kitablarını 

evinə aparmaq istəyi hər şeyi korladı, mən kitabları 

apardım, Səidə də evlərinə getdi, danışa bilmədik. 

- Ay oğul, bundan ötrümü bu qədər 

əsəbiləşmisən, sabah danışarsan da. 

- Elə bilirsən ki, həmişə qızla danışmağa 

cəsarətim olur, zorla özümü hazırlamışdım. 

-Heç nə olmaz, demək ki, bu gün danışmaq 

qismət deyilmiş, inşallah sabah danışarsan.         

Alxas bir az fikirləşib: 

- Hə, düz deyirsən, ana, mənə yemək gətir, elə 
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acmışam ki. Bilirsən də, mən ac olanda çox səbirsiz 

oluram. 

Soltannisə xanım əlüstü süfrəni hazırlayıb, 

yeməkləri düzdü, Alxas yedikdən sonra öz otağına 

keçdi.  

Səhərisi gün 4-cü dərs idi, Azərbaycan dili dərsi, 

Bahar müəllimə Səidəni jurnal gətirməyə göndərdi. 

Alxas müəlliməyə yaxınlaşıb iki dəqiqəlik icazə 

istədi, müəllimə yox desə də, dil töküb birtəhər icazə 

aldı və sinifdən çıxdı, sürətlə müəllimlər otağına tərəf 

gedirdi, 2-ci mərtəbədə hərbi kabinetin qabağında 

Səidə ilə rastlaşdı: 

- Səidə, dur, ikicə kəlmə sözüm var. 

- Alxas, nə deyəcəksən tez de, müəllimə gözləyir.  

Alxas onunla üz-üzə dayanıb, sözü haradan 

başlayacağını düşünürdü, nəhayət zəif səslə:  

- Səidə, vaxtını çox almayacam, mən təmtəraqlı 

cümlələr deyə bilmirəm, amma səni nə qədər çox 

sevdiyimi yəqin ki, hiss etmisən, cavabını bilmək 

istəyirəm. 

Səidənin yanaqları pörtmüşdü, asta səslə: 

- Alxas, yeri deyil, dedi və uzaqlaşdı. 

Səidənin çantasında  həmişə kətə, alma, şirniyyat 
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olurdu. Alxas da fürsət düşən kimi  tənəffüsdə 

Səidənin çantasından nəsə götürüb yeyirdi. Səidə 

buna öyrəşmişdi. Alxas vaxtının çoxunu məşqlərdə 

keçirdiyi üçün onun yazılarını da Səidə yazardı. Bir 

dəfə müəllim Alxasa dedi ki, sənin nə qəşəng xəttin 

var, gəl bir lövhədə yaz. Alxas da bir bəhanə gətirib 

lövhəyə çıxmadı. 

 

* * * * * 

Alxasgilin məhlələrində bir ankoloji xəstə var idi, 

çox mədəni adam idi. Məhlədə hamı ondan qaçırdı. 

Bir dəfə Alxas harasa gedəndə gördü ki, bu adam 

nəsə həyəcanlıdır. Salam verdi, görüşdü, başladı 

söhbət eləməyə. Bu adam Alxasa qayıtdı ki: 

- Doğurdanmı sən mənimlə söhbət eləyirsən? 

Bu sual Alxasa pis təsir etdi, öz-özünə mənim 

buna pislik etmək fikrim yoxdu ki, bu niyə belə deyir, 

deyə düşündü və təəccüblə dedi: 

- Nə olub ki, başa düşmədim, elə-belə söhbət 

edirəm də. 

- Çünki, mən xəstəyəm, heç kim mənə yaxın 

gəlmir. 

- Niyə xəstəsən, nolub, haran ağrıyır ki? 
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Oğlan söhbəti fırlatdı və durub getdi. Sabahısı 

gün Alxas işə gedəndə gördü ki, xəstə adam yenə 

oturub həmin yerdə, yaxınlaşdı ki: 

- Qaqaş.... 

Oğlan ayağa durdu və hirslə dedi: 

- Sən məndən nə istəyirsən ey, niyə sataşırsan? 

Alxas ona baxaraq: 

- Qardaşım, mənimlə niyə elə danışırsan, mən 

sənə sataşmaq məqsədilə yaxınlaşmadım, bir insan 

kimi yaxınlaşdım. Niyə belə aqressivsən? - dedi. 

Oğlan yenə durdu və çıxıb getdi, sonralar da 

Alxası görəndə qaçırdı. Bir dəfə bazarda Alxas bunu 

gördü, qəsdən zənbilini orada qoyub getdi. Oğlan onu 

çağırdı: 

- Qardaş, zənbilin qalıb. 

Alxas qayıdıb zənbilini götürdü və oğlana dedi: 

- Çox sağ ol, axır ki, mənimlə danışdın. 

O vaxtdan sonra bir müddət yaxşı münasibətləri 

oldu. Çox təmkinli oğlan idi, dostları Alxasa 

deyirdilər ki, niyə onunla danışırsan, xəstədir, sənə də 

keçər. Alxas onlara başa sala bilmirdi ki, niyə keçsin 

ki, səhv fikirləşirsiniz. Belə insanlar həyatda ancaq 

gözəl olan nə varsa onu sevirlər. Təxminən bir ildən 
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sonra oğlan rəhmətə getdi. 

 

* * * * * 

O vaxtlar Qarabağ müharibəsi gedirdi. Alxasgil 

də adlarını "Boz qurda" yazdırmışdılar ki, məktəbi 

qurtaran kimi, könüllü gedib Qarabağda vuruşsunlar. 

Alxasın yaşı çatmadığı üçün onu aparmadılar. Onun  

Azər adlı bir dostu müharibədə iştirak edib, Murovda 

şəhid olmuşdu.  

Həmin dövrdə məktəblilərin hərbiləşdirilmiş 

estafeti olurdu. Orada 50-100 metr məsafəni qaça-

qaça güllə, qumbara atmalı idilər. O yarışlarda Alxas 

dəfələrlə çempion olmuşdu. 9-cu sinifdən 11-ci 

sinfədək Alxasgil hərbiləşdirilmiş estafetlərdə iştirak 

edirdilər. Bu yarışlarda iştirakçılar güllə, qumbara 

atmalı, silah aparmalı, əleyhqazla qaçmalı, tullanmalı 

idilər. Alxasgilin komandası 3 il dalbadal  Şamaxı 

məktəbliləri arasında çempion olmuşdu. 1992-cü ildə 

Alxas Ağır atletikanın Daşqaldırma idman növü üzrə 

Yeniyetmələr arasında Respublika Spartakiadasının 

qalibi oldu. 

 

* * * * * 
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Bir dəfə ümumi məktəb üzrə inşa müsabiqəsi 

keçirilirdi. Mövzusu belə idi: kim nə olmaq istəyir. 

Alxasın yazı işlərində qrammatik səhvləri çox olsa 

da, həmişə maraqlı fikirləri olurdu. Biri yazdı ki, 

həkim olmaq istəyir, biri polis və s. Alxas da yazdı ki, 

mən prezident olmaq istəyirəm. O inşada 

qrammatikadan 4 alsa da, mövzu üzrə nömrə bir 

olmuşdu. Bu söhbət bütün məktəbi dolaşdı, uşaqlar 

ona gülüb deyirdilər ki, bu bizim təzə 

prezidentimizdir. 

Alxas "D" sinifində oxuyurdu, onlardan sonra 

"D" sinifi olmadı. Məktəbin direktoru İslam müəllim 

çox gözəl insan idi. Son zəngə az qalmışdı, "A" və 

"B"-dəki uşaqlar başladılar məktəb direktoruna təklif 

etməyə ki, son zəngi onlar vursunlar. Hamı 

təmtəraqla hazırlaşırdı. Bahalı kostyumlar sifariş 

olunurdu. Bəziləri də son zəngi vurmuş kimi 

gəzirdilər. Alxas son zəngə geyinəcəyi köynək və 

şalvarı dostundan bir günlüyə götürmüşdü. Nəhayət 

Son zəng gəlib çatdı, hamı həyəcanla tədbirin 

başlanmasını gözləyirdi.  Bu gün hər kəs duyğulu idi, 

həm müəllimlər, həm də şagirdlər. Alxas üçün Son 

zəng çox gözəl idi, amma səmimi bir kədərlə dolu idi. 
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O bilirdi ki, bu günü bir ömür unuda bilməyəcək, hər 

zaman təəssüf hissi ilə xatırlayacaq. Keçən 11 il 

ərzində dərs zamanı hər kəs kimi, zəngin vurulmasını 

səbirsizliklə gözləyən Alxas bu qayğısız, şən günlərin 

bitməsini heç istəmirdi. Bu gün onun üçün çox 

qürurverici bir gün idi, həyatında barmaqla sayılacaq 

qədər az olan əlamətdar, amma, heç vaxt 

unudulmayacaq bir gündü. Bu gün hər kəsin 

yaddaşında bir iz buraxdığı kimi, Alxasın da 

yaddaşında özünəməxsus bir iz qoyub. Son zəng 

tədbiri başladı, hamı düzlənib gözləyirdi ki, son zəngi 

kim vuracaq. Məktəbin direktoru İslam müəllim 

mikrofona yaxınlaşıb məzunları təbrik etdi, onlara 

gələcək həyatlarında uğurlar arzuladı və dedi: 

-  Uşaqlar bilirsiniz ki, məktəbimizə mükafatı 

axırıncı dəfə idmançımız Alxas gətirib. O həm də 

məktəbimizdə bu ilki məzunların son çempionudur, 

Son zəngi də O, vuracaq.     

Hamı təəccüblə Alxasa baxırdı, eşitdiklərinə 

inanmadılar, elə Alxas da qulaqlarına inanmadı. Bir 

az çaşqın, bir az təəccüblə İslam müəllimin üzünə 

baxırdı, birtəhər toparlanıb direktora yaxınlaşdı və 

zəngi onun əlindən aldı. Zəngi əlində tutsa da 
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çalmağa tələsmirdi, zəngi çalmağa əli gəlmirdi, sonra 

asta səslə dilləndi: 

 

                 İstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

          Arxada çox gözəl illərim qalıb. 

 İstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

 Gözlərim müəllimlərin üzündə qalıb. 

 

 Bizə söylədikləri arzu, diləklər, 

 Əlimizi sıxan mehriban əllər 

 Çox dərin iz qoyur qəlblərimizə, 

 Qürurla baxırlar hər birimizə. 

 

Hamı, həm müəllimlər, həm də məzunlar çox 

təsirlənmişdilər, hər kəsin gözləri dolmuşdu... 

Alxas Son zəngi çaldı və uşaqlara baxaraq dedi: 

- Dostlar qoy bu zəng həyatımızın zəfər zəngi 

olsun, yeni həyatımızın uğurlu başlanğıcı olsun. 

Hamı onu alqışlayırdı, Alxas həyəcandan sözünə 

davam edə bilmədi, zəngi masanın üstünə qoyub, 

kənara çəkildi, istəmirdi ki, gözlərinin dolduğunu 

başqaları da görsün. 
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* * * * * 

O vaxtlar Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyinə kadr yığırdılar, MTN-nin Akademiyası 

açılırdı. Orta məktəbdən idmançı, savadlı uşaqları 

yığırdılar. Alxası da yolladılar ora. Alxas sənədlərini 

ora təqdim elədi, bir müddət sonra ona cavab gəldi ki, 

bəs Siz götürülmə uşaqsınız, soyadınız iki dəfə 

dəyişib. Alxas sənədləri verdiyi yerə gəlib, ordakı 

qıza aldığı cavabı bildirdi. Qız ona dedi: 

- Sən sənədlərində yalan yazmısan.  

- Mən orada nəyi yalan yazmışam? 

- Orada yazmalı idin ki, götürülmə uşaqsan.  

Alxas məttəl qalmışdı: 

- Mən nə təhər götürülmə uşağam, onlar mənim 

ata-anamdır. 

- Ay qardaş, sənəd vermisən, əlimizdə sənəd var.  

Alxasın yadına düşdü ki, evlərində bir dəfə elə 

sənəd görüb, amma o sənədə fikir verməyib. Oradan 

çıxıb fikirli-fikirli evə gəldi, ata-anası evdə idilər. 

Alxas salamlaşıb oturdu, atası onun fikirli, qanıqara 

olduğunu görüb: 

- Ay oğul, nolub, niyə belə fikirlisən ?- deyə 

soruşdu. 
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Alxas atasına baxa-baxa sualı necə verəcəyini 

düşünürdü, bir az çaşqın, bir az tutqun və 

doluxsunmuş halda soruşdu: 

- Ata, mən götürülmə uşağammı?  

Sualı eşidən anası da mətbəxdən gəldi, hər ikisi 

şokda idilər. Atası əsəbi halda ondan:  

- Bunu sənə kim dedi ?- deyə soruşdu və dərhal 

cavab istədi . 

Alxas isə hardan öyrəndiyini onlara demədi. Ata-

anası ilə qohum-əqrəba arasında bir az söz-söhbət 

yarandı ki, bunu Alxasa kim deyib, kim ağzının 

yiyəsi olmayıb. Əslində Alxasın əsl soyadı Şirinov 

Alxas Kazım oğlu idi, sonra dəyişdirilib Məmmədov 

Alxas Əliqasım oğlu eləmişdilər. Alxas həqiqəti 

biləndən sonra həqiqi mənada bir az həyatdan küskün 

olmuşdu ki, həyatı 18 il yalanla keçib. Ata-anası 

olmayan adamlara ata-ana deyib. Əslində çox 

sevdiyin insanlara, həyata inamı itirmək yaşadığın 

həyatın mənasını itirmək deməkdir. Amma onu da 

yaxşı bilirdi ki, ana dediyi qadın onu dünyaya 

gətirməsə də onu doğma ana qədər sevir, əzizləyir, 

onunçün çox zaman gecələr yuxusuz qalır. Hər zaman 

– dil açanda, ilk addım atanda, yıxılanda, ağlayanda, 
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sevinəndə, xəstələnəndə bu qadın onun yanında, baş 

ucunda olub. Bu qadın hər zaman ondan əvvəl qalxıb, 

ondan sonra yatıb, hər zaman kədərinə, sevincinə 

ortaq olub, onunçun hər zaman dua edib. İndi 

bilmişdi ki, dayısı uşaqları kimi tanıdığı Altayla 

Mənsur onun qardaşlarıdır. Alxas dayısı arvadı kimi 

tanıdığı, amma, əsl anası olan Solmaz xanımın xətrini 

çox istəyirdi, ona hörmətlə yanaşırdı. Bu 18 ildə 

Solmaz xanım Altayla Mənsura nə alırdısa Alxas 

üçün də alıb gətirirdi. Həmişə o gələndə Alxas çox 

sevinər, gedib onun qucağında oturar, onunla söhbət 

edərdi. Alxas öz-özünə düşünərdi: 

- Bu mənim anam deyil, mən buna nə təhər 

şirinəm, hər gələndə məni qucaqlayıb öpür, 

hədiyyələr verir.  

İndi Alxasın bu qadına hörməti daha da artmışdı. 

İndi də düşünürdü ki, bu qadın necə dözümlü, iradəli 

bir qadındır, neçə il bu sirri özündə saxlayıb, bir dəfə 

də olsun bu barədə danışmayıb. İndi başa düşmüşdü 

ki, onun gözlərindəki heç zaman bitməyən iztirabın 

səbəbi nə imiş. Alxas hər şeyi biləndən sonra Solmaz 

xanım ona zəng elədi: 

- Oğlum, birdən ya məndən, ya onlardan 
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inciyərsən, bu tale yazısı idi ki, belə olsun. 

Alxas ona cavab vermədi, o sadəcə həyatdan 

küsmüşdü, çünki həyatında çətinlikləri  çox idi, bir az 

qapalı idi, hər kəsdən qıraqda qalmışdı. Mənəvi 

cəhətdən çox acılar, əziyyətlər çəkmişdi, çox 

sıxıntıları olmuşdu. Sonra öyrəndi ki, ata-anası 

cavanlıqlarında Xırdalanda yaşayıblar, oradan 

köçüblər Sumqayıta, oradan Alxası veriblər 

Şamaxıya. Bir gün Alxas anasından onu niyə 

övladlığa götürdüyünü soruşdu. Anası kədərlə onu 

süzüb dedi: 

- Gəl, oğlum, otur, sənə hər şeyi başdan danışım. 

O vaxt biz atanla evlənəndə çox xoşbəxt idik, ilk illər 

hər şey çox gözəl idi, səbirsizliklə nə zaman 

övladımız olacağını gözləyirdik. Amma illər keçsə də 

mənim uşağım olmadı, həkimlər də ümid vermədi. 

Atangil tərəf mənim boşanmağımı istəyirdilər. Mən 

bu barədə öz valideynlərimə danışdım. O zaman sən 

bir həftə idi ki doğulmuşdun, ailənizin ilk övladı idin, 

yəni qardaşımın. Dayın, yəni sənin doğma atan gəldi 

kəndə, bizim evə, ərimdən soruşdu ki, bu nə 

məsələdi, bacımı niyə boşayırsınız, camaat nə 

düşünər. Camaat deyəcək ki, görən nə iş görüblər ki, 
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bunun bacısını boşayırlar. Qaynanam qardaşıma qaş-

qabaqla baxaraq dedi: 

- Bacının uşağı olmadığına görə bizə lazım deyil. 

Qardaşım bu hirsli qadına  baxaraq dedi: 

- Mənim bacımı boşayıb biyabır edincə, mən öz 

oğlumu verirəm sizə. 

Qadın məəttəl qalır ki, bu necə olur, birinci 

uşağını verir bizə və qardaşıma təəccüblə baxaraq 

deyir: 

- Olsun, get gətir, amma bu barədə heç kimə bir 

söz demə, gələcəkdə də uşağa heç nə bildirmə. 

Qardaşım getdi evə, hər şeyi yoldaşına danışdı, 

məni boşamasınlar deyə səni gətirib mənə verdilər. 

Sən bir az xəstəhal, zəif uşaqdın, tez-tez həkimə 

aparırdıq, qaynanam bir gün qardaşıma dedi ki, sən 

xəstə uşağını vermisən bizə, amma müalicəsinə 

kömək eləmirsən. O vaxtlar əsl anan Solmaz xanım 

gəlib neçə ay bizdə qaldı, sənə baxmaqda mənə 

kömək elədi. 

Alxas ana dediyi bu qadına heyranlıqla baxırdı, 

onu qucaqlayıb: 

- Mənə verdiklərinin təşəkkürünü belə layiqincə 

sənə verə bilmərəm, əsl anam olmasan da səsinə, 
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sevginə ehtiyacım var. Mənə olan sevginin, 

mehribanlığının əvəzini heç nə ilə ödəyə bilmərəm. 

Öz sevincin, kədərin yoxmuş kimi, hər zaman 

kədərimə kədərlənib, sevincimə sevinmisən, öz 

həyatın yoxmuş kimi, mənim üçün yaşamısan. Məni 

sevdiyin qədər səni sevə bilmədiyimi, mənə yandığın 

qədər sənə yana bilmədiyimi bilirsən, amma yenə də 

məni sonsuz bir məhəbbətlə sevirsən, mən ağladım, 

sən də ağladın, mən güldüm, sən də güldün, anam 

mənim. 

Bir gün Alxasın doğma anası Solmaz xanım 

onlara gəlmişdi, xeyli ordan-burdan danışdılar, sonra 

o Alxasa belə bir əhvalat danışdı: 

- Oğlum, sən olanda yuxuda mənə dedilər ki, 

sənin oğlun olacaq, amma sənin qismətin olmayacaq, 

bunu normal qəbul et. Düzdür səni bibinə verdim, 

onun ailəsini qorumaq üçün, amma Allah mənə 

mükafat olaraq daha 2 oğul verdi. Özün də şahidsən 

ki, bu illər uzunu mən səni onlardan ayırmadım, 

onlara nə aldımsa, onlar üçün neylədimsə səninçün də 

elədim. Səni görməsəm də, səni hər zaman həm 

düşündüm, həm duydum: - hər sıxıntında, hər çətin-

liyində, çəkdiyin hər ahda, ağrıdığın, ağladığın 
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zamanlarda. Hər gecə səninçün Allaha dualar etdim. 

Hər zaman səsini eşitmək, hənirini almaq, 

duyğularına ortaq olmaq istəmişəm. Həmişə səni 

görməyə can atmışam, bu illər uzunu sən hər an 

mənimlə olmusan -fikrimdə, qəlbimdə olmusan. Hər 

zaman öz-özümə səninlə söhbət etmişəm, səsini 

eşitmək, qoxunu içimə çəkmək, səni qucaqlayıb, 

bağrıma basmaq istəmişəm.  

Alxas bu fədakar qadına heyranlıq və məhəbbət 

dolu baxışlarla baxırdı. Analar haqqında oxuduğu 

bütün kitablardan ən gözəli bu canlı kitab onun 

qarşısında dayanmışdı. Bu kitabı oxuyub bitirəcəyini 

sanmırdı. Bu qadın bitməz, tükənməz sevginin özü 

idi. Deyirlər ki, insan ən çox nəyi sevərsə, imtahanı 

ondan olar. Alxas bu qadının ən böyük imtahanı idi. 

Alxas bu mehriban qadına minnətdarlıqla baxıb, 

başını tərpətdi: 

- Hə, elədir, mənə qarşı həmişə çox diqqətli idin, 

səni hər görəndə qabağına qaçardım, məni 

qucaqlayar, bağrına basar, qoxumu içinə çəkər, çox 

öpərdin. Mən sənin hər gəlişinə çox sevinərdim, sənə 

qarşı içimdə heç kimə bəsləmədiyim çox isti hisslər 

vardı, amma səbəbini başa düşə bilmirdim, sadəcə 
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sənin gəlişinə hər zaman ürəkdən sevinirdim.Yanında 

olmasam belə, məni düşündüyünü hər zaman hiss 

edirdim, səbəbini bilməsəm də sənin yanında çox 

rahat olurdum.  

Alxasın özündən kiçik qardaşlarının birinin adı 

Altay, ikincisinin adı isə Mənsurdur. Hər ikisi kollec 

bitiriblər. Mənsur həm də idmançıdır. Onların da indi 

gözəl həyat yoldaşları var -Xumarla Ramilə. İki 

qardaşın dörd övladı var: - Kazım, Nərmin, Nihad, 

Nişanə. 

 

* * * * * 

Alxas Səidəyə nə deyəcəyini, ailədə övladlıq 

olduğunu ona necə izah edəcəyini bilmirdi. Bu arada, 

son zəngdən keçən bu müddətdə Səidə ilə bircə dəfə 

görüşmüşdü, onda da vaxt azlığından düz-əməlli 

söhbət edə bilməmişdilər. Bircə onu bilmişdi ki, 

Səidə sənədlərini Axundov adına pedoqoji 

universitetə verəcək. İndi fikir onu götürmüşdü, 

qorxurdu ki, qız biləndə ondan aralanar, ona görə də 

Səidə ilə mümkün qədər gec-gec danışmağa çalışırdı. 

Bir gün Səidə ona zəng edib: 

- Alxas mən Bakıya gedirəm, sənədlərimi 
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universitetə verməyə, görüşəkmi? 

- Səidə, başım çox qarışıqdı, sən get, mən də bir-

iki günə gələcəm, orada görüşərik. 

Səidə səbəbini bilməsə də: 

- Olsun, Alxas, gələndə zəng et, dedi. 

Alxas dərindən nəfəs alıb: 

- Sənə yaxşı yol, bir çətinliyin olsa, mütləq xəbər 

et. 

Anası ona yaxınlaşıb: 

- Oğlum, nə vaxtadək gizlədə bilərsən ki, ilk 

fürsətdə hər şeyi qıza danış, doğrudan sevirsə 

ayrılmaz, sənin burda nə günahın var ki. 

-  Hə, elədir, ana, danışaram, sən narahat olma.  

Bir neçə gün sonra Alxas da Bakıya gəldi, 

sənədlərini Futurologiya institutuna verdi. 

Futurologiya – proqnozlaşdırma, gələcəyi görmə, 

qiymətləndirmə deməkdir. İnstitut Xırdalanda 

yerləşirdi, Baş Dövlət Yol Polisinin yanında. 

Xırdalan Abşeron rayonunun inzibati mərkəzidir, 

Bakıdan 11 km aralı yerləşir. 

Alxas Sumqayıtda öz doğma ailəsində, Səidə isə 

əmisigildə qalırdı. Alxas axşama tərəf Səidəyə zəng 

elədi, yarım saat sonra onun qaldığı evin 
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yaxınlığındakı parkda gözləyəcəyini dedi. Yarım saat 

sonra parkda görüşdülər, Səidə ağ güllü don 

geyinmişdi, çox gözəl görünürdü, Alxas gözlərini 

ondan çəkə bilmirdi: 

- Səidə, çox gözəlsən, səninçün çox darıxmışam. 

Səidə gözlərini ondan çəkmədən: 

- Çox sağol. 

- Bu bizim demək olar ki, ilk görüşümüz sayıla 

bilər. 

- Hə, elədir. 

-Bu görüş həyatımızda heç vaxt 

unutmayacağımız, daim həyəcanla xatırlayacağımız 

bir hadisədir, Səidə. İllər keçəcək, nə zaman yolumuz 

bura düşsə bu günü xatırlayacağıq. 

- Əlbəttə, Alxas, bu park bizim üçün heç 

unutmayacağımız bir yer olacaq. 

- Səidə, bilirsən də, sənə çox ehtiyacım var, 

səsinə, sözlərinə, ən əsası sevginə. Unutma bütün 

uşaqlığım tənha keçib, səni sevənə qədər. Mənim 

uşaqlıqdakı tənhalığımın sevgiyə, dostluğa, qayğıya, 

diqqətə boş qalan yerlərini doldurursan. Hər zaman 

içimdə məni gerçək sevən birinə ehtiyacım olub. Sənə 

baxdıqca, sənə daha çox aşiq oluram. Sənə baxdıqca 
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ürəyimə sus, qoy mən danışım demək istəyirəm. 

İnanıram ki, bu sevgi bütün ömrümüzə sığacaq, 

səninlə birlikdə olmaq, birlikdə ağlamaq, birlikdə 

gülmək, bir həyatı bölüşmək çox gözəldir. Həyatda 

hər kəsin bir ümidi, bir savaşı, bir yalnızlığı var. Sən 

öz sevginlə məni yenidən həyata döndərdin, səni 

hamıdan çox sevərkən yanında döyülməyim məni 

həyata başqa cür döndürdü. Sənin gözündə aciz, 

qorxaq biri olmaqdan çox qorxdum, hamıdan güclü 

olmağa and içdim, məni başdan yaratdın, sənə 

minnətdaram.  

Səidə ona heyranlıqla qulaq asırdı, Alxasın onu 

nə qədər çox sevdiyini indi daha aydın başa 

düşmüşdü. Özünü hamıdan xoşbəxt sanırdı, bu günkü 

sevgi etirafı onu çox kövrəltmişdi. Alxas onun gözəl 

gözlərinə baxa-baxa: 

- Yadımdan tamam çıxıb, sənədlərini hansı 

instituta verdin? Şamaxıya nə zaman qayıdırsan?  

- Axundov adına pedoqoji instituta, rus dili və 

ədəbiyyatı fakultəsinə, sabah rayona qayıdıram, 

imtahanlara hələ ay yarım var, gedim bir az da 

hazırlaşım. 

Onlar bir az daha oturdular, söhbət elədilər, sonra 
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ayrıldılar. 

 

* * * * * 

Alxas imtahana girəndə  çox hazırlıqlı olsa da, ilk 

saatlarda heç nə yaza bilmirdi, elə bil hər şeyi 

unutmuşdu. Axırıncı 15 dəqiqədə başladı yazmağa, 

nə yazdığını bilmirdi. Əynindəki ağ köynək 

həyəcandan bütün tər olmuşdu. Çölə çıxanda 

gözləyənlər dedilər ki, elə bil sənin üstünə su 

töküblər. Axırda məlum oldu ki, Alxas yüksək bal 

yığıb. O, institutun Beynəlxalq hüquq fakultəsinə 

qəbul olundu və həyatının ikinci mərhələsi başlandı.  

Səidə də instituta qəbul olunmuşdu, rus dili və 

ədəbiyyatı fakultəsinə, amma hələ vaxt edib görüşə 

bilməmişdilər, ancaq telefonla danışa bilirdilər. 

Nəhayət 1994-cü ilin sentyabr ayı gəlib çatdı. Dərslər 

başlasa da Alxas instituta bir həftə gec gəlmişdi. 

Rəhmətlik atasının pulu olmamışdı ki, Alxasa əyin-

baş alsın, yola salsın. Amma bir həftə gec də olsa 

Alxas gəlib dərslərə başladı. Oxuduğu qrupun 

nömrəsi 502 idi. Qrup yoldaşları ilə tanış olduqca, 

onlar haqqında özündə müəyyən fikirlər formalaşırdı, 

orta məktəbdəki sinif yoldaşlarından 4-5 nəfəri də 
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onunla bir qrupda idi. Məktəb illərindən fərqli olaraq 

burada uşaqlarla münasibət nisbətən yaxşı idi. Zaur, 

Araz, Vüsal, Ramin Səbuhi, Mehriban, Aynur kimi 

qrup yoldaşları vardı. Alxas rayondan gəldiyi üçün, 

şəhəri bir də metro stansiyalarını tanımırdı, 

uşaqlardan da soruşmağa utanırdı, onun üçün çox 

çətin idi. Rayon uşağı olduğuna görə çəngəl-bıçağı 

necə istifadə edəcəyini yanılırdı, necə geyinəcəyini 

bilmirdi, şəhər uşaqlarına baxıb öyrənməyə çalışırdı. 

Amma qısa bir müddətdə şəhərə alışdı. Alxas 

Sumqayıtda dayısı Kazımgildə (öz doğma ailəsində) 

qalırdı. 1994-cü ildə həyat, dolanışıq stabil deyildi, 

qarışıqlıq çox idi, insanlar gecədən gedib çörək 

növbəsinə dururdular. Səidə Sumqayıtda əmisi 

Bünyamingildə qalırdı, Alxasla vaxtaşırı 

görüşürdülər. Bərabər xeyli vaxt keçirirdilər, hər ikisi 

bir-birinə o qədər çox bağlanmışdılar ki, həyatlarını 

bir-birindən ayrı təsəvvür edə bilmirdilər.  

Səidə Sumqayıtda bir il qaldı, instituta gedib 

gəlmək onunçun çətin idi, ona görə də ikinci il 

Bakıda Elimlər Akademiyası metrosunun 

yaxınlığında kirayə tutdu. Səidəgilin qruplarında cəmi 

bir oğlan vardı, adı Zaur idi. Kişilər bayramında 
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bəxtəvərə, 8 martda dünyanın ən bədbəxt insanına 

çevirilirdi. Qrupun nömrəsi 404 idi. Səidənin yaxın 

rəfiqələri vardı Qızbəs, Gültəkin, Pərvin, Aytəkin, 

Nuridə. Qızbəslə Səidə eyni məktəbdə oxuyublar, 

burda da bir otaqda qalırdılar. Hal-hazırda  Qızbəs 

Şamaxı İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri vəzifəsində 

işləyir. 

 

                                                   

* * * * * 

Futurologiya universiteti Azərbaycanda ilk özəl 

universitet idi. Keçmiş polkovnik, akademik, 

rəhmətlik Rasim Əsədov yaratmışdı. Rasim Əsədov 

bir kitab yazmışdı  "Rus dilinin tədrisi". Kitab 

Moskvada Elmlər Akademiyasında təqdim olundu, 

birinci yerə layiq görüldü. Rasim müəllim rəhmətə 

gedəndən sonra universitetə qızı Nərgiz Əsədova 

rəhbərlik elədi. İnstitutda oxuyan vaxtlarında Nərgiz 

Əsədova ona çox dəstək olmuşdu. Həyatda Alxas 

ondan çox şey öyrəndi. Nərgiz xanım onunla bir dost 

kimi rəftar edərdi. 

Azərbaycanda distant təhsil ilk dəfə o, 

universitetdə təşkil olunmuşdu. İnstitutun müstəqil 
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qəzeti də var idi. Adı “Futurologiya” idi, 300 nüsxə 

ilə çıxırdı. Bir müddət sonra Alxas o qəzetdə 

çalışmağa başladı. "Müəllimlərimizin cavanlığı" 

rubrikasının müxbiri idi, başqa məqalələr də yazırdı. 

İnstitutun öz mətbəəsi, avtobusu, yaxşı yeməkxanası, 

güclü kompüter mərkəzi, çox güclü Şən və 

Hazırcavablar komandası var idi. Alxas da o 

komandanın üzvü idi, komanda üçün ssenarilər 

yazırdı. Demək olar ki, institutun bütün tədbirlərində 

iştirak edirdilər. Çıxışlarında çox vaxt institutda olan 

qüsürları tənqid edirdilər. İnstitutun tənəffüs zəngi 

asta və xoş musiqi ilə müşayət olunurdu. Musiqi 

dayananda hamı bilirdi ki, tənəffüs qurtardı.  

Universitetin tərkibində 4-cü mərtəbədə uşaq 

bağçası var idi, ödənişli idi, adı “Valdof mərkəzi” idi. 

Orada uşaqlara rus və ingilis dilləri öyrədilirdi. 

Çimnaz xanım da oranın müdiri idi. Universitetin  

lisenziyası 2000-ci ildə qurtardı, baxmayaraq ki, o 

vaxt ən qabaqcıl universitetlərdən biri idi, müddəti 

daha artırmadılar. 

 

* * * * * 

İnstituta daxil olandan bir ay sonra ailəsində 
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maddi vəziyyət ağır olduğuna görə Alxas tikintidə işə 

girdi. Sulutəpədə "Ağ ev" deyilən yerdə fəhlə 

işləyirdi. Maşınlardan daş boşaldırdı, sement qatırdı. 

Bu işlərdən əlləri qabar bağlamışdı. İşə dərsdən sonra, 

günorta saat 3-də gələr, axşam saat 10-dək işləyərdi. 

18 yaşlı bir gənc üçün, xüsusilə evdə əzizlənmiş birisi 

üçün ağır iş idi. Hətta bir dəfə sürücünün 

səhlənkarlığından daş az qala onun üstünə tökü-

ləcəkdi. İşi tez təhvil vermək üçün  hava qaralanda 

belə projektor işığında işləyirdilər. Alxas o qədər çox 

yorulurdu ki, bəzən ağlamaq istəyirdi. Bir dəfə daş 

boşaldanda tələbə yoldaşı olan bir varlı qız onu 

görmüşdü. Alxas çox utanmışdı, amma sağ olsun ki, 

qrupda heç kimə deməmişdi. İnstitutda əllərinin 

qabarından, paltarlarının müasir dəbdə olmamasından 

utanırdı. Yaxşı işçi olduğu üçün qısa bir vaxtdan 

sonra onu iş icraçısının köməkçisi qoydular.  

Alxas bu aralarda Səidə ilə görüşə bilmirdi, ancaq 

telefonla danışırdı. Ehtiyac ucbatından tikintidə işə 

girdiyini qıza deməyə utanırdı. Səidə məttəl qalmışdı 

ki, görəsən nə üçün, Alxas hər dəfə bir bəhanə ilə 

görüşdən yayınır, hətta bəzən ürəyində şübhələr baş 

qaldırırdı. Düşünürdü ki, yəqin başqasına vurulub. Bu 
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gün də Alxas zəng edəndə Səidə qəti şəkildə : 

- Alxas, bu gün mütləq görüşməliyik, 

deyəcəklərim var. 

- Səidə, bu gün olmaz, bazar günü görüşək. 

- Ya bu gün, ya da heç vaxt. 

Alxas qızın səsindəki qətiyyətdən anladı ki, 

məsələ düşündüyündən daha ciddidir, ona gorə də 

sakit səslə: 

- Olsun, Səidə, görüşək, axşam saat 6-da sizin 

evin qarşısında olacağam. 

Alxas işə gəlib iş icraçısından axşama 2 saatlıq 

icazə istədi, axşam dediyi vaxtda Səidəgilin evinin 

qarşısında idi.Tindəki telefon köşkündən zəng edib 

Səidəyə gəldiyini bildirdi. Bir az sonra Səidə həyətdə 

göründü, iti addımlarla Alxasa yaxınlaşdı, bərabər 

yaxınlıqdakı parka gəldilər, kənardakı skamyaların 

birində oturdular. Alxasın ürəyi həyəcandan  əsirdi. 

Xeyli vaxtı Səidəni görmədiyi üçün çox darıxmışdı. 

- Yoxsa məndən incimisən, Səidə, neynəmişəm 

ki, günahım nədi? 

- Elə mən də bunu bilmək istəyirəm, Alxas, 

mənim günahım nədi? Az qala 20 gündü 

görüşməkdən yayınırsan, bəlkə, səbəbini açıqlıyasan. 
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Başqasına vurulmusansa açıq de, gizlətmə. 

Alxas indi başa düşdü ki, məsələ nə yerdədi, 

kədərlə, acı-acı gülümsəyib: 

- Məni beləmi tanımısan, Səidə, burda deyiblər 

ey, keçi can hayında, qəssab piy axtarır. 

Alxas ciblərində gizlətdiyi əllərini Səidəyə 

göstərib: 

- Bu əlləri görürsənmi, Səidə, qız dalınca gedənin 

əlləri bu gündə olarmı? 

Səidə onun qancır, suluq bağlamış ovuclarına 

baxıb: 

- Bu nədi, Alxas, sən nə işlə məşğulsan, mənə 

niyə heç nə demirsən? 

- Səidə, nə deyim, deyib səni üzməklə nə dəyişər 

ki ? Atam xəstə olduğu üçün evdə dolanışıq bir az 

çətindi, mən də tikintidə işə girdim ki, evdən pul 

istəməyim. İndi hər gün dərsdən çıxıb tikintiyə 

gedirəm, saat 10-dək işləyirəm, evə gələndə çox 

yorğun olduğum üçün görüşməyə vaxt olmur, gecə də 

dərslərimi ancaq oxuyuram.  

Səidənin gözlərindən yaş süzülürdü, indi də 

xəcalətindən Alxasa baxa bilmirdi: 

- Məni bağışla, Alxas, səndən şübhələndiyim 
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üçün özümdən də, səndən də utanıram. 

Alxas asta səslə: 

- Məni səndən ancaq ölüm ayırar, Səidə, indi 

məni üzürlü say, işə qayıtmalıyam, iki saatlığa icazə 

almışdım. 

Səidə gözlərini silib, razılıqla başını tərpətdi: 

- Hə, get, sonra işdə narazılıq olmasın. 
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* * * * * 

Tikintidə Xanoğlan adında 78 yaşlı bir kişi də 

işləyirdi. Çox güclü və cəld idi, cavanlığında at 

oğrusu olubmuş, varlıların atını oğurlayıb kasıblara 

verərmiş. Atların dilini yaxşı bilirdi, qonşuluqda bir-

iki at vardı, kişi onlarla danışırdı, atın qulağına nəsə 

deyirdi, at sakitcə tövləyə gedirdi. Bir gün nahar vaxtı 

Alxas ona dedi: 

- Ay Xanoğlan dayı, bir az cavanlığından danış, 

yəqin ki, maraqlı xatirələrin var. 

Xanoğlan kişi gülümsəyib sözə başladı: 

- Hə, ay oğul, o zamanlar kənddə hamının qoyun-

keçisi vardı, hər səhər çobanlar sürünü dağlara tərəf 

aparardılar, o səmtlərdə ot çox olurdu. Qoyunlar 

otluqda otlasalar da keçilər qayalara dırmanardı, mən 

də xəlvətcə ana keçilərin südünü daşlardakı çökəklərə 

sağıb, üstünü ot-ələflə bağlıyardım, sonra da kefim 

istəyəndə gedib içərdim. Gecələr sürünün yanında 

yatırdım, aradabir səhər tezdən qoyun da 

oğurlayardım, kəsib ətini ya torpağa basdırar, ya da 

ağacda gizlədərdim. Ermənilərin donuzlarını 

oğurlayıb, qoyuna dəyişirdim. Bizim kənddə 

erməninin su içdiyi qabı atırdılar ki, murdar olub. 
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Kənddə ən böyük təhqir “erməni oğlu erməni” idi.  

Xanoğlan kişi oturub çörək yeyəndə doymaq 

bilmirdi, Alxas da çox vaxt payının yarısını ona 

verərdi. Alxas Xanoğlan kişidən çox şey öyrənmişdi:- 

yeri gələndə, zəruri hallarda yalan danışmağı, bir az 

sırtıq, üzlü olmağı, üzdə dost, arxada düşmən olanlara 

"atmağı", dostlara sədaqəti, gecələr necə gizlənməyi, 

necə sakitcə yaxınlaşmağı, bağlı qapıları açmağı, iti 

aldatmağı, boğmağı, sərrast bıçaq atmağı, çöldə, 

bayırda susuz, yeməksiz necə qalmağı, yağışdan, 

heyvandan necə qorunmağı və s. Xanoğlan kişi 

həmişə ona deyərdi: 

- Ay oğul, çalış həyatda haramla halalın 

sərhəddini bil, çalış sevmə, qadın nədi, sevmək nədi. 

Evlən, xanımın evinə, ailəsinə qulluq eləsin, qeyrətli 

olsun, çoxlu uşağın olsun. 

Xanoğlan kişidən öyrəndikləri, Alxasın gələcək 

həyatında böyük rol oynadı. 

  

* * * * * 

Bir dəfə Alxasgili institutdan Yasamala parka  

işləməyə aparmışdılar. İməcilik idi, o qədər 

işlədirdilər ki, uşaqlar lap bezmişdilər, qaça da 
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bilmirdilər. Bütün müəllimlər onları izləyirdilər. 

Alxas daha nələrə əl atmırdı ki, işləməsin, amma 

alınmırdı. Əlində bel nə qədər işləmək olar ki, 

tikintidə işlə, institutda işlə. Müəllim Alxasa baxıb 

deyirdi ki, bala, sənin heç vaxt hünərin çatmaz 

tikintidə işləməyə. Alxas isə cavab verməsə də 

dodaqaltı gülürdü. Müəllim nə biləydi ki, Alxas 

tikintidə işləyir. O, tikintidə iki ay işlədi.       

Doğma anası Solmaz xanımın Mais adlı bir tanışı 

var idi. Sumqayıtın ağsaqqalarından biri idi. İnşaat 

sektorunda topdansatış biznesi var idi, çox adamı işlə 

təmin etmişdi. Sözü keçən adam idi. Əbülfəz Elçibəy 

hakimiyyətə gələndə çoxdanki yaxşılığa görə onu 

çəkdi qabağa. Elçibəylə şəxsi münasibəti, dostluğu 

olub. Solmaz xanım Mənzil Kommunal idarəsində 

işləyəndə ona köməklik etmişdi. Mais də Alxası 

təmənnasız Bazarın yanındakı Lokanta Oniksə 

mühafizəçi düzəltdi, sonra da ona dedi : 

- Alxas, mənim üçün dua elə, de ki, Allah Maisin 

işlərini avand eləsin. 

- Baş üstə, Mais müəllim, əlbəttə edərəm. 

Mais kişi həmişə gənclərə düz yol göstərər, onları 

narkotiklərdən, əyri yollardan uzaqlaşdırmağa 
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çalışardı. 

Alxas mühafizəçi kimi işə başladığı günün 

səhərisi Səidəyə zəng elədi: 

- Səidə, desəm inanmazsan, məni Sumqayıtda 

Oniks Lokantaya mühafizəçi götürdülər. Tikintidə 

işdən çıxdım, iş saatı axşam saat 10-dan səhər saat 5-

ə qədərdir.  

Xəttin o biri başından Səidənin sevinc dolu səsi 

eşidildi: 

- Alxas, nə yaxşı, çox sevindim, inşallah hər şey 

yaxşı olacaq, işlədiyin yerin adı Oniks olduğu üçün, 

mən də bundan sonra səni Aliks çağıracam.  

Bir müddətdən sonra başqa nüfuzlu bir mühafizə 

xidmətindən təklif gəldi. Bu təşkilat öz peşəkar 

kadrları ilə secilirdi. Alxasın bu  mühafizə xidmətində 

gündəlik işi oxumaq, yazmaq, bir də idman  idi.  

Onları  hansısa yolun qırağına çıxarırdılar, yolun 

kənarında iki dəqiqə saxlayırdılar. Tapşırıq belə 

olurdu – keçən maşınların nömrəsini, rəngini, 

markasını yadda saxlamalı idilər. Bütün uşaqlar iki-üç 

dil bilən, ali təhsilli, idman nailiyyətləri olanlar idi. 

Hamısının psixoloji durumları əla idi. Məsələn belə 

tapşırıq verirdilər ki, əynindəki paltarı iki dəqiqəyə 
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tərs üzünə geyin. Alxasgil üçün ən bezdirici iş test 

həll etmək, bir də qaçmaqdı. O vaxt mühafizə işində 

həftəyə 50$ pul verirdilər.                                                           

Ümumiyyətlə mühafizə işindəki bəzi kiçik, amma 

əhəmiyyətli nüansları nəzərinizə çatdırım. Bir peşəkar 

mühafizəçini yetişdirmək üçün çoxlu vaxt və pul 

tələb olunur. Ən əsası isə əqidəli birisi olmalıdır, hər 

zaman hər şeyə hazır, əqli və fiziki cəhətdən üstün 

olmalıdır. Bir cangüdən idmançı, psixoloq, aktyor və 

həkimin cəmi olmalıdır. Cangüdənlər kiminsə 

həyatını qoruyaraq, özləri həyatlarını təhlükəyə 

atırlar.  Bu insanlar soyuqanlı, təmkinli olmalıdırlar. 

Amma nədənsə həyatda tənha olurlar. Çox vaxt hər 

hansı bir məkanda olanda operativ şəkildə oranın ab-

havasın bilmək vacibdir. Sürətli reaksiya çox vaxt 

kiminsə həyatın qurtarır. Misal üçün istənilən şəhərin 

içində ən təhlükəli yer işıqforlardır, orada açıq şəkildə 

qoruduqları obyekt hədəfə çevrilir. 

Çox vaxt vərdiş insanı satır, saat ikidə bu adam 

çay içməlidi, hansısa məkanda yemək yeməlidi. Bu 

adamı müşahidə edəndən sonra onu yaxından 

tanıyırsan. İkinçi mərhələ isə  başlayır onun yaxınları 

barədə məlumat toplamağa. Ən vaciblərindən biri- 
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onlar nə ilə məşğuldurlar. Çox vaxt ətrafdakılar 

adamı satır. Bura aiddir ailəsi, dostları, iş yoldaşları, 

qonşuları. Qarda müşahidə aparmaq daha asandır, 

çünki, ləpirlər çox şey deyir. Gələni, gedəni, 

dayananı. Amma müşahidə aparanın öz izi 

qalmamalıdır. 

Bəzən  insanları geyimdən tanımaq  olur. Saç 

yaxşı daranır, qolunda saatı, əlində üzüyü  bu insanlar 

dəqiq və iş sahibləridirlər. Ayaqqabısı tər-təmiz, 

qalstuku yuxarıya dartılmış insanlar bəzən eqoist və 

tələbkar olurlar. Qalstuku boş bağlayanlar çox vaxt ya 

yorqun, ya da əhlikef olurlar. 

Hər hansı bir obyekti, evi, ya da iş yerini 

müşahidə aparanda əsas hansı otaqlardan istifadə 

olunur, yaşayış varmı, yoxmu, bilmək üçün sayğacın 

rəqəmlərini yazırlar, zibil qabın yoxlayırlar. 

Cangüdənlər (mühafizəçilər) iki cür olur. Bir 

hissəsi görüntü üçün olur, bir hissəsi kölgədə olanlar. 

Görüntü üçün olanlar güclü, boy-buxunlu, görkəmli 

olurlar, qoruduqları adamın yaxınlığında durub sağa-

sola baxırlar. Onları belə seçirlər ki, görüntü olsun, 

çəpər kimi. Kölgədə olanlar isə çox gözə carpmırlar. 

Onlar güclü analitik olurlar. Kölgədə olanlar güclü, 
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sürətli, çevik hücum edənlərdir, onların güclü artistlik 

bacarıqları var. Onlar hər şeyə qarşı çox diqqətli 

olurlar, hətta qoruduqları adamlar bilmir ki, onlar 

kimdi. Ən güclü mühafizəçilər kölgədə olanlardır. 

Alxas cangüdəndir peşəkardır. Cangüdən işləmək, 

kimisə qorumaq, kiminsə ailəsini, var-dövlətini 

qorumaq ağır bir işdir. Burada psixoloji durum, şəxsi 

keyfiyyət, fiziki hazırlıq çox güclü səviyyədə 

olmalıdır, çünki hər an hücuma məruz qala bilərsən. 

Əslində cangüdənlər insanın kölgəsidir, o insan hiss 

eləməməlidir ki, kölgəsi onun yanındadır. Qoruduqun 

insan hətta  telefonla  belə vacib iş barəsində 

danışanda cangüdəninə etibar etməlidir. Ançaq 

peşakar cangüdənin yanında o, özünü azad hiss 

etməlidir. Amma bir çətinliyi də odur ki, onu azad 

buraxaraq, qorumalısan. Burada cangüdənin iş 

bacarıqı, həyat bilgisi də böyük rol oynayır. Peşəkar 

cangüdən güclü ətirdən istifadə edə bilməz, çünki iy 

onu sata bilər. O, qoruduğu adamın yanında gedəndə 

elə bir məsafə saxlamalıdır ki, təhlükə anında onun 

yanında ola bilsin. Qapı açılanda, bayıra çıxanda, 

maşına oturanda açılmış əl məsafəsində olmalıdır. 

Ailə qorumaq bir az çətindir, çünki orada qadın da 
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var, qız da  uşaq da . Bəzən ailə  bir yerə istirahətə 

gedəndə cangüdənlər çox çətinlik çəkirlər, günlər olur 

ki, maşında da yatırlar, ac-susuz da qalırlar.  

Alxas bir peşəkar kimi Azərbaycanda çox 

tanınmış  Trast və Riyad mühafizə xidmətində 

işləyib. Hər ikisində də vəzifə sahibi olub. Trast və 

Riyad mühafizə xidmətində işləyən insanlar çox 

səmimi və peşəkarlardı. Trast mühafizə xidmətində 

Hacı müəllimin və Riyad mühafizə xidmətində Vaqif 

müəllimin işçisi olub. İşin cətinliyindən, çox vaxt 

cangüdən  çörəyini belə ayaq üstə yeyir. Cangüdənin 

odlu və soyuq silahdan anlayışı olmalıdır. Etik və 

qulluq qaydalarını yüksək səviyyədə bilməlidir. 

Lazım gələrsə cangüdən rəsmi ofisiant paltarı da 

geyinməlidir ki, onu tanımasınlar. Cangüdən 

təhlükəni bir an qabaq görməlidir, o analiz etməlidir 

ki, hadisə nə vaxt baş verə bilər. Cangüdən getdiyi 

yeri 1-2 saat qabaqcadan yoxlamalıdır ki, haradan 

hücum ola bilər. Müasir dövrdə jurnalistlər də qorxu 

mənbəyidir. Çünki, mətbuatın vurduğu gülləni killer 

vura bilmir. Lazım olarsa ofisiantların üst-başını 

yoxlayırlar ki, telefon, diktafon, kamera olmasın. 

Adətən onlar söhbət edəndə televizoru qoşub, səs 
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verirlər, onların oturduğu masaya yaxın masalarda 

heç kimi oturmağa qoymurlar. Cangüdənlərin ən çətin 

işi gecə vaxtı olur, görmə məhdudlaşır, hər an hücum 

ola bilər. Hadisə bir anlıq olur, diqqətsizlik 

nəticəsində özlərini təhlükəyə ata bilərlər. 

Qoruduqları insana nəsə olarsa birinçi şübhəli rolunda 

cangüdən cıxış edir.  

 

* * * * * 

Aradan 6 ay keçəndən sonra Alxas Sumaqyıtda  

İstanbul barda işə qəbul olundu. İstanbul bar 

Sumqayıtın ən prestijli barlarından sayılır. 

Bar elə bir məkandır ki,  orada içki və musiqi 

olur, qiymətlər də çox bahalı. Çox vaxt  ora pullu, 

yüngül həyatı sevən, cavan və orta yaşlı insanlar 

gəlir. Mağazalarda bir manata satılan bir şey burda üç 

manat olur. Ora heç kim sevdiyi qızla gəlməz, barın 

açıq-saçıq geyinən öz qızları var, ora kollektiv şəkildə 

cavanlar gəlirlər, ad günləri keçirirlər, əylənirlər. 

Barla kafenin bir fərqi var barda yemək verilmir. 

Alxas görmədiyi  həyat dərsini orada aldı. O 

cəmiyyətdə pul əsasdır, orda insanlar pula görə əyilir, 

özlərini pula satırlar. Alxas ilk dəfə orda pulun nə 
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demək olduğunu anlamışdı. Bara gələn pullu 

gənclərin verdiyi sifarişlər çox bahalı olurdu. Gənclər 

ən çox rəqs eləmək, əylənmək üçün bara gəlirlər. 

Barda Azərbaycan musiqiləri ümüumiyyətlə 

səslənmir. Bara rəsmi geyimdə, kostyumda, qalstukda 

gəlmək yaxşı qəbul edilmir. Ümumiyyətlə Alxas 

Sumqayıtln Elit, Fərid, Kristal barlarında calışıb. 

Orda Alxasla ciyin-ciyinə Mahir, Rafiq, Ruslan kimi 

yaxşı dostları işləyirdi. 

Bir bazar günü Alxas işlə bağlı bir xanımla 

görüşməli idi. O, xanımı Bakıda, mərkəzi küçələrin  

birində, yol kənarında yerləşən bir kafeyə dəvət 

etmişdi. Tərs kimi gələn qadın çox yaraşıqlı idi. 

Pəncərəyə yaxın bir masada oturmuşdular, Alxas da 

çay sifariş etmişdi. Birdən Alxasın gözləri yoldan 

keçən bir neçə qıza sataşdı, Səidə də onların arasında 

idi. Alxas nə edəcəyini bilmirdi, bir bəhanə ilə 

masadan qalxmaq istəyirdi ki, pəncərənin önündən 

keçən Səidə onu gördü, Səidə gözlərinə inanmırmış 

kimi bir az ayaq saxladı, sonra iti addımlarla 

uzaqlaşıb qızlara çatdı. Alxas özünü tamam itirmişdi, 

Səidənin xasiyyətini yaxşı bilirdi, bunun bir iş 

görüşməsi olduğuna onu inandırmaq çətin idi. Qadın 
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onun çaşqınlığını hiss edib soruşdu: 

-  Tanışınmı yoxsa sevgilinmi?  

-  Sevgilim. 

-  Çox üzüldüm, yanlış anladı, deyəsən. 

-  Hə. 

- İstəyirsən dalınca get bura dəvət et, vəziyyəti 

izah edək. 

- Gecdir, məni heç danışmağa qoymaz. 

- Mən də səninlə gedim, izah edim. 

- Dinləməz, nə isə işimiz barədə danışaq. 

  Qadından ayrılandan sonra Alxas Səidəyə zəng 

elədi: 

- Səidə, məni dinlə, vəziyyət sən düşündüyün 

kimi deyil, görüşək, hər şeyi izah edim, istəyirsən 

qadınla da tanış edim. 

- Özünü yorma, Alxas, mən anladığımı anladım, 

bir daha məni arama, hər şey bitdi. 

Səidə cavab gözləmədən telefonun dəstəyini 

asdığı üçün Alxas heç nə izah edə bilmədi. Bir 

müddət heykəl kimi dayandı, sonra yavaş-yavaş 

evlərinə tərəf getdi. Qapını açanda anası Solmaz 

xanımla rastlaşdı. Solmaz xanım onun rəngi avazımış 

üzünə, dolmuş gözlərinə baxıb: 
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- Alxas, oğlum, sənə bir şeymi olub, kiminləsə 

sözünmü çəp gəlib? 

Alxas otağa keçib tükənmiş halda dedi: 

- Hər şey bitdi, ana, Səidə məni ölsə də 

bağışlamaz, mən onsuz yaşaya bilmərəm. 

- Oğlum bir izah eləsənə nə olub. 

Alxas bütün olanları həyəcanla ona danışdı, 

Solmaz xanım bir müddət onu necə sakitləşdirəcəyini 

düşündü, sonra asta səslə: 

- Sən onu bu aralar narahat etmə, qoy bir az 

zaman keçsin, onun da hirsi azalsın, bir az sakitləşsin, 

vəziyyəti özlüyündə bir təhlil etsin. Bir həftə sonra 

zəng edib danışmaq istədiyini deyərsən, görək nə 

olur, olmasa mən də danışaram. 

Alxas ümid dolu gözləri ilə anasına baxdı: 

- Səncə məni dinləyib, inanacaqmı, dedi. 

- Əlbəttə, oğlum, əgər həqiqətən səni sevirsə, bir 

müddət sonra yəqin ki, dinləyəcək. 

O gündən sonra Alxasın həyatının bütün dadı 

qaçmışdı, heç cür özünə gələ bilmirdi, Səidədən 

ayrılmağın fikri belə onu dəli edirdi.   

 

* * * * * 
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İnstitutda Alxasla bir partada Mələk adlı, sarısaç, 

hündürboy, gözəl bir qız otururdu, Naftalandan idi, 

ləhcə ilə danışar, "j" hərfini çox işlədərdi. Alxas 

güləndə isə: 

- Nə olar mənə gülmə də, deyərdi. 

Mələk bir az dəlisov, bir az da oğlan kimi qız idi, 

hirslənəndə söyüş də söyürdü. Alxas onu birinci dəfə 

görəndə bir az qorxmuşdu da, amma çox tez 

dostlaşdılar. Bir-iki aya Alxas onun bir çox pis 

vərdişlərini tərgitdirdi. 

Bir gün dərs qurtarmışdı, hamı sinifdən çıxsa da 

Mələk niyəsə ləngiyirdi. Alxas onun bu gün qəribə bir 

halda olduğunu hiss etmişdi, yaxınlaşıb soruşdu: 

- Mələk gözümə birtəhər dəyirsən, nə olub? 

Mələk cibindən bir üzük çıxardı, sonra kədərli 

gözlərini ona çevirib dedi: 

 - Alxas bu gün sevdiyim oğlanın ad günüdür, 

keçən il ad günündə bu üzüyü mənə bağışlayıb, gotür 

verim sənə, mənə lazım deyil, sat, pul elə. 

Alxas onun əlini geri itələyib: 

- Lazım deyil, səndə qalsın, sənin bəxtini kəsən 

üzük, mənim də bəxtimi kəsər, dedi. 

Alxasın sözləri Mələyə çox toxunmuşdu, aralanıb 
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bir kənarda dayandı. Alxas sinifdən çıxsa da 

koridorun tinində dayanıb gözləyirdi ki, görsün 

Mələk niyə ləngiyir. Mələk sinifdən çıxıb qapıya sarı 

yox, pilləkənə tərəf getdi, Alxas da dalınca. 2-ci 

mərtəbədə bir otaq vardı, çox vaxt boş olurdu, Mələk 

o otağa girdi. Birdən Alxasın ürəyinə nə damdısa, 

otağa tərəf qaçdı, içəri girəndə Mələyin pəncərənin 

içində dayanıb aşağı baxdığını gördü. Otağın 

pəncərəsi küçəyə yox, məktəbin arxa həyətinə 

baxırdı. İki addıma özünü qıza çatdırması ilə onu içəri 

çəkməsi bir oldu. Mələk nə baş verdiyini anlamadan 

ona baxır, əlindən çıxıb, pəncərəyə tərəf dartınırdı. 

Alxas onu saxlaya bilməyəcəyini görub üzünə bir 

şillə vurdu və qışqırdı: 

- Mələk, neyniyirsən, özünə gəl, məni bir dost 

kimi saymırsanmı? 

Mələk yuxudan ayılmış kimi ona baxdı və ağladı. 

Alxas stulu çəkib onu oturtdu, bir az sakitləşməsini 

gözlədi, amma heç nə soruşmadı. Mələk bir az özünə 

gələndən sonra onu qaldığı evədək ötürdü, yol boyu 

onu sakitləşdirməyə çalışırdı. 

Bir dəfə Alxas ondan niyə bu qədər aqressiv 

olduğunu soruşanda Mələk ona həyatı haqqında çox 
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kədərli bir əhvalat danışı: 

- Mən məktəbdə oxuyanda, 11-ci sinifdə bir 

oğlanla tanış oldum, məni sevdiyini söylədi, mən də 

inandım. Onun nə qədər sevdiyini bilmirəm, amma, 

mən onu çox sevdim. Tez-tez görüşürdük, mənimlə 

evlənəcəyini deyirdi, sonra məni aldatdı. Evdəkilərə, 

qonşulara, qohum-əqrəbaya nə deyəcəyimi bilmirdim. 

Özümü öldürməyə qərar verdim. Kəndir tapıb özümü 

tavandan asdım, amma ölməyə macal tapmamış tavan 

uçdu. Sonra zəhər içdim, həkimə aparıb ayıltdılar, 

özümü gölə atmaq istədim, tutdular. Polis məni 

əməlli- başlı nəzarətə götürmüşdü. Sonralar 

əsəblərimi müalicə elətdirdilər, psixoloqa apardılar və 

mən zamanla yenidən özümə gəldim. Həyata yenidən 

başlamağa çalışırdım, hazırlaşıb instituta girdim, 

yenidən cəmiyyətə qarışdım.  

Alxas onun sözünü kəsmədən axıradək dinlədi, 

indi bu qızın gücünə həsəd aparırdı. Həyatın bu qədər 

sınağından sonra toparlanmağı bacaran bu qıza indi 

içində daha dərin hörmət var idi. Alxas bəzən onunla 

bir az vaxt keçirirdi. Səidə ilə münasibəti tamam 

pozulmuşdu, qız onu heç dinləmək belə istəmirdi, 

Alxasın bəzən fikirdən ürəyi sıxılırdı. Düzdü işdə də 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

çox yorulurdu, hərdən elə olurdu ki, dərsdə onu yuxu 

aparırdı. Bir dəfə darıxdığından Mələklə gəzməyə 

çıxmışdılar, bir parkda skamyada oturdular. Heç biri 

danışmırdı, sadəcə ətrafı, parkda gəzənləri seyr 

edirdilər, Alxasın danışmağa halı yox idi. Nə zaman 

yuxuya getdiyini bilməmişdi. Ayılanda görmüşdü ki, 

Mələyin çantası onun başının altındadır. Dikəlib 

oturdu, Mələkdən üzr istədi: 

- Bağışla çox yorğunam. 

Mələk gülümsəyərək dedi: 

- Eybi yox, narahat olma, mən də bir az istirahət 

etdim. Amma sən yuxuda Səidəni çağırırdın. 

- Hə, Səidəni yuxuda görürdüm. 

Bir az da oturub, qalxdılar, Alxas onu avtobus 

dayanacağından ötürüb, evə döndü. İllər keçəndən 

sonra Mələk vəkil işləyəndə onu aldadan oğlan 

tutulubmuş, işini də Mələk aparırmış. Oğlan onun 

qabağında ağlayib, kömək istəyib. Adam döydüyü 

üçün tutulub- muş, ağır bədən xəsarəti olubmuş, 7 il 

veriblərmiş. Mələk kömək edib 3 ilə saldırır. Oğlan 

öz arvadından ayrılıb, türmədən Mələyə utanmadan 

bir evlənmə təklifi də yollayıbmış. Mələk indi respub-

likada tanınmış vəkildir, amma hələ də ərə getməyib, 
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ailə qurmayıb. 

 

* * * * * 

Bir dəfə Alxasgilin qrupuna balaca bir it 

gətirmişdilər. Bayırda güclü yağış yağırdı, küçük 

möhkəm islanmışdı. Uşaqlar onu quruladılar, sinfə 

buraxdılar. Küçük getdi  müəllimin stolunun altına 

girdi. Ordan ətrafa qorxa-qorxa baxırdı. Bir azdan 

dərs başladı, müəllim gəlib salamlaşdı və stulu çəkib 

oturdu. Küçük başladı onun ayağını yalamağa. 

Müəllim diksinib ayağa durdu: 

-  Bu nədir, bunu kim gətirib bura?  

Alxas izah etdi ki, müəllim küçədə islanmışdı, 

üşüyürdü, yazığımız gəldi, gətirdik bura. Müəllim də 

zarafatla dedi: 

- Deyəsən it də gəlib burda özününküləri tapıb. 

Uşaqlar müəllimdən xahiş elədilər ki, icazə versin 

dərsin sonunadək küçük sinifdə qalsın. O da heç nə 

demədi. Dərsdən sonra küçüyü foyedə mühafizəçinin 

yanında qoydular ki, yazıqdı, yağış kəsənədək burada 

otursun, sonra buraxarsan gedər. 

Alxasın bəxti onda gətirmişdi ki, Seyfəddin 

Qəndilov, Qara Mustafayev və Məmməd Məmmədov 
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kimi tanınmış alimlər ona dərs demişdilər. Bu 

müəllimlərə tələbələrin böyük hörməti vardı, çünki, 

rüşvət almırdılar. Bir gün Alxas institutun 

koridorunda Qara Mustafayevlə qarşılaşdı, O, 

universitetdə Ekoloji hüquqdan dərs deyirdi. Alxasla 

səmimi münasibəti var idi. Həmişə ona deyərdi ki, 

Şamaxı balası, nağayrersan. Qara müəllim təzə, 

bahalı, qara dəri gödəkçə geyinmişdi. Alxas 

salamlaşıb: 

- Müəllim sağlıqla, nə yaxşı gödəkçə almısınız, 

görünür ki, bahalı maldır. 

Qara müəllim Alxasa təşəkkür edib dedi: 

- Alxas, bu gödəkçə bir vərəq yazının puludu. Bir 

şirkət köçəri quşların Xəzərə gəlməsi barədə məqalə 

yazmağımı xahiş edib, mən də bir vərəq yazdım, 

oxuyub bəyəndilər, yaxşı pul verdilər, mən də bunu 

aldım. 

Alxas gülümsəyib: 

- Müəllim, yaxşı alimlərin hər kəlməsi həmişə 

qızıla bərabər olub. Bizim Sizlərdən öyrənəcəyimiz 

çox şeylər var, dedi. 

Alxas Qara müəllimlə bir neçə kəlmə də danışıb 

ayrıldı, dərsə tələsirdi. 
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Alxasın yaxşı əl qabiliyyəti vardı –yaxşı yemək 

bişirərdi. Bir dəfə 8 martda qızlar üçün tədbir 

keçirirdilər, qızlar dedilər ki, oğlanlar bizim üçün 

yemək bişirsinlər. Uşaqlar hamısı birdən dönüb 

Alxasa baxdılar. Alxas gülə-gülə: 

- Mənə niyə baxırsınız, hamısını mən tək eliyə 

bilmərəm ki, köməkçilər lazımdır, dedi. 

Qızlar onu yaxşı yemək bişirdiyinə görə çox 

istəyirdilər. Ona görə də sevincək dedilər: 

- Əlbəttə kömək edərik, təki sən bişir. 

Tədbir çox maraqlı keçdi, yeməklər də çox 

bəyənilmişdi. Alxas zarafatla qızlara dedi: 

- Hə qızlar, kim istəyir yanıma kursa gəlsin, 

bişirmək öyrənsin. 

Zarafat üçün Alxas kartla qızların falına da 

baxırdı, yalan dediyi sözlər də niyəsə düz çıxırdı. Bir 

dəfə qıza dedi ki, sən bu yaxınlarda nişanlanacaqsan, 

elə də oldu. Bir dəfə də bir qıza dedi ki, atan sənin 

üçün mobil telefon alıb. Qız evlə əlaqə saxladı, o da 

düz çıxdı. Alxas özü də bilmirdi ki, niyə onun 

yalanları düz çıxır. 

 

* * * * * 
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Alxas instituta girəndən sonra əhatəsində dostlar, 

tanışlar, xanımlar daha çox olmuşdu, çünki, həm 

insanlarla tez ünsiyyət qururdu, həm də insan 

psixalogiyasının bilicisi idi. Bir dəfə bulvarda 

uzaqdan bir xanım gördü, xanım əlil arabasında idi. O 

zaman ancaq imkanlıların əlil arabası olardı, indiki 

kimi deyildi. Alxasla dostları söhbət edirdilər. O 

uzaqdan baxıb fikirləşirdi ki, necə də cavan və gözəl 

bir xanımdı, heyif ki, belə vəziyyətdədir. Xanım tək 

idi, yanında da  bir adam görünmürdü. Bu xanım 

özünü çox sərbəst hiss eləyirdi, birdən əlindəki nə 

idisə düşdü yerə, Alxas yaxınlaşdı, götürüb ona verdi. 

Xanım çox səmimi  bir şəkildə başı ilə təşəkkür etdi 

və yenə üzünü çevirdi dənizə tərəf. Alxas dostlarının 

yanına qayıtdı, onlar öz işlərində idilər. Elə oldu ki, 

xanımın əlindəki solfeti külək yenə yerə saldı. Alxas 

təkrar yaxınlaşdı, xanım dönüb baxdı və gülümsədi, 

aralarında bir ünsiyyət yarandı. Xanımın adı Aynur 

idi. Tədricən Alxas bu xanımdan xoşu gəldiyini hiss 

edirdi. Alxas ona telefon nömrəsini versə də heç vaxt 

zəng eləmirdi. Qız isə ona öz nömrəsini vermədi, dedi 

ki, özüm səni 2-3 gündən bir yığacam. Qız aradabir 

ev telefonundan onu yığırdı. Alxas daha Səidədən 
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əlini üzmüşdü, onunla barışacağına daha ümidi 

qalmamışdı. Ürəyində, öz-özlüyündə Səidədən bir az 

küsmüşdü də, bir ay olardı ki, daha ona zəng 

eləmirdi. Bir müddət sonra Alxasın qəlbində bu qıza 

qarşı bəzi hissləri artmışdı. Bir dəfə söhbət zamanı 

qız Alxasa həyatının bəzi məqamlarını açıqladı: 

- Bilirsənmi Alxas, mən nəqliyyat qəzasına 

düşmüşəm, əvvəl nişanlı idim, qəzadan sonra oğlanın 

valideyinləri məni almaq istəmədilər. 

Alxas onu dinlədikcə ürəyi sıxılırdı, amma necə 

təskinlik verəcəyini bilmirdi. Bir dəfə Alxas 

uşaqlardan soruşdu: 

- Birdən mən bu xanımı aldım, evləndim, bu işə 

necə baxırsınız? 

Dostu təəccüblə ona baxıb: 

- Başın xarab olub, nə danışırsan, dedi. 

O zaman Alxasın fikri ciddi idi və məqamı 

çatanda qızdan soruşdu: 

- Mənimlə ailə qurarsanmı? 

Bunu eşidəndə qız çox hirsləndi: 

- Heç səndən gözləməzdim, heyif ki, sən də belə 

çıxdın, dedi. 

Alxas çaşıb qalmışdı ki, mən buna nə dedim ki, 
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hirsləndi, deməyə başqa söz tapmırdı. Qız arabasını 

sürüb getdi, elə bil onu ora kimsə aparıb-gətirirdi. Bir 

müddət sonra Alxasa iki adam yaxınlaşdı, onlardan 

biri sakitliklə dedi: 

- Düz hərəkət eləmirsən, qardaş, özünü yığışdır. 

Bu xanımın taleyi ilə oynama. 

Alxas sonralar bildi ki, qızın atasının Bakıda 1-2  

zərgərlik dükanı var, anası güclü həkimdi, bu qızın 

ailəsi çox varlı və imkanlıdır. Onlar elə başa 

düşmüşdülər ki, Alxas bu qızı var-dövlətinə görə 

istəyib. Sonralar Alxas o qızı bir daha görmədi. 

 

* * * * * 

Bir müddət keçmişdi, amma Alxas Səidəsiz 

həyatının heç bir mənası olmadığını, onsuz həyatının 

bomboş olduğunu daha kəskin hiss edirdi. Ondan nə 

qədər uzaq olsa da, həmişəki kimi Səidə yenə də onun 

ən yaxın dostu, ən yaxın sirdaşı idi, heç kimlə bölüşə 

bilmədiklərini Səidənin xəyalı ilə bölüşürdü. Hər dəfə 

onun xəyalı ilə danışanda, məni eşidirsənmi, deyə 

soruşurdu və Alxasa elə gəlirdi ki, Səidə onu eşidir, 

hər dəfə bir ümidlə bəlkə dönər deyə öz-özünə 

təskinlik verirdi. Bəzən gecələr Flora xanımın 
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mahnılarının diskini oxudar və ona elə gələrdi ki, 

Səidə də o mahnıları dinləyir. Çünki, o mahnıları  bir 

zamanlar Səidə ilə bərabər dinləyirdi. Bir axşam 

özündən asılı olmayaraq Səidəgilə zəng elədi, dəstəyi 

Səidə qaldırmışdı: 

- Alo, kimsiniz, danışın. 

- Mənəm, Səidə, səsini eşitmək istədim. Bəlkə 

danışmaq istəyərsən – deyə düşündüm. 

- Yox, Alxas, danışmaq istəmirəm. 

- Axı mən neylədim ki ? Sən bir məni dinləsən 

hər şeyi yanlış anladığını başa düşərsən. 

- Səndən küsmüşəm Alxas. İnamımı qırdın, məni 

həqiqətən sevdiyini zənn eləmişdim. Mənə nələr vəd 

etmişdin, içimdəki boşluğu dolduracaq qədər gücün 

yoxmuş, sən məni itirdin. 

- Səidə, məni peşman elədin, bir danışmağa icazə 

versən, iki aydı elə bil heç yaşamıram, həyatımda sən 

yoxsan, elə bil ki, həyat yoxdu. Sən uzaqlaşdıqca, 

mən sənə daha çox bağlanıram. Yaxşı bilirsən ki, 

aramızda bitən sevgimiz yox, sadəcə 

münasibətimizdi. 

- Sən ki, hər zaman, hər şeyin həllini tez tapırdın, 

niyə dağılırsan, məni doğrudanmı bu qədər çox 
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sevirsən? Səni tanıya bilmirəm, saxta sevginə 

yenilmə. 

- Səidə, sənsiz çox əzab çəkirəm, özünə, səsinə 

həsrətəm, sənli günlərim hər gün gözümün önündədir. 

 

Xatirələrlə dolu, boşalmır beynim, 

Sənsiz heç keçmir günlərim, neynim? 

 

- Yetər, Alxas, bir daha zəng eləmə, hər şey bitdi. 

Səidə dəstəyi asdığı üçün Alxas daha heç nə deyə 

bilmədi. Ürəyi elə sıxılırdı ki, nəfəs ala bilmirdi, 

pencəyini götürüb həyətə düşdü, hara getdiyinin 

fərqində belə deyildi. Nə qədər gəzdiyini özü də 

bilmədi, yaz axşamının ilıq havası onu bir az özünə 

gətirmişdi. Geri qayıtmalı idi, saat 10-da işdə olmalı 

idi.  

Aradan bir- iki ay keçmişdi.1995-ci ilin yay ayı 

idi, Alxas heç cür Səidə ilə barışa bilmirdi, nə də 

içindəki həsrəti susdura bilmirdi. Bu arada növbəti 

tapşırığın icrası üçün gedəndə qəzaya düşdülər. 

Onları xəstəxanaya gətirdilər, Alxas çox qan 

itirmişdi. O vaxt iki nəfər qəzaya düşən başqa adamı 

da bu xəstəxanaya gətirmişdilər. Təsadüfən Səidə də 
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tələbələrlə birlikdə xəstəxanaya qan verməyə 

gəlmişdi. İki qız qan veriblərmiş. Həm Alxasa, həm 

də o iki nəfərə. Bir həftədən sonra qızlar gəldilər 

xəstəxanaya ki, qan verdikləri xəstələrin 

vəziyyətlərini öyrənsinlər. Onlar içəriyə girəndə 

Alxas şoka düşdü ki, Səidə özü də bilmədən ona qan 

verib, həyatını qurtarmışdı. Səidə qapının ağzında 

donub qalmışdı, nə deyəcəyini bilmirdi, gözləri 

dolmuşdu. Sonra sakit addımlarla Alxasın çarpayısına 

yaxınlaşdı: 

- Sənə nə olub, niyə burdasan, mənə niyə xəbər 

etməmisən? 

- Nə deyəydim, Səidə, sən özün demişdin ki, daha 

zəng eləmə, məni nə eşitmək, nə də görmək 

istəmirsən. 

- Nə hadisə baş verib, bilmək istəyirəm. 

- Qəzaya düşdük, yoldaşlara heç nə olmadı, mən 

xəsarət aldım. Ayağımda damar kəsildiyi üçün çox 

qan itirmişdim. 

Səidə pəncərəyə yaxınlaşıb çölə baxırdı, sonra 

Alxasa tərəf döndü: 

- Bəs burada nə yeyirsən, xəstəxananın 

yeməyinimi, yanına kim gəlir, evdə bilirlərmi?  
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- Yox, deməmişəm, elə bilirlər ki, iş üçün 

getmişəm. 

- Mən sabah sənə yemək gətirərəm.   

- Əziyyət çəkmə, 2-3 günə çıxacam, daha 

yaxşıyam. 

- İndi gedirəm, amma sabah yenə gələcəm. 

- Çox sağ ol, Səidə, həyatımı qurtardın.  

Səidə daha heç nə demədi, dönüb palatadan çıxdı, 

ürəyi sıxılırdı. İndi Alxası nə qədər güclü bir hisslə 

sevdiyini bir daha anladı. 

Alxas Səidə çıxandan sonra öz-özünə düşünürdü: 

- Hələ də məni çox sevir, gözlərindən bəlli idi, bir 

də mənə qulaq assa nə özünü, nə də məni üzməz. 

İnşallah, sabah çalışacam məni dinləsin, başqa yolum 

yoxdu, onu bir daha itirə bilmərəm. 

O gecə Alxasa o qədər uzun gəlmişdi ki, sanki, 

səhər heç açılmayacaqdı. Tezdən durub özünü bir 

qədər səliqəyə saldı, yeməyini yedi, sonra həkim 

gəlib ayağına baxdı. Axşam, saat 6-ya qalmış Səidə 

gəldi, xeyli bazarlıq da eləmişdi, yemək də 

hazırlamışdı. O, gətirdiklərini sakitcə yerbəyer 

etdikcə Alxas onu izləyirdi, nəhayət dözməyib: 

- Nə zəhmət çəkirdin, sənə də əziyyət oldu. 
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- Nə əziyyəti var, sən sağal burdan çıx, yetər. 

- Səidə çox xahiş edirəm, nolar imkan ver hər 

şeyi olduğu kimi danışım, inanmasan yenə qərar 

sənin, istər barışarsan, istər gedərsən. 

Səidə bir neçə saniyə ona baxıb: 

- Olsun, danış, səni dinləyirəm, dedi və 

çarpayının yanındakı stulu çəkib oturdu. 

Alxas olub keçənləri, o qadının kimliyini, ondan 

həyat yoldaşını izləməsini istədiyini, ərinin ona 

xəyanət etdiyini danışdı, sonra da: 

- İstəyirsən telefon nömrəsini də verim özün 

danış, indi yoldaşı ilə barışıb, bir yerdədirlər. 

Səidə onun gözlərindəki səmimiyyətdən artıq 

başa düşmüşdü ki, Alxas yalan danışmır. İndi 

hisslərinə qapılıb, onu dinləmədiyi üçün, həm ona, 

həm də özünə boş yerə əzab verdiyi üçün xəcalət 

çəkirdi. Başını qaldırıb Alxasın üzünə baxdı: 

- Alxas, mən... 

Alxas onun sözünü kəsib: 

- İzahata ehtiyac yoxdu, Səidə, olan oldu, keçən 

keçdi. Bəlkə də bu anlaşılmazlığın olması lazım idi 

ki, hər ikimiz hisslərimizin nə qədər gerçək olduğunu 

anlayaq. Atalar demişkən, "Hər ziyanda mütləq bir 
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xeyir vardır". Təki bundan sonra aramızda inciklik ol-

masın. 

Səidə minnətdarlıq və sevgi dolu gülümsər 

gözlərini ondan çəkmirdi, içindəki ağırlıq tamam 

çəkilib getmişdi, yenidən özünü hamıdan xoşbəxt 

sanırdı: 

- Deyəsən, Tanrı ayrılmağımızı istəmədi, həyat 

yollarımızı yenə birləşdirdi. Özüm də bilmədən yenə 

sənə gəldim. 

- Eh, Səidə hər görüşümüzdə mənə elə gəlirdi ki, 

sənə toxunsam yanaram.  

Alxas Səidənin xoşbəxtlik yağan gözlərinə baxıb 

asta səslə pıçıldadı: 

 

Gəl mənim ömrümə bir sevgi kimi, 

Qəlbimə, ruhuma duyğu çilənsin. 

Gəl cismimə ruh kimi, qida kimi, 

Varlığım səninlə həyata gəlsin. 

 

Səidə nazla gülümsünüb dedi: 

- İnşallah elə olar, bir daha ayrılmarıq.  

Bir neçə gün sonra Alxas xəstəxanadan çıxdı. O 

gündən sonra vaxt olduqca istirahət günləri görüşüb 
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bərabər vaxt keçirirdilər. Alxas işinə görə Səidə ilə 

açıq- aşkar görüşməyə qorxurdu, onu öz işindən 

qoruyurdu, çünki, Səidəyə zərbə vura bilərdilər. 

Amma bunu Səidəyə demirdi, onunla görüşə çox sadə 

geyinib gedirdi, idman tərzində. Səidənin rəfiqələri 

ona deyirdilər ki, Alxas yaxşı oğlandı, savadlıdı, 

amma niyə yaxşı yerdə işləmir. Səidəgil institutda 4 

rəfiqə idilər, uşaqlar onlara mehriban cütlük 

deyirdilər. Dərsdən çıxan vaxtlarda Alxas Səidəni 

qaldığı evədək ötürmək üçün institutun qarşısında 

gözləyirdi, çünki 28 may metrosunda həmişə basabas 

olurdu. Alxas qabaqda gedib onlara yol açırdı, 

keçməklərinə kömək edirdi. Həmişə də bir az 

onlardan aralı gedirdi.      

Bir dəfə Səidə ilə bulvara gəzməyə getmişdilər. 

Alxasın vaxtı ilə qoruduğu bir adam çıxdı qarşılarına. 

Alxas onu görüb bir az çaşqın kimi oldu, adam bunu 

hiss etdi, Alxasa baxdı, amma heç nə demədi. Alxas 

da özünü görməməzliyə vurdu, amma bu təsadüf onu 

bir az qorxutmuşdu ki, birdən Səidə nə isə hiss edər. 

Bir dəfə də sahildə qarşıdan gələn bir neçə oğlan 

Səidənin yanında Alxasa sataşdılar. Alxas onlara 

yaxınlaşıb dedi: 
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- Qaqaş, sözünüz varsa bir az gözləyin. Xanımı 

evlərinə yola salım qayıdım, danışaq. 

Oğlanlar razılaşdılar, Alxas Səidəni yola salıb 

qayıdanda o adamlar orada yox idilər. Sonralar 

məlum oldu ki, Alxasın iş yoldaşları təsədüfən orda 

olublar. O gedəndən sonra həmin oğlanları başa 

salıblar.  

 

* * * * * 

İkinci kursda oxuyurdular, gözəl şairimiz Nüsrət 

Kəsəmənli instituta tələbələrlə görüşə gəlmişdi. Alxas 

Səidəni də götürüb görüşə gəlmişdi, görüş çox 

maraqlı keçmişdi, sonda Alxasla Səidə 

N.Kəsəmənliyə yaxınlaşıb onun bir kitabını uzatdılar: 

- Nüsrət müəllim, bizə bir avtoqraf verə 

bilərsinizmi? 

Nüsrət müəllim kitabı imzalayıb dedi: 

- Amma toyunuza mütləq çağırarsınız ha. 

Alxasla Səidə institutdan çıxıb gəzə-gəzə 

dayanacağa tərəf gəlirdilər. Alxas danışmırdı, fikirli 

idi, bir ildən artıq idi ki, Səidəyə övladlıq olduğu 

barədə heç nə deyə bilməmişdi. Səidə ona baxıb 

soruşdu: 
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- Sənə nə olub, niyə danışmırsan, nə fikirləşirsən? 

Alxas ona baxıb astadan: 

- Səidə, sənə danışacağım bir məsələ var. Ondan 

sonra bəlkə də məndən ayrılmaq istəyərsən, amma 

danışmalıyam. 

- O nə məsələdi ki,  məni səndən ayıra bilsin? 

Alxas bütün olanları, övladlıq olduğunu necə 

öyrəndiyini Səidəyə danışdı. Səidə onu axıradək 

dinləyib: 

- Bütün bu olanlarda sənin nə günahın var ki ? 

Bundan ötrü də səndən heç ayrılmaq fikrim yoxdu, 

Alxas. Məni bu qədərmi dayaz düşüncəli hesab 

edirsən? 

Alxas Səidəyə baxıb ona necə təşəkkür edəcəyini 

bilmirdi. 

- Sən əvəzsiz birisən, Səidə, ayrılmaq qərarın 

məni öldürərdi. 

Səidə ona dedi: 

- İndiyədək çəkdiklərin sənə artıqlaması ilə yetər, 

dedi:- Bundan sonra səninlə həyatın dadını bərabər 

çıxaracağıq.  

Alxas Səidəni qaldığı evədək ötürüb, özü 

Sumqayıta gəldi. Evlərinə zəng eləyib anasına 
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Səidəyə hər şeyi danışdığını, qızın hər şeyi normal 

qarşıladığını dedi. Anası ona: 

- Mən sənə demişdim, oğlum, əgər həqiqətən 

sevirsə ayrılmaz. Gördün ki, səni həqiqətən sevir, bu 

qızın qiymətini bil, sənə layiqli ömür yoldaşı olacaq, 

sənə həm qadın, həm ana, həm bacı, həm də dost 

olacaq, inşallah xoşbəxt olarsan onunla. 

Səidənin bir rəfiqəsi var idi, başqa qrupda 

oxuyurdu. Bir gün Səidə ilə Alxası bir yerdə görüb 

gəldi dayandı qarşılarında: 

- Səidə, bu sənin nəyindi, nişanlındı? 

- Hə, nədi ki? 

 - Bir nəfər mühafizəçi var, dünən konsertdə 

gördüm. Kostyumda idi, çox yaraşıqlı idi. Bu qaqaşı 

ona oxşadıram.  

Alxasın yadına düşdü ki, bu qız dünən onun 

mühafizədə olduğu konsertdə idi, açıq-saçıq da 

geyinmişdi. Qıza baxıb: 

- Mənmi oxşuyuram, yox bir mühafizəçi?- deyə 

güldü. 

Qız bir az da dayanıb, çiyinlərini çəkdi, dönüb 

getdi. 
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* * * * * 

Alxasgilin qrupunda Şəkidən Cananə adlı bir qız 

oxuyurdu, çox gözəl bir qız idi. İnstitun çox oğlanları 

ona eşq elan etmişdilər. Bir dəfə bufetdə 

oturmuşdular, Cananə də onlarla idi, uşaqlardan biri 

zarafatla dedi: 

- Bu gün bizim üçün əlamətdar bir gündür, 

institutumuzun ən gözəl qızı bizimlə bir masada 

oturub. 

Qız kədərlə ona baxıb: 

- Eh, dostum, gözəlliyim başıma bəla olub. Heç 

yerə sərbəst gedə bilmirəm, ürəyim istədiyi qədər 

gəzə bilmirəm. Min çür söz deyən olur. Bir də hiss 

edirəm ki, tez öləcəm. 

Oğlanlardan biri dedi: 

- Ay qız gic-gic danışma, hələ nə yaşındır ki, 

öləsən?  

-  Bilirsiniz uşaqlar, yuxu görmüşəm, tez 

öləcəyimə şübhəm yoxdur. 

Aradan üç aya yaxın vaxt keçmişdi, bir gün qrupa 

xəbər yayıldı ki, Cananə ölüb. Hamı şokda idi, sonra 

məlum oldu ki, beynində şiş var imiş. Uşaqlar onun 

yasına da getmişdilər, qəbir üstünə də. Bir müddət 
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qrupda qəribə bir sakitlik vardı, heç kim əvvəlki kimi 

danışıb gülmürdü, Cananənin boş qalmış yerində heç 

kim oturmurdu, hamı o yerə kədərlə baxırdı. Alxas 

isə qızın bufetdəki söhbətini tez-tez xatırlayırdı, onun 

dolmuş gözəl, iri, qara və kədərli gözlərini heç cür 

unuda bilmirdi. 

İnstitutda bir yəhudi müəllim var idi, bir az 

rüşvətxor idi. İmtahanda uşaqlar ona pul verib 

dedilər: 

- Müəllim, bizə bir axsaq üç yazın da. 

Müəllim uşaqlara baxıb güldü ki: 

- Nə qəribə uşaqlarsınız, pul verirsiniz, barı 4-5 

istəyin də. 

Alxasgilin qruplarında Bahar adlı bir qız var idi, 

Şəkidən idi. Həmişə saçlarını oğlan kimi kəsdirər, 

oğlan kimi geyinər, oğlansayağı hərəkətlər edərdi. Bir 

dəfə oğlanlar onu yalnışlıqla döymüşdülər, elə 

bilmişdilər ki, oğlandı. Bahar o hadisədən sonra bir az 

qəddarlaşdı, oğlanlara nifrət edirdi, təkcə Alxasla 

münasibəti yaxşı idi. Çox savadlı və sadə qız idi. 

Sonralar tanınmış idmançı oldu. 

 

* * * * * 
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1996-cı ilin yanvar ayı idi, bir dəfə dəmiryol 

vağzalında Alxasla dostları gəzirdilər, yaşda 

Alxasdan bir az böyük idilər, gördülər ki, bir xanım 

əlində iki çanta dayanıb. Bunlar elə bildilər ki, bu 

qadın rusdur. Uşaqlardan biri dedi: 

- Ayə, rusa baxın, gəlin bir az sataşaq buna. 

Bunlar yaxınlaşdılar bu xanıma, bunları görən qız 

azərbaycanca: 

- Salam, uşaqlar, mən Ukraynadan təzə 

gəlmişəm, qalmağa yer lazımdır, kömək 

edərsinizmi?-dedi. 

Uşaqların içində rus dilini bircə Alxas bildiyi 

üçün söhbətə o başladı. Qızın adı Elnarə idi, 

Alxasdan 2-3 yaş böyük olardı, ona dedi: 

- Uşaqlar, taksinin pulunu mən ödəyərəm, mənə 

kirayə qalmağa bir ev tapın. 

Bu qız Alxasgilnən o qədər səmimi danışdı ki, 

uşaqlar ona hörmətlə yanaşmağa məcbur oldular, ona 

kirayə ev tutmağa kömək elədilər. Elnarə onlara 

təşəkkür etdi və o vaxtki pulla 30000 manat (3 şirvan) 

pul verdi ki, bunu götürün. Alxas rusca dedi: 

- Lazım deyil, ehtiyac yoxdur. 

Oradan ayrılandan sonra uşaqlar Alxasın başını 
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apardılar ki, 3 şirvan da pul idi, qoymadın götürməyə. 

Bir-iki aydan sonra Elnarə Alxası axtarıb tapdı. 

Onun artıq Sumqayıtda bir vəzifəli sevgilisi də var 

idi. Uşaqların hamısını işə düzəltdi: birini dükana 

satıcı, birini harasa fəhlə. Alxasa isə təklif etdi ki, gəl 

səni mühafizə işinə qoyum, ucaboysan, idmançısan. 

Elnarə Alxası Elit bara işə düzəltdi, özü həmin barda 

administrator işləyirdi. 

Axşam Alxas Səidəyə zəng elədi: 

- Səidə, inanmazsan Sumqayıtda Elit bara 

mühafizəçi kimi işə girdim. 

- Aliks, çox sevindim, amma sənin üçün çox çətin 

olacaq, dərsləri necə çatdıracaqsan? 

- Həmişəki kimi, sən narahat olma. Amma bu 

aralar işlərim bir az çoxdur, ona görə də tez-tez 

görüşmək imkanımız olmaya bilər, sən yəqin ki, 

inciməzsən. 

- Yox, Aliks, niyə inciyirəm, nə vaxt imkan olar o 

vaxt görüşərik. 

- Təşəkkür edirəm, Səidə, sən çox anlayışlı 

qızsan. 

 Elit barda ofisiant kimi üç rus qızı işləyirdi. Bir 

dəfə bara bir oğlan gəldi, mikrofonu qoşdurdu, 
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başladı danışmağa. Alxasgil başa düşmürdülər ki, bu 

tost deyir, yoxsa nağıl danışır. Sonra gəldi oturdu, 

Alxas ona yaxınlaşdı: 

- Qardaş, bu oxuduğun nə idi? 

- Repdir. 

Sonra məlum oldu ki, bu oğlan Anar Nağılbazdır, 

çox səmimi insandır. 

Bara gələn adamların içində kriminal aləmin 

nümayəndələri də olurdu. O vaxt Sumqayıtda 

cibgirlərə Səməd deyirdilər. Onlar ora istirahətə 

gəlirdilər, bəzən hesabı pulla ödəyirdilər, çox vaxt isə 

qızıl zinət əşyaları verirdilər. Bir dəfə verdikləri 

üzüyün içində qız adı yazılmışdı. Bir müddətdən 

sonra Alxas o qızı tapıb üzüyü qaytarmışdı.  

Alxas Elit barda mühafizəçi işlədiyi vaxt 

yoldaşlarıyla bərabər işdən evə gedirdilər. Gecə saat 

2-3 olardı. Sumqayıtda erməni qəbirstanlığı deyilən 

bir yer var. Orda yatanlar kimi, yer də qaramat idi.  

Qəbirstanlığın içindən bir səs gəldi, bir qız qışqırırdı. 

Alxasgil dayandılar ki, görsünlər bu nə səsdir. 

Yaxınlaşanda gördülər ki, elə bil kimsə qızı boğur, 

orda keçid vardı, onlar tez oradan keçib qaçdılar səs 

gələn yerə, gördülər ki, üç nəfər bir qızı zorlayır. 
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Orada işıq da yanmırdı, çox qorxunc yer idi. Alxasgil 

şığıdılar bunların üstünə. Alxas həyatında birinci dəfə 

idi ki, vəhşiyə dönmüşdü. Dostu birini vurunca Alxas 

ikisini vurdu, Allah saxladı ki, öldürmədi. Qız yerdən 

durub qaçdı. Bir müddət sonra Alxas eşitdi ki, həmən 

insanları tutublar, birinin qolu sınıb, digərinin ağzında 

dişi qalmayıb, o birinin də gözü-qaşı dağılıbmış. 

Onlar polisə izahatlarında deməmişdilər ki, orada nə 

edirdilər. Onlar Alxasgili gəzirdilər.  

Alxas haqsızlıq görəndə özünü idarə edə bilmir 

və bu hadisədən sonra başa düşdü ki, hirslənəndə 

idarə olunmur. 

Alxas Sumqayıtda işləyəndə ən hörmətli 

taekvandoçulardan sayılan Rəşad Məmmədov və 

Vurğun Cəfərovla tanış olmuşdu. Əvvəllər idmançı 

olublar, illər sonra onlar da, Alxas kimi  məşqçi 

oldular. Sumqayıtda taekvandonun canlı əfsanəsi 

Ələkbər müəllim sonralar Alxasın müəllimi oldu. 

Sumqayıtda şagirdlərinin yüksək  nəticələri olan 

Zirəddin, Murad, İlham, Şirin, Seymur, Şahmurad, 

İsa kimi taekvando müəllimləri var. 
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* * * * * 

Bir gün sağ ayağında qüsur olan Vaqif adlı bir 

oğlan Alxasa yaxınlaşdı. Alxas onunla məhlədə tez-

tez görüşürdü, söhbət edirdilər, çox mərifətli və yaxşı 

oğlan idi, yaxşı kompüter ustası idi. Alxasla 

salamlaşdı: 

- Alxas, sənə bir işim düşüb. 

- Buyur, qardaş. 

- Mənim istədiyim bir qız var, bir az qardaşından 

çəkinirəm, telefonla danışırıq, bir-birimizi sevirik, 

mənə nə kömək edə bilərsən? 

- Nə kömək lazımdır, elçimi gedim? 

- Yox, elçi getmə, bilmək istəyirəm ki, bir 

çətinlik olsa sənə müraciət edə bilərəmmi. 

- İstənilən vaxt, qardaşım, o nə sözdür. 

Bir gün qızın qohum əqrabası yığışıb gəlmişdilər 

oğlanın üstünə. Kompüter salonuna daxil olaraq ona: 

- Ə, şikəst, sən kimsən, get yerini bil, qoduq - 

demişdilər.   

Axşam üstü Alxas evə gələndə gördü ki, Vaqif 

onu gəzir, salamlaşdılar, Alxas soruşdu: 

- Xeyirdimi, ay Vaqif ?  

Vaqif tutqun bir halda dedi: 
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- Mən qabaqcadan bilirdim ki, bunlar mənim 

üstümə gələcəklər, mənim qüsurumu üzümə 

vuracaqlar. Kaş ki, məni döyəydilər, qız üstə adamı 

döyərlər də. Amma, qüsurumu üzümə vurdular. 

Bu söhbət Alxasın xoşuna gəlmədi, Vaqifin 

qolundan tutub dedi: 

- Gedək! 

Vaqif Alxası onların olduqları məkana gətirdi, 

Alxas salam verdi: 

- Qardaş, niyə belə ədalətsizlik edirsiniz. Bu 

oğlan sizin qohumunuzla ailə həyatı qurmaq istəyir, 

fikri ciddidir. 

Oğlanlardan biri yekəxana-yekəxana dedi: 

- Qələt eləyir. 

Burada Alxasla onlar arasında mübahisə düşdü. 

Alxas ciddi bir tərzdə danışdı: 

- Sizinlə pisləşmək istəmirəm. Nə sən məni, nə də 

mən səni tanımıram. Bir-birimizin də yolunu 

keçməmişik. Amma lazım olarsa mən kecə bilərəm. 

Xahiş edirəm, iki sevgilinin yolunda durmayın. Bir 

də, qardaş, insanın fiziki qüsurunu üzünə demək yaxşı 

iş deyil, sabah sizin də başınıza gələ bilər. 

Bir az mübahisədən sonra aralaşdılar. Qız da kişi 
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qızı kimi dirəşdi: 

- Mən onu sevmişəm, mən onunla telefonda, 

internetdə tanış olmuşam, bilirdim ki, fiziki qüsuru 

var, amma mənə xoşdur, istəyirəm ki O, mənim həyat 

yoldaşım olsun. Əgər belə narazılıq yaratsanız, məni 

ona verməsəniz özümü öldürəcəm. 

Bir müddət sonra onlar evləndilər. Allahın 

böyüklüyünə bax ki, 4-5 il sonra Vaqifin üç ekiz oğlu 

oldu, ona şikəstsən deyən oğlanın isə iki övladı oldu, 

ikisi də iflic vəziyyətdə. Alxasın bu deyimi də həqiqət 

oldu. Onun başına belə hadisələr çox gəlirdi, dediyi 

də düz olurdu. Amma o vaxtlar buna fikir verməzdi. 

 

* * * * * 

Bir dəfə Alxas mühafizədəki uşaqlara dedi: 

- Uşaqlar, gəlin bir dəfə həftəliyimizi alanda 

gedəyin ya əllilər evinə, ya yetimlər evinə, ya da 

qocalar evinə, onları sevindirək. 

Uşaqlardan biri dedi: 

- Burda, yetimlər evi də var, qocalar evi də, gedə 

bilərik. 

Alxasgil aydabir bazarlıq edib o evlərə 

aparardılar. Bir dəfə onlar xeyli ərzaq – yağ, qənd, 
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çay, makaron, aldılar, yığdılar sarı, enli salafanlara  

getdilər əlillər evinə, aldıqlarını verdilər onlara. Uşaq 

evinin iki qapısı var idi.  Oradan çıxdıqdan sonra 

gəldilər tindəki çayxanaya, oturdular, başladılar 

söhbət eləməyə. Bir də gördülər ki, o birisi qapı 

açıldı, bunların gətirdikləri sarı zənbilləri qoydular bir 

taksiyə. Alxas çox diqqətli olduğu üçün ilk baxışda 

vəziyyəti başa düşdü və dedi: 

- Uşaqlar bunlar bizim gətirdiyimiz zənbillərdir.  

Uşaqlardan biri: 

- Ayə, sənin başın xarab olub, nədi? Biz axı 

zənbilləri təhvil verdik onlara.  

Alxas əsəbi halda: 

- Mən də deyirəm ki, bizim gətirdiyimiz 

zənbillərdir. 

Uşaqlar durub tez oturdular maşınlarına və 

düşdülər bu taksinin dalınca. Gördülər ki, taksi bir 

evin qabağında dayandı, zənbilləri bu evə verdi, 

getdi. Uşaqlar şoka düşmüşdülər:- bu necə olur, bizim 

uşaqlar  üçün aldığımız ərzaqı, bura niyə gətirdilər? 

Nə isə araşdırdılar, məlum oldu ki, bura uşaq evinin 

müdirinin müavininin evidir. Sən demə, neçə aydır ki, 

onların bura gətirdikləri ərzağı göndərirmiş evinə.         
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Alxasgil növbə ilə bir dəfə qocalar evinə, bir dəfə 

əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar evinə, bir dəfə 

yetimlər evinə gedərdilər. Hər dəfə uşaq evinə 

gedəndə bir uşaq qaçırdı onların qabağına, həmişə də 

sual verirdi ki, məni anamın yanına nə vaxt 

aparacaqsınız. Alxas ona konfet, saqqız verib hər dəfə 

bir bəhanə ilə başın qatırdı. Uşağın bu hərəkəti 

onların ürəyini ağrıdırdı. Bir dəfə Alxas 

müdiriyyətdən xahiş etdi ki, icazə verin bu uşağı bir 

gün şəhərdə gəzdirim. Sənədlərə qol çəkib uşağı 

şəhərə gəzməyə apardılar, dondurma, şirniyyat 

aldılar. Uşaq çox sevinirdi, bu onun həyatındakı ən 

gözəl gün idi. Uşağın bu sevinci Alxası çox 

kövrəltmişdi. Əqli cəhətdən zəif olan bu uşaq elə bil 

bir günlük mənəvi azadlığa çıxmışdı. Axşam ona 

oyuncaq, paltar  alıb, geri gətirdilər. Amma bu 

təəssürat onların xatirində uzun zaman qaldı. 

Alxasla dostları bir dəfə də atılmış uşaqlar evinə 

getdilər. Alxas heç cürə başa düşə bilmirdi ki, 

valideyinlər bu uşaqları necə lazımsız bir əşya  kimi 

ora atıb gediblər. İçində o insanlara bir nifrət vardı. 

Hər dəfə gedəndə çoxlu konfet alıb aparıb o uşaqlara 

paylayırdılar. Əvvəl getdikləri yerlərdə başlarına 
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gəldiyinə görə gətirdiklərini daha heç kimə təhvil 

vermirdilər, müdiriyyətdən xahiş edib elə uşaqların 

özlərinə paylayırdılar. Snikers şokoladları o zamanlar 

bahalı olduğu üçün adamlar onu alıb hətta ad gününə, 

qonaqlıqlara gedirdilər. Bir dəfə həmin uşaq evində 

müdiriyyətlə salamlaşıb, uşaqların yanına keçdilər. 

Alxas uşaqlara baxırdı ki, şokoladı hansına versin, 

gördü ki, kənarda sakit, qarabuğdayı bir oğlan oturub, 

yaxınlaşıb  dedi: 

- Qardaş, necəsən, burada tək niyə oturmusan? 

Sənə şokolad gətirmişəm, götür ye. 

Oğlan maraqla Alxasa baxdı, cəld ayağa durdu. 

Uşaq maraqla şokolada baxırdı ki, bu nədir, görəsən. 

Alxas: 

- Götür, dostum bu snikersdi, şokoladlı, 

araxislidir, çox dadlıdır, yeyərsən, dedi, şokoladı 

verdi və dönüb getdi. 

Alxas oturmuşdu müdirin otağında, müdir ona 

baxıb dedi: 

- Uşaqlar, çox sağ olun ki, gəlirsiniz, bu uşaqları 

belə sevindirirsiniz. 

Müdir ağsaqqal adam idi, o birilərdən fərqli 

olaraq yaxşı adam idi. Alxasgil bayıra çıxanda, Alxas 
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gördü ki, həmin oğlan dayanıb orda, əlində də 

snikers. Oğlan Alxası görəndə sevincək əlilə ona işarə 

elədi. Alxas yaxınlaşıb: 

- Buyur, dostum, nə olub?- deyə soruşdu. 

Uşaq dedi: 

- Al bu snikersi verim sənə, məni atamın yanına 

apar. 

Alxas tutulub qalmışdı, nə deyəcəyini bilmirdi. 

Uşağın bu istəyi ona çox təsir etmişdi. O, heyrətlə bu 

uşağa baxırdı, onda o qədər həyat sevgisi vardı ki. 

Belə uşaqlar həm mərd, həm də dostluqda möhkəm 

olurlar, hər şeylərini bölüşürlər. Alxas bu uşağın 

kədərli gözlərinə baxa bilmirdi, bu gözlərdə o qədər 

çox sözlər vardı ki... O, uşağın üzündən öpüb: 

- Qaqaş, axı mən sənin atanı tanımıram, səni necə 

aparım? Sən o şokoladları özün ye - dedi və cəld 

dönüb uzaqlaşdı ki, uşaq onun gözlərinin dolduğunu 

görməsin. 

Alxas yolboyu çox fikirli  idi, adətən uşaqlara 

şokolad verəndə çox sevinirlər, onlar üçün bundan 

böyük hədiyyə yoxdur. Amma bu uşaq şokoladı ona 

verirdi ki, bunu al, amma, məni atama apar. O gecə 

Alxas yata bilmədi, uşağın yalvarış dolu gözlərini 
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yadından çıxara bilmirdi, özündən asılı olmayaraq 

gözlərindən yaş süzülürdü.  

Səhərisi gün dərsdən sonra Səidə ilə görüşməli 

idi. Dərs qurtaran kimi getdi Səidənin dalınca. Səidə 

onu universitetdən bir az aralıda gözləyirdi. Alxas 

çatıb salamlaşdı, bərabər yaxınlıqdakı kafeyə getdilər. 

Alxas yemək, çay sifariş verib Səidəyə tərəf döndü: 

- Səidə, başqa nə istəyirsən? 

- Heç nə, hər şey gətirdilər, bəsdi. Sən 

haralardasan, bazar günü niyə gəlmədin, nə işin vardı 

ki? 

-Yoldaşlarla uşaq evlərinə, qocalar evinə 

getmişdik. Bundan sonra vaxtaşırı gedəcəyik. 

- Nə yaxşı, Alxas, bir gün məni də apararsanmı? 

- Niyə də yox, əlbəttə apararam. 

Növbəti istirahət günü Alxas bir az bazarlıq edib, 

Səidə ilə bərabər atılmış uşaqlar evinə getdilər. 

Uşaqlar Alxası tanıdıqları üçün görən kimi üstünə 

qaçdılar, görüşdülər. Səidə onlara maraqla baxırdı, o 

da uşaqlarla görüşüb gətirdikləri şirniyyatı və 

meyvəni onlara payladı. Uşaqlardan biri, Samir adlı 

12 yaşlı oğlan maraqla Səidəyə baxırdı, sonra Alxasa 

dönüb: 
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- Bu gözəl qız sənin nişanlınmı? - deyə soruşdu. 

Alxas bu arıq, amma, ağıllı oğlanın başını 

tumarlayıb: 

- Hə, bəyəndinmi? 

- Əlbəttə, çox gözəldi, həm də mehribandı, niyə 

onu tez-tez gətirmirsən? 

- O, Bakıda yaşayır, həm də universitetdə oxuyur, 

Sumqayıta gəlməyə vaxtı olmur, ona görə. 

Samir dönüb Səidəyə yaxınlaşdı:  

- Sənin vaxtın olanda yenə bura gələrsənmi? 

Səidə doluxsunmuş halda uşağın üzündən öpüb: 

- Əlbəttə, gələrəm, mən sizləri çox sevdim. 

Onlar bir az da uşaqlarla vaxt keçirib çıxdılar. 

Səidə hələ də özünə gələ bilmirdi, ixtiyarsız 

gözlərindən yaş süzülürdü. Alxas ona baxıb: 

- Bilsəydim bu qədər üzüləcəksən səni bura 

gətirməzdim. 

Səidə gözlərini silə-silə: 

- Elə demə, Aliks, yaxşı ki, gətirdin. Mən heç 

vaxt uşaq evlərində olmamışdım. Bu uşaqların 

gözlərindəki həsrət, niskil, ağrı, acı ürəyimi üzdü. 

Bunların nə günahı var ki, gətirib atıblar bura. Lənətə 

gəlsin elə ata-anaları, Allah cəzalarını versin. 
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Onlar söhbət edə-edə avtovağzala gəldilər, Bakı 

avtobusuna mindilər. Alxas Səidəni qaldığı evə qədər 

ötürüb geri qayıtdı. 

 

* * * * * 

Alxas aradabir Qarabağ əlillərinin yanına gedərdi. 

Bu insanlar vətənini sevən vətəndaşlardı. O vaxt 

Qarabağda müharibə gedirdi. Alxasla mühafizədə 

işləyən Şuşalı bir dostu  var idi. Bir dəfə Alxası 

evlərinə qonaq çağırdı. Alxas da dəvəti qəbul edib 

gəldi. Evlərində bir-iki qonaq da vardı. Salamlaşıb  

masa arxasında oturdular. Tanımadığı qonaqların 

içində bir hərbçi cavan oğlan da vardı. Bir az söhbət 

etdilər, məlum oldu ki, hərbçi oğlan leytenantdır, 

Qarabağda vuruşur. Daxilən zəngin, maraqlı və 

qabiliyyətli bir oğlan idi. Bir az söhbətdən, yeməkdən 

sonra Alxas sağollaşıb getdi. Aradan bir həftə kimi 

vaxt keçmişdi, Şuşalı oğlan zəng elədi ki, bəs o 

leytenant oğlan şəhid olub, gətiriblər. Alxasgil 

yığılışıb getdilər yas yerinə. Orada Alxasa  bir hadisə 

danışdılar: 

- Bu oğlanın istədiyi qız da hərbi hissədə qulluq 

edirmiş, snayper imiş. Hücum zamanı leytenantı 
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vururlar. Ermənilər istəyiblər ki, onun meyidini 

dəyişdirmək üçün döyüş meydanından  götürsünlər. 

Bu qız iki gün ac-susuz səngərdə  qalıb, meyidi 

qoruyub. Snayperlə 5-6 erməni öldürüb, onları 

meyidə yaxın buraxmayıb. Ermənilər görüblər ki, 

meyidi götürə bilmirlər, top mərmisi ilə qızı da 

vurublar. Qız sevgilisinin meyidini qorumaq üçün 

özünü fəda etmişdi. Amma bizimkilər qoymamışdılar 

ki, ermənilər onların meyitlərin götürsünlər.  

Yas mərasimi çox ağır idi, hamı şokda idi, bu 

qəhrəmanlığa, azəri qızının şücaətinə hamı heyran 

qalmışdı. Bir neçə gündən sonra Alxas Səidə ilə 

görüşəndə leytenant oğlanla qəhrəman sevgilisi 

barədə ona danışdı. Səidə çox təsirlənmişdi. 

Azərbaycan qızlarının belə fədakar məhəbbəti 

haqqında kitablardan çox oxusa da, həyatda ilk dəfə 

idi ki, gerçək bir nakam, amma tarixə yazılacaq 

sevginin və fədakarlığın şahidi olurdu. 

 

* * * * * 

Alxasgilın qrupunda Esmira adlı bir qız da 

oxuyurdu. Çox mərdimazar qız idi. Qız daim hamını 

acılayırdı. Bu xasiyyətinə görə qrupun uşaqları onu 
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sevmirdilər. Esmira bir dəfə Alxası da acılamışdı, bu 

da Alxasın çox acığına getmişdi. Özünə söz vermişdi 

ki, bunun acığını qızdan çıxaçaq. O gündən sonra 

başladı qızla dostluq etməyə, amma bu iş 

gözlədiyindən çətin oldu, qız ipə-sapa yatmırdı, 

qəribə xasiyyəti vardı, oğlan kimi idi. Alxas neyləsə 

də alınmırdı, aciz qalmışdı, amma hayıfını da çıxmaq 

istəyirdi. Qrup  yoldaşları da bu məsələdə ona 

köməklik edirdilər. Qıza deyirdilər ki, səndən ötrü 

ölür də. Bir dəfə Alxas həqiqi mənada çox hirsli idi, 

bir yandan da gözünə nə isə düşmüşdü, çıxara 

bilmirdi. Bu məqamda tərs kimi bu qız da hardansa 

gəlib çıxdı, ona yaxınlaşıb diqqətlə baxdı, sonra: 

- Alxas, mənə dedilər ki, guya məni sevirsən. 

Doğurdanmı məni çox sevirsən? 

Alxas qıza təccüblə baxıb, cavab verdi: 

- Hə, sevirəm, özü də çox. 

- Ona görə ağlayırsan? 

Alxas qızın bu axmaq sualına az qaldı ki, bərkdən 

gülsün, amma bir təhər dözüb, kədərlə: 

- Hə - dedi. 

Qız bir az dayanıb, sonra ciddi bir görkəmlə dedi 

: 
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- Mən razı. 

Alxas eşitdiklərinə inanmadı, amma Esmiradan 

hayıfını çıxa biləcəyinə də çox sevindi. Bir gün Səidə 

ilə görüşəndə bunları ona danışdı. Səidə xeyli 

güləndən sonra: 

- Bu qız yazıq deyilmi, oyun bitəndən sonra nə 

olacaq? 

- Heç nə, qız əməlli-başlı dərsini alacaq, uşaqların 

da canı bu zəhər dilli qızdan qurtaracaq. 

- Nə bilim, Alxas, yenə özün bilərsən, amma qız 

yazıqdı.   

Bu qız Alxasın yanında mələk, kənarda isə şeytan 

idi. Nə qədər sevgililərin arasını vurmuşdu, söz 

gəzdirirdi, qızların beynini doldururdu, oğlanlara özü 

ilişirdi ki, söz-söhbət yaransın. Alxas Esmira ilə bir 

həftə görüşdükdən sonra qıza dedi: 

- Bilirsən, Esi, bizimki alınmaz. Sənin bu pis 

xasiyyətlərin məni yordu, biz ayrılmalıyıq. Mən daha 

səni sevmirəm. 

Esmira eşitdiklərinə inanmırmış kimi key-key 

Alxasa baxırdı: 

- Bu necə olur? İndi mən uşaqlara nə deyərəm, 

hamısı mənə güləcək. 
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Alxas soyuq-soyuq ona baxıb: 

- Sən arasını vurduğun sevgililərə çox 

gülmüşdün, Esi, indi növbə onlarındı, bu sənə dərs 

olar. 

 

* * * * * 

Həyatda Alxasın ən çox qorxduğu şeylərdən biri 

yuxuları olub. Bəzən elə yuxular görür ki, səhər 

duranda deyir ki, bu gün öləcəm. Üç dəfə onu yuxuda 

ayağından ilan vurub, səhər duranda görüb ki, həmin 

ayağı ağrıyır, göynəyir, elə bil nə isə tutub, sıxıb, 

buraxıb. Birində atası, birində dayısı, birində nənəsi 

rəhmətə getmişdi. Bir dəfə yaxın dostunu yuxuda 

görür, sonra görür ki, ayağına ilan dolandı, amma 

sıxmadı, buraxdı. Alxas qan-tər içində yuxudan 

ayıldı, səhər saat 7-nin yarısı idi. Dostuna zəng elədi, 

səsini eşidəndə soruşdu: 

- Sabahın xeyir, dostum, necəsən, vəziyyət 

necədir? 

Dostu narazı bir səslə: 

- Nə olub sənə, səhər-səhər, nə xəbərdi, 

qoymursan yataq? 

- Səni yuxuda pis görmüşəm, hər şey yaxşıdırmı? 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

- Hə, qardaş, hər şey yaxşıdı, narahat olma. 

- Şükür-şükür, təki yaxşı olsun, amma sən yenə 

də ehtiyatlı ol. 

- Ə, sənin başın xarabdı, qoy yataq da. 

Həmin gün saat 11-də  dostu minir maşına, gedir 

qəzaya düşür, bunu ölü vəziyyətdə gətirərlər 

xəstəxanaya, nəfəsi yox imiş, göndərirlər morqa, orda 

ayılır. Alxas qəza xəbərini eşidən kimi, dostunun 

yerini öyrənib gəlir xəstəxanaya, dostunu tapır, hər 

ikisi bir-birinə dəli kimi baxırdılar. Alxas dedi: 

- Axı sənə xəbərdarlıq eləmişdim.Yuxuda ilan 

ayağımı tutsa da, sıxmayıb, buraxmışdı, sən qəzaya 

düşsən də həyata qayıtmısan. 

- Sənə fikir vermişəm, nə deyirsən, o da olur. Sən 

Nastardamussan? 

- Ola bilər.... 

 

* * * * * 

Alxas Sumqayıtda başqa yerlərdə də mühafizəçi 

işləmişdi – Kristal, Ferid adlanan barlarda. Onunla 

bərabər Əli, Orxan, Mahir, Ruslan, Rafik kimi 

mühafizəçi uşaqlar da işləyirdilər, əla dostlar idilər. 

Bir də İlqar adlı iş adamı Alxasa çox dəstək olurdu. 
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İnstitutda da dərslər öz qaydası ilə gedirdi. Vaxtaşırı 

Səidə ilə görüşüb, bərabər xeyli vaxt keçirirdilər, hər 

ikisi Flora Kərimovanın kasetlərini almışdılar. Bir də 

Flora xanım Alxasın anası Solmaz xanıma çox 

oxşadığına görə, bu sənətkar xanıma qarşı içində 

pərəstişkarlıqdan başqa daha isti hisslər vardı.  

1998-ci ildə Səidə institutu bitirdi, təyinatını 

Şamaxıya almışdı, çox sevinirdi ki, daha evimizdə 

qalacam, ata-anamı, ev camaatını hər gün görəcəm. 

Alxas da onun müəllim kimi diplom almasına çox 

sevinirdi, bərabər dəniz kənarına düşmüşdülər, xeyli 

gəzdilər, gələcək həyatları barədə xeyli söhbət etdilər. 

Alxas gözlərini ondan çəkə bilmirdi, elə bil birinci 

dəfə idi görürdü. Bu ağbəniz, qara-gur saçları 

çiyinlərinə tökülən, qara gülümsər gözlü, gülər üzlü, 

arıq, mütənasib bədənli, səmimi, mehriban və ağıllı 

qızı o qədər çox sevirdi ki, qarşıdakı bir ili ondan ayrı 

olacağını düşünmək belə istəmirdi. Səidə onun 

baxışlarını hiss etsə də büruzə vermirdi. Nəhayət 

Alxas dilləndi: 

- Səidə, bir yandan sevinirəm ki, rayona müəllimə 

kimi qayıdırsan, ailənizlə bir yerdə olacaqsan. Bir 

yandan da qarşıdakı bir ili səndən uzaqda necə 
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keçirəcəm, onu bilmirəm. 

- Elə danışdın ki, elə bil Şamaxı Bakıdan çox 

uzaqdı. İstirahət günləri nə zaman istəsən gələrsən də. 

- Hə, elədi, uzaq deyil, amma mənim işlərimi 

bilmək olmur, inşallah qismət olar tez-tez görüşərik, 

ilk fürsətdə anamı elçi göndərəcəm . 

- İnşallah, qismət Allahdan.  

- Amma indiyədək bilmədim də dəqiq  nəylə 

məşğulsan. 

Alxas sadəcə olaraq ona gülümsədi. 

- Hər kim olsam da səni çox sevirəm... 

Bir iki gün sonra Səidə Şamaxıya getdi, bir gün 

sonra rayon Təhsil şöbəsinə gəlib sənədlərini təqdim 

etdi. Onda Təhsil şöbəsinin müdürü Viktor müəllim 

idi. Viktor müəllim Şamaxının tanınmış 

ziyalılarından biri idi. Şamaxı RTŞ-nin Baba Nəsirov, 

Rumşah Göyçəyev, Eldar Məmmədov, Əmirpaşa 

Ələkbərov, Ağakərim Ömərov, Osmanov Anar kimi 

görkəmli nümayəndələri var.  Səidəni  Şamaxının 

Dəmirçi kəndindəki orta məktəbə rus dili müəlliməsi 

göndərdilər. Səidə kənddə dayısı Nəbi kişigildə 

qalırdı. Səidənin qardaşlarının adı Vaqif, Marif, Fariz, 

Bəhruzdur. Bacısının adı Yasəməndir. Marif Qarabağ 
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müharibəsində itkin düşüb, kəşfiyyatçı imiş, çox 

cəsarətli bir oğlan idi. O vaxtı atası Güloğlan kişi 

Ağdama hərbi hissəyə Marifi görməyə gələndə hərbi 

hissənin komandiri bu kişinin əsgərlik yoldaşı çıxır, 

görüşürlər. Komandir Güloğlan kişiyə deyir: 

- Ay Güloğlan, bu sənin oğlundu? Çox qoçaq və 

cəsarətlidi, çox qəhrəmanlıq eliyir. Bunlar 10 

nəfərdirlər, xüsusi kəşfiyyat dəstəsinin adamlarıdırlar, 

bunlar burda erməniləri yaman qırırlar, ermənilər 

başlarına pul da kəsiblər. Gör neyləyə bilərsən, bunu 

burdan apar.  

Güloğlan kişi polis əməkdaşı olub, Şamaxıda çox 

hörmətli kişi idi. Komandirin sözü ağlına batır, 

yaxınlaşır oğluna və deyir: 

- A bala, bəlkə səni burdan aparım? 

Marif təəccüblə atasına baxıb: 

- İstəyirsən ki, mənə ömür boyu satqın desinlər, 

məni barmaqla göstərsinlər? Ata, Qarabağı alaq, 

özüm qayıdacam. Bilirsən evimiz üçün necə 

darıxmışam, haqqını halal et. Kişi daha bir söz tapa 

bilmir, qayıdır evə. Bir müddət sonra Marifin itkin 

düşdüyünü eşidirlər. Kişi ölənə qədər deyirdi ki, 

gərək ona qulaq asmayaydım, onu götürüb gələydim. 
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Səidənin anası Dünyabəyim xanım deyərdi ki, mənim 

oğlum ölməz. Onlara dövlət tərəfindən  Marifə görə 

ev də verdilər. İndi o evdə Vaqifin ailəsi yaşayır. 

Marifin adını kiçik qardaşı Fariz öz oğluna qoyub. 

Səidə Şamaxıya gələndən 10-12 gün sonra Alxas 

da Şamaxıya gəldi, evlərində ata-anası onun gəlişinə 

çox sevinirdilər, çünki, işlə bağlı Alxas evlərinə gec-

gec gəlirdi. Axşam Alxas anasına yaxınlaşıb: 

- Ana, sənə deyəcəklərim var. 

- Buyur, oğlum, eşidirəm səni. 

- Ana, istəyirəm Səidəgilə elçi gedəsiniz.  

Anası sevincək onu qucaqlayıb öpdü: 

- Çox sevindim, ay oğul, səni şad xəbər olasan, 

axşam atanla da danışım, bu yaxınlarda elçi gedək. 

Alxas anasını öpüb dedi: 

- Sən hər şeyi həll edərsən. 

Əliqasım kişi iki il idi ki, yataqda idi, danışa 

bilməsə də, eşitdiyinə görə Soltannisə xanım hər bir 

işini onunla məsləhət eliyərdi. O da əl işarələri ilə 

cavab verirdi. Soltannisə xanım onun əl ilə da-

nışıqlarını gözəl anlayırdı. Axşam Soltannisə xanım 

Alxasın dediklərini ona danışdı.  

Alxas evə gələndə anası onu qapıda qarşılayıb: 
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- Atanla danışdım, dedi ki, soraqlaşın 

kimlərdəndir, gedək. 

Alxas anasını öpüb: 

- Çox sağ ol, mən atama onların ailəsi haqqında 

məlumat verərəm - dedi. 

Alxas əllərini yuyub otağa keçdi, atası yataqda 

oturmuşdu, sıxıla-sıxıla: 

- Anam dedi ki, qızgilin ailəsini tanımaq 

istəyirsən. 

Atası əl işarələri ilə: 

- Hə, oğlum, bir bilək görək kimlərdəndirlər. 

Alxas Səidəgilin ailəsi haqqında yetəri qədər 

məlumat verdi. Atası əl işarələri ilə: 

- Tanıdım, ay oğul, Güloğlan kişigil hörmətli 

ailədirlər. Məhərrəm kişini də yaxşı tanıyıram. Anan 

da onları yaxşı tanıyır, qohumu Nadir müəllim elə 

mən işlədiyim trestin müdiridir.  

Soltannisə xanım mətbəxdən gəlib: 

- Solmaz xanımgilə də xəbər verək, gəlsinlər 

elçiliyə bərabər gedək. 

Axşam Alxas öz otağına keçib Səidəyə zəng 

elədi, anasıgilin elçi gələcəyini söylədi. 

Bir neçə gün sonra Solmaz xanımla Kazım kişi də 
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gəldilər. Qohum-əqrəba ilə də danışıb, getdilər 

elçiliyə. Qısa bir tanışlıqdan sonra niyə gəldiklərini 

söylədilər. Qız evi: 

- Biz bir az fikirləşək, sizi bir az yaxından tanıyaq 

sonar – dedi. 

Qız evi bir az da təəccüb etmişdi ki, bəyin iki 

anası, iki atası var, sonra məsələnin nə yerdə 

olduğunu bildilər. Bu gedişlə Alxasın valideyinləri 

düz üç dəfə elçi getdilər, qızı üçünçü dəfə verdilər. 

Sonra da qərara gəldilər ki, avqustun 2-də nişan 

olsun. İş elə gətirdi ki, avqustun 2-də, nişan günü 

Alxas işlə əlaqədar Gürcüstana getməli oldu. Alxasgil 

Gürcüstanla sərhəddəki Qırmızı körpüyə çatanda 

xalası oğlu ona  zəng edib dedi ki, bəs gözün aydın, 

nişanlandın.  

Qırmızı Körpü, və ya Sınıq körpü, Qazax 

rayonunda Gürcüstan ilə sərhəddə olan və əski karvan 

yolunda, Xram çayı üzərindən keçən körpüdür. 

Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində yerləşən 

Qırmızı Körpüdə nəzarət-keçid məntəqəsi var. 

Azərbaycanın orta əsrə aid olan nadir memarlıq 

incilərindən biridir. Xüsusi ad tikintidə istifadə 

olunmuş qırmızı daş üçün verilib. "Sınıq körpü" adı 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qazax_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazax_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
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isə çay axınının 95 m aşağısında olan daha qədim 

körpünün xarabalarından gəlir. Qırmızı körpü XII əsr 

Azərbaycan memarları tərəfindən 

salınmışdır. Körpünün uzunluğu 175 metrdir və 4 

aşırımdan ibarətdir. Sahil bölümlərinin içərisində iri 

karvansaraların olması körpünün karvan marşrutunda 

böyük əhəmiyyət daşıdığını və onun həm də öz 

ətrafında mühüm ticarət qovşaqlarından birini təşkil 

etdiyini göstərir. 

Orta əsrlərdə bu körpü nəinki təkcə bu iki ölkəni, 

eləcə də Avropa və Asiyanı, bütün Yaxın Şərq 

ölkələrini birləşdirirmiş, Çin səddindən başlayaraq 

«İpək yolu» adlanan yol həmin bu körpüdən keçirmiş. 

Körpü XII əsrdə Atabəy hökmdarı Məhəmməd Cahan 

Pəhləvanın göstərişi ilə inşa edilib. 

Körpünün iç və çöl divarlarında ərəb əlifbası ilə 

yazılmış kitabələr var. Körpünün Gürcüstan tərəfdə 

keçidinin yaxınlığında minarə də olub. Sonradan 

həmin minarə məhv edilib. Körpünün üzərindəki 

kitabələrin əksəriyyəti də gürcülər tərəfindən 

pozulub.  Məqsəd gürcülərin körpünü 

özününküləşdirmək istəyi olub. Minarənin mövcud 

olması və körpünün üzərindəki ərəb əlifbası ilə 
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yazılmış kitabələr onun Azərbaycan mədəniyyətinin 

və tarixinin bir parçası olduğunu bir daha sübuta 

yetirir. 

Alxas sevindiyindən bilmirdi ki, neyləsin. 

Yanındakı dostu ona baxıb: 

- Qardaş nə xəbərdi, üzün-gözün gülür? 

- Bu gün nişanlandım, xala oğlu onu deyirdi. 

- Desənə, şirinlik yeyəcəyik. 

- Hələ bir Tiflisə çataq, əlbəttə ki, qeyd edərik. 

O gün axşam işdən sonra Alxas dostlarına 

Tiflisdə  yüngül qonaqlıq da verdi.  

Alxas Gürcüstandan qayıdandan sonra Səidəgilə 

gedib nişana gələ bilmədiyi üçün üzr istədi. Bir iki 

gün sonra Alxas Bakıya qayıtdı. Həm işə getməli idi, 

həm də sentyabrdan dərslər başlayırdı. 

 

* * * * * 

Bir dəfə Alxasgil bir məşhur müğənnini 

qoruyurdular. Müğənni oğlan onlara bildirdi:                                                               

- Bilirsiniz, uşaqlar, mən harada oxusam, konsert 

versəm məni bir manyak təqib edir. Konsertə gəlir, 

şəkillərimi çəkir, sonra onları mənə yollayır. Xahiş 

edirəm o şəxsi tapasınız. 
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Alxas müğəniyyə dedi ki, sən bir o şəkilləri mənə 

göstər. Oğlanın yanındakı köməkçisi şəkilləri Alxasa 

verdi. Alxas şəkillərə diqqətlə baxdıqdan sonra 

yoldaşlarına dedi: 

- Uşaqlar diqqətlə baxın, şəkillərin hamısı 

kiminsə çiyninin üstündən çəkilib. 

Konsert "Eldorado" diskotekasında idi, Alxasgil 

rəqs edənlərə qarışdılar və şəkil çəkənlərə diqqət 

yetirdilər. Alxas özü də peşəkar olduğu üçün heç nə 

gözündən qaçmırdı. Qısa bir müddətdə həmin insanı 

tutdular. Bu qız  sarışın, balacaboy birisi idi . Qız  bir 

oğlanla rəqs edirdi, oğlanın boynunu qucaqlayıb, 

onun çiyni üstündən telefonla çəkiliş aparırdı. 

Alxasgil qıza yaxınlaşıb kənara çəkdilər: 

- Ay qız nəyə görə çəkiliş edirsən? 

- Sənə nə... 

Qız gördü kı, qabağındaki insanlar çox ciddi 

insanlardı, sakit səslə: 

- Onu çox sevirəm, mənim olmalıdır.  Ya onu, ya 

da özümü öldürəcəm. 

Qız başladı ağlamağa. Bu vaxt müğənni oğlan da 

ifasını qurtarıb Alxasgilə yaxınlaşdı. Qıza baxıb niyə 

onu təqib etdiyini, çəkiliş apardığını, sonra da ona 
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göndərdiyini soruşdu. Qız oğlana baxıb dedi: 

- Bunlar getsinlər, sonra danışaq. 

Müğənninin xahişindən sonra cangüdənlər 

aralandılar. Alxas isə qaldı öz yerində. Qız elə zülüm-

zülüm ağlıyırdı ki, müğənni oğlan Alxasa baxıb, 

təşəkkürünü bildirdi: 

- Alxas, çox sağ olun, qalanını özüm həll edərəm. 

Sonralar Alxas o müğənni ilə rastlaşanda öyrəndi 

ki, o qızla yaxşı dost olublar. 

 Bir dəfə də Alxasgili bir xanım sifariş etmişdi, 

dedi ki, ərimi güdmək lazımdır. Evə gec gəlir. Çox 

vaxt bir neçə günlük itib –batır. Alxasgil işə 

başladılar, kişi bir cavan qızla görüşürdü. Bunu onun 

xanımına bildirmək istəmədilər. Yoldaşları Alxasa 

dedilər: 

- Hə, Alxas, bu qız sənlikdi, xanımı bilməmiş 

bunu bu kişidən ayırmaq lazımdır. 

Alxas qız psixaloiyasın yaxşı bildiyi üçün, işin 

uğuru onun baçarığından asılı idi. Alxas əməlli-başlı 

bəzəndi. Bir az onları güddülər, qız kişidən 

ayrılandan sonra Alxas qıza yaxınlaşdı, özünü tanıtdı 

və dedi: 

- Sənin evinin yerini də  bilirlər. Neçə müddətdi 
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səni güdürük. Məni yollayıblar ki, səni aradan 

götürəm, amma mən sənə vuruldum, çox gözəl 

qızsan.  

Bir neçə görüşdən sonra, qız Alxası seçdi, kişidən 

ayrıldı. Alxas kişi ilə görüşüb dedi ki, bəs mən qızın 

keçmiş sevgilisiyəm, ya qızı almalısan, ya da səni 

öldürəcəm. Kişi qorxdu, Alxasa xeyli pul təklif etdi, 

Alxas da pulu götürüb aralandı, sonra qızla da 

görüşmədi, qız üçün yoxa çıxdı. Bu da onun 

karyerasında ən sakit və uğurlu iş oldu. 

Bəzən də artistlik qabiliyyəti köməyinə çatırdı. 

Alxasın bir dostu vardı, həm imkanlı, həm də əliaçıq 

insan  idi. Alxasgilin harada işlədiklərini bilmirdi, 

amma, onlara  çox işlərdə köməklik  etmişdi. Oğlanın 

atası vəzifəli bir insan idi. həm də imkansız iki ailəyə 

də köməklik edirdi, kasıb ailənin uşaqlarına dəstək 

olurdu. Oğlan çox romantik idi, həmişə deyərdi ki, 

bircə arzum var:- sevgilimi banditlərdən 

qurtarmaq.Alxas da uşaqlarla sözü bir yerə qoydular 

ki, gəlin bunun sevgilisinə sataşaq. Alxasgil maska 

taxdılar, bunlar parka  gəzməyə gedəndə axşam üstü 

qabaqlarını kəsdilər. Oğlan bir az qorxdu, amma 

özünü tez topladı. Alxas qabağa keçib dedi: 
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- Ə, bu qız bizim xoşumuza gəlir, ver bizə, bir az 

əylənək. 

Oğlan bərk hirsləndi, Alxası vurdu, amma zərbəsi 

də tutarlı idi ha. Bunlar da guya qorxdular, qaçdılar. 

Səhərisi gün dostlar bir yerə yığışanda oğlan dünənki 

hadisəni elə həvəslə danışırdı ki, elə bil çox böyük 

qəhrəmanlıq eləmişdi. Dünyanın ən xoşbəxt adamı 

idi. Zərbəsi Alxasın yadına düşəndə, az qalırdı ki, 

durub onu döysün. Bir az da basıb bağlayırdı ki, guya 

Alxası vurandan sonra o birilərini də döyüb. Amma 

onun arzusunu yerinə yetirdiklərinə görə dostlar 

özlərindən çox razı idilər. 

Dərəbəylik vaxtları idi. Alxasgili çox vaxt kimi 

isə müşaiyət etməyə yollayırdılar ki, bu adam getdiyi 

yerə salamat çatsın. Adətən rəsmi bir yer olanda 

mühafizəçilər də rəsmi geyimdə olurdular, amma 

kimisə güdəndə, müşaiyət edəndə sərbəst geyimdə, 

idman geyimində olurlar.  

Alxas həmişə küçədə dilənçilərə, qoca rus 

qadınlardan pul verərdi. Bir dəfə təyin olunmuş 

ünvana qızıl aparanları müşaiyət edəndə gördü ki, bir 

dilənçi durub, yaxınlaşdı, pulu verəndə gördü ki, bu 

dilənçi deyil, bunları güdür. Alxas ona diqqətlə 
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baxanda gördü ki, saçları səliqəli, üzü təmizdi, gözləri 

ora-bura qaçırdı. Adətən dilənçilər adamın üzünə 

baxırlar, həm də saçları təmiz olmur.Tez ratsiya ilə 

xəbər elədi, gəlib onu tutdular. O adam Alxasgili 

video ilə çəkirmiş. 

 

 

                                     * * * * * 

Sentyabrdan Səidə Dəmirçi kəndində şəhid Saleh 

Heydərov adına orta məktəbdə rus dili müəlliməsi 

kimi işə başladı. Kollektivdə müəllimlərin hamısı 

yaşlı idi, gənc kadr təkcə Səidə idi. Ona 18 saat dərs 

yükü vermişdilər. Kənd ucqar kənd olduğu üçün gənc 

müəllimlər bu məktəbə gəlmirdilər. O vaxt məktəbin 

direktoru Rəsul müəllim idi. Hal-hazırda həmin 

məktəbin  direktoru Şahmar müəllimdir, vaxtı ilə 

Səidənin şagirdi olub. Şəhid S.Heydərovun qardaşı 

Novruz müəllim məktəbdə fizika-riyaziyyat 

müəllimidir. Məktəbdə Mürsəl, Məcid, Əli, Məmməd 

müəllimlər kimi savadlı müəllimlər var idi. Kollektiv 

ümumilikdə çox savadlı idi. Səidə həm müəllimlərlə, 

həm də uşaqlarla çox tez ünsiyyət qurdu, çalışırdı ki, 

şagirdlərinə mümkün qədər çox şey öyrətsin, dərsdən 
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sonra da qalıb uşaqlara təmənnasız dərs keçirdi. Bir 

neçə tələbəsi yüksək nəticələr əldə edib 

universitetlərə qəbul olublar. Uşaqlar sinifdə bir-birilə 

xəlbət bir söz danışanda tat dilində danışırdılar, Səidə 

də başa düşmürdü, uşaqlara deyirdi ki, məni də başa 

salın görüm nədən danışırsınız. Səidəyə həm kənddə, 

həm də məktəbdə çox hörmət bəsləyirdilər. Dəmirçi 

kəndində  bir palçıq vulkanı var, xalq içində  adına 

"Bulbula" deyirlər. Dərs dediyi uşaqları ora 

ekskursiyaya aparardı. Məktəbin balaca bir akt zalı 

vardı, bayramlarda Səidə şagirdlərlə birlikdə burada 

tədbirlər təşkil edirdi.  

O vaxtlar Səidənin bir xatirə dəftəri var idi, 

axşamlar ora təəssüratlarını, Alxasla bağlı xatirələrini 

və arzularını yazardı:- Bir sevgilim var uzaqda, üzünü 

görə bilmədiyim, səsini duya bilmədiyim. Bir 

sevgilim var uzaqda əlini tuta bilmədiyim,  toxuna 

bilmədiyim. Amma gün gələr sevgilim mənə 

dünəndən yaxın olar... Səidə cismən Dəmirçi 

kəndində olsa da ürəyi, fikri, düşüncəsi daim Alxasla 

olurdu. Hər gecə onun xəyalı ilə söhbət edirdi. 

 

  Otaq səssiz və sakit, 
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  Xəyallarım, bir də mən. 

  Bir də sənin xəyalın, 

  Danışırıq, sən və mən. 

 

Səidə yazırdı: 

- Təklik bir ümiddir, paylaşa bilməməkdir, onun 

xəyalı ilə ovunmaqdır. Axşam olur, qəlbim üşüyür, 

sən yanımda yoxsan, qəlbimə bahar gəlmir, könül 

bağçamda  güllər açmır. Amma sənin həsrətinlə 

yaşamaq da gözəldir, bir məsəldə deyildiyi kimi, 

"Sonunda vüsal varsa özləmək də gözəldir." Hər gecə 

səni düşünərək yuxuya gedirəm, bəlkə yuxularıma 

gələrsən deyə. Bilirsən, hələ səninlə tamamlanmamış 

çox söhbətlərimiz var. Yanımda olacağın günü səbir-

sizliklə gözləyirəm, gözlərinə baxa-baxa sevgimizdən 

danışmaq istəyirəm.  

    Səidə aradabir gəlib Soltannisə xanıma ev 

işlərində kömək eliyirdi. Bu evdə hər şey ona Alxası 

xatırladırdı, bu evdə O, içindəki həsrəti bir az 

sakitləşdirə bilirdi.  

 

* * * * * 

Alxas Bakıya gələndən sonra şəhər ona bomboş 
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görünürdü, Səidənin burdakı yoxluğu bu şəhəri Alxas 

üçün dözülməz eləmişdi. Nə qədər dərsləri, işləri 

başını qatsa da axşamları, gecələri çəkilməz idi. O da 

öz özünə Səidənin xəyalı ilə danışırdı: 

 

  Xəyalınla söhbətim, 

  Yeganə təskinliyim. 

  Həsrətli bir ürəyəm, 

  Əriyirəm səssiz və sakit. 

 

- Səidə, hər gün səni düşünürəm, uzaq da olsan 

hər gün mənimləsən, səni dəlilər kimi sevdim, sevgim 

qəlbimə sığmaz oldu, sənlə dolu amma sənsiz 

günlərim keçmək bilmir. Bu bir ili bu şəhərdə necə 

keçirəcəm, düşünməsi belə ağırdı.  

Bakıya gələndən sonra Səidə ilə danışmaq daha 

mümkün deyildi, kənddə ancaq ev telefonu var idi, 

ona da zəng edəndə ev camaatı cavab verirdi. Alxas 

bir il ərzində gizli işlərlə əlaqədar bir neçə dəfə 

Şamaxıya gəlmişdi, amma bu barədə Səidəyə heç nə 

deməmişdi. Bir dəfə təsadüfən  Şamaxıda küçədə 

Səidə ilə anasını görmüşdü, onlar Alxası 

görməmişdilər, onda da işinə görə yaxınlaşa 
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bilməmişdi. Səidə ilə bir iki dəfə ancaq bayramlarda 

görüşə bilmişdi, onda da tək qala bilmədikləri üçün 

söhbət edə bilməmişdi. 
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* * * * * 

Bir dəfə Alxasgil bir ailəni qoruyurdular. Sifarişçi 

bildirmişdi ki, ailə üzviləri bu barədə bilməsinlər. 

İstəmirdi ki, ailədə artıq söhbət olsun. Evin 

qabağında, mərkəzdə Alxas olmalı idi. Alxas 

fikirləşdi ki, ən yaxşısı mən dilənçi rolunda olum. Bu 

rol Alxasa düşərli oldu, həmin gün 12 man. 30 qəp. 

pul da yığdı. Hətta bir arvad əlindəki dönər qalığını 

ona verdi ki, al ye, Alxas da yedi. Açığı havayı pul 

Alxasın xoşuna gəlmişdi. Alxas o qədər peşəkar idi 

ki, hansı rola girsə hamını aldadıb inandıra bilirdi. Pul 

verənlərdən biri də müğənni Əlikram Bayramov idi. 

Alxas onu görəndə onun qabağına qaçıb "Ay 

işığında" mahnısını oxudu. O da gülümsəyib ona bir 

manat pul verdi. Həmin evin giriş qapısına kim gəlir-

disə Alxas qaçırdı onun qabağına ki, baxsın, görsün 

kimdi. Bəziləri onu görəndə deyirdilər: 

- Cavan, sağlam oğlansan, boy-buxunundan 

utanmırsan, get özünə iş tap da. 

O həyətdə böyük bir zibillik var idi. Alxas 

aradabir o zibillikdə eşələnirdi, bir neçə əşya da 

tapmışdı. Gümüş qab, telefon, pul. Bir qoca arvad 

onu evinə aparıb yedizdirmək istəyirdi, arvad çox dil 
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tökdü, Alxas razı olmadı, getsəydi bina nəzarətsiz 

qalardı. Sonda arvad yeməyi həyətə gətirdi. 

Axşam üstü məhləyə bir dilənçi gəldi, Alxasa  

baxdı dedi: 

- Sən kimsən, hardansan, səni tanımadım, burada 

dilənmə. 

Alxas güc-bəla onu başından rədd elədi, dilənçi 

getdi və üç nəfərlə qayıtdı. Bunlardan biri Alxasa 

baxıb yekə-yekə dedi: 

- Burdan get, bura sənin yerin deyil, bunun 

yeridir. Burada dilənmək istəyirsənsə, qal, işlə, amma 

pul ödə. 

Alxas üçün onları döymək problem  deyildi, 

amma iş başında idi, dava salsa diqqət çəkə bilərdi. 

Sağa-sola baxdı, gördü ki, həyətdə ağsaqqallar oturub 

nərd oynayırlar. Tez qaçdı onların yanına ki, əmilər, 

qoymayın, məni döymək istəyirlər. Bir az da ağladı, 

yalvardı, hətta bir kişinin qolundan da yapışdı. Bu 

rolda Alxası müsabiqəyə göndərsəydilər, yəqin ki, 

Oskar da alardı. Ağsaqqlardan biri qalxıb onları 

qovdu. 

Alxas o həyətdə iki gün oldu, iş yoldaşları da 

kənarda baxırdılar, onu sığortalayırdılar. Alxasın 
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sayəsində bu tapşırıq çox yaxşı başa çatmışdı.  

Sonralar Alxas həmin dilənçini metroda gördü və 

yaxınlaşdı: 

- Məni tanıdın? 

- Yox. 

Yazıq dilənçi Alxası hardan tanıya bilərdi ki. O 

həyətdə dilənəndə Alxasın əynində köhnə, kaşmir 

palto, altında rəngi bilinməyən sviter, başında tozlu 

papaq vardı. Alxas o paltarın üstünə bir az araq, bir az 

da sidik tökür, bir az da balıq konservi yaxırdı. Ona 

görə də onun üstündən dəhşət iy gəlirdi. Yanından 

keçən iydən dəli olurdu. İndi isə rəsmi geyimdə idi. 

 

* * * * * 

Beşinci kursun axırları idi, may ayına xas olan 

gözəl və xoş bir hava vardı, qrup yoldaşları qərara 

gəldilər ki, yığışıb Qubaya yeyib- içməyə getsinlər. 

Bir müəllimləri də bunlara qoşuldu, avtobus tutdular, 

gəldilər Qubaya, maşından düşdülər. Ətraf mənzərə o 

qədər gözəl idi ki, baxmaqla doymaq olmurdu. 

Müəllim ətrafa gözü dolusu baxdı: 

- Nə ölməli yerdir. 

Uşaqlar ikibir-üçbir dağıldılar meşəyə, müəllim 
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də bulağa tərəf getdi. Hardasa bir saata yaxın 

gəzdilər, dolaşdılar, sonra yığışdılar bir yerə ki, 

yemək yesinlər. Uşaqlardan biri ətrafa baxıb: 

- Uşaqlar bəs müəllim hanı ? 

Nə qədər səslədilərsə də, müəllimdən səs 

gəlmədi. Ayağa qalxıb müəllimi axtarmaq üçün hərə 

bir tərəfə dağılışdı. Uşaqlar onu bulağın yanında 

tapdılar, yıxılıb qalmışdı, tərpənmirdi. Yaxınlaşdılar, 

silkələdilər, amma müəllim ölmüşdü. Alxas onun 

cənazəsini qucağında  gətirdi, avtobusun arxa 

oturacağına uzatdılar. Uşaqlar çox qorxmuşdular, heç 

kimin yemək yadına da düşmürdü, tələm-tələsik 

maşına minib geri qayıtdılar. Müəllimin cənazəsini 

Bakıdakı evinə gətirdilər, ailəsinə verdilər, olanları 

danışdılar. Ailəsinin dediyinə görə ürəyi xəstə imiş, 

bir az daha oturub, üzr istəyib çıxdılar. 

 

* * * * * 

1999-cu ilin yayında Alxas Futurologiya 

institutunun Beynəlxalq hüquq fakultəsinin İnterpol 

və Beynəlxalq əlaqələr ixtisasını qırmızı diplomla 

bitirdi. Ona 20-yə yaxın sual vermişdilər, cavabla-

rından da çox razı qalmışdılar.Ona Azərbaycan 
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Pedaqoji Akademiyasının Beynəlxalq Hüquq ixtisası 

üzrə bakalavr adı verildi. 

İnstitutu bitirdikdən sonra Alxas Şamaxıya 

qayıtdı. Amma ixtisasına görə iş tapa bilmədi, hara 

getdisə pul istədilər. Artıq evlənmək barədə 

düşünürdü, bunun üçün isə pul lazım idi. Bir müddət 

kafe-çayxana işlətdi. Bir-iki ay sonra, 2000-ci ilin 

əvvəllərində Alxas Şamaxı Azpetrolda mühafizəçi 

işinə girdi.  

O vaxt Azpetrolun Bakıda, dəniz kənarında 

terminalı tikilirdi, Alxası yaxşı işçi kimi yolladılar 

ora. Alxas orda yaxşı işlədi, bir neçə oğurluqlar tutdu. 

Bir dəfə Alxas terminalda bahalı saat da  tapmışdı, 

apardı təhvil verdi, ona 50$ mükafat da  verdilər. Bir 

müddət sonra yenə Şamaxıya qayıtdı. 

Alxas işdən sonra, ya da bazar günləri stadionda 

qaçırdı, məşq eləyirdi. O zamanlar Alxas karate 

məşqləri keçirdi. Bu arada Səidə ilə bir-iki dəfə ancaq 

görüşə bilmişdi. İşləri bir az yoluna düşdüyünə görə 

anasına dedi: 

- Hə, ana, daha işlərim yoluna düşüb, toy eləmək 

istəyirəm.  

- Nə yaxşı, ay oğul, mən atanla da danışım görək 
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nə deyir. 

Anası ilə atası bir xeyli məsləhət-məşvərət 

edəndən sonra atası əl işarələri ilə dedi: 

- Oğlum, biz ananla belə qərara gəldik ki, yazda 

toyunuzu edək, bunu bir də atan Kazımla, Solmaz 

xanımla məsləhət edək görək onlar nə deyir. 

Alxas toyun belə tez olacağından xeyli 

sevinmişdi. Axşam zəng eləyib söhbəti Səidəyə də 

dedi. Səidə də sevincək: 

- Nə yaxşı, Alxas, mən də sentyabrdan 

Şamaxıdakı Soltan Məcid Qənizadə adına 1 saylı orta 

məktədə rus dili müəlliməsi işləyəcəm. O məktəbin 

direktoru Süleyman müəllim atamla dostdur (Hal-

hazırda Səidə xanım o məktəbdə rus dili müəlliməsi 

işləyir. Məktəbin indiki direktoru Rüstəmova Dilarə 

xanımdır. Məktəbin savadlı və ziyalı kollektivi var. 

Şamaxı təhsilində 1 saylı orta məktəb nümunəvi 

məktəbdir. Elşən, Fəridə, İlahə, Şura, Sevinc, 

Məsməxanım, Nəsibə, Gülnaz, Natəvan, Ülviyyə, 

Yaşar kimi savadlı müəllimləri var.)  

- Hə, bu lap yaxşı oldu, Səidə, çox sevindim. 

Evdə artıq hər şey həll olunmuşdu, toy danışığına 

Kazım kişi, Soltannisə xanım, Solmaz xanım və 
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Alxasın xalası oğlu Asim getdilər. Alxas işdən icazə 

ala bilmədiyinə görə toyu 2000-ci il martın 19-na, 

Alxasın ad gününə salmışdılar. Hər iki ailə razılaş-

dılar ki, toy bir yerdə olsun. Səidənin valideyinləri 

çox səmimi, anlayışılı və alicənab insanlardı. Onlar 

oğlan evinə heç nəyi irad tutmadılar. Toy da çox şən 

keçdi, hər şey öz qaydasında idi. Bəy maşınını 

Alxasın sinif yoldaşı Seymur sürürdü, maşını da 099 

idi. O vaxtlar 099 yeni çıxmışdı deyə ən üstün maşın 

sayılırdı. Seymurun ailəsi də toya gəlmişdi, Alxas 

Seymurun qızına kiçik bir hədiyyə də almışdı, qıza 

demişdi: 

- Bax, qızım, əmi sənə hədiyyə alıb, aparıb 

qoyarsan cehizinin üstünə. Cehizinin birinci 

hədiyyəsi məndən olsun. 

Kiçik qız hədiyyə aldığına görə çox sevinmişdi. 

Seymur da Alxasa təşəkkür edib, zarafatla: 

- Əmisi, qızımın toyunda ən böyük hədiyyəni də 

sən alarsan- demişdi. 

Alxasla Səidə evlərinin həyətində maşından 

düşəndə atası Kazım kişi onların ayaqlarının altında 

qoyun kəsdi, anası da qoyunun qanından azca 

Səidənin alnına çəkdi. Sonra onlar evə qalxdılar, içəri 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

keçəndə gördülər ki, Əliqasım kişi dikəlib yataqda 

oturub. Kişi xeyli vaxt idi ki, xəstələnmişdi, dili də 

tutulmuşdu. Kişi çox sevinirdi, elə bil üzündə bir işıq 

vardı, evinə gəlin gəlmişdi deyə çox xoşbəxt 

görünürdü. Alxasla Səidə yaxınlaşıb onun yanında 

oturdular, Alxas onu qucaqlayıb öpdü, kişi onların hər 

ikisini öpüb ağladı. 

Alxasla Səidə çox xoşbəxt idilər, uzun illərin 

qarşılıqlı sevgisi ailə qurmaqla davam edirdi. Hələ də 

inana bilmirdilər ki, bu illərin ayrılığı, həsrəti sona 

çatıb. 

Toyun sabahı günü Alxas nişan üzüyünü itirdi, 

çox pərt olmuşdu. Səidə ona heç nə deməsə də 

sonralar pul toplayıb o üzüyün eynisini Alxasa aldı. 

Onların toyundan sonra Alxasın yanındakı dostu 

Taryellə Səidənin yanındakı rəfiqəsi Aytən 

evləndilər. Sonralar demişdilər ki, bizim 

evlənməyimizə siz səbəbkar oldunuz. 

Səidə Şamaxıya gələndən sonra məktəbin 

uşaqları onun dalınca gəlmişdilər ki, Səidə müəllimə 

qayıtsın, yenə bizə dərs desin, çünki uşaqlarla çox isti 

münasibəti var idi. 

Toydan bir az sonra onlara təklif etdilər ki, 
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Türkiyəyə işləməyə getsinlər, Səidə rus dili 

müəlliməsi işləyər, Alxas da məşqçi. Amma Alxasın 

işlərinə görə gedə bilmədilər. 

Azpetrolda üç savadlı oğlan işləyirdi: Nofəl, 

Elşən və Alxas. Nofəl Səmədov indi Azpetrolun 

regional rəisidir. Elşən Məmmədov isə indi Torpaq 

şöbəsində vəzifədə işləyir. Orada belə bir qayda-

qanun var idi – iş prosesində səhv edəndə, o işçini 

başqa rayonlara işə göndərirdilər. Alxas ora işə 

göütrüləndə rəisə demişdi ki, mən evliyəm, xahiş 

edirəm məni başqa rayonlara  göndərməyin. Razılaş-

dılar bir şərtlə ki, işdə səhvi olsa gedəcək. Azpetrolda 

Zvezdilin adında bir rus var idi, elə ilk gündən onunla 

Alxasın sözü tutmurdu. Bir gün Alxas mühafizədə idi, 

bir maşın gəlib dayandı, içindən bir rus düşdü, gəldi. 

Alxas buna dedi: 

- Siz kimsiniz, hara gedirsiniz? 

- Mən Zvezdilinəm. 

- Nə olsun ki, sözünü de, sən kimsən? 

Zvezdilin cibindən vəsiqəsini çıxardı: 

- Mən sənin rəis müavininəm. 

- Çox gözəl, amma siz gəlməmişdən mənə 

məlumat verməmişdilər ki, siz gəlirsiniz. Bir də ki, 
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qaydalara görə, Siz özünüzü təqdim etməliydiniz. 

Təlimatla əlaqədar Sizi tanımadığıma görə sax-

lamışam.  

Bu söhbətdən sonra Alxasla Zvezdilinin 

münasibətləri daha da pisləşdi. 

Alxasın öz işində heç bir səhvi yox idi, bir neçə 

dəfə oğurluq da tutmuşdu, mükafatını da alırdı. Bu 

rus Alxasa dirəndi ki, sən də başqa rayonlara işə 

getməlisən. Alxas rusun üzünə baxıb: 

- Mənim səhvim yoxdu axı. 

- Nə istiyirsən de, amma sən getməlisən. 

Azpetrol mühafizənin rəisi Gennadi idi, Gena 

deyirdilər, Bakıda baş ofisdə olurdu. Alxas Bakıya 

Gennadiyə zəng elədi ki, bəs mənim heç bir səhvim 

yoxdu, amma məni başqa rayona göndərirlər. O da 

dedi ki, yaxşı, sən getmə. Bununla da Zvezdilinin 

Alxasla gizli münaqişəsi təzədən qızışdı. Aradan iki 

gün keçmiş Alxası çağırdı: 

- Gena bilir, sən bir həftəliyə Kürdəmirə 

getməlisən. 

Alxas daha söhbəti uzatmadı, çünki, mənası yox 

idi: 

- Hə, yaxşı, bir həftəliyə gedərəm, söz uzanmasın. 
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- Alxas, mən rəis müaviniyəm, sən adi 

mühafizəçi, mənə cavab qaytarma. 

Səhərisi gün Alxas getdi Kürdəmirə işləməyə. 

Zvezdilin ordakı uşaqlara demişdi ki, kim Alxasın 

səhvini tutsa, ona mükafat verəcəm, vəzifəsini 

artıracam. Alxasın bəxtindən ordakı müdir tanış çıxdı, 

Alxasın qrup yoldaşının qardaşı idi. O Alxasa dedi: 

- Qardaş burda vəziyyət belədi,sən burda ya 

cərimələnəcəksən, ya da işi elə quracaqlar ki, səni 

işdən çıxarsınlar.   

Alxas vəziyyəti başa düşdüyü üçün yaxşı işlədi, 

1-2 oğurluq tutdu. Sonra da ərizəsini yazıb işdən 

çıxdı. Zvezdilin Alxasın maaşını gətirəndə Alxas ona 

dedi: 

- Zvezdilin, sən yaxşı adam deyilsən, şərəf, 

ləyaqət nədir, bilmirsən.    

Sonra Alxasın dalınca iki dəfə gəldilər ki, nə 

səbəbə işdən çıxmısan, o da açıqlama vermədi.   

Bir müddət sonra etdiyi haqsızlıqlara görə 

Zvezdilini işdən çıxardılar. Onun azərbaycanlıları 

görməyə gözü yox idi. Sonralar Alxas onun dalınca 

Bakıya getdi ki, döyüb hayıfını çıxsın, tapa bilmədi, 

yerini demədilər. Sonra qayıtdı Şamaxıya. Başladı iş 
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axtarmağa.            

Bir-iki ay sonra Alxas Şamaxı Olimpiya 

Mərkəzində mühafizəçi kimi işə düzəldi. Direktor 

İlqar Əfəndiyev təmənnasız olaraq Alxası işlə təmin 

etdi. İlqar müəllimin oğlu İsmayıl onun tələbəsi olub. 

Alxasın məhlədə Abbas adında bir dostu var idi, 

həmişə çörək yeyəndə masanın  üstündəki çörək 

qırıntılarını yığıb tökürdü qaba. Bir dəfə Alxas ondan 

soruşdu: 

- Qardaş, sən niyə belə eləyirsən? 

- Bilirsən, dostum, ermənilər Qarabağdan bizi 

qovalayanda qaçmışdıq meşəyə, orada sıldırım dağlar 

var idi. Bir neçə gün orda ac qalmışıq, onda çörəyin 

qiymətini anlamışam, bu qırıntılara belə həsrət idik. 

 

* * * * * 

Son aylarda Alxas atasının göz görə-görə 

əriməsinə dözə bilmirdi. Elə bil kişi gedəcəyini hiss 

eləmişdi, Alxası çağırıb əli ilə göstərirdi ki, orada, 

şifonerdə mənim kostyumlarım var, apar düzəltdir, 

geyin. Alxas da onun gözlərindən öpüb: 

- Yaxşı düzəltdirərəm, indi pulum yoxdu. 

Kişi əli ilə başa salırdı ki, pensiyamı almışam, 
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götür, xərçlə. Kişinin çoxlu bahalı köynəkləri var idi, 

varatnikləri uzun, 3-4 cüt bahalı ayaqqabıları var idi, 

köhnə dəbdə idilər, Alxasa deyirdi ki, bunları götür 

geyin. Alxas da götürüb kasıb insanlara verirdi. 

Soruşurdu ki, köynək necədi, Alxas da deyirdi ki, əla. 

Mexaniki sxemlə işləyən bir qol saatı var idi, 

vermişdi Alxasa, o da evdə qoyub, hər dəfə evə 

gələndə bağlayardı ki, kişi görsün. Atası Alxasa 

deyərdi ki, zəiflərə kömək ol, dəstək ol oğlum. 

Alxasın hər uğuruna sevinərdi. Alxas ilk maaşını 

alanda atasına verdi, kişi əli ilə dedi ki, bu nədi? 

- İlk maaşımdı, ata. 

Kişi elə sevinirdi ki, Alxas işləyir, maaş alır. 

Alxasa bir şey olanda, ya qanıqara olanda kişi çox 

həyəcanlanırdı, danışa bilməsə də, əlini uzadıb 

səslənirdi. 

Axırınçı dəfə evə gələndə Alxas xeyli bazarlıq 

eləmişdi. Atası ilə görüşdü, oturdu yanında, kişinin 

gözləri dolmuşdu. Alxasın əllərindən tutdu, bir xeyli 

gözlərinə baxdı, elə bil deyirdi ki, qoy sənə doyunca 

baxım. O vaxtı Alxas ayağından zədə almışdı, ayağı 

bərk ağrıyırdı, atası da əlini buraxmırdı. Anası nə isə 

hiss eliyib dedi: 
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- Əliqasım, qoy bir Alxas əllərini yusun, bir tikə 

çörək yesin, sonra söhbət elə. 

Kişi Alxasın əllərini buraxdı, Alxas çörəyini 

yeyəndən sonra gəldi yenə atasının yanında oturdu, 

kişi əli ilə soruşdu ki, pulun var? Alxas da cibindəki 

pulları göstərdi ki, hə, varımdı, bir də hiss elədi ki, 

atası əlinə pul basdı, çox idi, hardasa 30 şirvan olardı. 

Alxas, Bakıya qayıdandan sonra o pulun yarısını bir 

kasıb ailəyə xərclədi. 

Atıq 2000-ci ilin iyun ayı idi, Alxasın atası 

Əliqasım kişi rəhmətə getdi. Yazıq kişi 1997-ci ildən, 

4 il idi ki, yataqda idi, çox əziyyət çəkmişdi. Əliqasım 

kişinin həm rəhmətə gedən günü, həm də üçündə o 

qədər çox adam gəlmişdi ki, binanın qabağında yol 

bağlanmışdı. Neçə kənddən avtobuslarla adamlar 

gəlmişdi. Alxas həmişə düşünürdü ki, həyatda atamın 

mənə verdiyi tərbiyənin kiçik bir hissəsini öz 

övladlarıma verə bilsəm, ən bəxtəvər adam olardım. 

İndi Alxas özünü həqiqi mənada yetim hiss edir, öz-

özünə deyir ki, kaş ki, atam sağ olaydı, yenə də 

aradabir yanına gedəydim, əllərindən öpərdim.  

2000-ci ilin sonu yaxınlaşırdı, Səidə ilə Alxas 

günləri, saatları sayaraq ilk övladlarının doğulacağı 
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günü səbirsizliklə gözləyirdilər. Yeni ilə az qalmışdı, 

Alxas yaxşı bazarlıq eləmişdi, Soltannisə xanımla 

Səidə gözəl yeməklər hazırlamışdılar. 31-i axşam hər 

iki xanım gözəl süfrə açdılar, amma Səidə özünü 

yaxşı hiss eləmirdi, Soltannisə xanıma yaxınlaşıb, bir 

az ağrıdığını söylədi. Soltannisə xanım da Alxası 

çağırdı: 

- Ay oğul, tez ol təcili yardım çağır, Səidə ağrıyır. 

Alxasın geyinməsi ilə evdən çıxması bir oldu, çox 

keçmədən təcili yardım gəldi və onları xəstəxanaya 

apardı. O gecə Alxasın ilk övladı dünyaya gəldi, adını 

atasının xatirəsinə Əliqasım qoydular. Bu yeni il özü 

ilə Alxasın ailəsinə daha bir sevinc gətirdi. Əliqasım 

kişi də yanvarın 1-də anadan olmuşdu. Əlişkanın 

gəlişi Alxasla Səidənin sevgisini, onların bir-birinə 

bağlılığını daha da artırdı. 

 

* * * * * 

Alxas 2001-ci ilədək  Şamaxı Olimpiya 

Mərkəzində mühafizəçi işlədi. Sonra Sakit Göl 

istirahət mərkəzində, Şirvan oteldə və Pirquluda 

Prezident İqamətgahının mühafizə xidmətində işlədi. 

Burda mühafizəyə nəzarət edirdi və bu obyektlərin 
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yüksək səviyyədə mühafizəsini təşkil etmişdi. 

Otelçilik sistemində mühafizə işini öyrənmək üçün 

türklər onu Bakıya bir aylıq kursa göndərdilər. 

Kamal, Züleyxa, Erhan və Kənan kimi insanlar ona 

dəstək olublar. Bu obyektlərin mühafizə 

xidmətlərinin Əsasnaməsini Alxas yazmışdı. Alxas 

təhlükəsizlik xidməti üzrə peşəkar mütəxəssisdir, 

Sakit Göldə yaxşı hörmət qazanmışdı, mühafizəçiləri 

işə təmənnasız götürmüşdü, yeri gələndə işçilərə 

yardım eliyirdi. Orada Alxasın yaxşılıq edib 

təmənnasız işə götürdüyü bir mühafizəçi xanım da 

işləyirdi. Xanım çox dələduz və mərdimazar idi. Öz 

işindən sui-istifadə edərək çox söz-söhbət yaratmışdı, 

çox insanları cərimələtmişdi, insanlara qarşı çox 

haqsızlıqlar etmişdi. Baxmayaraq ki, O, Alxasın 

tələbəsi olmuşdu, ona çörəyi Alxas vermişdi, hətta 

onun da üzünə durmuşdu. Xanım yalandan gəlib 

Alxasa məlumat verirdi ki, kiminsə səhvini tutub, 

sonra da gedib həmin adama deyirdi ki, ehtiyatlı ol, 

Alxas səni güdür. Otelin cərimələnən işçiləri yığışıb 

rayon mərkəzində mitinq də etmək istəmişdilər. 

Amma Alxas onlara imkan verməyib xanımı sakitcə 

işdən uzaqlaşdırmışdı. Sağ ol əvəzinə sonralar həmin 
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xanım Alxasa hədə-qorxu gəlmişdi ki, nə vaxtsa səni 

tutduracam, həyatda sənin bir düşmənin var, o da 

mənəm, özünü məndən qoru. Bir sözlə Alxas 

sinəsində ilan bəsləmişdi.  

Alxas təhlükəsizlik xidməti üzrə peşəkar 

mütəxəssisdir, Sakit Göldə yaxşı hörmət qazanmışdı, 

mühafizəçiləri işə təmənnasız götürmüşdü, yeri 

gələndə işçilərə yardım eləyirdi. Erhan və Züleyxa 

xanım çox xeyirxah insan idilər, axırda yaxşılıq edib 

təmənnasız işə götürdüyü insanlar onları şərlədilər. 

Onlar da insanların bu hərəkətinə etiraz əlaməti 

olaraq Şamaxıdan birdəfəlik getdilər. 

2001-ci ildə Şamaxıda ilk dəfə olaraq Alxas 

müstəqil olaraq Armrestlinq - qol gücü yarışının 

təşkilatçısı olub.  

Sonra anası ilə Səidə məsləhət gördülər ki, 

sənədlərini Pedoqoji texnikuma versin, idman 

müəllimi olsun. O da 2002-ci ildə sənədlərini verdi 

Şamaxıdakı Humanitar kollecə, kitabxanaçılığa. İmta-

hanı Ağdaşda verdi, 25 dəqiqəyə imtahanın bütün 

suallarını yazdı, çıxdı. Kollecin rəhbəri Rauf müəllim 

idi. Kollecdə tələbələrdən yaşca böyük olduğuna və 

institut bitirdiyinə görə qrup yoldaşları çətinliyə 
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düşəndə ona müraciət edirdilər. Alxas da həmişə 

imtahanlarda qrup yoldaşlarına kömək eləyərdi. 

Şamaxıda 8-9 ay oxudu, sonra dəyişdirildi Əli 

bayramlı pedoqoji texnikumuna, orada qiyabi 

oxuyurdu, məşqçi olacaqdı. Alxas texnikumda oxuya-

oxuya həm də Olimpiya mərkəzində məşqçi işləyirdi, 

rayonda  kasıb uşaqlara pulsuz dərs keçirdi. Şamaxıda 

bütün nüfuzlu insanların uşaqları Alxasda məşq 

edirdilər.  

Şamaxı Təhsil şöbəsinin müdürü Eyvaz müəllim 

alimdir, hacıdır,  gözəl insandır, həmişə Alxasa 

dəstək olub. Ondan əvvəl rayon Təhsil şöbəsinin 

müdürü Alxasın müəlliməsi Veyisova Səadət xanım 

olub. Alxasgil ona Sveta müəllimə deyərdilər. Səadət 

xanım gözəl pedaqoqdur, ilin müəllimi seçilmişdi, 

oğlu Tamerlan Alxasla oxuyub, o biri oğlu Emil 

hazırda xariçi ölkədə səfir müavinidir. Səadət 

xanımın yoldaşı Yaşar  həkimdir. O, Təhsil şöbəsinə 

müdür gələndə Fəxri fərmanı olan bütün müəllimləri 

yığdı bir yerə, soruşdu ki, kimin neçə saat dərsi var. 

Müəllimlər bildirdilər  ki, 22-24 saat, Alxas da dedi 

ki, 6 saat. Müəllimlərin içində iki cavan oğlan var idi, 

onları məktəb direktoru qoydu. Alxası da Şamaxıdakı 
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litseyə bədən tərbiyəsi müəllimi göndərmişdi. 

Sonralar Səadət xanım Bakıya getdi, hazırda həm 

Təhsil Nazirliyində, həm də Türk litseyində işləyir. 

Şamaxı Təhsil şöbəsinin Feysbook səhifəsinin 

yaradıcısı Alxasdır. İndi o səhifəni Alxasın dostu  

Anar Osmanov işlədir. Anar müəllim məşhur Elxan 

Elatlının qohumudur. Onun sayəsində Alxas Elxan 

müəllimdən bir dəfə qəzet üçün müsahibə də götürüb. 

Alxas bir ara Şamaxıda 10 saylı orta məktəbdə 

idman müəllimi işlədi. O, məktəbdə Səxavət, Anar, 

Kavus (indi direktordur), İntiqam, Xəyalə, ləman, 

İlahə, Sənubər, Oktay, Yaqub kimi savadlı müəllimlər 

var idi. İntiqam müəllimin çox gözəl və mənalı 

şeirləri var. Ən yadda qalanı “Anama oxşayan qadın” 

şeiridi. 

Şamaxının keçmiş Hərbi komissarı, 

podpolkovnik Rəfail Rzayev Alxası həmişə 

diqqətində saxlayıb, idmançı kimi dəstək olub. 

Alxasın əsgərliyə gedən tələbələrini qayğı ilə yola 

salırdı, vaxtaşırı hərbi hissəyə zəng edib, onları 

soruşurdu. Vətənpərvər zabitdir, qoca bir ananın tək 

oğlu üçün hərbi hissəyə zəng edib tapşırdı ki, onu 

ayda bir gün evə buraxsınlar. Oğlan Alxasın tələbəsi 
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idi, anası Alxasdan xahiş etmişdi. Rəfail müəllimin 

qardaşı Rail Rzayev havadan müdafiə generalı olub, 

kasıb idmançılara maddi cəhətdən çox kömək olub. O 

vaxtlar Alxas Bakıya gedib taekvando idman növünü 

öyrənirdi, ordakı məşqləri kasetə çəkirdi, gəlib Şama-

xıda, evdə o kasetlərə baxıb məşq edirdi. Sonralar 

imtahan verib  Qara kəmər aldı. O vaxt Ələkbər, 

İlham, Şahmurad və Əvəz müəllimin ona böyük 

dəstəyi olub. Əvəz müəllim ilk Avropa oyunları çem-

pionu Ayxanın atasıdır. Alxasın məşq etdiyi birinci 

zal Şamaxı Mədəni Maarif texnikumunun zalı olub, 

oranın direktoru Rauf müəllim, Pərviz və Vaqif 

müəllim ona dəstək olublar. Vaxtı ilə onun müəllimi 

olmuş Pərviz müəllimin oğlu Alxasın tələbəsi olub. 

Karatedən ilk çempion tələbəsi Vasif Qəhrəmanlı 

olub. O, Alxasın qonşusu idi, ailələri yaxın idi, çox 

mədəni ailələri vardı, bir bacı, bir qardaş idilər. 

 

* * * * * 

Bir dəfə Alxas uşaq vaxtı onu döyən adamla 

küçədə rastlaşdı. Bu adam uşaq vaxtı o qədər Alxasın 

çantasını əlindən alıb, ayaqlayıb, onu döyüb ki, Alxas 

onu görən kimi üstünə getdi ki, onu vursun. Elə bu 
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məqamda həyat yoldaşı mağazadan çıxıb, girdi onun 

qoluna. Alxas dayandı, amma onu gerçəkdən 

döymək, sürümək, illərin hayıfını almaq istəyirdi. 

Amma bir an dayandı, öz-özünə sən nə edirsən, Alxas 

dedi. Alxas hirsindən nə edəcəyini bilmirdi, sanki 

büzüşmüş, cılızlaşmışdı, onu qadınının yanında 

döyməyi özünə sığışdıra bilmədi. Alxas indi çox 

güclüdür, kiməsə bir dəfə çəp baxmağı yetər, həmin 

kəs o saat özünü yığışdırır. Elə bir döyüş növü yoxdur 

ki, Alxas onu bilməsin – güləş, cüdo,  taekvando, 

karate, kikboksinq, sambo, milli güləş, aykido və s. 

Onu bu cür qabağa atan onun həyatdakı tənhalığı, 

qorxaqlığı oldu. Həyatda bir insanın çata biləcəyi ən 

yüksək səviyyə öz-özünü tanımasıdır. İndi Alxas bu 

günkü uğurları üçün Allaha çox şükürlər edir, çox 

minnətdardır. O, Allahın böyüklüyünə inanır. Uğur 

cəsarətli insanlara xas xüsusiyyətdir. Yaşadığın 

həyatdan zövq almağın yeganə yolu heç bir əngəldən, 

fəlakətlərdən qorxmamaqdır. Uğurunun səbəbi isə bir 

Səidə, bir də ailəsidir. 

Alxas hər zaman idmançıdan öncə vətəndaş 

yetişdirmək istəyir, götürdüyü hər tələbəyə öncə 

Kəlmeyi-şəhadətini öyrədirdi, ayda bir dəfə onların 
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gündəliklərini yoxlayırdı ki, görsün necə oxuyurlar. 

Ona görə də indi Alxasın çoxlu tanınmış tələbələri 

var. Bir tələbəsi indi Şamaxı Vergilər idarəsində 

hüquq şöbəsinin rəisidir, biri DYP- dədir. 

 

* * * * * 

Münəvvər xanımin 80 yaşı vardı, 1999-cu idən, 4 

ilə yaxın idi ki, Alxasgildə qalırdı. Hər zaman dindən, 

öz həyatından danışardı. Bir vaxtlar Xırdalanda 

yaşayanda mebel fabrikində işləyibmiş. Alim 

Qasımovla qonşu olmuşdu. O vaxtlar Alim bəy artıq 

xeyli məşhur idi, Münəvvər xanımla da ünsiyyəti var 

idi. Münəvvər xanım Alim bəyi, onun səsini, sənətini, 

insanlığını çox sevərdi. Bir il olardı ki, Münəvvər 

xanımın gözləri zəifləmişdi, son vaxtlar isə gözlərinə 

mirvari suyu gəldiyinə görə tutulmuşdu. Bir neçə gün 

əvvəl də Münəvvər xanım Alxası çağırmışdı yanına: 

- Ay bala, mən daha gedəsiyəm, haqqını halal elə. 

Alxas onu öpub: 

- Yaxşı da, ay nənə, ürəyimizi üzmə, maşallah 

hələ yaxşısan, amma, sənə hər nə eləmişiksə, hamısı 

halal-halal xoşun olsun. Mən sabah işlə əlaqədar 

Bakıya gedəcəm, amma, tez qayıdacam, sən 
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yeməyinə, istirahətinə fikir ver. 

2002-ci il fevralın 20-si idi, Alxs işlə əlaqədar 

Şamaxıda deyil- di. Səidənin ad günü idi, mətbəxdə 

uşaqlara yemək hazırlayırdı. Səidə Münəvvər xanıma 

öz doğma nənəsi kimi qulluq edirdi, onun xətrini çox 

istəyirdi. Bir gün əvvəl də Sidədən halallıq istəmişdi. 

Münəvvər xanım Səidəni səslədi: 

- Ay bala, mənə bir stəkan su gətir. 

Səidə əlində stəkan mətbəxdən gəldi, Münəvvər 

xanım suyu içdi, dərin bir nəfəs aldı və yastığa düşdü. 

Səidə ona tərəf əyilib: 

- Nənə, sənə nə oldu, ay nənə... 

Münəvvər xanımdan səs çıxmadığını görən Səidə 

sakitcə ağlayırdı. Səidə mümkün qədər soyuqqanlı 

olmağa çalışırdı, həm də hamilə idi, telefonu götürüb 

anasıgilə zəng elədi, hər şeyi danışdı. Sonra da 

Alxasa zəng eləyib olanları dedi. Bir azdan anasıgil 

də gəldilər, evdə hər şeyi rahatlamağa çalışırdılar. 

Alxas isə axşama ancaq gəlib çatdı. Səhərisi gün 

çoxlu qar yağmışdı, hava soyuq idi, Münəvvər xanımı 

Sündü kəndindəki məzarlıqda dəfn etdilər.  

Səidənin ad günündə Münəvvər xanımın rəhmətə 

getməsi, ona çox pis təsir etmişdi. Qardaşı Marif itkin 
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düşəndən sonra neçə illər Səidə ad gününü qeyd 

eləmirdi. Alxasla evlənəndən sonra Alxas xahış ilə  

Səidənin ad günlərində kiçik də olsa masa açdırırdı.  

2002-ci il iyulun 9-da Alxasın ikinci övladı 

Nəzrin dünyaya gəldi, onun adını Səidə qoyub. 

Nəzrin anasına çox oxşayır, hətta xətti də eynidir. 

Səidə Alxasın həyatında böyük rol oynayıb, hər 

zaman, hər bir işində onu başa düşüb.Həmişə özü ilə 

Alxas arasında bir hörmət saxlayıb, indiyədək heç 

vaxt Alxasın telefonuna baxma- yıb, həmişə paltar 

yuyanda Alxasa deyib ki, cibində nə var götür. Amma 

nə qədər ona inansa da, onu sonsuz bir məhəbbətlə 

sevsə də, çox qısqancdır. Səidə çox kübar bir 

xanımdır, ailəsinə yaxşı baxır, təmizkardır, evdardır.  

                                                         

* * * * * 

2003-cü il idi, Prokuror işləyən Vaqif müəllim, 

ona hörmət mənasında Dadaş da deyirlər, Şamaxının 

tanınmış şəxslərindən biridir, Alxasa məsləhət gördü 

ki, Taekvondo Olimpiya idman növüdür, onunla da 

məşğul ol.  

Azərbaycanın güclü Taekvondo Federasiyası var. 

Azərbaycan Taekvondo Federasiyası 1992-ci ildə 

https://az.wikipedia.org/wiki/1992
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yaradılmışdır. Hələ o vaxtdan başlayaraq, Azərbaycan 

Taekvondoçuları bir çox beynəlxalq turnirlərdə iştirak 

etmişlər. 1999-cu ildən Azərbaycan Taekvondo 

Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin 

Heydərov seçilmişdir. Azərbaycanda taekvondonun 

inkişafı məhz onun federasiya rəhbərliyinə gəlişindən 

sonra başlamışdır. Hal-hazırda Federasiyanın I Vitse 

Prezidenti Nağı müəllimdir. Nağı müəllim öz 

alicənablığı ilə seçilir. Öz işçilərinə qarşı çox 

diqqətlidir. Federasiyada Vüqar, Rəşad, Niyaməddin, 

Həmid, Elşən, Ələkbər, Gündüz, Mamed, Əvəz, 

Yaşar, Səbuhi, Elnur, Zahid kimi tanınmış şəxslər 

işləyir. Texniki direktor Oh Kvan Çoldur. Bizimkilər 

ona Orxan deyirlər. Federasi- yanın Samir, Zaur, 

Kənan, İftixar, Edqar, Cəlal kimi peşəkar işçiləri var. 

2001-ci ildə Füzuli Musayev Azərbaycan 

Taekvondo Federasiyasının I vitse-prezidenti 

seçilmişdir. Onun seçilməsindən sonra Federasiyada 

xüsusi canlanma hiss olundu. Bu müddət tərzində 

Azərbaycan Taekvondoçuları bir çox nailiyyətlər əldə 

etmişlər. Taekvondoçularımızın bu qısa müddətdə 

əldə etdikləri uğurlar nəinki Azərbaycanda hətta 

bütün dünyada heyranlıqla qarşılanmışdır. İdman 

https://az.wikipedia.org/wiki/1999
https://az.wikipedia.org/wiki/2001
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uğurları ilə yanaşı, Azərbaycan Taekvondo Federa-

siyası özünün yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə də 

seçilmişdir. Bir çox mötəbər turnirlərə ev sahibliyi 

etmək Azərbaycana həvalə edilmişdir. Buna bariz 

nümunə kimi 21-22 fevral 2004-cü il tarixlərində 

Afina Olimpiya Oyunlarına Avropa lisenziya 

turnirinin Azərbaycanda keçirilməsini göstərmək olar. 

Bundan başqa 2003-cü ildə MDB ölkələrinin I Açıq 

Çempionatı və 2005-ci ildə Gənclər arasında Avropa 

Çempionatını göstərmək olar. Azərbaycan Taekvondo 

Federasiyası üçün tikilən və öz maddi və texniki 

bazasına görə dünyada analoqu olmayan yeni bina 

idmançılarımız üçün geniş şərait yaradıb. 10 oktyabr 

2003-cü il tarixində bu binanın rəsmi açılış mərasimi 

keçirilmişdir. Bu mərasimdə bir çox fəxri qonaqlar o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

cənab İlham Əliyev və Dünya Taekvondo 

Federasiyasının prezidenti Un Yonq Kim də iştirak 

etmişdir. Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının rəh-

bərliyi taekvondonun inkişafı üçün yalnız Bakıda 

deyil, regionlarda da səmərəli işlər görür. İndi demək 

olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində Federasiya 

tərəfindən təyin olunmuş məşqçi – müəllimlər 

https://az.wikipedia.org/wiki/2005
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fəaliyyət göstərir. Olimpiya idman növü olan Taek-

vondo Azərbaycanın bütün zonalarında inkişaf edir. 

Bunlardan Ağsuda – Cavanşir, Ağdaşda – Eşqin, 

Göyçayda – Kazım, Qəbələdə – Xəyal, Səbuhi, 

Ağcabədidə – Tapdıq, Elbrus, Zöhrab, Lənkəranda – 

Vüqar, İmran, Ağdamda – Habil, Lerikdə - Zaur, 

Astarada – Əfqan, Masallıda – Ədalət, Sadiq, 

Cümşüd, Yardımlıda – Ramal, Gəncədə - Vüqar, 

Nağıyev qardaşları, Fətəli, Tovuzda – Ümid, Coşqun, 

Beyləqanda – Sahib, Cəlilabadda – Yavər, 

Biləsuvarda – Səid, Qaxda – Cavid müəllim kimi 

nümayəndələri var. 

Azərbaycan Avropa oyunlarında da 3 dənə qızıl 

medal götürdü. Taekvondo qədim idman növüdür, 4 

min il yaşı var, Koreya xalqının idmanıdır. Koreyanın 

bayrağında bu idman növünün elementləri var. 

Koreyada taekvondo Akademiyası var. O xalqla 

bizim oxşar cəhətimiz odur ki, onları da bizim kimi 

iki yerə bölüblər. Taekvondonun gözəl adət-ənənələri 

var, fəlsəfə ilə doludur, onu seçmək əsl idmançının 

həyat yoludur. Əsası nəzakətlə başlayır, bu idman-

çılar çox nəzakətli, vətənpərvər olmalıdırlar. 

Taekvondoda zərbə ən axırıncı yerdə gedir, sən onun 
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qarşısını elə almalısan ki, rəqibin zədə almasın. Əgər 

sənin həyatına qorxu yoxdursa sən onu öldürə, 

zədələyə bilməzsən. Həm də bir növ hərbi hazırlıq 

kimidir. Seulda Kukivon deyilən yer var, ora 

taekvondo mərkəzidir. Azərbaycana ilk dəfə 

Süleyman Məmmədli gətirib, amma güclü inkişaf 

dövrü K.Heydərova düşür. Azərbaycanda işğal 

olunmuş rayonlardan başqa bir çox rayonlarda 

taekvondo inkişaf edib. Taekvondoçular içərisində 

musiqiçilər, rəssamlar, şairlər var. 

Vaqif müəllim Füzuli Musayevə zəng etdi və 

Alxas haqqında ona məlumat verib xahiş etdi ki, 

Alxası qəbul etsin. F.Musayevin iş yeri Bakının 

Tarqovı adlanan küçəsində yerləşirdi.O, Alxası 

kabine- tində qarşıladı, tanış oldular, xeyli söhbət 

etdilər, sonra dedi: 

- Alxas, əlimdən gələn qədər sənə kömək 

edəcəm, çalış yaxşı işlə, kasıb uşaqlardan muğayat ol, 

bacarırsansa onları işlə təmin et. Qız tələbələrinə 

qarşı daha tələbkar ol, arxanca deməsinlər ki, qızları 

yığıb başına. Çalış həm idmançı, həm də vətəndaş 

yetişdir. 

Alxas Ona necə təşəkkür edəcəyini bilmirdi. Bu 
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adamın insanlığına heyran olmuşdu. Bir az daha 

söhbət etdikdən sonra sağollaşıb çıxdı. Şamaxıya 

çatanda axşama az qalırdı. Bir müddət sonra 

F.Musayev ona idman ləvazimatları yolladı. 

F.Musayev əslən Gəncəlidi, orda doğulub, orada 

böyüyüb. O, böyük idmana 20 yaşında gəlib, karate 

üzrə dəfələrlə Azərbaycan çempionu olub. Daha 

sonra 1990-cı illərdə SSRİ çempionu, daha sonra 

komanda olaraq Avropa çempionu, Yaponiyda Dünya 

üçüncüsü, 1995-ci ildə, 33 yaşında Meksikada Dünya 

çempionu, 1997-ci ildə, 35 yaşında Avstraliyada 2-ci 

dəfə Dünya çempionu olmuşdur. Polis Akademiyasını 

bitirdikdən sonra 1986-cı ildən 1997-ci illərdə polis 

kimi çalışmışdır. 1992-ci ildə Yuqoslaviyada Avropa 

çempionatında şəxsidə 2-ci olmuşdur. 2001- 2012-ci 

illərdə Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının 1-ci 

Vitse Prezidenti vəzifəsində işləmişdir. Qarabağ 

döyüşçüsü olub. Bu şəxs Alxasa çox böyük dəstək 

verdi. F.Musayev Alxası Federasiyaya qəbul etdi və 

yarışlarda ona təmmənnasız maddi və mənəvi dəstək 

olurdu, maaş yazdırırdı ki, maddi sıxıntısı olmasın. 

F.Musayev, Alxasa, eləcə də bir çox insanlara dəstək 

olub. Zala tatami almağa kömək edib, kasıb 
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idmançılara dəstək olub, irəli çəkib. F.Musayevin əlil 

taekvondoçulara xüsusi simpatiyası var, həmişə 

idmançılara deyərdi ki, həyatı bunlardan öyrənin. 

Dünyada onu Mister Uşira adlandırırlar. Uşira karate 

fəndinin adıdır. F.Musayev karate üzrə Qara kəmər 5-

ci dan, taekvondo üzrə Qara kəmər 4-cü dan 

sahibidir. Hal-hazırda F.Musayev FHN-nin İdman-

Sağlamlıq klubunun rəisidir, polkovnikdir. 

Bir dəfə Alxasın tələbələrindən biri əsgərlikdə 

dalaşmışdı,kimi- sə vurmuşdu, amma günah qarşı 

tərəfdə olmuşdu, ona qəsdən iliş- mişdilər, yetim 

oğlan idi, kimsəsi yoxdu, onu az qala tuturdular. Uşaq 

Alxasa zəng etmişdi ki, kömək etsin. Alxas da 

F.Musayevdən xahiş etdi. F.Musayev Alxasa dedi ki, 

öyrən gör həqiqətən günah qarşı tərəfdədirsə kömək 

edim. Etdi də, təmənnasız o uşağa dəstək oldu. 

 

* * * * * 

Alxas iki uşaqla məşqlərə başlamışdı, ən birinci 

tələbəsi qonşusu Vasif Qəhrəmanov olub. İki aya 

Vasif rayon çempionu olmuşdu, amma indi 70-ə 

yaxın tələbəsi var. 2002-ci ildə Alxas Şamaxı Gənclər 

və İdman idarəsi tərəfindən Şamaxı rayonunda taek-
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vondo idman növünün yaradılması və inkişafına görə 

Fəxri Fərmanla təltif olunub. İdman idarəsinin rəisi 

Şahmar Hüseynovla xoş münasibətləri var. Şahmar 

müəllimin güçlü nitq mədəniyyəti var.  

Alxas heç vaxt kasıb uşaqlardan pul almırdı, 

anası onu danlayırdı ki, ay bala bəs necə 

dolanacaqsan ? Alxas isə onu öpüb: 

- Canım anam, sən fikir eləmə, Allah kərimdir, 

yaxşı olar- dedi. 

Doğrudan da Allah yetirdi, bir dəfə Alxasın 

yanına bir uşaq gətirdilər, adı Adil idi, atası 

gətirmişdi. Alxasla salamlaşıb dedi: 

- Qardaşım, mənim imkanım yoxdu, amma 

istiyirəm bu uşağa dərs keçəsən, onu idmançı edəsən. 

Mən indi borc edib Rusiyaya gedirəm, ailəmi 

dolandırmaq üçün işləməliyəm, bu uşağı sənə 

tapşırıram. 

Alxas bir il Adili hazırladı. Adil çox işgüzar uşaq 

idi. Bir gün əmisi Daşqın gəlib Alxasa dedi: 

- Alxas, çox sağ ol, Adilin üstündə çox zəhmətin 

var, haqqını halal et, onu Rusiyaya, atasının yanına 

göndərirəm. 

Alxas Adili çox istəyirdi, onun alnından öpub: 
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- Halal xoşun olsun, oğlum, sənə yaxşı yol, amma 

məşqi atma, orda da davam et. 

Adillə əmisi Alxasla görüşüb getdilər. Bir müddət 

sonra Alxas eşitdi ki, Adil orda kikboksinqlə məşğul 

olur. 2004-cü il olardı, gecə vaxtı idi, Rusiyadan zəng 

gəldi, Adilin atası Həbib idi, dedi: 

- Alxas, Adil çempion oldu, bir həftəyə gəlirəm, 

hər şeyi danışacam. 

Həftə sonu Adilin atası gəldi, bir yerdə oturub 

xeyli söhbət etdilər. Həbibin sənədləri itibmiş, bir 

təhər dolanıb qazancını rus polislərinə yedizdirirmiş. 

Alxas ondan soruşdu: 

- Qardaş sən Adildən danış, görüm necə çempion 

oldu? 

Həbib gülümsəyib dedi: 

- Polislər bir yarış təşkil etmişdilər, Adil da bu 

yarışda 30 saniyəyə bir ermənini nakauta salıb 

çempion oldu. Zal erməni bayrağı ilə dolu idi, erməni 

uduzan kimi bayraqlar yoxa çıxdı. Həbib erməniyə 

deyib ki, bax, bu oğlan Qarabağı da belə alacaq. 

General Adilin boynuna medal asanda Adil medaldan 

imtina etdi. General soruşdu ki, niyə istəmirsən. Adil 

da ona dedi ki, sizin polislər atamı incidirlər. General 
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da dedi ki, oğlum, sən medalı götür, mən onlara 

tapşıraram incitməzlər. Atan sənin bu yarışdakı 

medalalma məqamını çəkdirib şəkli qoysun cibinə, 

saxlayan olsa göstərsin. Atana da de ki, sənədləri 

toplayanda köməklik edəcəm, səni də çəkəcəm 

qabağa. Hə, Alxas, indi oğlum mənim dayağımdır, 

pasportumdur, Rusiyada ali təhsil alır, polis olmalıdır. 

Həbib kişi cibindən 200 dollar pul çıxarıb Alxasa 

uzatdı: 

- Adilin qazandığı puldandır, sənin halalındır, 

götür. 

Alxas gülümsəyib pulu götürdü. Həbib bir az da 

söhbət edib getdi. Alxas çox sevinirdi ki, hazırladığı 

uşağın qalib sorağı Rusiyadan gəlir. Bir məşqçi 

müəllim üçün bundan daha qürurverici nə ola bilər ki 

? 

İlham Əliyevin təbliğat kampaniyasında fəal 

iştirak etdiyinə görə Alxası Fəxri Fərmanla təltif 

etmişdilər. 

Ümumiyyətlə idmanda Alxasın 400-dək tələbəsi 

olub. Alxas həm də  2003-cü ildən 2015-ci ilədək 200 

nəfəri işlə təmin edib. 
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* * * * * 

5-6 il əvvəl Alxasın bir qız tələbəsi var idi, adı 

Aynur idi, texnikumda oxuyurdu. Bir gün buna bir 

oğlan yaxınlaşır: 

- Salam, xanım, sizinlə tanış olmaq istəyirəm. 

Aynur bir az buna qulaq asıb: 

- Qardaş sən yolunla düz get, özünü yığışdır, elə 

eləmə ki, Alxas müəllimə deyim səni döysün. 

- Vallah, Siz deməmişdən də qabaq Alxas 

müəllim məni o qədər döyüb ki, mən də onun 

tələbəsiyəm. 

Beləcə özləri də hiss etmədən tanış olurlar. Sonra 

ayrı-ayrılıqda Alxasdan biri o biri haqqında soruşub. 

Evləndilər, ekiz oğlanları da var, çox xoşbəxtdirlər. 

Alxas xoşbəxt bir ailənin qurulmasının da səbəbkarı 

olub. 

3-4 il əvvəl yaxın qohumunun toyu idi, Alxas 

toya getməli idi, amma işlə əlaqədar başqa forma 

geyinmişdi. Axşama az qalırdı, toya çatmalı idi, 

maşını çox yüksək sürətlə sürüb evə gəldi, əynini 

dəyişib rəsmi geyindi. Maşına oturub sürdü şadlıq 

evinə. Foyedə güzgüyə baxıb saçlarını düzəldirdi ki, 

bir nəfər ona yaxınlaşıb dedi: 
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- Müəllim, bağışlayın, ev tərlikləri ilə gəlmisiniz 

toya. 

Alxas ayağındakı tərliklərə baxıb bərkdən güldü 

və o adama təşəkkür edib çölə çıxdı, evə qayıdıb 

ayaqqabılarını geyinib yenidən şadlıq evinə gəldi. 

Qapıdan girəndə toy yiyəsi: 

- Qardaş, harda qalmısan, az qala toy qurtarsın 

ki? 

Alxas başına gələnləri danışıb üzr istədi. Sonralar 

evdə uşaqlar bu hadisəni danışıb gülərdilər. 

 

* * * * * 

2005-ci il sentyabrin 15-də, bilik günündə 

Alxasın üçüncü övladı Tural dünyaya gəldi. Adını 

Alxasın anası Solmaz xanım qoydu. Alxasla Səidə 

özlərini dünyanın ən xoşbəxt ailəsi hesab edirdilər. 

2006-cı ildə Alxas Əlibayramlı pedoqoji 

texnikomunu bitirdi, məşqçi-müəllim kimi diplom 

aldı.  

Alxas taekvondo üzrə məşqçidir. Bir gün bir kişi 

onun yanına fiziki qüsurlu uşaq gətirdi ki, oğlumdur, 

adı Ayxandır, gözləri problemlidir. Kişi Alxasdan 

xahiş etdi ki, bunu öyrət, amma döyüşlərdə iştirak 
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etməsin. Elə oldu ki, bu uşaq çox yaxşı öyrəndi, çox 

zehinli uşaqdı, 3 aydan sonra yarış oldu, yoldaşlıq 

görüşü, Ayxan yaxınlaşdı ki: 

- Müəllim, mən yarışmaq istəyirəm. 

Alxas onun gözlərindən narahat olduğu üçün, 

qayğıkeşliklə dedi: 

- Ayxan, olmaz ey sənə, qaqaş, atan icazə vermir. 

Ayxan bu cavabdan tutulub, cox pərt olmuşdu, 

Alxasa heç nə demədən dönüb zaldan çıxdı, Alxas 

onun ardınca gedib nə qədər səsləsə də Ayxan geri 

baxmadan qaça-qaça getdi. Alxas Ayxanın dolmuş 

gözlərini unuda bilmirdi, özü də uşağın bu halına çox 

kövrəlmişdi, amma əlindən də heç nə gəlmirdi. O gün 

axşama qədər pərtliyi keçmədi, özünü uşağın 

qarşısında günahkar hesab edirdi. Ayxan evə gedib 

atası ilə mübahisə etmişdi ki, sən niyə mənə icazə 

vermirsən yarışda iştirak edim. Atası ona nə qədər 

izah etməyə çalışsa da Ayxan ondan küsmüşdü. O 

gündən sonra Ayxan daha məşqlərə gəlmədi, Alxas 

onu bir-iki dəfə yolda görüb səsləsə də Ayxan ondan 

qaçırdı. Ümumiyyətlə Alxas fiziki qüsurlu uşaqlara 

məşqlərdə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır. 

Valideyinlər də çox razı qalırlar ki, Alxas onların 
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uşaqlarını sağlam uşaqlardan ayırmır.   

Bir gün Alxas yolda bir oğlan gördü, onu 

döymüşdülər, yaxınlaşdı, sorğu-sual etdi. Öyrəndi ki, 

onu sevdiyi qızın yanında döyüblər. Bu hadisə 

Alxasın çox acığına getdi, öz həyatı yadına düşdü. 

Oğlana dedi ki, gələrsən yanıma, məşqlərə, mən səni 

elə hazırlayaram ki, sən çoxundan güclü olarsan. 

Sonralar həmən şəxs tanınmış idmançı oldu. Onu 

döyənlərlə də haqq -hesabını çürütdü. 

Alxasın çoxlu dost-tanışı var. Onlardan Kamal, 

Səid, Xəyal, Murad, Rəşad, Telman, Rövşən, Cavid, 

Cahandar, Səddamla çox yaxındır. 

 

* * * * * 

2007-2008-ci illər olardı, Alxasgil bir mötəbər 

tədbirdə idilər. Tədbir meşənin içində idi, qonaqlar 

üçün böyük bir süfrə açmışdılar. Qoyun kəsildi, 

kababçı-aşbaz vaçib işlə əlaqədar məçlisi tərk 

etmişdi. Tədbir iştirakçıları dedilər ki, indi neyləyək, 

kabab-filan verilməlidi. Alxas dedi ki, problem deyil, 

mən bişirə bilirəm. Alxasa aşbaz paltarı geyindirdilər, 

başladı kabab bişirməyə. Kabab bişdikcə gedirdi 

camaata. Çox dadlı kabab alınmışdı. Onun yanına bir 
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neçə vəzifəli insan gəldi ki, kababçıya 

minətdarlıqlarını bildirsinlər. Bu anda Alxasın 

rəhbərliyi də bunu görüb ora yaxınlaşdı. Həmin 

şəxslərdən biri rəhbərliyə dedi: 

- Sizdən xahiş edirəm, bu tədbir qurtaran kimi, bu 

kababçını işə götürün. 

Alxasın  rəhbərini gülmək tutmuşdu. Adam isə 

israr edirdi: 

- Sən mənim xətrimə, qoyma bu uşağı tüstüdən 

ölsün, götür mühafizəyə, görmürsən əjdaha kimi 

oğlandı. 

Axırda rəhbərliyin adamı dedi: 

- Müəllim bu da sizin cangüdəninizdir, hələlik 

bunu belə maskirovka eliyib, qoymuşuq bura.  

2008-ci ildə Şamaxıda deputat Nazim 

Abdullayevin təbliğat konserti idi. Konsertin 

təhlükəsizliyinə Alxas cavabdeh idi. Onlar elə 

işlədilər ki, heç polisə ehtiyac qalmadı. Konsertin 

aparıcısı Murad Dadaşov mühafizə xidmətinin 

işindən çox razı qalmışdı.  Həmin konsertdə Elariz, 

Elnarə, Elşad Xose, Namiq, Rəqsanə, İzzət, Natiq 

ritm qrupu kimi şou biznesin məşhur nümayəndələri 

çıxış edirdilər. Nazim Abdullayev o vaxtı Yaponiyada 
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keçirilən dünya çempionatına Füzuli Musayevi öz 

vəsaiti ilə aparmışdı. O çempionatda F.Musayev 

dünya çempionu olub Azərbaycanın bayrağını qaldır-

mışdı.  

 

* * * * * 

İşlə əlaqədar bir əməliyyat zamanı Alxas belindən 

yaralanmışdı, xəstəxanaya götürmüşdülər. 

Xəstəxanada əməliyyata gedəndə heç kimə 

deməmişdi, təkcə anası bilirdi. Ona da demişdi ki, heç 

kimə demə. Əməliyyatdan çıxandan sonra qohum-

əqrəba, dost-tanışlar bildilər. O zaman ona elə gəlirdi 

ki, yanına gələnlər ona yazıq kimi baxırlar. Öz-özünə 

fikirləşirdi ki, mənə niyə yazıq kimi baxırlar, duracam 

da ayağa. Orada həyatında dönüş nöqtəsi olan bir 

hadisə oldu. Alxas belindən əməliyyat olunanda 

həkim gəldi, onu əməliyyata hazırladılar, iynəni 

vuranda həkimə dedi:  

- Ay həkim, haqqınızı halal edin, birdən 

görüşmədik. 

Həkim ona baxıb gülümsədi: 

- Ə, gicdəmə, cavan oğlansan. 

Həkim iynəni vurdu, əməliyyat oldu, hər şey 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

yaxşı qurtardı. Elə bil bütün əməliyyat Alxasın 

yaddaşında qalmışdı. O, əməliyyatdan çıxandan sonra 

ona dedilər ki, sən narkozda 20-30 dəfə kəlmeyi-

şəhadətini demisən. Alxas tibb bacısına dedi: 

- Xanım, mən əməliyyat masasında olanda baş 

həkim Sizi ayağınızdakı qırmızı məstlərə görə danladı 

və sizə dedi ki, çıx bayıra ayağını dezinfeksiya elə, 

sonra gəl. 

Qız təəccüblə Alxasa baxıb: 

- Mən başa düşmədim, Siz axı narkozda idiniz, bu 

necə olur ? deyə soruşdu 

Qız getdi, bir azdan həkim gəldi: 

- Ay qardaş, sən əməliyyat vaxtı axı narkozda 

idin. 

Alxas bütün əməliyyatı başdan ayağadək həkimə 

danışdı: 

-  Bax, ay həkim, Siz burda durmuşdunuz, filan 

xanım orda durmuşdu... 

Yoxlamaq üçün 3 tibb bacısı gətirdilər, hansı ki, 

orada idilər, Alxas dedi ki, filankəs. Hamısı mat 

qalmışdılar ki, nə təhər olub ey, bu insan narkozda 

olub, amma hər şeyi görüb. Bunu Alxas özü də izah 

edə bilmədi. 
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* * * * * 

Alxasın tələbələrindən Rauf taekvondo üzrə 

Respublika 2-cisi olub, indi yol polisidir. Şamaxıda 

ilk döyüşçü xanım idmançı- Əmirzadə Xədicə onun 

tələbəsi olub, dörd qat Respublika mükafatçısıdır. 

Məşq yoldaşı və səmimi dostu Azər Qarabağda, 

Murovda şəhid olmuşdu. O biri məşq yoldaşları 

Vaqif, Sənur, Səxavət, Oktay, Anar və Yanar ekiz 

qardaşları olub. Gənçlikdə müxtəlif vaxtlarda onun 

idman müəllimləri Hikmət, Müşviq, Hacıbaba və 

Əlimurad olub. Məşq yoldaşı Valeh çox savadlı idi, 

həm şeir yazardı, həm də qəzetə məqalə, cudoçu olub. 

Şamaxının qoçaman güləşçisi Xankişi Hüseynov, 

hazırda rayon Təhsil şöbəsində meto- dist işləyən 

Vaqif Qasımov, Şirvan idman klubunun rəhbəri 

Namiq Hüseynov, SSRİ idman ustası Hikmət 

Tanrıverdiyev, Aslan və Tərlan Mahmudovlar kimi 

idman korifeyləri ilə sıx münasıbəti var. 

2010-cu ildə ilin ən yaxşı idmançısı və məşqçisi 

kimi göstərdikləri nailiyyətlərə görə Alxasla oğlu 

Əliqasım Fəxri Fərman aldılar. Şamaxıda 1-ci dəfə idi 

ki, oğulla ataya eyni vaxtda, eyni işə görə Fəxri 
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Fərman verilmişdi. Tədbirdən bir saat sonra Alxas 

Mərəzədə qəzaya düşmüşdü, amma xoşbəxtlikdən 

ona heç nə olmamışdı. Şamaxıda Olimpiya 

Mərkəzinin-idman kompleksinin açılışında Alxasın 

hazırladığı 68 uşaq zalda “İlham” sözü yazmışdılar. 

Buna görə Gənclər və İdman Nazirliyi Prezidentin 

adından taekvondoçulara taekvondo paltarı hədiyyə 

etmişdi. Bu yazını  yaza bilmək üçün idmançı uşaqlar 

Şamaxı idman kompleksində üç ay məşq etmişdilər. 

Prezident yazını oxuyub gülümsəmiş və razı qalmışdı.  

Şamaxı Olimpiya Mərkəzi Şamaxı şəhərində 

yerləşir. İnşasına 2003-cü ildə başlanmış və 2005-ci il 

aprelin 26-da Azərbaycan Respubliksının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılışı 

olmuşdur. Burada bir çox idman yarışları, beynəlxalq 

təlim-məşq toplantıları, treninqlər və sosial tədbirlər 

keçirilmişdir. Kompleksin müdiri İlqar Əfəndiyev 

Şamaxıda tanınmış simalarındadır. Atası Veyis kişi el 

ağsaqqalı olub, həm də Alxasın atası ilə yaxın 

olublar. İ.Əfəndiyev ona çox kömək eləyib, hər 

zaman Alxası pulsuz, təmənnasız zalla təmin eləyib. 

İlqar müəllimin oğlu İsmayıl Alxasın tələbəsi idi. 

Kompleksin administratoru Aqşın müəllimdir. Güləş 
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məşqçisi Əhliman müəllimdir. Əhliman müəllimin 

qızı indi Rusiyada tanınmış göz cərrahıdır. Şamaxı 

Olimpiya Mərkəzinin baş məşqçisi Rüstəm Musayev 

orta məktəbdə Alxasdan iki sinif aşağı oxuyub. 

Paroliftinq üzrə dünya çempionudur, beynəlxalq  

dərəçəli hakimdir, həm də dindardır. Azərbaycanı 

İspaniyada, Portuqliyada, Türkiyədə, Latviyada 

təmsil edib. Oğlu Ömər Alxasın tələbəsi olub. 

Kompleksin Xəyal, Samir, Cavidan, Rahib, Ruslan, 

Əmigülü, Şayiq, Şakir, Yusif, Əhliyar kimi dəyərli 

personalı var. 

 

* * * * * 

Alxasgilin bir ailə dostu var idi, adı Əhməd idi. O 

qədər səmimi bir insan idi ki, hamı onu çox istəyirdi. 

Əhmədlə həyat yoldaşı 18 il idi ki, bir yerdə idilər, 

uşaqları olmurdu. Bütün qohum -əqrəba düşmüşdülər 

üstünə ki, Əhməd boşan, get başqasını al. Amma O, 

arvadını o qədər çox sevirdi ki, heç kimə qulaq 

asmırdı. Əhmədlə Alxasın çox güclü dostluq 

münasibəti var idi, bir-birlərinin xətrini çox 

istəyirdilər. Alxasın ona ürəyi yanırdı ki, uşağı 

yoxdur, çünki onu da belə bir uşaqsız ailə övladlığa 
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götürmüşdü. Bir gün Alxas ona dedi: 

- Day-day, sən bu söhbətləri qurtarmaq üçün get 

uşaq evindən övladlığa bir uşaq götür.  

Bu söhbət Əhmədin beyninə batdı, getdi 

övladlığa uşaq götürdü və dedi ki, Allah qoysa gözəl 

bir qonaqlıq eliyəcəm. Qonaqlığa hazırlıq gedirdi, bir 

həftənin içində Əhməd rəhmətə getdi. Amma o uşağı 

onun xanımı saxlayıb böyütdü. 

İnsanları tanımaq onu bir çox bəlalardan xilas 

edib. Dost-tanışlar da çox vaxt ondan soruşurlar ki, 

Alxas filankəsə inanmaq olarmı, ona borc pul vermək 

olarmı? Alxas nə deyirdisə düz çıxırdı. Aradabir əlinə 

adi bir oyun kartı götürüb, düzürdü, nədənsə kart 

onun istədiyini göstərirdi. Düzdür, fala baxmaq onun 

işi deyildi, sadəcə mırta kartı açıb deyərdi ki, bu pis 

adamdırsa 2 dənə qara çıxsın, çıxırdı. Bir tanış xanım 

1-2 dəfə ona yaxınlaşıb və soruşub: 

- Alxas, bu oğlan necə adamdır? 

Alxas da nə deyibsə yerinə düşüb, düz olub. 

Tənhalıq onu elə bil bir az müdrik eliyib. 

Ümumiyyətlə təklikdə vaxt keçirən insanın düşüncəsi 

daha iti işləyir. Amma özünə paltar almaq üçün zövqü 

yoxdur. Alır-geyinir, öz-özünə deyir ki, superdi, 
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bayıra çıxan kimi, deyirlər- bu nədi ala, nə zövqsüz 

geyinmisən. Ən çox qalstukdan zəhləsi getsə də, işlə 

əlaqıdar həmişə rəsmi geyinir- ağ köynək, qara 

qalstuk. 

Uzun müddət ad günündə Alxasa heç kim 

hədiyyə verməyib, balaca bir tort alıb təbrik ediblər. 

Ona görə də indi hədiyyələrə qarşı bir allergiyası var, 

böyüdükdən sonra ona çoxlu hədiyyələr veriblər: 

üzük, saat, filan. Amma o, saxlaya bilmir, götürüb 

kiməsə hədiyyə edir, ya da sınır. Bir dəfə ona üzük 

hədiyyə etmişdilər, onun bir dostunun  borcu vardı, 

gəldi Alxasın yanına ki, bəs borcum var, kömək elə. 

Alxas da götürüb üzüyü  vermişdi ona. Bir müddət 

sonra hədiyyə verən üzüyü niyə taxmadığını soruşdu, 

Alxas utandı deyə ki, kiməsə vermişəm. Sonralar o 

adam üzüyü qaytarmaq istədisə də, Alxas geri 

götürmədi ki, qalsın səndə, mənə lazım deyil. 

Həyatda Alxasın yaxınları ona qarşı çox diqqətsiz 

olublar. Bir dəfə onu ad gününə çağırıblar, gedə 

bilməyib. O adamların heç yadına da düşməyib ki, 

Alxas gəlməyib. Sabahısı Alxas gəlib o adamla 

görüşüb, utanıb ki, deyə bağışla da mən gələ 

bilmədim, amma, görüb ki, o adamın heç yadına da 
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düşmür soruşsun ki, harada idin, niyə gəlmədin. Bu 

münasibət onun qəlbini çox sındırmışdı. 

 

* * * * * 

2011-ci ildə məşhur Fransız aktyoru Jerar 

Deparde Şamaxıya Mahmud ağa haqqında film 

çəkməyə gəlmişdi, Şirvan otelə düşmüşdü. Onun 

mühafizəsini Alxasa tapşırmışdılar. Alxas  Şirvan 

oteldə mühafizə xidmətinin  rəisi idi.   

Məmmədzadə Mahmud Əhməd ağa oğlu (1826-

1896) bütün Qafqazda tanınmış musiqi xadimi, şeiri, 

sənəti, musiqini sevən, əliaçıq, qonaqpərvər bir 

mesenat idi. O, musiqiçilərin qayğısına qalır, onlara 

maddi köməyini əsirgəmirdi. Şamaxının abadlaşdırıl- 

masında müstəsna xidmətləri olmuşdu. Mahmud ağa 

gözəl tar çalırdı, muğam bilicisi idi, gözəl avazla 

pəsdən oxuyardı. Şamaxıda S.Ə.Şirvaninin "Beytül 

səfa" adlı ədəbi məclisinə himayədarlıq edirdi. O 

dövrün bir çox məşhur xanəndələri və musiqiçiləri 

onun təşkil etdiyi musiqi məclislərində iştirak ediblər. 

Onun məclisləri bütün Zaqafqaziyada musiqiçilər 

üçün sənətkarlıq məktəbi idi. Şamaxıya qonaq gələn 

bir çox səyyahlar, rəssamlar, yazıçılar onun evində 
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qonaq olublar. Məşhur Fransız yazıçısı A.Düma da 

onun evində qonaq olub. Qarabağdan X.B.Natəvan 

onun ziyarətinə gəlib və bir neçə gün qonağı olub. 

Onlar öz xoş təəssüratlarını əsərlərində qələmə 

alıblar.  

Depardeni ermənilər o qədər qorxutmuşdular ki, 

çıxıb bayırda soruşurdu ki, bəs hicablı qadınlar 

haradadır, adamların başını, qollarını harada kəsirlər. 

Alxasgil ona başa saldılar ki, belə şeylər yoxdur, 

bunlar hamısı ermənilərin uydurmasıdır. Deparde 

Alxasa yaxınlaşıb soruşdu: 

- Sportsmen? 

- Yes. 

Deparde güldü ki, mən səndən yekəyəm. Bu 

adam hara getsə özü üçün səhər yeməyi bişirir, hətta 

Alxasgilin aşpazı ilə mübahisəsi də olmuşdu, demişdi 

ki, özüm bişirəcəm. Depardenin maraqlı bir adəti var 

idi, solfet üzərində gözəl şəkillər çəkirdi. Tərcüməçi 

Alxasa dedi ki, çox otellərdə onun bu rəsmləri 

məşhurdu. Onun bu səfərinin məqsədi Azərbaycanı 

dünyaya tanıtmaq idi. Qəribə xasiyyəti vardı, çox 

böyük ölçüdə xalat geyinirdi. Alxasa baxıb zarafatla 

sekuriti-sekuriti deyirdi. 
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Alxas mühafizədəki uşaqlara dedi ki, gəlin buna 

Xocalının şəkillərini göstərək. Uşaqlar şəkilləri tapıb 

gətirdilər, Deparde şəkillərə baxıb dəhşətə gəldi: 

- Ola bilməz, ermənilər sakit, fağır millətdi, bəs 

siz onları qırmamısınız? 

Alxasgil ona başa saldılar ki, ermənilərin ona 

verdikləri məlumat yalandır. Səhərisi gün onu 

aparmaq üçün Şamaxı stadionuna vertalyot 

göndərdilər. Bütün otelin personalı onu yola salırdı, 

Alxasın da əlini sıxıb, sportsmen, deyib getdi. 

 

* * * * * 

Alxasın qaynatası Güloğlan kişi 01.02.2012-ci 

ildə rəhmətə getdi. Kişi öləndə arvadı Dünyabəyim 

xanım dedi ki, mən də öləcəm, kişidən sonra yaşaya 

bilmərəm, on gün sonra 10.02.2012 ci il tarixində O 

da rəhmətə getdi. Ölümündən bir gün qabaq hamı ilə 

vidalaşdı, halallıq istədi. Alxas həm qaynanası 

Dünyabəyim xanımın, həm də Güloğlan kişinin 

xətrini çox istəyirdi. Öləndən bir ay sonra süd satan 

arvad qapıya süd gətirdi, rəhmətliyi soruşdu. Alxas 

qadına təəccüblə baxib: 

- Dünyabəyim arvad rəhmətə gedib-dedi. 
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Arvad başladı ağlamağa. Alxas soruşdu: 

- Ay xanım, sən kimsən, niyə ağlayırsan? 

Arvad Alxasa baxıb, kədərlə: 

- A bala, bu qapıdan o qədər su içmişəm ki, 

satdığım süd artıq qalanda rəhmətlik pulun verib 

alardı ki, qoca arvadsan, daşıma bunu kəndə. 

Səidənin valideyinləri gözəl insanlar olublar, 

onlar rəhmətə gedəndən sonra Alxas başa düşmüşdü 

ki, həyatında olan çox dəyərli insanları itirib. Onlar 

heç vaxt Alxası öz övladlarından ayırmayıblar, onu 

həmişə başda tutublar. Bir dəfə Alxası toya 

çağırmışdılar, amma, Alxasın o toya yazılmağa pulu 

yox idi, kişi özünə kəfən pulu yığmışdı, o pulu Alxasa 

verdi ki, götür bu pulu toya get, sonra qaytararsan. 

Alxas o pulu bacardığı qədər tez qaytarmışdı, amma 

bu kişinin ürəyiaçıqlığına görə ona olan hörməti çox 

artmışdı. Alxasın heç vaxt unutmadığı bir məsələ də 

var idi:- Alxas onlara qonaq gedəndə Dünyabəyim 

xanım yeməyin birincisini kişinin, ikincisini öz 

oğlunun yox Alxasın qabağına qoyurdu. 

 

* * * * * 

2-3 il əvvəl Prezident İ.Əliyev Qobustan 
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Olimpiya Mərkəzinin açılışına gəlməli idi. Alxas 

həftədə 3 gün Şamaxıda, 3 gün Qobustanda məşq 

edirdi. Orada da savadlı gənc kimi hörməti var idi. 

Bir gün Qobustanın İcra Başçısı Adil müəllim Alxası 

çağırdı otağına ki, cənab prezident gələndə rayonun 

adından çıxış etməyə, danışmağa sənin namizədliyini 

vermək istəyirəm, get bir çıxış yaz. Alxas çıxışı yazıb 

gətirir başçının yanına, O da oxuyub bəyənir, mətni 

yoxlamaq üçün prezident aparatından iki nəfər 

gəlmişdi, onlar da bəyəndilər. Alxas Prezidentin 

qabağında çıxış etmək üçün məşqlər edirdi, əfsuslar 

olsun ki, O xəstələndi, boğazı ağrıdı, qızdırması oldu, 

onun yerinə dostu Babək çıxış elədi, onu televizorda 

göstərdilər. Babək də idmanda Qara kəmər alıb. 

Hazırda Alxasın cəldliyi, zərbələri, fənd bilməyi 

çox yüksək səviyyədədir. Adi bir vaxtda kimsə çöldə 

ona əl uzatsa, özündən asılı olmayaraq onu fəndə 

salar. Alxasın çox gözəl bir xüsusiyyəti var:- gecə 

yaxşı görür, qaranlıqda 50-60 metrlik məsafədən 

gedən insanın kimliyini tanıyır. Çox vaxt O, postlara 

çıxanda dostları deyərdilər: 

- Məmmədov, sənin gözlərin snayperdir ha, əla 

görürsən. 
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2013-cü ildə Alxas ilin ən yaxşı məşqçisi 

seçilmişdi. 

 

* * * * * 

İki il əvvəl bir qohumun toyunda Səidə ilə 

Alxasın bir mübahisəsi oldu. Alxasla Səidə 

oturmuşdular, toya gələn cavan xanım müğənnilərdən 

biri Alxası tanıyıb oxuya-oxuya gəlib onunla öpüşüb 

görüşdü. Qız çox qəşəng idi, mini yubka, filan 

geyinmişdi. Bu hadisə Səidənin çox acığına getdi, 

qıza çəp-çəp baxıb: 

- Bunu hardan tanıyırsan, kimdi, niyə gəlib 

səninlə görüşür? 

- Səidə, hirslənmə, gördüyün kimi məşhur bir 

müğənnidi, 10-15 gün əvvəl onu bir konsertdə 

qoruyurduq. Konsertə gecikmişdi, biz onu camaatın 

içindən keçirdik, oxuyub qurtarandan sonra da başqa 

konsertə apardıq.  

Səidə qısqanclıqla bir az da deyinib sonra susdu. 

Bu vaxt oxuyan cavan oğlanın gözləri Alxsa sataşdı, 

gülümsəyib başını tərpətdi, mahnı bitəndə yaxınlaşıb 

görüşdü. Alxas Səidəyə dönüb: 

- Səidə tanış ol, bu oğlanın adı Faiqdir, tələbəm 
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olub, yaxşı döyüşçü idi. 

Səidə təbəssümlə başını tərpədib: 

- Tanışlığımıza çox şad oldum-dedi. 

Faiq üzr istəyib növbəti mahnını oxumaq üçün 

getdi. Alxas isə davam etdi: 

- Hə, Səidə, bu Mirzəyev Faiq Nizami oğludur, 

Şamaxıda yaşayır, 2 saylı orta məktəbi bitirib, nağara 

ilə məşğul olub, iki ilə yaxın taekvondo ilə də məşğul 

oldu. İki yarışın çempionu olub, çox qanacaqlı, 

mərifətli, xoşxasiyyət oğlandı. Ailələri də çox təmiz, 

yaxşı ailədir. Faiq indi musiqi kollecində oxuyur. 

Keçən dəfə bir konsertdə müğənnilər gəlib 

tökülüşdülər, biz də onları qorumalı idik, bu gəldi, 

məni qucaqladı, görüşdü. Əvvəl tanımadım, sonra 

güləndə tanıdım, soruşdum ki, burada neyniyirsən, 

dedi ki, mahnı oxuyacam, müəllim. Faiq çox səliqəli 

və elit oğlandı. Çıxdı oxudu, gördüm ki, qızlar bunu 

öldürəcəklər, düşəndə bunu qızların əlindən aldım. 

Baxanda ki, kütlə onu sevir, onunla fəxr etdim. 

Məşqlərdə üstünə o qədər qışdırmışam ki. 

Bir dəfə də bir hörmətli adamın toyunda içkili bir 

adam səs-küy salmışdı. Alxasgil onu çıxardılar 

bayıra, daha içəri buraxmadılar. Sonralar bir dostunun 
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toyunda Alxas həmin adamla rastlaşdı, adam Alxasın 

üzünə baxıb: 

- Mən səni harda görmüşəm? 

- Heç harda, mən müəllim adamam. 

- Yox ey, konsertdə-zadda görmüşəm. 

- Yox ay qardaş, oxşatmısan. 

Adam əl çəkmədi, uşaqlar gəldilər ki, nolub ay 

kişi, nə istəyirsən? Kişi inadla: 

- Bu adam hansısa konsertdə mənim xətrimə 

dəyib. 

Uşaqlar onu sakitləşdirdilər ki: 

- Ay qardaş, bu bədən tərbiyəsi müəllimidir, 

kiminləsə səhv salmısan. 

Kişinin 35 yaşı olardı, uşaqlar onu bir az 

inandırmışdılar, amma, elə Alxasa baxan kimi deyirdi 

ki, elə bu idi, məni aldadırsız. 

 

* * * * * 

Alxasın sinif yoldaşlarından Elnur Əfəndiyev indi 

Kürdəmirdə Notariat idarəsinin notariusudur. Atası 

Mehman müəllim Şamaxı ziyalılarındandır. Elnur 

yaxşı futbol bilicisidir. Teymur, Elman, Rövşən, 

Habil, Ramin, Niftalı, Çingiz və Sahil - iş 
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adamlarıdırlar. Rövşən Mustafayev- köhnə hərbçidir. 

Rövşənin anası Mahirə xanım ( Allah rəhmət eləsin) 

Şamaxının tanınmış həkimi olub. Sərdarın atası 

Xudaverdi kişi uzun müddət iş icraçısı olub. El 

ağsaqqalıdır. Məhərrəm – saç ustasıdır. Seymur və 

Müşfiq rəhmətə gediblər. Mirzəyev Teymur iş 

adamıdır, xeyriyyəçidir. Teymur hörmətli nəsildəndir. 

Qasımov Aqil – Şamaxıda Qasımovlar deyilən böyük 

ailənin nümayəndəsidir, atası Ədalət Qasımov polis 

mayorudur, atasının əmisi rəhmətlik Hacı Firidun 

Rüstəmov el ağsaqqalıdır, tanınmış insandır, şeir 

kitabının müəllifidir. Əmisi Qasımov Qasım hal-

hazırda Şamaxıda İcra başçısının müavinidir. Aqil 

orta məktəbdə meyxana deyərdi, çox diribaş oğlan 

idi. Sankt-Peterburqda çox hörmətli bir iş adamıdır. 

Sankt-Peterburqun qubernatoru Dmitri Paltavçenko 

tərəfindən fəal iş adamı olduğu üçün qol saatı ilə təltif 

olunub. Hüquqşünasdır, azərbaycanlılara dəstək 

durur, xeyriyyəçidir, bir neçə nəfəri oxudur. 

Azərbaycan diasporunun fəxri üzvüdür. Hazırda 

Diasporun sədri Vaqif  Məmişovdur. O, həm iş 

adamıdır, həm də xeyriyyəçidir.       

"Diaspor" qədim yunan sözü olub, hərfi mənada 
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"səpələnmə" deməkdir. Müxtəlif ölkələrə hərbi 

yürüşlər zamanı yunan ordusu əsgərlərinin bir hissəsi 

işğal edilmiş ərazilərdə məskunlaşmış və buranın 

daimi sakinlərinə çevrilmişdilər. "Diaspor" kəlməsi 

də məhz onların dilindən yaranmışdır. Hər hansı bir 

etnosa aid adamların müəyyən zaman kəsiyində öz 

tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və 

ictimai fəaliyyəti bilavasitə diasporun formalaşması 

ilə nəticələnir.  Tarixi-etnik ərazilərindən kənara 

zorla, yaxud könüllü mühacirət edərək, xaricdə 

kompakt icma halında yaşayan, milli-mədəni 

mənsubiyyətini qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən, 

tarixi vətəni ilə mütəmadi əlaqələr quran həmvətənlər, 

həmçinin dil, din, mənəvi-mədəni dəyərlərə bağlılıq 

baxımından özünü azərbaycanlı sayan 

şəxslərAzərbaycan diasporunu təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla dünyanın 

70-dək ölkəsində təqribən 50 milyona yaxın 

azərbaycanlı yaşayır.  Xüsusilə 1990-cı il 20 yanvar 

faciəsindən sonra yaranmış yeni diaspor təşkilatları 

fəaliyyətlərini daha da canlandırmışlar. 1990-cı il 20 

Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının milli 

bütövlüyünü təsdiqləyən ən böyük faciə kimi tarixin 
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yaddaşına əbədi həkk edilmişdir. Bu faciə harada, 

hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, xalqı 

vahid qüvvə kimi  birləşdirdi.  Heydər Əliyev 20 

Yanvar qırğını ilə bağlı Moskvada etiraz səsini 

ucaltdı, dünya azərbaycanlılarını ayağa qaldırdı, 

xalqın siyasi iradəsini bəyan etdi. Dünya 

azərbaycanlılarının bir millət kimi bütövlüyünə təkan 

verən bu bəyanat həmvətənlərimizi milli lider 

ətrafında birləşdirdi.  

Sankt-Peterburqun Azərbaycan İcması İctimai 

Təşkilatı sentya- brın 24-də 2011-ci ildə təsis edilmiş-

dir.Sankt-Peterburqun Azərbay- can İcmasının 

məqsədi Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan 

Respublikasının xalqları arasında dostluğu 

möhkəmləndirmək üçün hər iki ölkənin özünü 

azərbaycanlı hesab edən vətəndaşlarını könüllü 

sürətdə birləşdirməkdir. Təşkilatın fəalları dövlət 

əlaqələri- nin, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin hər 

vasitə ilə inkişafına, gənc azərbaycanlıların Rusiya 

cəmiyyətinə inteqrasiyasına kömək göstərir,Sankt-

Peterburqun həyatının bütün sahələrində,o cümlədən, 

Dövlət Dumasına seçkilərdə iştirak edirlər.  

Rusiyada regional milli diaspor təşkilatları 
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arasında özünün fəaliyyəti ilə seçilən cəmiyyətlərdən 

biri Sankt-Peterburq şəhərində 1999-cu ildə 

yaradılmış "Azərbaycanlıların Milli-Mədəni 

Muxtariyyəti"dir. Rusiya Federasiyasının bu ikinci 

böyük şəhərində azərbaycanlıların sayı 1988-93-cü 

illər ərzində xüsusilə artmışdır.  AMMM-in fəal 

dəstəyi ilə artıq bir neçə ildir ki, burada azərbay-

canlıların Bazar günü məktəbi, "Çinar" uşaq rəqs 

ansamblı fəaliyyət göstərir. "Azəri" qəzeti və 

"Диалог цивилизаций" jurnalı nəşr olunur.  

 

* * * * * 

Alxas mütailə eləməyi çox sevir, Çingiz 

Abdullayevin və Elxan Elatlının oxucusudur. 

O, müxtəlif qəzetlərdə müxbir kimi çalışıb, öz 

kitabı çıxıb- "Qobustan idmanı", kitabın üz qabığının 

tərtibat və dizaynını da özü verib. O kitabın 

yazılmasında Qobustanın İcra Başçısı Adil müəllim 

və Qobustan Cənclər və İdman idarəsinin müdiri 

Babək Albabayev Alxasa dəstək olmuşdular. Dostu, 

"Xəzər" TV-nin bölgə müxbiri Rəşad Aydının 

"Şamaxının idman aləmi-2010" kitabının ərsəyə 

gəlməsində rolu olub. Molla Nəsrəddin jurnalının 
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Satira-yumor bölməsində yazıları çıxıb.Yazılarından 

biri çox səs-küy qaldırmışdı. "Şəffaflıq və Paklıq" 

ictimai-siyasi hüquq qəzetində 7-8 rayonun idman 

müxbiri işləyir. Bu qəzet Şamaxıda çox oxunan və 

reytinqli bir qəzetdir, redaktoru Akif müəllimdir, bir 

əməkdaşı isə Fəxrəddin müəllimdir. "Şəffaflıq" 

qəzetinin redaktoru isə Vahid müəllimdir. 

Alxas bir dəfə şamaxılı dedektiv yazıçısı Elxan 

Elatlıdan qəzet üçün müsahibə almışdı. E.Elatlı 

Tətbiqi riyaziyyatı bitirib, ixtisasca riyaziyyatçı olsa 

da, güclü dedektiv yazıları var. Alxas ondan 

soruşmuşdu ki, niyə sizin qəhrəmanlarınızın içində 

xanım dedektiv yoxdur. E.Elatlı sadəca 

gülümsəmişdi. 

Şamaxıda və Qobustanda taekvondonun ilk 

yaradıcısı Alxas olub, 2003-cü ildə ilk dəfə rayon 

üzrə Taekvondo idman növü üzrə II dan Qara kəmər 

alıb. Taekvondo idman növü üzrə qızlar 

komandasının yaradıcısıdır. Şamaxıda taekvondo 

rəsmiləşdiriləndən  3 ay sonra onun tələbəsi 

respublika üçüncüsü olub. 2005-ci ildə Armrestlinq 

idman növü üzrə Respublika kubokunun mükafatçı-

sıdır. 2005-ci ildə taekvondo idman növü üzrə 3-cü 
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dərəcəli məşqçi-müəllimlik və 2007-ci ildə Milli 

hakimlər sertifikatının sahibidir.  

Alxas indi Azərbaycan Taekvondo 

Federasiyasının Şamaxı bölməsinin rəhbəridir. Alxas 

taekvondoçu kimi Şamaxıda müxtəlif İcra 

başçılarından 3 dəfə Fəxri fərman alıb, Şamaxıdan 

sonra Qobustanda taekvondo üzrə komanda yaradıb. 

Hər iki rayonun idman idarələri və Başçıları 

tərəfindən Fəxri fərmanlarla təltif olunub. O, ağır 

atletika idman növü üzrə Azərbaycan çempionu olub, 

indi onun tələbələri respublika çempionudurlar. 

Alxasgilin yarışlarının maliyyələşməsi ilə 

Gənclər və İdman idarəsi məşqul olur. Gənclər və 

İdman idarəsinin rəisi Şahmar Hüseynov Şamaxı 

rayonunun ziyalılarından sayılır. Düz 22 ildir Şamaxı 

idmanına rəhbərlik edir. Şahmar müəllim Preziden 

tərəfindən “Dövlət Qulluğunda fərqlənməyə görə” 

medalı ilə təltif olunmuşdur. 

 

* * * * * 

Səhərə az qalırdı, iyul ayı olsa da, hava sərin idi. 

Alxas hələ də eyvanda oturmuşdu. Səidə yuxudan 

ayılıb Alxası yatağında görmədi, su içmək üçün 
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mətbəxə keçəndə onun eyvanda oturduğunu gördü, 

eyvanın qapısına yaxınlaşıb: 

- Alxas, sən gecədənmi burda oturmusan, heç 

yatmamısanmı? 

- Hə, Səidə, heç yuxum gəlmədi, amma, 

uşaqlığımdan indiyədək az-çox yadımda qalanlar film 

kimi gözlərimin önündən keçdi. Hamısı olmasa da 5-

10 hadisəni bugünkü kimi xatırladım. 

- Heç xəbərim olmayıb ki, yatmamısan, dünən o 

qədər yorulmuşdum ki, yerimə uzanan kimi yuxu 

aparıb. 

- Çiyninə bir şey sal, gəl bir az otur. 

Səidə içəri keçdi, mətbəxdə çaynikin altını 

yandırdı, yun jaketini çiyninə salıb, təkrar eyvana 

qayıtdı, stulu çəkib Alxasın yanında oturdu. Alxas 

Səidəyə dedi: 

- Səidə, bu gecə mən anladım ki, bu illər uzunu 

sən mənim həyat yoldaşım olmaqla bərabər, həm də 

ən yaxın dostum, sirdaşım, bir sözlə həyat adlı 

döyüşümdə silah yoldaşım olmusan. Həyatımız boyu 

ac da qalmışıq, kasıbçılıq da çəkmişik, tox da 

olmuşuq, amma, sən bircə dəfə də məni sıxmamısan, 

şikayətlənməmisən. Sənə çox minnətdaram, nə yaxşı 
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ki, həyatımda varsan. Bir-birimizə hər zaman hörmət 

etdik, bərabər üç gözəl övlad böyütdük.  Bu bir 

mənalı ömürdü. 

Səidə minnətdarlıqla ona baxıb: 

- Əlbəttə, Alxas, bu çətin həyat yollarını bərabər 

gəldiyimiz üçün mən çox xoşbəxtəm-dedi 

 

* * * * * 

Alxasın yetirmələri 2003-cü ildən 2015-ci ilədək, 

12 il ərzində Şamaxı rayonuna hər il Respublika 

çempionatından medallar gətiriblər. Yetirmələri 

Ağayev Elnur, Məlikov Anar, Soltanova Əfsanə, 

Rəhimov Anar, Məmmədov Əliqasım, Əliyeva 

Nərgiz, Maniyeva Aysel, Məmmədova Nəzrin, 

Hüseynova Günay Respublika mükafatçısıdırlar. 

2015-cı ilin sentyabrında Şamaxıda Sərbəst güləş 

üzrə Dünya çempionu Oleq Krapivinin şərəfinə 3-cü 

respublika turniri keçirildi. Bu turnir artıq ənənə 

halını alıb, 2014-cü ildən başlayaraq hər il keçirilir. 

Hər üç turnir Şamaxıda keçirilib. Azərbaycanın bütün 

rayonlarından idmançılar gəlir, 260-dan çox idmançı 

bu turnirdə iştirak edirdi. Bu turnirin təşkilat 

komissiyasında Alxas da iştirak etmişdi, onun yüksək 
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səviyyəli işinə gorə ona Fxri Fərman verilmişdi. 

Oleq Krapivin 29 sentyabr 1960-cı ildə 

Şamaxının Şəhriyar qəsəbəsində anadan olub, bir 

müddət sonra Bakıya köçüblər. Ukraynadakı 

Azərbaycan diasporunun lideri, tanınmış ictimai 

xadimdir. H.Əliyev adına Ukrayna-Azərbaycan 

Təhsil, Elmi-Mədəni, İdman Mərkəzinin təsisçisi, 

"Azərbaycançılıq institutu" Beynəlxalq İctimai 

Təşkilatın prezidenti, Ukrayna azərbaycanlıları 

Konqresi (UAK) sədrinin 1-ci müavini, UAK Kiyev 

təşkilatının rəhbəridir. Ukraynanın ən varlı 100 

adamının siyahısında 98-ci sıradadır.  Ukraynada 

Ticarət mərkəzinin və başqa obyektlərin sahibidir. 

Ləqəbi "Oleq Bakinskiy"dir. Kiyevdə azərbaycanlı 

uşaqlar üçün "Bazar günü" məktəbi təşkil edib və 

idman kompleksi tikdirib. "Vətən" adlı Azərbaycan 

milli vokal-rəqs ansamblı yaradıb. Şamaxıda böyük 

işlər görüb, kasıblara əl tutub, böyük güləş zalı və öz 

adına idman klubu tikdirib. Hazırda o zalın müdürü 

Namiq müəllimdir, səmimi insandır, güləş trenajor 

məşqləri keçir. Alxas da 2012-ci ildə o zalda məşq 

keçib.  

Oleq Krapivin Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin 
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sərbəst güləş üzrə Əməkdar idman ustası, 

Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi, SSRİ və Avropa 

çempionatlarının dəfələrlə qalibi və mükafatçısıdır. 

Veteranlar arasında sərbəst güləş üzrə Dünya 

çempionudur.  

Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən 

yeniyetmələr və qızlar arasında sərbəst güləş üzrə 

ənənəvi beynəlxalq turnirin banisi və baş sponsoru 

Oleq Krapivin “Zolotoy manqust” ordeninə layiq 

görülüb. İdman “Oskar”ı adlandırılan bu mükafat 

təmiz qızıldan hazırlanıb və üç ədəd brilyant qaşla 

bəzədilib.  

O.Krapivin deyib ki, Azərbaycan pəhləvanlar 

ölkəsidir və bunu digər atletlərlə yanaşı 2015-ci ildə 

Bakıda keçirilən Avropa oyunlarında göstərdilər. 

Oleq həm Azərbaycanın, həm də Ukraynanın 

prezidenti ilə tanışdır.  

  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2018 

 

Etibar Salmanov (Həsənzadə)      “Bir həyat romanı” 

* * * * * 

2015-ci il sentyabr ayının 19-da Bakıda AAAF 

parkda İstedadlı Əlillər İctimai Birliyinin təşkilati 

dəstəyi ilə gənc yazar Etibar Həsənzadənin "Gecikmiş 

etiraf" adlı kitabının təqdimatı idi. Alxas da o tədbirə 

dəvət almışdı, tədbirə bir saat geciksə də yazar 

dostunu təbrik etmək üçün gəlimişdi. Bu tədbir onun 

üçün ikiqat yaddaqalan olmuşdu:- həm fanatı olduğu 

Flora Kərimova ilə şəxsən tanış olmuşdu, həm 

özünün gələcəkdə yazılacaq olan həyat romanının 

müəllifi ilə. Flora xanım bu tədbirə onu çox sevən 

Etibarın xahişi ilə gəlmişdi. 

2015-ci il aprelin 11-i idi, Alxas yol ilə gedəndə 

bahalı bir telefon tapdı, qiyməti 300 manat olardı, 

Ayfon-5 sonlu idi, yaxşı işləmirdi. Alxas telefonu bir 

ustaya göstərdi: 

- Ay usta bir bax gör bu telefonun dərdi nədi? 

Usta telefonun içinə baxıb dedi: 

- 50 manat xərci var, 3 gündən sonra gəlib 

apararsan. 

Alxas razılaşdı, 3 gündən sonra gəlib telefonu 

ustadan götürdü, açan kimi zəng gəldi. Alxas telefonu 

açdı, bir xanım idi, adı Aysu idi, salamlaşıb soruşdu: 
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- Telefonu nə vaxt götürə bilərəm? 

- Nə vaxt istəsəniz. 

Yarım saat sonra görüşdülər, Aysu bir daha 

təşəkkürünü bildirib: 

- Bilirsən, qardaş, mənə telefon yox, oradakı bir 

şəkil lazımdır, şəkli götürüm, telefonu sənə verirəm-

dedi. 

- Lazım deyil, xanım, telefon sizindir, götürün. 

Aysu şəkli əlindəki telefona köçürüb: 

- Bu şəkil rəhmətə gedən sevgilimin şəklidir, o 

telefonu da mənə O bağışlamışdı, özü mənə qismət 

olmadı, telefon da lazım deyil. 

Sonra hər ikisi razılaşdılar ki, telefonu yoldan 

keçən birinə versinlər. Bu vaxt yaxınlıqda dayanan 

bir qız Alxasın gözünə sataşdı: 

- Bu qızın adı Nuraydı, kasıb, bir az da dəli kimi 

bir qızdır, xəstə olduğu ilk baxışdan bilinir, gəl 

telefonu ona verək. 

Aysu qıza baxıb çox təsirlənmişdi, bu cür gözəl 

bir qızın xəstə olması ona pis təsir etmişdi. Razılaşdı, 

telefonu Nuraya verdilər, Aysu isə Alxasa bir daha 

təşəkkürünü bildirib getdi.  

2015-ci il dekabrın 13-də Alxasla dostları bir 
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kafedə oturmuşdular, çörək yeyirdilər. Kafedə 

Azərbaycanın Xalq Artisti Flora Kərimovanın 

“Mənim-Mənim” mahnısı səsləndirilirdi. İçəriyə 5-6 

nəfər ingilis, fransız girdi, bir masada əyləşib 

sifarişlərini verdilər. Bunlar mahnıya qulaq asırdılar, 

mahnını, ifanı çox bəyəndikləri hiss olunurdu, öz 

aralarında nə isə danışırdılar. Alxasın dostlarından 

biri ingilis dilini yaxşı bilirdi, onlara yaxınlaşdı, nə 

isə danışdılar, sonra o masaya qayıdıb dedi ki, bu 

xaricilər mahnını çox bəyəniblər, sözlərini başa 

düşmürlər. Oğlan oturub bir salfetə mahnının 

sözlərini yazdı, aparıb onlara verdi. Xaricilər sözləri 

oxudular, razılıqla başlarını tərpətdilər, sonra 2-3 dəfə 

mahnını sifariş verib təkrar oxutdular. 

 

* * * * * 

Hazırda Əliqasım 10-cu sinifdə oxuyur, ciddi 

oğlandır, taekvando üzrə Respublika üçüncüsüdür, 

sinif rəhbəri Eyyubova Samirədir, Nəzrin 8-ci sinifdə 

oxuyur taekvando üzrə Respublika üçüncüsüdür, sinif 

rəhbəri Ələkbərova Vüsalədir, H.Əliyev turnirində 

yer tutub, ağıllı qızdır, şıltaq deyil, Tural 5-ci sinifdə 

oxuyur, zona çempionudur, sinif rəhbəri Dəmirova 
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Aytəndir. Bir dəfə məktəbə yoxlama gəlibmiş ki, 

görsün uşaqlar 8 martda müəllimlərə hədiyyə verirlər, 

yoxsa yox. Turaldan soruşublar: 

- Tural sən müəlliməyə hədiyyə vermisən? 

Tural da sakitcə: 

- Yox, mən hədiyyəni məktəbdə vermirəm, 

evlərinə aparacam- demişdi. 

Əlişka balaca olanda Alxas aradabir qaçıb evə 

gəlirdi, ratsiya da üstündə olurdu. Bir baxırdı ki, iki 

nəfər birdən başladı danışmağa, təəccüblə ratsiyaya 

baxırdı, həmişə deyirdi ki, atanın iki telefonu var, biri 

öz-özünə danışır. İndi Əli böyüyüb, o vaxtları 

xatırlayanda gülməyi tutur. 

Alxasgilin binasında 8 ailə yaşayır, çox mehriban 

qonşulardırlar, 1984-cü ildən bir binada yaşayırlar. 

Qonşulardan Vahid bəy Şamaxının tanınmış 

ziyalılarındandır, institutda müəllimdir, Ağacəfər bəy 

dindardır, kollecdə hüquqdan dərs deyir, Kəmalə 

xanım rayon Təhsil şöbəsində işləyir, Elçin bəy rayon 

Maliyyə idarəsində inspektordur, Zenfira xanım 

Alxasın çempion tələbəsi Vasifin anasıdır, Vahab 

bəylə Marif bəy Alxasın qapı qonşularıdır. 

Dekabrın ortalarında Mingəçevirdə ailə yarışı 
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oldu: Fəal ailəm, sağlam ailəm. Orada 20 ailədən 

Alxasın ailəsi 3-cü yerə layiq görüldü.  

Yaxın dostu Fuadın oğlu Rauf indi gənc repçidi. 

Anti Christ Rauf adı ilə gənclər arasında tanınır. Hal-

hazırda Alxasın sözlərinə yazılan “Taekvondo” şeirini 

repə çevirib, geniş auditoriyaya təqdim edəcək.  

Dekabrın 21-27-si Bakida Xalqlar dostluğu 

metrosunun yaxınlığında yerləşən Sərhədçi Olimpiya 

Mərkəzində Pespublika çempionatı idi, Alxasın iki 

tələbəsi yer tutdular. Naftalandan olan tələbəsi 

Hüseynova Günay 3-cü, Soltanova Əfsanə isə 2-ci 

oldu. Əfsanə dörd qat Respublika çempionudur - bir 

dəfə Respublika çempionu olub, bir dəfə 2-ci, bir dəfə 

3-cü, indi də 2-ci. Alxasın zalında Osmanova Xanım 

adlı bir xanım məşq edir. Xanım özü qara kəmər 

sahibidir. Xanımın oğlanları Fəqan və Rafiq də 

anaları ilə birlikdə məşq edirlər, hər ikisi çempiondur.  

2016-cı il yanvarın 23-də Xəzər TV və Region 

TV-nin Şamaxı üzrə bölgə müxbiri Rəşad Aydın 

Alxasın ailəsi haqqında çəkiliş etdi, uşaqların 

idmanda və təhsildə qazandıqları uğurları işıqlandırdı. 

Qızıl Xaçın Qarabağda itkin düşənlərin axtarışı 

ilə bağlı layihəsi var. Dördüncü aydır ki, Alxasla 
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Səidə o layihədə iştirak edirlər, Şamaxı və Qobustan 

rayonlarına baxırlar. Bu layihədə əsas iş 

vətəndaşlardan Qızıl Xaça daxil olan məlumatları – 

itkin düşənlərin yerini, zamanını və s. məlumatları 

toplayıb araşdırmaqdır. 

Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bu yaxınlarda DTV 

Sumqayıt kanalında şeir müsabiqəsi keçirilib, Alxasın 

qardaşı qızı Nişanə orada Alxasın şeirini oxuyub, 20 

nəfər içində qalib olub.  

Alxas fəxr edir ki, Şamaxı təhsil tarixində ad 

qoymuş Aydın Əsədov, Mürsəl, Elşən Ələkbərov, 

Əbülfəz Sadayev, Rahib Qasımov, Kamal 

Balakişiyev, Vüqar Alıcanov kimi pedaqoqlarla 

tanışlığı var. 

 2016-cı il fevralın 24-də Şamaxı üzrə Xocalı adlı 

ümumrayon şeir müsabiqəsi keçirildi, təşkilatçısı 

Alxas idi. Müsabiqədə 150-yə yaxın adam iştirak 

edirdi, Alxasın qızı Nəzrin də onların arasında idi. 

Nəzrin 86 xal toplayıb müsabiqənin ikincisi oldu. 

Bütün iş həyatı boyu Alxasın təzadlarla dolu iki 

həyatı olub: - biri idmançı kimi, biri dövlət adamı 

kimi. Bir həyatında sevdiyinə, o biri həyatında nifrət 

edib. Bir tərəfdə qaranlığı sevib, o birində işığı, bir 
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həyatında çox deyib -gülən, şən, yumor hissi güclü, o 

birində qəddar olub. Səidə xanım son bir ilə qədər 

Alxasın ikinci bir iş həyatı olduğunu bilməmişdi. 

Hal-hazırda Alxas Şamaxı Humanitar Litseyində 

və Şamaxı Olimpiya Mərkəzində məşqçi-müəllim 

vəzifəsində çalışır. Şamaxı rayon Texniki,  Humanitar 

və Təbiət fənləri təmayüllü internat tipli litseyin 

2013-2014-cü tədris ilində 54 nəfər məzunu olmuş, 

onlardan 21 nəfəri ali məktəblərə qəbul olmuşdur. 

Bunlardan 3 nəfəri 600-dən yuxarı, 6 nəfəri isə 400-

dən yuxarı bal toplamışdır. Litseyin müəllimlərindən 

Eldarova Həbibə - Əməkdar müəllim, 2008 və 2015-

ci ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi, 

İsmayılov Pənah və İsmayılova Yaqut “Tərəqqi” 

medalının sahibləridir. 

Litseyin Tapdıqov Fəqani, Hacıyev Arif, 

Məmmədova Tamella, Etibarov Əliməhəmməd, 

Qurbanov Fəxrəddin, Gülmalıyev Nurəddin, 

İsmayılov Mehdi, Osmanov Şahin, Qurbanov Fariz, 

Xəlilov Aydın, Əsədov Mürsəl, Qəhrəmanov Nemət, 

Bədəlov Şamo, Cəfərov Çingiz kimi savadlı 

müəllimləri var. 
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Son söz 

 

Mən Alxas bəylə 2015-ci il sentyabr ayının 19-da  

"Gecikmiş etiraf" adlı kitabımın  Bakıda AAAF 

parkda keçirilən təqdimatında tanış oldum. Təqdimata 

qədər Alxas bəylə Feysbook-dan dost idim, 

ünsiyyətimiz var idi, yazılarımı bəyəndiyini 

söyləyirdi. Təqdimatdan əvvəl Alxas bəy məndən 

soruşdu ki, Etibar mənim həyatım haqqında kitab 

yaza bilərsənmi? Düzü təklif mənə maraqlı gəldi, 

baxmayaraq ki, o günə qədər ancaq hekayələr və 

şeirlər yazırdım, heç poman yazmamışdım, 

razılaşdım. İndi, dəyərli oxucularım, mənim ilk 

romanım qarşınızdadır, ümidvaram ki, Sizin üçün 

maraqlı olar. 
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GƏNC YAZAR ETİBAR HƏSƏNZADƏ 

(SALMANOV) 

 

 

 

Etibar Oktay oğlu Həsənzadə 7 iyun 1992-ci ildə 

Azərbaycan Respublikasının  Daşkəsən şəhərində 

anadan olub.  

      2010-cu ildə Daşkəsən şəhər Anar Mursəlov 

adına 2 saylı orta məktəbi bitirib. 

      2016-cı ildə Bakı Slavyan Universitetinin 

Yaradıcılıq fakultəsində təhsil alıb. 

    "Könlümlə söhbət", "Duyğular dinsin", 

"Gecikmiş etiraf", "Bir həyat romanı" və "Sevgi 

bəstəsi" adlı kitabların müəllifidir. 

      "Avrasiya Şairleri Antolojisi"ndə, 

"Qarabağnamə" 1, 2 və 3, "Unutulmayan 

Hocalım", "Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm 

də"1və 2, "Ziya", "Bölgələrdən səslər", "Anasız, 

atasız dünyam", "Xocalı harayı və Əsirlikdən 

gələn səs","Zirvə", "Şairlər seçkisi 9" 
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antologiyalarında və "Hər könüldən bir soraq" 

almanaxında şeirləri və hekayələri dərc olunub. 

   "Zaman24.net"  saytının baş redaktorudur. 

  İstedadlı Əlillər İctimai Birliyinin fəxri üzvü, 

Avrasya Sanat Kültür, Edebiyat və Bilim 

Derneginin, Türkmen Edebiyatçı və Yazarlar 

Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvüdür. 

 2015-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 

"İstedad sorağında" layihəsi çərçivəsində 

keçirilmiş müsabiqədə “Seçilmiş əsərləri” qalib 

olub. 

ASKEF və Qafqaz-Media İB tərəfindən verilən 

“Vicdanlı qələm” mükafatçısıdır. 

“Qafqaz-Media” İB və  "Tedua" Productionun 

təşkilatçılığı ilə keçirilən "Musical fires of 

Baku"nun mükafatlandırma mərasimində “İlin 

gənc şairi və sayt rəhbər” diplomuna layiq 

görülub. 
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     “Uluslararası İdeal Barış Vakfı” tərəfindən 

“Uluslararası Barış Elçisi” statusuna layiq 

görülüb. 

 

Müəlliflə əlaqə: Tel.: (+994) 051 724 45 47,        

E-mail: salmanov_etibar@mail.ru 
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