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Qapı zənginin səsini eĢidən kimi elə cəldliklə ayağa qalxıb qapıya doğru getdi ki, sanki heç 

hamilə deyildi. Hər zəng səsi onu həyəcanlandırırdı, gözlədiyi insanın gəliĢinin müjdəsinin və ya 

həmin insandan xəbəri gətirəcək zəngin məhz həmin zəng olacağına ümid verirdi. Çox arıq 

olmasına baxmayaraq Eleni zərif, uzunboylu və olduqca gözəl idi. Ona ancaq öndən baxıldığı 

zaman təkcə qarnının ĢiĢkinliyindən hamilə olduğunu anlamaq olardı. Keçən ayların həsrəti, 

ümidsizlik və çarəsizlik Elenini öz ağuĢuna almıĢdı. Bu zərif qadın isə öz səmimiyyəti ilə heç cür 

kədərini gizlədə bilmirdi. Əlindən isə ağlamaqdan baĢqa heç nə gəlmirdi. 

Poçt xidmətçisinin ilk düĢündüyü isə bu oldu ki, heç vaxt belə məyus üzlü qadın görməyib. 

Kədər Eleninin gözlərinin altını çökdürmüĢdü. Bənizi solğun, baxıĢları həsrətli idi. Ona məktub 

gətirən poçt xidmətçisinə çaypulunu elə həvəssiz uzatdı ki, kiĢi az qala pulu götürməyəcəkdi. 

Lakin qadının hər zərrəsindən tökülən kədər bu qapıda daha uzun müddət ləngiməməyin 

labüdlüyünü diktə edirdi.  

Qapını bağlar-bağlamaz məktubu açmaq istədi. Əlləri titrəyirdi, həyəcandan kəsik-kəsik nəfəs 

alırdı. GətirilmiĢ məktub – zərf çox qalın idi. Ġçindən isə iki dəftər çıxdı.  

Oxumağa nədən baĢlayacağını bilmirdi. Ġlk əlinə keçən yaĢıl dəri üzlüklü dəftəri açdı. Sol tərəfdə 

böyük hərflərlə yazılmıĢdı: “Miras Bəkiroviç Bəkirova aid Ģəxsi gündəlik”. Bu dəftəri köksünə 

sıxaraq rənginin solğunluğundan daha köhnə olduğu bəlli olan o biri qara üzlüklü dəftərə baxdı. 

Ġkinci dəftəri də açdı, o, bunu artıq görmüĢdü, hətta Mirasla birlikdə oxuyub təhlil də etmiĢdilər. 

Bu, Mirasın ulu babasının xarirələri – gündəliyi idi. Köksünə sıxdığı birinci dəftəri, onun 

Mirasının ancaq son bir ili yazmağa fürsət tapdığı gündəliyini acgözlüklə səhifələməyə, 

qoxlamağa baĢladı. Gözlərindən yaĢ sel kimi axır və onu ümidləndirirdi. Sanki ayların həsrət 

acısını bu dəftərlə unutmuĢdu. Otağa geri qayıtdı və Mirasın gündəliyini oxumağa baĢladı. 

 

*** 

 

18 yanvar 2087-ci il Gəncə Ģəhəri, Azərbaycan əyaləti, Böyük Çin Dövləti.  

Mən Miras Bəkiroviç Bəkirov 18 yanvar 2047-ci ildə Gəncə Ģəhərində anadan olmuĢam. 

Moskvada Tarix ixtisası üzrə təhsil alıb yüksək dərəcəli mütəxəssis  - tarix elmləri doktoru 

olmuĢam. 2074-cü ildə Moskva Dövlət Xalq Universitetinin Tarix ixtisası üzrə doktor olduqdan 

sonra doğulduğum Gəncəyə geri dönmüĢəm. 

Gəncə həyatım boyu gördüyüm ən gözəl Ģəhərdir. ġəhərin mərkəzi – Köhnə Gəncə adlanan 

yerdə yüzillər boyunca qorunmuĢ tikililər yerləĢir. ġəhərin mərkəzindən Kəpəz dağına doğru 

ərazilərdə isə yüksək mərtəbəli binalar tikilib. Bu tikililər son 30 ilin məhsuludur və düĢünürəm 

ki, onlar Gəncənin gözəlliyini üzük kimi çevrələyir. Məndən olsa, Gəncə Ģəhərində yüksək 

mərtəbəli binaların tikiliĢini qadağan edərdim. ġəhərin üfüqi inkiĢafı Ģaquli inkiĢafından daha 
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gözəl mənzərələr yaradardı. Lakin inkiĢafın qarĢısında dayanmaq qeyri-mümkündür. Gəncəmi 

sevən biri kimi Ģəhərin öz gözəlliyini texniki inkiĢafa qurban verməsini qəbul edə bilmirəm. 

Gəncə Ģəhərinin mərkəzində - Xətai küçəsinin sonunda olan əsas meydandan cənubda, kiçik 

YaĢıl Parkın mərkəzində on yeddinci əsrə aid ġeyx Baqauddinin memarlıq abidəsi olan məscid-

muzey yerləĢir. Qırmızı kərpiclə tikilmiĢ uzun minarəli, dekorativ günbəzli bu məscid -muzey 

dövlət tərəfindən qorunur və mütəmadi olaraq təmir – restavrasiya edilir. Anamla mənim indi 

yerləĢdiyimiz ev Ģəhərin mərkəzində- bu məscid -muzeyin arxasında yerləĢir. Bu evi bizim 

ailəmizə Çin Xalq Ġmperatorluğu bağıĢlayıb. Həm atamın, həm də anamın göstərdiyi xidmətlərin 

əvəzi olaraq ailəmizə bağıĢlanan bu evdə Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər bir kapitalist 

milyoner yaĢayırmıĢ. Bu evi həmin milyonerin babası olmuĢ 2000-ci illərin dövlət məmuru 

tikibmiĢ. Çox dəbdəbəli və olduqca geniĢ ikimərtəbəli bu mülk indi Ģəhərin ən gözəl evlərindən 

biridir. 

Həm evimizi, həm də Ģəhərimizi çox sevirəm, ona görə də təhsilimi bitirdikdən sonra Gəncə 

Dövlət Universitetində müəllimlik fəaliyyətimə baĢladım və ilk tədris ilində, yəni 2075-ci ildə 

ailə həyatı qurdum. Təəssüf ki, uğurlu evlilik olmadı və mən indi ayrılmaq üzrəyəm. Bu, mənim 

ilk gündəlik yazma təcrübəmdir və bəlkə də belə deyək, təcrübəsizliyimdir. Nədən baĢlayacağımı 

bilmirəm. Ulu babam da gündəlik yazmağa qısa tərcümeyi-haldan baĢlamıĢdı. Mən də qısaca 

özüm haqqında yazdım. Ailəmə gəlincə isə, nəslimizi babamın babasına qədər  tanıyıram. Ondan 

o tərəfə yox. Babamın babasının dövründə ailəmiz Sovet Azərbaycanının Ağdam rayonunda – 

Papravənd kəndində yaĢayıb. Babamın babası kənddə məktəb direktoru olub. Ermənistan - 

Azərbaycan müharibəsi baĢlayandan az sonra, 1993-cü ildə kəndlərinin iĢğal olunması 

nəticəsində ailəliklə ölkənin Ģərq hissəsinə köçüblər. Lakin babamın babasının ürəyi buna 

dözməyib və iĢğaldan iki gün sonra infarkt keçirərək dünyasını dəyiĢib. Ulu babam Orxan 

Bəkirov isə Moskvada yaĢayıb, ancaq ölümünə az qalmıĢ Azərbaycana qayıdıb. O, çox zəngin 

insan olub və kapitalının əhəmiyyətli hissəsini Xaos dövründə Azərbaycanlı Rusiyapərəst 

ziyalıların buradakı fonduna xərcləyib. 2025-ci ildə dünyasını dəyiĢməzdən bir az öncə yazdığı 

vəsiyyətnamədə həmin fonda xeyli vəsait ayrılmasını tapĢırmıĢdı. Mənim babam Samir isə onun 

ilk oğlu olub. 1993-cü ildə Moskvada anadan olub və Azərbaycana təsadüfi hallarda gəlib. 2039-

cu ildə Rusiyapərəst olduğu üçün Ģəhid edilib və o zaman xanımı, mənim nənəm tək oğlu ilə 

birlikdə ata yurdu Gəncəyə qayıdıb. Bu qayıdıĢdan sonra ailəmizin həyatı ancaq Gəncə ilə bağlı 

olub. Atam Bəkir Samiroviç Bəkirov Üçüncü Dünya Müharibəsi zamanı Çin Xalq Ġmperiyasının 

Xüsusi Xidmət orqanlarına fədakarcasına xidmət edib və ali ġərəf ordeni ilə mükafatlandırılıb. 

Mən isə onun yeganə övladıyam. 
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Bu gün mənim qırx yaĢım tamam oldu. Qırx yaĢı qeyd etməzlərmiĢ, amma anam bu aralar bikef 

olduğum üçün yaxĢı bir məclis təĢkil etmiĢdi. Heç qonaqlıq həvəsində deyildim, anamın istəyi 

üzərinə etiraz etmədim. Qonaqlar da elə bil uĢaq təbrik etməyə gəlmiĢdilər, hərəsi bir hədiyyə 

gətirmiĢdi. Bu hədiyyələrin içərisində hətta oyuncaq maĢın da vardı! Əyləndim desəm, yalan 

olar. Lakin pis axĢam da deyildi. 

Az öncə qonaqlar dağılıĢdı və mən öz otağıma çəkildim. Yataq otağımın qapısı açıq qaldığından 

televizorun səsini rahatca dinləyə bilirdim. 2087-2088-ci il qıĢ mövsümü üçün dəbdə olacaq 

geyimlər və geyimlərdə istifadə olunacaq cizgilər barədə danıĢırdılar. Modelyer -tekstilçinin 

həvəslə anlatdığını anam eyni həvəslə dinləyirdi. Mənim anam belə Ģeyləri hər zaman izləyir. 

Sən demə, bu qıĢ qara və ağ rəngli geyimlər dəbdəymiĢ. Cizgi olaraq da üçbucaq və ya iki 

üçbucağın iç-içə geydirilmiĢ altıbucaqlı Ģəkli dəbdəymiĢ. Çox gülməlidir. Onsuz da son 10 ildə 

demək olar ki, geyim dəbi heç də kəskin dəyiĢmir, amma anam hər mövsümdə bu dəb 

dəyiĢikliklərini eyni həvəslə dinləyir. Eyni həvəslə də mətbəxdən tutmuĢ geyimə qədər tətbiq 

edir: üçbucaq formalı əl dəsmalları, ətəyi üçbucaq Ģəklində kəsilmiĢ ətəklər, hətta hamamda 

üçbucaq formalı sabuna qədər. Bu üçbucaq xəstəliyi Üçüncü Dünya Müharibəsindən qalan ən 

uzunömürlü ornament oldu. Əlbəttə ki, bu imperiyada, digərlərindən xəbərim yox idi. Qapını 

bağladım ki, səs içəri gəlməsin. Yastığımın altında gizlətdiyim Qurani-Kərimi açdım və qaldığım 

yerdən oxumağa davam etdim. Sonra onu yenidən yastığımın altında gizlətdim, bizim 

Ġmperiyamız rəsmən ateizmi təbliğ edir, lakin mən içimdəki marağı və imanı boğmaqda acizəm. 

Ona görə də tez-tez Qurani-Kərimi oxuyur və ibadət etmə imkanım olmasa da içimdəki imanı 

qorumağa çalıĢıram. Əlbəttə, ailəmdən, dostlarımdan və hətta arvadımdan da gizlin. Mənim 

müsəlman olmağım və ya ümumiyyətlə, ateist olmamağım gələcək karyerama ciddi zərər vura 

bilər. Mən hətta dostların əhatəsində olduğum zaman dini mövzularda edilən zarafatlara qoĢulur, 

hələ üstəlik özüm də onlara dəstək verirdim. Önəmli olan içimdəki inamdır, həmiĢə inanmıĢam 

ki, Allah da məni baĢa düĢəcək. 

Daha sonra gündəlik qəzetləri səhifələməyə baĢladım. Yenə bir qrup solçunun Çin Xalq 

Ġmperiyasının Azərbaycanlılar yaĢayan vilayətində Əkbər ġamilova ucaldılan heykəllərə və onun 

adına olan küçələrə və s. etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi aksiyalar qəzet manĢetlərini bəzəyirdi. 

Əkbər ġamilov Böyük Xaos dövrü və ondan sonrakı Üçüncü Dünya Müharibəsində Rusiya – Çin 

tərəfdə döyüĢmüĢ Azərbaycan əsilli döyüĢçü və Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Qəhrəmanı adına 

yüksəlmiĢ ilk insan idi. KeçmiĢ Azərbaycan ərazisində yaĢayan, Qərbə - Avropa və Amerikaya 

meylli Ģəxslərin köçürülməsində və ya öldürülməsində, yəni ərazilərimizin satqınlardan 

təmizlənməsində böyük xidmətləri olub. Lakin bu təmizləmə iĢləri zamanı bəzən “qurunun 

oduna yaĢ da yanıb”. Belə ki əslində heç bir satqınlıq və ya Vətənə Xəyanət etməyən iki 

Amerikan təhsilli gənc də həmin sürgünlərin qurbanı olub. Bunlar Elnar Abdullayev və Adil 
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Hacıyev idi. Onların günahı isbat olunmadan sürgün edilmələri Əkbər ġamilova qarĢı olan 

qrupun formalaĢmasına səbəb olmuĢdu.  

Əlimdəki qəzetin üçüncü səhifəsinin küncündə Əkbər ġamilovu sevməyən məĢhur köĢə yazarı 

Bahadur Haliqinskinin yazısı yer alırdı. Maraqla oxuduğum yazarın bu yazısını da oxumadan 

keçə bilməzdim. 

 

İşğal altındakı tariximiz 

 

Bahadur Haliqinski 

 

(Əkbər ġamilov adına Azərbaycan Xalq Vilayəti) 

“Gözlənilməz bir iĢ baĢ verdi: bütünlüklə Ġmperiyanın nəzarətində olan televiziyalar KeçmiĢ 

Azərbaycan dövlətinin yubiley tarixini keçirməyə giriĢdilər. Özlüyündə bu, olası bir iĢdir; 

əlbəttə, qurulan bir dövlətin tarixi günü qeyd edilməlidir, amma bayram edilməli deyil.  

Bu gün Azərbaycanda ən varlı adamlardan biri Ə.ġamilovun büstlərini, heykəllərini düzəldən bir 

Ģəxsdir. Ölkənin hər yerində ağacları qırıb, yerinə Ə. ġamilovun dünyasında göyərməyəcək 

büstlərini, heykəllərini əkirlər. Amma Elnar Abdullayev və Adil Hacıyevin bircə abidəsi üçün 

pul “tapılmır”. Adilin adı özünün yaratdığı, müəllimlik etdiyi flaĢ-netqrupdan götürülür. Mən 

buna sevinirəm: korrupsionerlərin hakimiyyət baĢına çıxdığı, korrupsiyanın dövlət siyasətinə 

çevrildiyi ölkədə Elnar Abdullayev və Adil Hacıyevin Aydan arı, Sudan duru adına yer ola 

bilməz! Bütün varlığıyla Azərbaycana bağlı olan, sonsuz Azərbaycan sevgisilə Azərbaycan adına 

AZMAN iĢlər görən Elnar Abdullayev və Adil Hacıyevin övladlarını güllələdilər, ailələrini 

sürgünlərdə dağıtdılar, yox etdilər. Özlərini canlarından artıq sevdikləri Vətəndən didərgin 

saldılar. Bunlara rəvac vermiĢ müstəqillik hakimiyyəti dağılandan sonra bütün Azərbaycan Emin 

Milli və Adnan Hacızadə adına bürünməli idi. Gəncədə yalnız Elnar Abdullayev və Adil 

Hacıyevin özünə deyil, ailəsinə də bütün xalqın TAPINAQ yeri olacaq bir ABĠDƏ yaradılmalı 

idi. Ancaq nə yazıqlar, yıxılan müstəqillik hakimiyyətinin yerində Azərbaycana, Türklüyə 

düĢmən dövlətlərin əli ilə Azərbaycanı müstəqillik hakimiyyətindən qat-qat artıq yaman günə 

qoyan bir hakimiyyət – ġamilovlar hakimiyyəti quruldu! Böyük çarpıĢma aparıb, qurbanlar 

verməklə suverenlik qazanmıĢ ölkədə ġamilovlar xalqı hər baxımdan YOXSULLUĞA-

YOXLUĞA gətirib çıxaran ƏSARƏT rejimi qurdular! 

Indi ortada gerçək Azərbaycan yerinə, gerçək ġamilovbaycan var! Bunlar azacıq da bir-biriylə 

uzlaĢmayan, ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan görüntülərdir!!! ġamilovbaycan kampaniyasının 

tipik örnəklərindən biri ANDS adında korrupsioner bir televiziyanın öncüllüyü ilə Azərbaycan 

Xalq Vilayətinin ildönümündə Ə.ġamilovun Ģəklinin ekranlara qoyulmasıdır.” 
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Yazı çox sərt idi, müəllifin bir zamanlar Qərbçilərlə və ya Osmanlıçılarla yaxınlığı olduğu aydın 

hiss edilir. Bu yazar keçən ay da Ə.ġamilovun Ģeirləri haqqında tənqidi yazı yazmıĢdı. 

Qəzetin xarici xəbərlər bölümünə baxdım. Yenə etirazlar, etirazlar. Bu dəfə də Osmanlının baĢ 

paytaxtı Ġstanbulda aksiyalar var imiĢ. Xəbərə görə, bir qrup Respublika tərəfdarı Mustafa Kamal 

Atatürk haqqında çəkilmiĢ “MöhtəĢəm Cümhuriyyət” adlı teleseriala etiraz əlaməti olaraq 

Ġmperiya idarəetmə binası önündə aclıq aksiyasına baĢlayıbmıĢ. “Serialda I Atatürk haqqında 

siyasi mövzudan daha çox onun eyĢ-iĢrət məsələlərinin qabardılması Respublikaçıları, 

Kamalistləri yaman qıcıqlandırıb. Hələ I Atütrkün kürd və ələvilərə qarĢı soyqırım siyasətindən 

bəhs edən bölümləri Kamalistləri daha da hiddətləndirib. Serialın adının “MöhtəĢəm 

Cümhuriyyət” olmasına baxmayaraq çəkilmiĢ bölümlərin əksəriyyətində siyasi fəaliyyət ikinci 

planda qalıb. Buna görə də serialın yayımının dayandırılması tələbi ilə artıq üç gündür ki, 

Ģəhərdə etirazlar baĢ qaldırıb”. 

 

Amerika Demokratik Ġmperiyasından da xəbərlər ancaq üsyanlarla bağlı idi. Ġki gün öncə 

KeçmiĢ Meksika ərazisində yaĢayanların kiçik qruplar Ģəklində orduya hücumu və onların 

amansızcasına dağıdılıb öldürülməsi insanları hiddətləndirmiĢdi. Xalq yenə etiraz səsini 

ucaltmaq üçün ayağa qalxmıĢdı. Lakin yenə də Amerika Silahlı Qüvvələri onları silahla 

susdurmuĢdu. Adətən Amerikadan ya üsyan, ya da Ģou xarakterli xəbərlər gələrdi. Amerikadan 

gələn Ģou xəbərlər isə qadınların və qeybətcil kiĢilərin əsas söhbət mövzularını təĢkil edərdi. 

 

Qəzeti bağladım, iĢim çox idi. Bu evə 1 həftə öncə köçmüĢdüm. Anam mən evləndikdən sonra 

tək yaĢayırdı. Mənim evliliyim isə artıq bitmək üzrə idi. Ġki otaqlı mənzilimi arvadıma verib 

anamın yanına köçdüm. ƏĢyalarımı yerləĢdirməyim isə  zamanımı çox alırdı. 

Anam Gəncə Dövlət Xarici Dillər Universitetinin müəlliməsi, eyni zamanda professoru idi. O, 

Çin dilini tədris edir və Azərbaycan dilində olan ifadə və kəlmələrin heroqlifləĢdirilməsi iĢində 

olmazın xidmətlər göstərirdi. Dövlət və Ġmperiya da onu yüksək qiymətləndirmiĢdi. Yüksək 

maaĢ alırdı və qonorarları, məzuniyyət xərcləri ödənilirdi, xidməti maĢınla və bağ eviylə təmin 

edilmiĢdi.  Bəzən aylarla ezamiyyətdə olur, Ġmperiyanın elmdə və təhsildə geri qalan 

əyalətlərində müəllimlik edirdi. ĠĢini çox sevən və mənim Ģəxsi iĢlərimə heç vaxt müdaxilə 

etməyən mükəmməl qadın idi. Atamın xatirəsini əziz tutub heç vaxt evlənmədiyi üçün də ona 

minnətdar idim. Təbii ki, o, yenidən ailə qurmaq istəsə idi, mənim onun iĢinə qarıĢmağa haqqım 

olmazdı. Lakin könüllü Ģəkildə atama sədaqətli olmaqla bərabər, həm də özünü karyerasına həsr 

etmiĢdi. Mən onu çox sevirəm. O da məni. BoĢanacağımı ilk dəfə ona söylədiyim zaman çox 

kədərlənmiĢdi. Bu hadisədə onu sevindirən tək bir Ģey onun yanına qayıtmağım və artıq onunla 

birlikdə yaĢayacağım oldu. Bu xəbər onu hədsiz sevindirdi. Hətta evinin ən gözəl, iĢıqlı və 
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mənzərəli, geniĢ balkonları olan hissəsini də mənə ayırdı. YerləĢməyim üçün isə evin bütün 

xidmətçilərini səfərbər etdi. 

Bu gün kitablarımı yerləĢdirərkən əlimə böyük ölçülü köhnə qalın bir əlyazma keçdi. Köhnə 

latın əlifbası ilə yazılan kitab Ģəkilli dəftər atamın babası Orxan Bəkirova məxsus imiĢ. Bu 

gündəliyi yazma səbəbim ulu babamın hələ 1986-2025-ci illərdə yazdığı gündəliyi oldu. Əgər 

mən o gündəliyi tapıb oxumasaydım və oxuduqlarımın təsiri olmasaydı, heç vaxt gündəlik 

yazmaq eĢqinə düĢməzdim.  

Tarixi öyrənmə həvəsim də eynən ulu babamdan gəlib. Ulu babam gündəliyində öz dövrünü elə 

gözəl yazmıĢdı ki!!! O, öz gündəliyini yazmağa 1986-ci ildən baĢlayıb və ömrünün sonuna 

qədər- yəni 2025-ci ilə qədər yazmağa davam edib. Lakin tarixi mövzulara 1988-ci ildən 

toxunmağa baĢlayıb. O günlərdən ki, keçmiĢ sovetlər birliyinin sonuna aparan kütləvi tədbirlərin 

baĢlanması kimi tarixə düĢüb. O zaman babam öz dövrünün aktiv gənclərindən biri kimi daim 

meydanda – mübarizədə olub. Sonra baĢ vermiĢ hadisələr fonunda Sovet Ġttifaqı dağılıb. 

Doğrudur, ulu babam gündəliyindəki qeydlərdə hadisələri elə təsvir edir ki, guya onların 

keçirdikləri mitinq və digər aksiyaların böyük bir imperiyanın çökməsinə bir təsiri olub. O 

zamanlar, hətta ulu babam vəfat edənədək Sovet Ġttifaqının çökməsinin əsl səbəbləri tarixin sirli 

qatlarında iliĢib qalmıĢdı. Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqının rəsmən dağılması elan 

edildikdən sonra KeçmiĢ Azərbaycanda respublika tipli unitar dövlər qurulur. Öncə ulu babamın 

diqqətini cəlb edən AXC-Müsavat hakimiyyəti olub, sonra YAP iqtidarına marağı olub, daha 

sonra isə bu maraq kiçik ölkənin iqtidarlarından çox dünya siyasətinə yönəlib. Görünür, ölkədə 

yaĢamaması, Rusiyaya iĢləməyə gedib orda firavan həyat sürməsi onun ölkədaxili siyasətə olan 

marağını azaldıb. Babamın gündəliklərində olan tarixi dövr KeçmiĢ Azərbaycanda və eləcə də 

dünyada ən keĢməkeĢli dəyiĢkən tarixdir. Gündəlik ciddi qanunları və nizamı olan Sovet 

Ġttifaqının bir respublikasının kiçik kəndində yazılmağa baĢlayır. Lakin gündəliyin bitdiyi zaman 

dilimi Üçüncü Dünya Müharibəsinin bir addımlığında olması, dünyada sərhədlərin və dövlətlərin 

xaotik nizamsızlığı ilə diqqəti cəlb edir. Ən maraqlı tarixi zaman dilimlərini isə bir tarixçi kimi 

araĢdırmağa qərar vermiĢdim. Vəziyyəti dərk etməyimə ulu babamın gündəliyinin böyük təsiri 

olacaqdı. Gündəliyin yazıldığı dövr özü də iki tarixi zamanları əhatə edirdi:  

1) 1988-2016-cı illər Böyük Xaos Dövrünə qədərki Azərbaycan.   

2) 2016-2024-ci illər Böyük Xaos Dövrü və ondan sonra Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədərki 

Azərbaycan.  

Doğrudur, babam xəstə olduğu üçün son illərini geniĢ və ətraflı yaza bilməyib. Həmin dönəmi 

mən tarix kitablarından və digər arxiv yazılarından geniĢ Ģəkildə izah edə biləcəm.  
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Öncə mən bu günki siyasi coğrafiyanı təsvir etmək istəyirəm. Babamın dövrü ilə müqayisədə 

mənim yaĢadığım – müasiri olduğum dövr çox fərqli görünürdü. DüĢündüm ki, bəlkə mənim 

nəvəm bir zamanlar gündəliyimi oxusa, onun üçün də bu gündəlikdəki zaman dönəmi çox fərqli 

görünəcək. Elə isə, əziz nəvəm (), sənin üçün yazdığım gündəliyimi bu günün siyasi 

coğrafiyası ilə baĢlayacam.  

Hal-hazırda – yəni 2077-ci ildən bu günə qədər dünya hakimiyyəti üç imperiyanın əlindədir. 

Bütün Amerika qitəsi və Avstraliya Amerika Demokratik Ġmperiyasının daxilində toplanıb. 

Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər bu ərazilərdə ġimali və Cənubi Amerika materiklərində olan 

60-dan çox və Avstraliya və Okeaniyaya aid 17 ölkə var idi. 2024-cü ilin sonunda baĢlayan 

Üçüncü Dünya Müharibəsi dünyanın yenidən bölüĢdürülməsi və siyasi xəritənin bəsitləĢməsi 

kimi tarixə düĢdü. 

ġərqi və Qərbi Avropa ölkələri (KeçmiĢ Rusiya və Azərbaycanın ġimalı istisna olmaqla), 

Anadolu yaylası və bütün Afrika ölkələri Böyük Osmanlı Ġslam Ġmperiyasına daxildir. Üçüncü 

Dünya Müharibəsinə qədər bu ərazilərdə dünyanın iqtisadi baxımdan ən yüksək səviyyədə 

inkiĢaf etmiĢ və ən geridə qalmıĢ, yoxsul ölkələri mövcud idi. Tam fərqli iqtisadi-siyasi vəziyyəti 

olan iki qitə - Avropa və Afrika yeni bölgüdə bir Ġmperiyanın tərkibinə daxil olduqdan sonra 

nisbi iqtisadi stabilləĢmə yarandı. 

Asiya, KeçmiĢ Rusiya və Azərbaycanın Ģimalı isə Böyük Çin Xalqlar Ġmperiyasının tərkibində 

öz həyatlarını davam edirlər. Bura əhalisinin sayına görə ən böyük Ġmperiyadır. Böyük neft-qaz 

ehtiyatları və insan resursu ilə sürətli inkiĢaf edən bir ərazidir. Tarixən bu ərazilərdə minillik 

mədəniyyətə malik sivilizasiyaları olan kiçik ölkələr var idi.  

Yuxarıda izah etməyə çalıĢdığım siyasi imperialist formalaĢma uzun illər davam etmiĢ qanlı -

qadalı  Üçüncü Dünya Müharibəsinin nəticəsi olaraq 17 noyabr 2077-cı ildə Kiyevdə imzalanan 

Böyük SaziĢin nəticəsidir. Hal-hazırda dünya 3 böyük hissəyə parçalanıb: xristian və ingilisdilli 

Amerika Demokratik Ġmperiyası, müsəlman və türkdilli Böyük Osmanlı Ġslam Ġmperiyası, 

rəsmən ateist və çindilli Böyük Çin Xalqlar Ġmperiyası. Bu ölkələrin hamısı haqqında geniĢ 

məlumata malik deyiləm. Çünki mən özüm Böyük Çin Xalqlar Ġmperiyasında yaĢayıram və 

böyük ölkəm xaricində dünyada baĢ verənlər haqqında o qədər də məlumatlı deyiləm.  

 

Babamın dönəmində Azərbaycan daha böyük bir ölkə imiĢ. Eyni zamanda müstəqil respublika 

kimi unitar quruluĢlu özünü idarəedən bir dövlət olan Azərbaycanda Osmanlıcaya yaxın bir dil – 

yəni indiki Azərbaycan vilayətlərində danıĢılan yerli dil əsas aparıcı rəsmi dil hesab olunurmuĢ. 

Ərazisi Ģimalda Böyük Qafqazın yüksək dağları, cənubda Araz çayı və TalıĢ dağları, ġərqdə 

Kiçik Qafqazı və Qərbdə Xəzər dənizini əhatə edirmiĢ. Bu tarixi dövr olduqca rəngarəng və 

qəribəliklərlə dolu bir dövr idi. O zaman baĢ verən tarixi hadisələrə zamanının insanları doğru 
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qiymət verə bilməyiblər. Çünkü dünyanın maraqlarının birləĢdiyi yer kimi qələmə aldıqları ölkə 

əslində maraqsız və heç kimin ciddi Ģəkildə əldə etmək istəmədiyi ərazi olub. Yanacaq 

ehtiyatlarını olduqca yüksək qiymətləndiriblər. Lakin onlara aydın deyildi ki, dünyanın o zaman 

üçün hegemon dövlətlərinin bu yanacağı onlardan ala bilməsi üçün kiçicik təzyiq yetərli idi. 

Üçüncü Dünya Müharibəsi zamanı kəĢf edilən ucuz alternativlər bu regiona olan marağı sıfıra 

endirdi. Lakin hələ də yaĢlı nəsil bu ərazilərin əhəmiyyəti və strategiyası haqqında illuziyalara 

qapılırlar.  

 

21 yanvar 2087-ci il  

Bu gün rəsmi boĢanma sənədimi əlimə aldım. Rahatlandığımı yazsam, yalan olar. Amma hələ də 

niĢan üzüyümü barmağımda saxlamıĢam. Anam zarafatla deyir ki, adətdəndir. Mən bunun 

səbəbini adətlə deyil, vicdan əzabı çəkməyimlə bağlayıram. Onu tərk etdiyim üçün özümdən 

utanıram, lakin əminəm ki, evliliyə davam etsəydik, ikimiz də daha kədərli və bədbəxt olardıq.  

Arvadımla məni anam tanıĢ etmiĢdi. O, iĢ yoldaĢının qızı idi. Anamın ad günündə o da öz anası 

ilə birlikdə bizə gəlmiĢdi. Onunla rəqs etmiĢ, birlikdə bir-iki qədəh içki içmiĢdik. GörünüĢünə 

görə çox xoĢ və hətta deyərdim ki, cazibədar idi. Çox danıĢmağı sevməz, ona aid olmayan iĢlərə 

burnunu soxmazdı. Məndən doqquz yaĢ kiçik idi, dünyagörüĢünün geniĢ olmaması onunla 

ünsiyyətimi azaldırdı. Lakin xarici görünüĢü və tanıdığımız ailədən olması bu izdivac üçün 

kifayət edirdi.  

Evliliyimizin ilk illərindən artıq anlamağa baĢlamıĢdıq ki, münasibətlər qaydasında deyil. Lakin 

hər zaman ümidli idim, hər Ģey daha yaxĢı olacaqdı, bunun üçün ikimiz də bütün imkanlarımızı 

səfərbər etmiĢdik. Amma neyləsək də, nə qədər cəhdlər göstərib, güzəĢtlərə getsək də, alınmadı. 

Ən böyük problemimiz övladımızın olmaması idi. Ġlk illəri xəstəxanalarda keçirdik, müayinələr, 

müalicələr, analizlər kimi canxısıcı proseslər ikimizin də əsəblərini tarıma çəkmiĢdi. Hər xırda 

Ģeyin üstündə mübahisə etməyə, küsməyə baĢlamıĢdıq. Lakin diaqnoz gecikmədi, problem 

arvadımda idi və o, heç vaxt ana ola bilməyəcəkdi. Sonsuz olduğunu və bunun heç bir tibbi 

yöntəmlə müalicə olunmayacağını anladıqdan sonra arvadım olduqca qəddarlaĢmıĢ və 

kobudlaĢmıĢdı. Son iki ildə böyük psixoloji gərginliklər yaĢadıq. Mən isə daha dözə bilmirdim.  

Anam bu gün səhər yeməyi zamanı mənə dedi ki, arvadım iĢdən evə iki gündür bir iĢ yoldaĢı ilə 

gəlirmiĢ. Bunu anama mənim köhnə qonĢularım deyiblər. Bizim çox qəribə qonĢuluq 

münasibətlərimiz var. Arvadımla mən bir binanın otuz doqquzuncu mərtəbəsində yaĢayırıq. Qapı 

qonĢumuz istisna olmaqla heç bir qonĢumla salam-sağolum yoxdur. Binanın bütün kiĢiləri eynən 

mənim kimidir. Lakin siz birinci mərtəbədən baĢlamıĢ əllinci – sonuncu mərtəbəyə qədər bütün 

mənzillərdəki xanımlarla bir – iki dəqiqə söhbət etsəniz, bütün binanın əhalisi haqqında geniĢ 
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məlumata malik olarsınız. Qadınlar arasında sirli informasiya Ģəbəkəsi mövcuddur, bu tilsimli 

Ģəbəkə illərdir binanın təməlini təĢkil edir. 

Ġndi də bir saatlıq keçmiĢ mənzilimə baĢ çəkən anama qonĢular tərəfdən verilmiĢ məlumatın 

səhihliyini Ģübhə altına ala bilməzdim. Arvadım məndən doqquz yaĢ kiçik idi, ona qarĢı hər 

zaman qısqanclığım olub. Ona görə də bu xəbərə inanmaq mənə çətin idi. Anam mənim qalan 

əĢyalarımı gətirmək üçün köməkçi ilə birlikdə arvadım yaĢayan evə gediblərmiĢ. Bu xəbəri də 

orada qonĢulardan öyrənib, xəbər isə məni hiddətləndirdi. Bütün günü özümə yer tapa bilmədim. 

Tarixi materialları toplamaq üçün getdiyim arxivin kitabxanasında da mənasız və faydasız bir 

gün keçirdim. Heç nə edə bilmədən evə gəlib otağa qapandım. Mən buna hazır deyildim. Ġllərlə 

yatağımda, qucağımda mənim olan qadının bir gün bunları baĢqası ilə paylaĢacağına hazır 

deyildim. Onu mən tərk etmiĢdim, lakin axmaqcasına sədaqət umurdum. 

Onun belə tezliklə yeni birisi ilə səmimiyyət qurması mənə tənhalığımı xatırladırdı. Daha 

qayıdacaq yerim də qalmamıĢdı. Onu ağlar gözlü, yalnız qoyduğumda düĢünmüĢdüm ki, o 

məndən çox acı çəkəcək, əzab çəkəcək. Lakin belə olmadı, o, tezliklə göz yaĢlarını sildi və ayağa 

qalxdı. Qadınlar daha tez özünə gəlməyi və çətinliklərlə mücadilə aparmağı bacarırlar. KiĢilər isə 

güclü görünsələr də yeni həyata asanlıqla baĢlaya bilmirlər. Bəlkə yeni əyləncəyə baĢlamaq asan 

olur, lakin ciddi münasibətlər üçün uzun zaman keçməsi lazım gəlir. Ġndi mən tək qalmıĢdım. 

Arvadımı heç vaxt sevməmiĢdim, onu tərk edəndə də sevmədiyimə əmin idim və daha yaxĢı 

olacağını düĢünürdüm. Ġndi isə o, tək deyildi, amma mən tək idim. Ağlamaq istəyirdim, anam 

görər və kədərlənər, deyə özümü boğub kitablara göz gəzdirdim. Ulu babamın köhnə latın 

qrafikası ilə yazılmıĢ gündəliyini götürüb mənə lazım olan və maraqlı gələn hissələrinin 

tərcüməsinə qərar verdim. Bir neçə saat iĢlədikdən sonra indi öz gündəliyimdə bu qeydləri 

edirəm. Artıq gecdir, bilirəm ki, çətin olacaq, lakin yatmalıyam. Axı səhər kitabxanaya gedəcəm. 

Elmi iĢimin əskik materiallarını toplayacam. 

Mənim elmi iĢlərimə kutabxanada direktor vəzifəsində çalıĢan dostum Jianying Yun kömək edir. 

Jianyinglərin ailəsi əslən Çinin Qansu əyalətindəndir. Bu əyalət ilə uyğurların yaĢadığı Sincan 

əyalətləri qonĢudur. Uyğurlarla çinlilər arasında ən böyük qarĢıdurmalar məhz bu sərhəddə 

meydana gəlmiĢdir. Ən qanlı çarpıĢmalar isə 2051-2052-ci illərə təsadüf edir.  

Jianyingin atası Çin Xalq Ġmperiyasının Ģərəf ordeninə layiq görülmüĢ Milli Qəhrəman olub. O – 

Tonqmu Yun əsl döyüĢçü, Ġmperiya miqyasında tanınan Ģərəfli insan kimi tarixə düĢüb. Onun 

ölümü isə son yüzillikdə eĢitdiyim ən böyük faciədir. 

Həm Böyük Xaos dövründə, həm də Üçüncü Dünya Müharibəsi illərində KeçmiĢ Çin 

sərhəddində yaĢayan uyğurlar Çinin hər zəifləməsində baĢ qaldırır və Osmanlı sərhədlərinin 

Altay dağlarına qədər geniĢləməsi üçün iĢlər görürdülər. Orta Asiyada ordu qüvvələrinin 

zəifləməsi nəticəsində 2051-ci ildə yenidən Sincanda uyğurlar üsyan qaldırdılar. Uyğurlar hər 
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zaman Çinə qarĢı düĢmənçilikləri ilə tarixə düĢmüĢ bir milli azlıqdır. Onların dilləri və 

milliyətləri Osmanlılara daha yaxın olduğu üçün müharibə zamanı da onlara pərəstiĢlərini  

gizlətməmiĢlər. 2051-ci ildə baĢlanan üsyanı bir il ərzində yatıra bilmirlər. 2052-ci ilin may 

ayına qədər Sincan əyalətini Çin dövlətinin idarəetməsinə tabe etmək mümkün olmur. O zaman 

Çin ordusunun ən güclü dəstəsi Tonqmu Yunun komandirliyi ilə Sincana hücum edir. Əslən 

Qansudan olması və uĢaqlıq, gənclik illərində Sincana bir çox səfərlərdə iĢtirak etməsi ərazini 

yaxĢı tanımasına imkan verirdi. Dörd ay çəkən qarĢıdurmalar Çin dövlətinin ərazi bütövlüyünün 

təmin olunmasıyla ilə baĢa çatdı. Tonqmu Yun əsl döyüĢçü idi və bu qələbəsi ona ölkə daxilində 

böyük nüfuz gətirdi. Lakin o, uyğurların bir nömrəli düĢməninə çevrilməyi də bacardı. Çünki 

qarĢıdurmaların yatırılması zamanı iyirmi min uyğur terrorist öldürülmüĢ, sağ qalanların isə 

böyük əksəriyyəti ailələri ilə birlikdə Osmanlı sərhədlərinə qaçmıĢdılar. 

Tonqmu Yun bu ərazidə üsyanı yatırdıqdan sonra ailəsinə - Qansuya baĢ çəkib yenidən müharibə 

meydanına yollanmalı idi. Lakin uyğur terroristləri onu 2052-ci ilin oktyabr ayında ordu 

qərargahının yataqxanasından oğurlamağı bacarırlar. Bir gecənin içində öldürüb baltalayır və 

hissə-hissə edilmiĢ tikələrini çuvala doldururlar. Sonra həmin çuvalı Qansu əyalətində ailəsi 

yaĢayan evin hasarından həyətə tullayırlar. Səhər Yun ailəsinin xidmətçiləri bu çuvalı tapanda 

dəhĢətə gəlirlər. Onların səs-küyünə həyətə çıxan yeddi yaĢlı Jianying çuvalın içindən tökülmüĢ 

bədən hissələrini görmüĢ və qorxudan dili tutulmuĢdu. Jianyingin anası isə ərinin ölümündən az 

sonra özünü asaraq intihar etmiĢdi. 

Bu bədbəxt hadisədən sonra Jianying Çin dövlətinin himayəsinə verilir. UĢaq yeddi yaĢından on 

iki yaĢına qədər kəkələyir, professional loqopedlərin sayəsində onun kəkələməsini müalicə 

etsələr də yenə Jianying həyəcan keçirərkən sözlərini sona qədər deyə bilmir. O, hal-hazırda ali 

təhsilli və elmi dərəcəsi olan rus dili mütəxəssisidir. Lakin tədris iĢlərində uğur qazana bilmir. 

Çünki hər dəfə kiçik həyəcan keçirdiyi zaman mühazirənin ortasında və ya dərsin ən qızğın 

müzakirələri getdiyi zaman kəkələməyə baĢlayır və bu da onu məyus edirdi. Ona görə də dörd il 

öncə çalıĢdığı tədris müəssisəsində müəllimlik vəzifəsindən istefa verib elmi iĢlərə baĢladı. 

Lakin Çin Xalq Ġmperiyası onu atasının xidmətlərinə görə unuda bilməzdi. 

Tezliklə Jianyingi Gəncə ġəhər Arxiv Ġdarəsinin Mərkəzi Kitabxanasının direktoru vəzifəsinə 

təyin edirlər. Artıq dörd ildir ki, Gəncədə yerləĢiblər və demək olar ki, buraya gəldiyi ilk 

günlərdən tanıĢ olmuĢuq, indi artıq bu tanıĢlıq dostluğa çevrilib. Biz də onunla burada – 

kitabxanada tanıĢ olmuĢduq. Atasının adını tarix dərslərindən eĢitdiyim bu qəhrəman övladı 

olduqca saf niyyətli və təmiz qəlbli insandır. Həyat yoldaĢı Anastasiya Yun əslən rusdur və 

onların bir qızları var. Ailəvi dostluq etmirik, lakin ikimiz tez-tez bizim evdə və ya istirahət 

məkanlarında görüĢürük. O, heç vaxt məni evinə dəvət etməyib. Səbəbini anlamıram, anam deyir 

ki, yəqin xanımını qısqanır. Deyilənlərə görə, onun rus xanımı çox gözəl qadındır. Əgər səbəb 
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budursa, çox gülməlidir, yenə də anlayıĢla qarĢılamağa çalıĢıram. Allah hər birimizi fərqli 

yaradıb.  

Jianying çox maraqlı insandır. Çin Xalq Ġmperiyasının himayəsində yaĢadığı uzun illər ərzində 

mütaliə edib və intellektual səviyyəsi olduqca yüksəkdir. Onunla hər mövzuda danıĢmaq olur; 

idman, siyasət, hərb, tarix və hətta qadınlar. 

 

28 yanvar 2087-ci il 

Gəncənin Mərkəzi Dövlət Arxivində 2-3 əsrlik sənədlər qorunur. Kitabxanaya giriĢ sərbəstdir. 

Kitabxana hissəsində yeni əlifbaya uyğunlaĢdırılmıĢ sənədlərin surətləri saxlanılır. Əgər mənə 

Arxivin Xüsusi Sənədlər bölməsindən bir Ģey lazım olsa, o zaman Böyük Çin Xalq 

Ġmperiyasının Milli Elektron Ġnformasiya Xidməti Ġdarəsinə universitetdən verilmiĢ abunə 

nömrəsi ilə elektron müraciət etməli idim. Tarixçi-araĢdırmaçı olaraq bunun üçün xüsusi icazəm 

var idi. Ailəmin tarixi və mənim Ģəxsi qovluğumun təmiz olması bu kimi bağlı qapıları üzümə 

açmıĢdı. 

Ailəm hər zaman Rusiyaya və beləliklə də Böyük Çin Xalq Ġmperiyasına sadiq olmuĢlar. 

Müharibənin baĢlandığı ilk gündən bitdiyi günə qədər ailəmin bütün kiĢi fərdləri Rusiya tərəfdə 

vuruĢublar. Aralarında Milli Qəhrəman və ġərəf Ordenlilər də var. Ailəmizdən heç kəs Türkiyə - 

Osmanlıya və ya Amerikaya qaçmayıb. Satqın damğası gəzdirən heç bir fərdimiz yoxdur. Hətta 

müharibənin ilk illərində Bakıda yaĢayan atamın dayıları ailələri ilə birlikdə Gəncəyə köçmüĢlər. 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyası sərhədlərini möhkəmlətdiyi zamanlarda artıq bütün böyük ailəmiz 

Ģimalda - Böyük Çin Xalq Ġmperiyası ərazisində idi. 

Atam rəhmətə gedən günə qədər Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Azərbaycan Vilayəti üzrə 

Təhlükəsizlik Xidmətinin Rəisi vəzifəsində çalıĢıb. Bu elmi iĢimi uğurla baĢa vursam, 

Təhlükəsizlik Xidmətində vəzifə alacağıma əminəm. Bizim ailəmiz hər zaman Ġmperiyamız 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Atama hətta ölümündən sonra ġərəf ordeni təqdim edilib. 

Atam xaraktercə olduqca sərt və zəhmli biri idi. Müharibə heç kimə xeyir gətirmədiyi kimi, 

atamda da yaxĢı təəssürat buraxmamıĢdı. Mənim elm adamı olmağımda da atamın böyük təsiri 

vardı. Atamı bütün ömrü boyu ancaq iki dəfə ağlayan görmüĢdüm. Ġlk dəfə mən altı yaĢındaykən 

böyrək çatıĢmazlığından əməliyyat olunanda. O zaman əməliyyatdan sonra atama acıqlanmıĢ və 

məni həkimlərin əlinə verdiyi üçün onu günahlandırmıĢdım. Üzünə də baxmırdım, az qala 

böyrəyimin götürülməsində onu səbəbkar biləcəkdim. Atam isə onsuz da kədərdən boğulmuĢ 

halda idi və dayana bilməyib hönkürdü. Mənim uĢaq ürəyim parçalanırdı və utanc hissi 

keçirirdim. Atam palataya qayıtdıqda isə dəfələrlə üzr istəmiĢ və onun möhkəm, böyük əllərini 

tutub buraxmamıĢdım. 
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Atamın ikinci ağlamağı isə anamın xəstəliyi vaxtı oldu. Mənim bacım olacaqmıĢ, on yaĢım 

vardı, həyəcanla böyük qardaĢ olacağım günü gözləyirdim. Anamın qarnı çox böyümüĢdü, 

qəribə tərzdə yeriyirdi. AxĢamlar onu təqlid edirdim və atam bu mənzərəyə qəhqəhə ilə gülərdi. 

Lakin bir gecə anamın qıĢqırığına oyandıq, bu, doğum sancısı deyildi. Anamın uĢaqlığında 

xərçəng var imiĢ, bunu isə həmin gecə, bacımın doğulmağına bir ay qalmıĢ öyrəndik. Xəstəlik 

ana bətnindən körpəsinə keçmiĢ və onu öldürmüĢdü. Anamı əməliyyat etdilər, qanında yüksək 

miqdarda toksikoz vardı, hər an ölə bilərdi. Atamın ikinci ağlamağı isə anam gözlərini açanda 

baĢ verdi. Məni qucaqladı və ağladı. O gün atamın dilindən ilk dəfə “Allah” kəlməsi və dua 

eĢitdim. Əllərini ovucları yuxarıya doğru çevirib “Allah, əgər varsansa, bu balamı mənsiz qoy, 

amma anasız qoyma” dedi. Allah varmıĢ! Atam tezliklə gözlərini əbədi yumdu, amma anam, 

Allaha ġükür, bu günə qədər mənimlədir və bu qırx yaĢımda belə hər çətin anımda ona sığınır və 

təsəllimi onun qoynunda tapıram. Necə ki, indi boĢandıqdan sonra tək qalmamaq üçün onun 

evinə yerləĢmiĢdim. O, xoĢ üzü və qayğısı ilə hər zaman mənim qulluğumda hazırdır. Mən isə 

ona yaxĢı övlad ola bilmədim. Heç vaxt onun qayğısına qala bilmirəm. O da öz problemlərini və 

ya xəstəliklərini məndən daim gizlədir. Evdə çalıĢan köməkçiləri ilə daha çox dərdləĢir, nəinki 

mənimlə. O, məni hər zaman öz qayğılarından uzaq tutmağa çalıĢır. O, əsil anadır! 

 

03 fevral 2087-ci il 

Bu gün çox maraqlı tanıĢlıqla yadımda qaldı. Yeniyetmə uĢaq kimi həyəcan keçirdim. Qırx yaĢa 

kimi sevə bilməyənin ürəyi, qırx yaĢdan sonra sevənin ağlı yoxdur. Mənim ürəyim yoxdur, bunu 

qırx yaĢımda anladım. Ağlımın olub- olmamasını isə indidən sonra eĢqə düĢsəm, biləcəm. 

Bu səhər mən kitabxananın oxu zalına girər -girməz təəccübləndim. Ġlk dəfə idi ki, biri məndən 

öncə bu zala gəlmiĢdi. Son 8 ilimi bu böyük arxivin kitabxanasının oxu zalında keçirən bir adam 

üçün bu hal olduqca diqqətçəkici idi. Əlimdəki kitabları masaya qoyub surətçıxarma aparatımı 

iĢə saldım. Məndən öncə gələn xanım isə iĢini bitirmək üzrə idi. Yorğun-yorğun son səhifələri 

çevirir və əvvəlcədən iĢarələdiyi səhifələrin surətini çıxarırdı. Qəflətən zəngin səsi zalı 

bütünlükdə cingildətdi. Xanım çantasından telefonunu çıxarıb danıĢmağa baĢladı. O, amerikan 

dilində danıĢırdı. Mənim içimdən təhtəlĢüur bir hiddət hissi keçdi. Amma xanımın əlindəki 

kitablar türkcə idi. Telefon danıĢığını bitirən bu gözəl qız surətçıxarma iĢini də yekunlaĢdırıb 

qapıya doğru yönəldi. Maraq və hiddət hissləri mənə elə üstün gəldi ki, yanımdan keçərkən 

özümü saxlaya bilmədim:- Siz Amerikadansız? – deyə soruĢdum. 

Xanım təmiz Azərbaycan türkcəsində cavab verdi: - Bəli. 

– Bəs türk dilini harda öyrənmisiz? 

– Mənim ailəm əslən Azərbaycandandır. Böyük Xaos dövründə buradan köç edib Amerika 

qitəsinə sığınıblar. 
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– Amerikan satqınlarıyıq, desənə. 

– Çox tərbiyəsizsiniz! 

Kobudluğumun fərqindəyəm. Xanım da mənim kobudluğumdan hiddətlənib mənimlə 

danıĢmağın qeyri-mümkünlüyünü anladı və əlindəki surət kağızları ilə birlikdə qapıya tərəf 

yollandı. Amma bir anlıq dayandı və geri döndü: 

– Bəs siz türk dilini hardan bilirsiz? 

– Unutmayın ki, keçmiĢ Azərbaycan – türk torpağındasınız. 

– Siz bu torpağın keçmiĢ Azərbaycan – türk torpağı olduğunu bilirsinizmi məgər? 

– Bizim ölkəmiz kiçik millətləri əzmir və tarixi kimliklərini də məcburi unutdurub hamıdan 

amerikan düzəltmir. 

– Amma hamıdan məcburi Allahsız düzəldir! 

Mən bir anlıq çaĢdım. Bu qədər cəsarətli suala (əslində cavaba) hazır deyildim. Bir az qorxaq, bir 

az da ağrılı səslə: - mən Allaha inanıram, dedim. Bu, mənim qırx yaĢıma qədər heç kimə 

etmədiyim bir etiraf idi. Bu etirafa məcbur idim. Kobudluq etdiyim xanım qarĢısında aciz 

vəziyyətdə idim. 

– Amma bu Ġmperiyanın özünü təqdim edən bütün kitablarında “Əhalimizin 100 faizi ateistdir” 

yazılır. – Sonradan adının Eleni olduğunu öyrənəcəyim qız qısa söhbət zamanı qalibiyyət 

qazandığını hiss edirdi. Əlini uzatdı, – Mən Eleni Melli, Amerikadan, daha dəqiq desəm, 

Bostondan gəlirəm.  

– Mən də Miras Bəkirov, özüm də bu Ģəhərdənəm, Çin Xalq Ġmperiyası, daha dəqiq desəm, 

Gəncədən. – Eleninin uzanmıĢ əlini sıxıram. 

Mənim içimdən kiçik bir cərəyan keçdi, həyəcanlandığımı hiss etdim, qız da bəxtimdən əlini tez 

geri çəkdi, diqqətlə onun gözlərinə baxdım. “Yox, heç nə anlamadı” düĢünərək, özümə təsəlli 

verdim. 

TanıĢlığı davam etdirmə növbəsinin məndə olduğunu anladım, - Burda kimin qonağısınız? – 

soruĢdum. 

– Heç kimin, burdan heç kimi tanımıram. Universitet üçün araĢdırmaçı olaraq gəlmiĢəm. Oteldə 

qalıram. 

– Heç kimi tanımıram, deməyin, biz artıq tanıĢ olduq, elə deyilmi? 

– Heç bir tanıĢım ilk tanıĢlıq anında mənə satqın deməmiĢdi. 

– Bu haqda sonra danıĢarıq, əminəm ki, məni anlayacaqsınız. Birlikdə çay içək? 

 

Eleni ilə çay içdik, sonra kitabxanaya qayıdıb ortaq dövrləri araĢdırdığımızın fərqinə vardıq. 

Onunla birlikdə söhbət edirdim ki, Jianying oxu zalına daxil oldu. Məni bir xanımla görüb 

yaxınlaĢmadı, uzaqdan salamlaĢdıq. Sonra üzündə təbəssüm zalı tərk etdi. Bu, məni bir qədər 
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utandırdı, adətən həmiĢə bir küncdə tək iĢləyərdim. Ġndi bu gözəl xanımla dostuma yaxalanmaq 

utandırıcı idi. Jianying mənim rəsmən boĢandığımı bildiyi üçün daha az utanırdım. Hər halda 

mən də yenidən münasibətlər qurmaq və yeni tanıĢlıqlar əldə etmək üçün azad bir insan idim. 

Evli olduğum zamanlar yeni tanıĢlıqlardan qaçırdım. Bu, ailəmdə problemlər yaradar və mənasız 

söz-söhbətlər yarada bilərdi. Ġndi isə vəziyyət dəyiĢmiĢdi. Bu Amerikalı gözəlçə ilə aramızda heç 

bir Ģey olmasa da varmıĢ kimi görünməsi mənə maneçilik yaratmamalı idi. 

AxĢam Elenini qaldığı otelə qədər yola saldım. Maraqlı və gözəl gün idi. Maraqlı və gözəl xanım 

idi. KaĢ Amerikaya köçən satqın ailələrindən olmayaydı... 

 

22 fevral 2087-ci il 

Jianying bu gün bizə gəlmiĢdi. Birlikdə səhər yeməyi yedik, qəzet oxuduq. Sonra söhbəti 

Eleninin üstünə gətirdim. Jianying gülümsədi, mənə elə gəldi ki, o, mənim bu haqda 

danıĢacağımı təxmin edirmiĢ.  

Eleninin Ġmperiyamıza nə zaman gəldiyindən xəbərsiz olduğunu deyən Jianying kitabxanaya iki 

aydır üzv olduğunu bildirdi. Üzv vərəqəsini isə mənimlə onu birlikdə gördükdən sonra 

inzibatçıdan istəyib və Ģəxsən tanıĢ olub. Üzv vərəqəsində daimi yaĢayıĢ yerini Amerika 

Demokratik Ġmperiyası, Boston Ģəhəri olaraq qeyd edib. Müvəqqəti ünvan yerində isə Gəncədə 

qaldığı otelin adını və ünvanını yazıb. Sonra isə üz-gözünü turĢudaraq əlavə etdi: 

- Miras, təsəvvür edirsən, bu qız milliyəti yerinə türk yazıb.  

Mən heç nə demədim, deyə bilmədim ki, elə mən də türkəm. Çünki Jianyingin ailə faciəsindən 

xəbərdar idim. Uyğurlar da bizim kimi türkdürlər, lakin onlar bunu açıq ifadə edirlər. Biz isə 

azərbaycanlı adlandırılmaqla uyğurlarla qan bağlılığımızı gizlədirik. Mən Jianyingi hər 

gördüyümdə terrorist və xəyanətkar uyğurlarla eyni millətdən olduğum üçün xəcalət çəkirdim. 

Sonra Jianyinglə birlikdə Gəncə çayının sahilinə gəzməyə çıxdıq. O, bu gün çox kədərli idi. 

Səbəbini soruĢdum, demədi. DüĢündüm ki, yəqin evdə ailəsi ilə bağlı problemi var. Jianying tez-

tez beləcə məyusluğa düçar olur. Həmin anlarda onun üzü bədbinləĢir, gözləri bir az da kiçilir və 

qıyılır. Tez-tez yumruqlarını sıxır və yanından keçdiyi hər koldan, hər ağacdan kobud hərəkətlə 

nəsə bir budaq qırır. Yenə eyni hərəkətləri təkrarlayırdı və birdən dayandı. Üzünü mənə çevirib 

dedi: 

- Bilirsən, Miras, atam mən yaĢadığım qədər yaĢaya bilməmiĢdi. Anam isə öləndə məndən dörd 

yaĢ kiçik idi. 

Bir anda içim parçalandı. Mən də atamı itirmiĢdim, itkinin nə olduğunu bilirdim. Lakin Jianying 

kimi faciə yaĢamamıĢdım və anam hər zaman yanımda idi. Onu qucaqladım, kürəyini ovdum. 

Dayana bilmədi, hönkür-hönkür ağladı. 

Sonradan bildim ki, bu gün onun ad günü imiĢ, artıq atasından da bir yaĢ böyük imiĢ... 
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Onu evlərinə qədər yola saldım, demək olar ki, artıq heç nə danıĢmadıq. Sonra kədərimi 

dağıtmaq üçün Gəncə Çayının sol sahilində süni gölün arxasında tikilmiĢ istirahət mərkəzinə 

getdim. Buranın on dördüncü mərtəbəsində Hindistan əyləncə klubu vardı. Qarayanız gözəl 

xanımları və süni hind meĢə-parkları ilə məĢhur olan bu yer Ġndia-Space adlanırdı. Istirahət 

mərkəzinin on dördüncü mərtəbəsi bütünlükdə onlara aid idi. Liftin qapısı açılar-açılmaz özümü 

yenə də Hindistan cəngəlliklərində hiss etdim. Sağ cığırla addımladım, bilirdim ki, sağ cığırla 

getdiyim zaman ikinci oturma yerinin xidmətçisı NakĢərdir. NakĢər mənim subaylıq, problemli 

evlilik və ayrılıq zamanlarımın dərd ortağı idi. Atası hindli, anası isə fars olan bu xanım hər iki 

millətin ən gözəl xüsusiyyətlərini daĢıyırdı. Qarabuğdayı bənizi, iri, qara gözləri, mərmər kimi 

bədəni və Ģəlalə saçları ilə insanı məst etməyi bacarırdı. Mən isə onun qayğıkeĢliyini sevirdim. 

Onunla dərdləĢmək məni çox yüngülləĢdirirdi. O, həmsöhbət olmağı çox gözəl bacarırdı. Bəzən 

saatlarla gəlib onunla söhbət edir və hind mətbəxinin nemətlərindən dadırdım. 

NakĢərin atası diplomat idi, o, vaxtilə KeçmiĢ Hindistanın KeçmiĢ Ġrandakı diplomatik 

nümayəndəliyində çalıĢıb. Gənc ikən – iyirmi dörd yaĢında nümayəndəlikdə assistent vəzifəsində 

çalıĢan iyirmi bir yaĢlı fars qızına vurulub və onunla evlənib. Sonra Müharibə dövründə xanımı 

ilə birlikdə Hindistana – Varanasiyə qayıdıblar. Ġyirmi bir il uĢaqları olmayıb və bu, onların 

ailəsinin yeganə problemi imiĢ. Ġyirmi bir ildən sonra Allah bu ailənin səbrini qiymətləndirir və 

onlara gözəl bir qız övladı nəsib edir – NakĢəri. NakĢər də Varanasidə təhsil almıĢ və 

professional otel və turizm mütəxəssisi ixtisasına yiyələnmiĢdi. Təhsilini baĢa vurduqdan sonra 

o, Ġmperatorluğun Sosial Xidmətlər Nazirliyinə müraciət edərək uzaq ölkələrdən birində 

çalıĢmaq istədiyini bildirir. Nazirlik də onun təyinatını xidmət iĢləri məmuru kimi Gəncə 

Ģəhərində yeni tikilmiĢ əyləncə mərkəzinin Hindistan milli adət-ənənələrinin təbliği üçün tərtib 

edilən bölümünə verir. Beləliklə, Gəncə Ģəhəri və Ġndia-Space dostum NakĢərimin  ilk iĢ yeri idi. 

Mən NakĢərdən nə üçün bu qədər uzaq bir yerdə çalıĢmaq arzusunda olduğunu artıq xəbər 

almıĢdım. Çünki bizim Ġmperatorluğumuz təhsilli xanımlara təyinat məsələsində hər zaman 

güzəĢt edir, yaĢadığı ərazidə iĢlə təmin edir. Hələ üstəlik NakĢərin yaĢlı valideynləri də var, 

onları da yalnız qoyması mənə maraqlı gəlmiĢdi. Sən demə, NakĢərimin bu qədər uzaqda çalıĢma 

həvəsi onun ilk nakam məhəbbəti ilə bağlı imiĢ. 

Hələ on üç yaĢındaykən qonĢuda yaĢayan bir Ģair gəncə aĢiq olan qızcığaz təbii ki, hisslərini hər 

kəsdən gizləmiĢ, həyəcanla böyüyəcəyi günü gözləmiĢdi. Tale elə gətirir ki, qızcığazın on altı 

yaĢı olarkən onun sevimli Ģairi Varanasidən Dehliyə iĢləməyə gedir. Az keçmir, Ģairin ölüm 

xəbəri nəinki Varanasidə, hətta bütün Hindistanda əks- səda yaradır. On yeddi yaĢlı qırıq qəlbli 

NakĢər öz sevgisini etiraf edə bilmədən köksündə dəfn edir. Mənim sevimli dostum o Ģairin 

Ģərəfinə bir Ģeir də yazıbmıĢ. Hind dilində yazılmıĢ bu Ģeiri Hindistanın məĢhur Ģeir yarıĢına 
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yollayan NakĢər müsabiqədə heç bir yer tuta bilmir və o gündən Ģairliyin daĢını atır. Həmin Ģeiri 

NakĢər mənim istəyimlə Çin dilinə də tərcümə etmiĢdi. ġeir belə idi: 

 

“MƏN BIR ŞAIR SEVDIM 

  

Mən bir Ģair sevdim, 

hələ uĢaqkən, 

yolunu gözlədim 

ondan xəbərsiz, 

xəyallar qurdum, 

arzular tutdum, 

addımlarını addımbaaddım izlədim, 

yolunu qarıĢ-qarıĢ getdim 

ondan xəbərsiz... 

  

Mən bir Ģair sevdim, 

Ġlk sevgi 13 yaĢımda gəldi, 

Ġlk Ģeirimi ona yazdım.  

QıĢda tərli pəncərə ĢüĢələrinə  

onun adını yazar,  

sonra kimsə anlamasın deyə  

üstündən baĢqa adlar yazardım,  

indi qəlbim də  

o pəncərə ĢüĢəsi kimidir,  

bütün adlar üst-üstə,  

bir tək O –gerçək! 

 

Mən bir Ģair sevdim, 

yaĢılı sevdim onun kimi, 

onun üçün Ģair oldum, 

onun kimi Ģair olammadım... 

  

Mən bir Ģair sevdim, 

hər Ģeyimlə sevdim, 

bir tək ehtirasdan baĢqa, 
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hətta xəyalımda belə 

toxuna bilmirdim ona, 

toxunsam, ölərəm zənn edirdim, 

amma sevirdim, 

onun Ģerlərini əzbərləyir, 

hər gün təkrar edirdim 

unutmayım deyə, 

bir gün gələcək 

ümidi ilə sevirdim... 

  

Mən bir Ģair sevirdim, 

gələcəyinə inandığım Ģair. 

O gələcəkdi, 

önünə çıxıb 

“səni sevirəm” deyəcəkdim, 

ağlayacaqdım, yalvaracaqdım 

inansın deyə, 

ayaqlarına qapanacaqdım, 

böyüdüyümü isbat edəcəkdim, 

daha saçlarımı qarıĢdırmamasını 

istəyəcəkdim ondan, 

qadın olmaq istəyəcəkdim onunla, 

amma o gəlmədi, 

cismini yolladı ağır bir tabutda, 

sevgimlə yüklənmiĢ tabutda... 

  

Mən bir Ģair sevdim 

və itirdim, 

o isə bilmədi ki, 

17 yaĢlı qızcığazın 

ən böyük itkisi oldu bu, 

etiraf edilmədən 

sevgilər bitməzmiĢ, 

ağrıya çevrilərmiĢ sadəcə. 
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Mən bir Ģair sevdim, 

sevməz olaydım...” 

 

Əslində Ģeir mənim çox xoĢuma gəlmiĢdi, amma ədəbiyyata yalnız oxucu kimi bələd olduğum 

üçün ona qiymət verə bilməzdim. ġeirdən bəlli olduğu kimi NakĢər üçün bu Ģair unudulmaz və 

iztirablı ağrılar qoyub getmiĢdi. 

ġairin ölüm xəbərini aldığı gündən sonra ətrafda hər Ģey ona yaĢanmayan sevgisini, sevdiyi Ģairi 

xatırladır və sentimental NakĢər artıq buralarda yaĢamaq istəmir. Lakin uzaqda yaĢayacaq qədər 

qazancının olmaması və valideynlərinin də onu gənc yaĢda tək qoymaq istəməmələri bu arzunun 

təxirə salınmasına  səbəb olur. 

Ali təhsil aldıqdan sonra isə təkbaĢına özünü dolandıracağına əminliyi yaranan NakĢər Sosial 

Xidmətlər Nazirliyinə müraciətində “Hindistan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması və təbliğ 

edilməsi üçün” uzaq məmləkətlərdən birinə təyin olunması arzusunu bildirir və tale onu Gəncə 

Ģəhərinə gətirib çıxarır. Düzdür, mənim kövrək dostum qısa zaman ərzində anlayır ki, hara 

köçməsindən asılı olmayaraq qəlbindəki sevgi də onunla bərabər gedəcək və qaçmaq heç də xilas 

yolu deyil. Lakin yenə də NakĢər burada daha azad və müstəqil idi və bu, ona zövq verirdi. 

Həyatımda baĢ verən hadisələr haqqında hər zaman NakĢərlə söhbətləĢmək və dərdləĢmək 

ehtiyacı hiss edirdim. Bu gün də rəsmi boĢanmam və ecazkar Eleni ilə tanıĢlığım haqqında 

söhbətləĢmək üçün onun iĢ yerinə gedirdim. 

Ġkinci mağaraya girdim, oturdum, çox gözləməli olmadım. BaĢqa bir hindli qızı ikinci mağaraya 

gəlib mənə menyunu təqdim etdi və ilk olaraq nə içəcəyimi soruĢdu.  

- Hələlik lassi içəcəm, amma mümkünsə,  sən gətirmə, NakĢər gətirsin, onunla Ģəxsən tanıĢıq, 

Miras Bəkiroviç gəlib desən, tanıyacaq, - dedim.  

- NakĢər gələ bilməyəcək, o, çox xəstədir, - dedi. Mən isə onun üz ifadəsindəki kədəri sezdim. 

- Niyə? Ona nolub? 

- Mən bu haqda heç bir məlumat verə bilmərəm, - dedi və cəld üzünü çevirdi. Biləyindən tutub 

saxladım. 

- Otur, otur. Narahat olma, mən NakĢərin dostuyam, - onun ovcuna yüzlük sıxıĢdırdım, - indi 

danıĢ görüm. 

Hindli qız narahat-narahat ətrafına baxdı, sonra pulu yaxasına soxdu. Qapını bağlayıb yanımda 

əyləĢdi: 

- NakĢəri bir çinli döyüb. Ġki gün əvvəl gecə vaxtı bir çinli gəldi, NakĢərin mağarasına, buraya 

girdi. NakĢər də hər zamankı kimi iĢində-qulluğunda idi. Sonra mağaradan səslər gəlməyə 

baĢladı. Mühafizə xidmətinin uĢaqları qapını sındırıb girəndə NakĢəri al-qan içində görüblər. 
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EĢitdiyimə görə həmin çinli qızla zorla cinsi əlaqədə olmaq istəyib. NakĢər etiraz edəndə isə onu 

döyməyə baĢlayıb. Ġndi qızın üz-gözü çox bərbad vəziyyətdədir.  

- Bəs o çinli? Onu neylədilər? 

- Polis çağırdıq, lakin NakĢər ciddi-cəhdlə Ģikayət etmədi. Hətta polislərə yıxıldığını bildirdi. 

Həmin çinlini də buraxdılar.  

Mən cəld ayağa qalxdım, baĢım hərlənirdi. Mağaranın divarına söykəndim, hindli xanım da 

ayağa qalxdı və mənim çıxmağım üçün qapını açdı. Qapıdan çıxanda isə yenə hindli qızın 

biləyindən tutub saxladım: 

- NakĢər indi hardadır? 

- Aldığı zərbələrə görə bir aylıq bülleten yazdılar. O da Varanasiyə, ailəsinin yanına getdi.  

Mən bir daha təĢəkkür edib Ġndia-Spacedən çıxdım. Çox narahat idim. NakĢər çox incə qəlbli və 

romantik ruhlu hindli idi. Onun indi necə çətin ruhsal problemlər yaĢadığını və nə durumda 

olduğunu təsəvvür edə bilirdim. NakĢərin mobil telefonuna zəng edirdim, lakin telefonu açıq 

deyildi. Qısa mesaj yazdım, cavab gəlmədi. Narahat halda evə qayıtdım. Evə çatan kimi isə onun 

e-poçtuna məktub yazdım, onunla baĢ vermiĢ bu uğursuz hadisə məni çox kədərləndirmiĢdi. 

 

03 mart 2087-ci il 

Bu gün onunla Gəncə Ģəhəri, Komminist bağı, Bağmanlar kafesində görüĢdük  – Eleni ilə. Eleni 

olduqca maraqlı qadındır. Artıq bir aydır ki, onunla tanıĢ olmuĢuq. Ġxtisasca o da tarixçidir. Elmi 

söhbətlərimizdə ciddi görkəm alır, məntiqi güclüdür. Bizim buralı qadınlarla müqayisədə azad 

ruhludur. Sanki Amerikada mentalitet adlı bir Ģey yoxdur. Söhbət əsnasında əlimə toxunur, hər 

səhər salamlaĢarkən yanağımdan öpür, onu otelə yola salarkən otağına dəvət edir və çay ikram 

edir. Çox sərbəst qadındır, bu, məni çəkindirir, amma olduqca valehedicidir. Zərifliyi, hərəkət 

incəlikləri, dolu dodaqları və bəyaz əlləri ilə ağlımı baĢımdan alır. Ona qarĢı güclü toxunma 

istəyim var. Lakin özümü saxlayıram, hadisələrin və hisslərimin gediĢatını maraqla izləyirəm. 

Hətta bəzən mənə elə gəlir ki, heç zaman duymadığım bu hisslər əsl sevgidir. Lakin heç vaxt 

müzakirə mövzularımızı dəyiĢdirmirik. Heç vaxt söhbət sevgidən və ya kiĢi-qadın 

münasibətlərindən düĢmür. Nigaran-nigaran onun hisslərini anlamağa çalıĢıram. Bəzən planlar 

qururam ki, mövzunun istiqamətini dəyiĢim, amma heç vaxt planım alınmır. Demək olar ki, hər 

zaman daha çox araĢdırdığımız mövzulardan danıĢırıq. Bu da mənim üçün xoĢdur, təki biz 

görüĢək, tanıĢ olaq, nədən istəyirsə, ondan danıĢaq, amma danıĢaq, münasibətlərimiz davam 

etsin. 

 

Bu gün Gəncənin ən gözəl parklarının birində gəzintidən sonra çay içmək üçün oturduğumuz 

Bağmanlar Kafesində söhbət əsnasında ona ulu babamın gündəliyindən danıĢdım, bu gündəliyin 
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həmin dövrü geniĢ əhatə etdiyini söylədim. Marağını cəlb etdi və oxumaq istədiyini bildirdi. 

Daha sonra Xaos dövründə baĢ vermiĢ köçləri müzakirə etdik. 

- Mən əvvəl Üçüncü Dünya Müharibəsi dövrü ilə maraqlanırdım, daha sonra babamın 

gündəliyini tapdım. Yalnız ondan sonra anladım ki, Azərbaycanın son parçalanma tarixinin kökü 

Üçüncü Dünya Müharibəsi deyilmiĢ. Proseslər 1988-ci illərdən baĢlayıb, müharibə isə yalnız 

nəticə imiĢ. Çin Xalq Arxivindən mənə lazım olan sənədləri aldım. Amma bir çox məqamlar var 

idi ki, hələ də qaranlıq olaraq qalırdı. Məsələn, mən amerikançıları heç vaxt anlamamıĢdım. 

Ġncimə məndən, amma ölkəni dini, dili, mədəniyyəti baxımdan yad icmalara görə tərk edib baĢqa 

qitəyə köçməyi qəbul edə bilmirəm. 

- Bizim ailələrin Amerika qitəsinə köç səbəbləri fikir ayrılıqları olduğu üçün digər həmvətənləri 

tərəfindən təqiblərə məruz qalması olub. Minlərlə həmvətənimin qətlə yetirilməsi bizi bu 

torpaqlardan didərgin salıb. Aradan onillər keçib, bu, bizim nəslin anlaya bilməyəcəyi 

situasiyadır. Hər zaman buraya gəlib həmin dövrü və bizim ailələrin köç səbəblərini araĢdırmaq 

istəyirdim. Amerikadan da bu torpaqlardakı siyasi situasiya aydın görünmür. Heç bir tərəfi 

anlamaq asan deyildi. Hətta parçalanma prosesi də aydın izah olunmur. Orada da böyük bir tarixi 

məlumat qıtlığı var. Necə ki, sizlər köç etmiĢ ailələr haqqında ancaq “satqın” ifadəsini bilirsiz. 

- Mən öyrəndiklərimin quluyam, mənə verilən məlumatlara əsasən fikir yürüdürəm. Eleni, heç 

birimiz günahkar deyilik. Bütün bunların səbəbi müharibənin yeni bitməsi və sülhün cəmi on 

yaĢının olmasıdır. Tarixi dövr yenicə dəyiĢib. Onun üçün də tarixi kitab və dərsliklərdə yalnız 

ümumi məlumatlara toxunulur. Dünyanın sənin və mənim kimi yeni məlumatlar toplamağa 

maraqlı olan gənc tarixçilərə ehtiyacı var. 

Biz gülüĢdük, bu sırada əlim yenə Eleninin əlinə toxundu, o an qeyri-ixtiyari əlimi geri çəkdim. 

Sonra da özüm öz cəsarətsizliyimdən utandım. Amma anladığım bir Ģey vardı: bu qızla hər Ģey 

iki tarixçi kimi davam edib, iki dost kimi bitməyəcəkdi. Amma onun barmağındaki evlilik üzüyü 

məni it xaltası kimi boğurdu. 

Daha sonra biz Eleni ilə Gəncə sahilində yürüĢə çıxdıq. Buranı çox sevirəm. Eleni də gəzintidən 

məmnun görünürdü. Sonra mən ağ qızılgüllərə qərq olmuĢ bir hissədə qızılgüllərdən birini 

qopardım və Eleninin saçına taxdım. Çox gözəl görünürdü, onun da bu hərəkətimdən 

xoĢlanacağını düĢünmüĢdüm. Lakin düĢüncəmin tam əksinə, saçından ağ qızılgülü kobudluqla 

çıxarıb yerə atdı, “bəyaza nifrət edirəm” dedi. ÇaĢıb qalmıĢdım, çox pərt idim. Nə edəcəyimi və 

bu reaksiyaya səbəb ola biləcək hansı səhvi etdiyimi bilmirdim. Amma Eleninin üzündəki əsəbi 

ifadə tezliklə çəkildi, qoluma girdi, sahilin gözəlliyindən, Gəncənin maraqlı Ģəhər olmasından 

danıĢdı. Sanki iki dəqiqə öncə sərt hərəkətlə mənim qəlbimi qıran bu qız deyildi! 

Qadınlar olduqca axmaq varlıqlardır, zəif xarakterləri və mənasız söhbətləri ilə bezdirici olurlar. 

Onlarla ümumiyyətlə, dostluq etmək mümkünsüzdür. Bəzən yalan-palanla, Ģirin dillə fiziki 
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ehtiyacların ödənilməsi üçün yaxĢı yola gəlirlər. Bu, məni qane edir, adətən, bundan artığını 

istəmirəm. Lakin kiĢisənsə, bunu həmin qadına anlat! Ġsterikalar, yalançı “qəlbim qırıldı” 

oyunları və s. Bütün bunlar onunla keçirdiyin maksimum 2-3 saatlıq həzzi də burnundan 

gətirməyə kifayət edir. Ümumiyyətlə, indiyə qədər heç bir qadınla söhbət etməyi və ya ciddi 

mövzularda diskussiya aparmağı sevməmiĢəm. Çünki bütün söhbətlərin sonunda xəyal 

qırıqlığına uğrayacağıma əminəm.  

Eleni ilə isə fərqli Ģeylər baĢ verir. Doğrudur, etiraf etməliyəm ki, o, məni gəncliyi və gözəlliyi 

ilə fiziki cəhətdən də maraqlandırır. Həm də bu qadında qadınlarda olmayan bir məntiq var. Ona 

qarĢı doğmalıq hiss edirəm. Hətta çantası, dəftərləri, bilgisayarı kimi cansız əĢyaları da məndə 

toxunma istəyi yaradır. Belə bir qadına sahib olmaq möhtəĢəm olardı! 

 

06 mart 2087-ci il 

Bu gün Eleni haqqında daha çox Ģey öyrəndim. Mənə öz tələbəlik illərindən və əri Riçardla 

tanıĢlığından danıĢdı. Bildirdi ki, əri ilə universitetdə tanıĢ olublar, Eleni tələbə, Riçard isə 

müəllim assistenti imiĢ. Ġlk tanıĢlıqlarından Riçardın ona qarĢı biganə olmadığını anlayıb. 

TanıĢlıqlarından qısa zaman sonra Riçard ona evlənmək təklifi edib, amma Eleni qəbul etməyib. 

Üç il sonra Eleni həyatındakı boĢluğu doldurmaq qərarına gəlir və məntiq evliliyini yeganə çıxıĢ 

yolu kimi görür. Heç kimi sevə bilməməsi onu yenidən Riçardın önünə çıxarır və beləliklə, 

birtərəfli sevgisi olan ailə qurulur. Onunla bu günki söhbətimizdə mənim üçün ən önəmlisi ərini 

sevməməsi idi, bu xəbərə anlamsız Ģəkildə sevinmiĢdim. Eleni mənə bildirdi ki, o, ərindən 

boĢanmaq istəyir, lakin inadkarlıqla üzüyünü barmağında daĢıyırdı. Bu, bizi birləĢdirən ən 

maraqlı məqam idi, mən də kiçik həlqədən ayrıla bilmirdim. Buraya – okeanin o biri üzünə isə 

ərindən xəbərsiz gəlmiĢdi. Dediyinə görə, Azərbaycanın Çin Xalq və Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyalarının tərkibində qalan hissələrinə ayrı-ayrılıqda səfərlər edib tarixi məlumatlar 

toplamaq haqqında qərar verib. Sonra çalıĢdığı universitetə rəsmi müraciət edib, icazə alıb və 

ezamiyyət xərcləri onun hesabına köçürülüb. Əri isə bu zaman ərzində bütün baĢ verənlərdən 

xəbərsiz imiĢ. Biletləri alıb çamadanlarını topladıqdan sonra ərinə məktub yazıb: 

“Əzizim Riçard, sən bu məktubu oxuduğun zaman mən səndən çox uzaqlarda – babalarımın 

vətəni olan keçmiĢ Azərbaycanda və ya sənin anladığın Ģəkildə desəm, Çin Xalq Ġmperiyasının 

Gəncə Ģəhərində olacam. Artıq biletim əlimdə, elektron otel rezervasiyam da hazırdır. Bilirəm ki, 

mənə hirslənəcək və sözünü dinləmədiyim üçün acıqlanacaqsan. Amma inan ki, bu, mənim 

əlimdə deyil. Ġllər uzunu içimi didib, düĢüncələrimi məhv edən tarixçi marağı məni Gəncəyə 

aparır. Bu haqda səninlə ilk tanıĢlıq günümüzdən bu günə qədər çox danıĢmıĢıq, amma sənin heç 

bir arqumentin məni inadımdan döndərə bilmədi. Bir Ģeyi heç unutma – mənim üçün narahat 
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olmağa dəyməz. Bildiyin kimi, güclü qadınam və istənilən çətinlikdən çıxmağı təkbaĢına özüm 

bacara biləcəm.  

Biz indiyə qədər sənin sevginlə bir ailə qura bilmiĢdik və onu pis-yaxĢı qoruya bilirdik. Amma 

inan mənə, iki tərəfin qoruyub saxladığı ailə haqqında artıq xəyallar qururam. Sevmək istəyirdim 

səni, alınmır, ikimizin yerinə tək sənin sevgin mənə yetmir. Ayrı qaldığımız zaman ərzində sənin 

də, mənim də düĢünmək imkanlarımız olacaq.  

Özünə yaxĢı bax. 

Çiçəklərimi sulamağı unutma.  

Sənin, Eleni Melli”. 

 

Bütün bunları Eleni mənə danıĢanda düĢünmüĢdüm ki, əgər mənim arvadım icazəm olmadan 

nəinki baĢqa ölkəyə, hətta baĢqa Ģəhərə getmiĢ olsaydı, onu ən yaxĢı halda öldürərdim. Amma 

Amerikan kiĢilərinin təbiəti Azərbaycan ailəsinin mentaliteti ilə müqayisə edilə bilməzdi. 

Doğrudur, bu axmaq ailədaxili liberalizm Elenini mənimlə tanıĢ etmiĢdi, ancaq mən yenə də öz 

milli qanun-qaydalarımızı və yazılmamıĢ adətlərimizi daha çox sevirəm. Eleni isə Azərbaycanlı 

qanını daĢısa da bu torpaqdan uzaqda yaĢaması onun düĢüncə tərzini bir xeyli fərqli inkiĢaf 

etdirib. Canı və qanı ilə Azərbaycan üçün bəzi Ģeylər etməyə cəhd etsə  də özü heç əməlli-baĢlı 

azərbaycanlı ola bilməmiĢdi.  

Boston Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olduğu zamandan etibarən içini yeyən, bütün 

fikirlərini darmadağın edən düĢüncəsinin arxasınca okeanın o biri tərəfinə uçan Eleni üçün hər 

Ģeyi yenidən yazmaq, tarixi yenidən anlatmaq arzusu Ģəxsi həyatını alt-üst edəcəkdi. O, hər Ģeyi 

gözə almıĢdı – Riçardı itirmək belə onun üçün o qədər də böyük problem olmayacaqdı. Zatən, 

Riçard həyatındakı boĢluğu doldurmaq üçün ona lazım idi. Ġndi isə həyatında daha anlamlı və 

mənalı bir amal var idi. Atası ona hələ uĢaq ikən keçmiĢ Azərbaycan və uzaqda neft qoxulu bir 

Ģəhər olan Bakı haqqında çox danıĢmıĢdı. Az-çox Azərbaycan adlı dövlətin tarixi haqqında da 

bilirdi. Lakin nə liseydə, nə də ki universitetdə Azərbaycan haqqında atasından eĢitdikləri 

təsdiqlənmədi. Atasının anlatdığı Azərbaycan bambaĢqaydı. Onun əsl vətəni Üçüncü Dünya 

Müharibəsinə qədər müstəqil olan kiçik iqtisadiyyatlı  ölkələrdən biri imiĢ. Öz bayrağı, ordusu, 

sərhədləri olan bu ölkənin Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər digər dövlətlərdən heç bir fərqinin 

olmadığını bilirdi.  

Amma Amerikada dərslik, kitab və ya AmerNet bazasında Azərbaycanın Üçüncü Dünya 

Müharibəsinə qədərki dövr üçün rəsmi bir dövlət olduğu haqqında heç bir məlumat yox idi. 

Universitetdə “Ġkinci və Üçüncü Dünya Müharibələri arasında mövcud olmuĢ dövlətlər” 

dərsində mühazirə vərəqələrində olan məlumat Elenini yaman qıcıqlandırmıĢdı. Mühazirə 

vərəqələrində yazılırdı:  
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“KeçmiĢ Azərbaycan 

 

Azərbaycan adlı dövlətə tarixdə ilk dəfə iyirminci əsrin əvvəllərində rast gəlinir. Çar Rusiyasının 

müstəmləkəçiliyindən yenicə çıxmıĢ Zaqafqaziyada Azərbaycan Respublikası elan edilir. Bu 

müstəqillik iki il davam etsə də özü ilə dövlətçilik ənənəsi gətirir. 1918-1820-ci illərdə bu 

respublikaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadə baĢçılıq edir. 

28 aprel 1920-ci ildən 1991-ci ilin oktyabrın 18-nə qədər siyasi xəritədə dövlət tipli qurumlar 

arasında Azərbaycan adlı ölkə olmamıĢdır. Rusiya Çar Ġmperiyasının tarixi varisi olan Sovet 

ölkəsinin iĢğalı nəticəsində müstəmləkə həyatı sürmüĢdür. Yalnız 1991-ci ilin sonlarında 

kommunist Sovet Ġmperiyasının parçalanması nəticəsində yaranan kiçik ölkələr arasında heç bir 

ölkənin sahiblənməməsi nəticəsində Qafqaz dağlarının cənubundan Araz çayının Ģimalına qədər 

olan kiçik bir ərazidə Azərbaycan adlı Respublika yarandı. Lakin yarandığı ilk gündən 

dövlətçilik ənənəsinin və insanlarının dövləti idarəetmə həvəsinin olmaması səbəbi ilə azad 

Ģəkildə fəaliyyət göstərməmiĢdir. Tarixdə Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkialtının tanıdığı müstəqil dövlətlərdən biri olsa da faktiki olaraq o, müstəqil 

olmamıĢdır.  

Belə ki, 2039-cu ildən ölkənin Naxçıvan adlı bölgəsi Türkiyənin, 2037-ci ildən Qarabağ adlı 

bölgəsi Ermənistanın, 2075-ci ildən Quba-Qusar adlı bölgələri Rusiyanın, cənub hissəsi isə 

2037-ci ildən TalıĢ vilayəti kimi Ġranın iĢğalı ilə üzləĢmiĢ və Azərbaycanın sərhədləri daxilindən 

çıxmıĢdır. Üçüncü Dünya Müharibəsi baĢladığı zaman müharibənin real sərhədlərindən uzaqda 

qalan bu respublikada üç qruplaĢma yaranır: Amerikaçılar, Rusiyaçılar və Türkiyəçilər. Bu 

tərəflərin hər biri dünyada təkqütblü idarəetmənin tərəfdarı olaraq çıxıĢ edirdilər.  

Amerikançıların istəyi daha ədalətli idi. Onlar dünyada demokratiyanın hökmranlıq etdiyi bir 

cəmiyyətin – bütün dünyaya demokratik idarəetmə dərsi keçən Amerikan cəmiyyətinin 

hökmranlığını arzu edirdilər. Azərbaycanın amerikançıları daha çox 2015-2027-cu illərdə aktiv 

olmuĢlar. Üçqütblü dünya yarandıqdan sonra bağlanan Kiyev saziĢinə əsasən Azərbaycanın 

cənubu – daha böyük bir hissəsi Osmanlı Ġmperiyasının, Ģimalı isə Çin Xalq Ġmperiyasının 

tərkibinə daxil olur. Azərbaycanda yaĢayan demokratik ruhlu insanlar isə bu iki Ġmperiyanın heç 

birinin onların düĢüncə tərzlərinə uyğun olmadığını anladılar. 

Dövrün ən önəmli siyasətçiləri arasında seçilən bu Ģəxslər Üçüncü Dünya Müharibəsindən sonra 

Amerikaya pənah gətiriblər. Onların arasında hal-hazırda Amerikanın siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatında aktiv Ģəkildə iĢtirak edən nümayəndələr var. Hətta Azərbaycandan Nobel mükafatı 

almıĢ ilk və yeganə yazıçı Abbas Qafar da Böyük Xaos dövründə Amerika qitəsinə pənah 
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gətirənlər sırasında olub. Amerika Demokratik Ġmperiyasının quruculuğunun ilkin illərində 

burada yaĢayan immiqrant azərbaycanlıların müsbət mənada böyük xidmətləri olmuĢdur”.  

 

Eleni bu mühazirələrə qatıldığı zaman Qafqaz regionu üzrə mütəxəssis lektora etirazını 

bildirmiĢdi. O isə “bunun əksini göstərən bir ədəbiyyat göstər, mən də filan ədəbiyyatda belə 

yazılır, deyə əlavələrimi edim”, demiĢdi. Eleninin ağlından tək bir Ģey keçmiĢdi, kaĢ internet 

Ģəbəkəsi qalaydı. Üçüncü Dünya Müharibəsindən sonra ən çox beynəlxalq Ģəbəkə zədə gördü. 

Ġnformasiya müharibəsi nəticəsində sosial Ģəbəkə üzərinə yüklənmələr Ġnternetin çökməsinə 

səbəb olmuĢdu. Ġndi isə dünyada üç Ģəbəkə var idi, AmerNet, ÇinNet və OsmanNet. Heç bir ölkə 

digər iki imperiyanın Ģəbəkəsini izləyə bilmirdi. Sərhədlər guya ki, açıq idi. Amma eynən 

Ģəbəkələrdə olduğu kimi canlı keçidlərdə də sərhədlərə xüsusi icazə lazım idi. Eleni keçmiĢ 

Azərbaycanın müxtəlif Ģəhərlərinə gedərək arxiv və kitabxanalardan keçmiĢ ədəbiyyatları 

axtarıb, tərcümə edib Amerikada çap etdirmək istəyirdi. Onu çox sevən əri Riçard xanımını bu 

yoldan çəkindirməyə çalıĢırdı. Amma buna nail ola bilmədi. 

Ġndi bu uzun hava səfərinin sonunda Elenini tarixi həqiqətləri açma həvəsindən baĢqa daha bir 

mövzu düĢündürürdü. Görəsən, o, vətəni Amerikaya qayıda biləcəkmi? Dünyanın digər iki 

qütbünə səfər etmiĢ amerikalıların sonrakı taleləri adətən müəmmalı olub. Onların əksəriyyəti ya 

geri qayıtmamıĢ, ya da ki, qayıtdıqdan sonra müxtəlif səbəblərdən həyatlarını itirmiĢdilər. Onlar 

haqqında məlumatı da Eleni üçün Riçard toplamıĢdı. Lakin Eleni ona inanmamıĢdı. DüĢünürdü 

ki, Riçard alınan materialları özü təhrif edib ki, Eleni digər Ġmperiyalara getməkdən vaz keçsin. 

Ġndi Eleni əlində rəsmi tarixçi -araĢdırmaçı sənədləri ilə Amerika üçün gizli qalmıĢ tarixi 

araĢdırmağa gedirdi və o, inanırdı ki, Amerika onun araĢdırmalarını lazımınca qiymətləndirəcək. 

Mən də bunlara inanırdım. 

Amma hər Ģeydən öncə Eleni məni qadın kimi maraqlandırmağa baĢlamıĢdı. O, həqiqətən də çox 

zərif və olduqca gözəl qadın idi. Qara uzun saçları, badamı gözləri və incə, uzun ayaqları 

filmlərdəki baĢ qəhrəmanlar qədər cazibədar idi. 

 

8 mart 2087-ci il 

Bu gün olduqca fərqli bir gün oldu və duyğularımın düĢüncələrimlə mübarizəsi kimi yadımda 

qaldı. Bu gün Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü idi. Dünən isə anama və Elenimə hədiyyə 

almağa getmiĢdim. Anama hədiyyə seçmək çox asan idi. Zövqünü və arzularını bilirdim. Anam 

ziynət əĢyalarını çox sevir. Ona gözəl bir qolbaq aldım. Anam qolbağı çox bəyəndi, həmiĢəki 

kimi bir az doluxsundu, sonra atamın ona aldığı 8 Mart hədiyyələrindən danıĢdı. Əlbəttə ki, mən 

bu xatirələri ən azı, yüz dəfə eĢitmiĢdim, amma yenə də sona qədər dinlədim. Anam illərdir  
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ancaq real olmayanla, xatirəsində və arzularında qalanlarla yaĢayırdı. Bunu da ona çox görə 

bilməzdim.  

Sonra Eleninin hədiyyəsini təqdim etmək üçün otelə yollandım. Bu gün rəsmi iĢ günü olmadığı 

üçün kitabxana bağlı idi. Eleniyə üzük almıĢdım. Əlbəttə, mən böyük məmnuniyyətlə ona evlilik 

təklifi məqsədi ilə niĢan üzüyü alardım, amma onun inadla Riçardın üzüyünü daĢıması məni bu 

fikirdən vaz keçirdi. Eleniyə tünd qırmızı yaqut daĢı olan qızıl üzük almıĢdım, bu, sadəcə, bəzək 

əĢyası idi.  

Otelə girib qeydiyyat Ģöbəsinə yaxınlaĢdım, həmiĢə burada oturan qız indi iĢ yerində yox idi. 

Onun yerində isə cavan oğlan əyləĢmiĢdi. Görünür, bayram münasibəti ilə müdiriyyət xanımlara 

bu gün tətil vermiĢdi. Eleninin otağının nömrəsini və ad-soyadını dedim, ona zəng etdilər. O da 

hər zamankı kimi otağına qalxmağımı istədi.  

Havanın mülayim olmasına rəğmən qalın boğazlı sviter və cins Ģalvarda qarĢıladı məni, bir az 

soyuqladığını və bu gün oteldən çıxmaq istəmədiyini bildirdi. Kefi yox idi, onun kefini açmaq  

lazımdır, deyə düĢündüm. Əvvəlcə onu təbrik etmək üçün hədiyyəsini təqdim etdim. UĢaq kimi 

sevinirdi, sürprizləri çox sevdiyini dedi. Hətta boynuma sarılıb yanaqlarımdan öpdü, bilsəydim, 

ona hər gün hədiyyə alardım. Saçlarının qoxusundan bihuĢ olacaqdım, onun hər toxunuĢunda 

sanki bədənimə elektrik cərəyanı keçirirdilər. Özümü topladım, baxdım ki, onunla bir otaqda 

uzun müddət tək qalmaq mənə çətin olacaq, gəzməyə getməyi təklif etdim. Xəstə olduğunu və 

gəzməyə həvəsinin olmadığını bildirsə də təkidlərim qarĢısında məğlub oldu. Biz birlikdə 

gəzməyə yollandıq.  

Onunla Gəncə çayının sahilində salınmıĢ Milli Parka getməyi planlaĢdırmıĢdım. Biz buraya 

Jianyinglə tez-tez gələrdik. KeçmiĢ arvadım buranı çox sevmədiyini desə də hərdənbir onunla 

burada istirahət edirdik. Eleni ilə ilk dəfə idi ki, Milli Parkın sahil boyu yürüĢ yerlərinə 

gedəcəkdik. Parkda isə məni sürpriz gözləyirdi. XoĢ olmayan sürpriz. 

Parkın dərinliklərinə doğru irəlilədik, Gəncə çayına yaxınlaĢdıqca gələn su səsinə heyranam. 

Çayın sahilinə çatdıq, su soyuq olmasa idi, ayaqqabılarımı çıxarıb çayın dayaz yerlərində 

gəzmək istəyərdim. Amma qıĢ yeni çıxmıĢdı, su buz kimi idi. Onsuz da Eleni də xəstə idi və onu 

bu soyuqda daha da üĢütmək yaxĢı olmazdı. Sahildə dayanıb çaya tamaĢa edirdik ki, onu gördüm 

– keçmiĢ arvadımı. Çayın o biri sahilində təxminən 30 yaĢlı biri ilə öpüĢürdü. Yanlarında açılmıĢ 

süfrə var idi, görünür, sübh tezdən burda idilər və piknik keçirmiĢdilər. Bütün bədənim titrəyirdi, 

yumruqlarımı sıxıb gözlərimi yumdum. O anda ürəyim partlaya bilərdi, bu, mənim arvadım ola 

bilməzdi! Təkrar – təkrar baxırdım, lənətə gəlsin, o idi, arvadım idi! Hətta barmaqları ilə həmin 

gəncin saçlarını oxĢayırdı, eynən mənim saçlarımı oxĢadığı kimi. Həmin anda keçirdiyim hissləri 

indi bu gündəliyə yazmaqda acizəm. Mənim olmayanın baĢqasının da olmasını istəməməyim 

bəlkə də məntiqsizdir. Amma yenə də keçmiĢ arvadını, səninlə on ildən çox bir yatağı paylaĢmıĢ, 
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bir evi və bir ailəni təĢkil etmiĢ qadını baĢqa kiĢinin necə öpdüyünü görmək fəlakətin baĢlanğıcı 

idi. Bəlkə də anam heç vaxt evlənməmiĢ, həyatını yalnız keçirdiyi üçün elə bilirdim ki, arvadım 

da bir daha evlənməz. O daha anam kimi, həyatının davamını tək yaĢayar. Mən eqoistcəsinə 

onun yalnız qalmasını istəyirdim. Mənim arvadım deyildisə, baĢqasına da aid ola bilməzdi.  

Üzümü çevirib qaçmağa baĢladım. Eleninin nə zaman arxamca gəldiyini bilmədim, anidən yerə 

çöküb hönkür-hönkür ağladım. Eleni nə baĢ verdiyini anlamır, arxadan məni qucaqlayıb, “noldu 

sənə, Mirascan, anlat görüm” deyirdi. Bu qadının qoynunda təsəlli tapmaq gözəl olardı, amma o 

anda mən ancaq anamı istəyirdim. O isə yanımda yox idi. 

Mən sahildə arvadımı baĢqa kiĢi ilə gördüyümü Eleniyə anlatmadım, təbii ki, heç vaxt 

anlatmayacam da. Çünki, bunu Amerikada doğulub böyümüĢ bir qadının anlaması imkansız 

olardı. Heç Eleni də nə baĢ verdiyini anlatmağımda təkid etmədi. Biz otelə qayıtdıq. Öncə fikrim 

o idi ki, Elenini otağına qədər yola salıb evə qayıdım. Sonra hadisələr öz məcrasını dəyiĢdi. 

Eleni gödəkcəsini çıxarıb aynaya yaxınlaĢdı; kiçik salfetlə dodaqlarındakı boyanı silirdi. Güzgü 

onun boyundan nisbətən aĢağıda olduğu üçün əyilməli olmuĢdu. Onun arxa tərəfində ayaq üstə 

idim və artıq dayanmaq imkansız oldu. Arxadan ona yaxınlaĢıb özümə doğru sıxdım, qulağından 

və boynundan öpməyə baĢladım. O isə mənə söykənib sakitcə təslim oldu. Bunun sadəcə, 

baĢlanğıc olduğunu anlayırdım, Eleninin mənə tabe olmasının baĢlanğıcı... 

 

15 mart 2087-ci il 

Eleni ilə birlikdə keçirdiyim maraqlı günlər sahildə arvadımı gördüyüm mənzərəni mənə 

unutdura bilməsə də özümü toplamağa bir xeyli kömək etdi. Bizim tanıĢlığımızdan və mənim 

həyatıma yeni qadının gəliĢindən məmnunluq duyan anam tez-tez zarafatlar edir. Eleni ilə tanıĢ 

olmaq həvəsini dilə gətirir. O da hiss edir ki, bu qadın mənim ürəyimi fəth etmək üzrədir, əgər 

hələ də buna nail olmayıbsa... Analar hər zaman daha çox hissiyatlı olurlar. 

Mən isə anama Eleninin evli qadın olduğunu və barmağında boĢanmaq üzrə olduğu keçmiĢ 

ərinin üzüyünü daĢıdığını deyə bilmədiyim üçün onları tanıĢ edə bilmirdim. Eleni bizim evə 

ancaq anam səyahətdə olan zaman gəlirdi. Anamın tapĢırığı ilə evin xidmətçiləri onun haqqında 

ən xırda detalı da yadda saxlayır və anama anlatırdılar. Maraqlısı o idi ki, ev əhlindən kimsə 

indiyə qədər Eleninin üzüyünə diqqət yetirməmiĢdi. Axı mən də hələ bu vaxta qədər niĢan 

üzüyümü çıxarmamıĢdım. Görünür, bizim evdə üzüyə kimsə əhəmiyyət vermirmiĢ. 

Anam tez-tez söhbəti mənim “əcnəbi ləhcəli” yeni sevgilimdən salsa da mən mövzudan 

yayınırdım. Bəzən ev telefonuna zəng edən Elenini bizim evin xidmətçiləri “əcnəbi ləhcəli qız” 

adlandırırdılar. Tezliklə anam yenə iĢ səyahətinə - Monqolustan vilayətinə gedəcəkdi. Orada yeni 

tikilmiĢ Universitetin açılıĢ mərasimi olmalı idi. Əvvəllər anamın səfərlərinə çox kədərlənirdim. 

Onun daima bu Ģəhərdə mənim üçün əlçatan bir məkanda olmasını istəyirdim. Amma Eleni ilə 
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tanıĢlıqdan sonra anamın səfərlərinə daha az kədərlənməyə baĢladığımın fərqinə vardım. Eleni 

ilə keçən maraqlı günlər mənə yalnızlığımı və kədərimi unutdururdu. Hətta etiraf edim ki, 

keçmiĢ arvadımın həyatında baĢqa bir kiĢinin olması da məni artıq bir o qədər də 

əsəbiləĢdirmirdi. 

KeçmiĢ arvadım haqqında öyrəndiyim ən son xəbər isə bu oldu ki, ona qalan ümumi mənzili 

satıĢa çıxarıb. Anama dediyinə görə satıĢdan əldə etdiyi gəliri məhkəmə qərarında göstərildiyi 

kimi ikiyə bölüb yarısını mənim hesabıma köçürəcəkmiĢ. Həm də artıq yeni birlikdəlik yaĢadığı 

üçün həmin evdən uzaqlaĢmaq istəyini də dediklərinə əlavə etmiĢdi. 

Jianying axĢamlar bizə gəlir və mən ona Eleni ilə olan münasibətlərimdən danıĢıram. Mənim 

ayrılıb yalnız qalmağım ən yaxın dostum olan Jianyingi çox kədərləndirmiĢdi. Ġndi həyatıma 

yeni bir qadının daxil olması xəbərinə o da mənim qədər sevinirdi.  

 

21 mart 2087-ci il 

Eleni isə öz maraqlı “milliliyi” ilə məni təəccübləndirməyə davam edir. Dünən səhər açılan kimi 

zəng edib bayramımı təbrik edir. Nə qədər düĢünsəm də hansı bayram olduğunu xatırlaya 

bilmədim. Sonra özü dedi ki, bu gün Novruz bayramı günüdür. Heç cür inana bilmirəm ki, ziyalı 

və dünyagörüĢü geniĢ olan bu qadın geridə qalmıĢ bir bayramı necə qeyd edə bilir? Mən ona 

deyəndə ki, bu bayram çox keçmiĢdə qalan və nağıl kitablarında adı keçən bayramdır, o, 

təəccübləndi. Sən demə, Amerika qitəsinə köç edən azərbaycanlı ailələr hələ də bu tarixi bayram 

kimi qeyd edirlərmiĢ. Çox gülməli gəldi mənə, yarı zarafat, yarı ciddi, “sənin də bayramın 

mübarək” dedim. Eleninin anlatdıqlarına görə, bu Novruz bayramını bir ay qeyd edirlərmiĢ. 

Səməni, xüsusi Ģirniyyatlar, bayram axĢamları, çərĢənbələr kimi ədəbiyyatda rast gəldiyimiz 

detalları yerinə yetirirlər. Hətta axır çərĢənbədə qonum-qonĢunun qapısına qulaq dirəyib fala  

baxırlar. Guya ki, eĢitdiyin ilk söz xeyirli olarsa, arzuların gerçəkləĢəcək. Yox, əgər pis söz 

eĢitsən, o zaman arzularına çata bilməyəcəksən. Məni öldürsələr də kimsənin qapısına qulaq 

dirəməzdim. Bəlkə o arada qonĢu evdən çıxdı, mən ona nə deyərdim? Kimi inandıra bilərəm ki, 

qulaq falına çıxmıĢam? Maraqsız və məntiqsiz bayramın da belə həlləm-qəlləm xırdalıqları olar! 

Əlbəttə ki, mən bu kimi fikirlərimi Eleniyə demirəm. Novruz onun sevdiyi bayramdır və mən də 

onun sevdiklərinə hörmətlə yanaĢıram. Elenimin qəlbini incitmək, xətrinə dəymək istəmirəm. 

Amerikaya köç edən ailələrimiz də çox qəribədirlər, bakirəliklərini qorumaq haqqında heç 

düĢünmürlər, amma vəhĢi zəmanələrdən qalan axmaq bayramları unutmurlar. Ġslamdan elə uzaq 

düĢüblər ki, elə bil, heç vaxt müsəlman olmayıblar, amma tonqal qalayıb üstündən hoppanmağı 

özlərinin borcu hesab edirlər. Eleni bütün bu bayram xırdalıqlarını elə həvəslə danıĢır ki, adamın 

lap Novruzu qeyd etməyi gəlir. Hətta təklif etdi ki, həyətdə tonqal qalayaq və o da mətbəxə keçib 

bayrama özəl Ģirniyyatlar hazırlasın. Mən də qəbul etdim. ġirniyyatları dadlı idi, dediyinə görə 
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daha da dadlı olmalı imiĢ, sadəcə, Elenim evdarlıqda zəifdir. Amma yenə də mənim xoĢuma 

gəldi. Sonra həyətdə kiçik tonqal qaladıq. Evin xidmətçiləri mat-məəttəl qalmıĢdılar. Nə baĢ 

verdiyini anlamaqda çətinlik çəkirdilər. Mən Elenidən xahiĢ etdim ki, Novruz haqqında onlara 

heç nə deməsin, yoxsa ətrafı üstümüzə güldürərik. Beləliklə, həyatımda ilk dəfə qırx yaĢımda 

Novruz Bayramını qeyd elədim – o da Eleninin sayəsində. 

Bu haqda Jianyingə danıĢanda bir xeyli güldü. Sonra anidən üzü  kölgələndi. - Bilirsən, uyğurlar 

da Novruz bayramını qeyd edirdilər,- dedi. Ona həddindən artıq yazığım gəlirdi. Yeddi yaĢında 

yaĢadığı faciəni hələ də unuda bilməmiĢdi. O, bunu heç vaxt unutmayacaqdı. Hətta bu cümləni 

deyərkən bir neçə dəfə kəkələdi də. Jianying kinli və qəddar deyil. Lakin həyat onun ailəsi ilə 

amansız davranmıĢdı və o, uĢaq ikən aldığı zərbənin təsirindən, görünür, hələ də qurtula 

bilməmiĢdi. 

 

25 mart 2087-ci il 

Eleninin çox sevdiyi Novruz Bayramı Ģənliklərimizi geridə qoymuĢduq. Bu ərəfədə ciddi Ģəkildə 

iĢləmək imkanımız olmadı. Eleni deyir ki, bayram günlərində heç vaxt iĢləmək istəmir. Mən də 

itaətkar qul kimi onun hər sözünü dinləyir, bütün istəklərinə əməl edirdim. 

Nəhayət ki, bayram əhval-ruhiyyəsindən çıxmağı bacaran gözəlim Eleni araĢdırmalarıma davam 

etməyin labüdlüyünü bildirdi. Düzü, mən də artıq əyləncədən yorulmuĢdum. Hələ heç zaman 

qeyd etmədiyim bir yeni bayramı bu qədər uzun müddət qeyd etmək hövsələmi daraltmıĢdı. 

AraĢdırmalara qaldığımız yerdən davam edirdik. “Kiyev Sülh Müqaviləsi”ni birlikdə oxuyub 

müzakirə etməyi qərarlaĢdırmıĢdıq. Yenə arxivin kitabxanasında görüĢdük. Hal-əhval tutandan 

sonra o, qəflətən mövzuya keçdi (bəzən çalıĢma əsnasında o qədər ciddi olur ki, bir neçə saat 

öncə seviĢdiyim qadının məhz bu adam olduğuna Ģübhə edirəm): 

- Miras, gəl etiraf edək ki, nə mən, nə sən, nə də digər ailələr Azərbaycanın parçalanmasında 

birbaĢa günahkar deyildilər. Zatən, proses gedirdi, bu prosesi kimsə dayandıra bilməzdi. 

- O zaman niyə Kiyev Sülh Müqaviləsi təkcə Azərbaycanın siyasi xəritəsini dəyiĢdirdi? Niyə 

bütün digər keçmiĢ dövlətlər Ali Ġmperiyalara bütöv halda, təkcə Azərbaycan parçalanmıĢ halda 

daxil oldu? 

- Bəlkə də sulların cavabı elə məhz Kiyev Sülh Müqaviləsindədir? Səndə o müqavilənın surəti 

varmı? 

- Var, Eleni. Gəl, bərabər oxuyaq, bəlkə nə isə çıxdı. 

Mən bilgisayarımı açdım, bir az qurdalandıqdan sonra ekranı hər ikimizin rahat görə biləcəyi 

Ģəkildə düzənlədim. Ġkimizin eĢidə biləcəyi səslə oxumağa baĢladım: 

 

“KĠYEV SÜLH MÜQAVĠLƏSĠNĠN MÜDDƏALARI 
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Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Sultan Səlahəddin, Çin Xalq Ġmperiyasının 

Ġmperatoru Əlahəzrət Xuain Sioltin və Amerika Demokratik Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət 

Cənab Stevan Stifman Kiyev ġəhərində toplaĢaraq vəkalətnamələrimizi bir-birimizə təqdim 

etdikdən sonra, hər birimizə öz tərəfindən bizim BÖYÜK HÖKMDARLARIMIZ adından 

bərqərar edəcəyimiz sülh və dostluğa aid olan hər bir Ģeyi nəzərdən keçirib, bizə verilmiĢ 

hakimiyyət və Ali səlahiyyətlərə görə aĢağıdakı maddələri qərara aldıq və rəsmi sənədləĢmə 

üçün təsdiq etdik. 

 

I Maddə 

Bu gün, bu tarixdə, bu Ģəhərdə yazılmıĢ və təsdiqlənmiĢ olacaq bu müqavilə ilə Üçüncü Dünya 

Müharibəsinə son qoyulduğunu elan edir, Dünya üzərində olan bütün iddia və ədavətlərin bu 

müqavilə ilə bitmiĢ hesab edildiyini tanıyırıq.” 

 

Elena mudaxilə etdi: 

- Amma hələ də müharibələr bir sıra bölgələrdə davam edir. 

- Demək olar ki, 10 il öncə bağlanan bu müqavilə Ali Ġmperiyaların sərhədlərini 

müəyyənləĢdirməyi əsas tuturdu. Ġmperiyadaxili münaqiĢələrin həllinə hesablanmayıb bu 

müqavilə.  

Oxumağa davam etdim: 

 

II Maddə 

“Ġndiyədək Osmanlı Ġslam Ġmperiyası, Çin Xalq Ġmperiyası və Amerika Demokratik Ġmperiyası 

arasında mövcud olmuĢ düĢmənçilik və narazılığa həmin Müqavilə ilə bu gündən etibarən son 

qoyulur. Bununla da Osmanlı Ġslam Ġmperiyası, Çin Xalq Ġmperiyası və Amerika Demokratik 

Ġmperiyası, onların Ġmperatorları və hökumət baĢçıları, imperiya vəliəhdləri, Ġmperiyalar 

daxilindəki bütün vilayət rəhbərlikləri arasında Dünya üzərində olan bütün iddialar bitmək Ģərti 

ilə əbədi sülh, dostluq və xeyirxah razılıq olsun.” 

 

- Eleni, səncə, niyə Ġmperatorluqlar elan edildi? Federasiya və ya konfederasiya tipli dövlətlər 

də ola bilərdi. Tarixdə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri və s. bu kimi 

örnəklər də var idi. 

- Məncə, tək səbəb Osmanlı idi. Xaos dövrünün ilk illərində Mehmet Davut özünün “Osmanlılı 

olmaq - Türkiyədən Osmanlıya kiçik addım” adlı kitabında son hədəfin Osmanlı Ġmperiyasının 

tarixi varisi olan imperatorluq olduğunu aydın Ģəkildə göstərmiĢdi. Bax, Miras, həmin kitabı 
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atam oxuduqda mən hələ orta məktəbin ilk illərində idim. Hələ o zaman imperiyalar da 

qurulmamıĢdı. Atam o zaman dedi ki, türk ordusunun qazandığı və ya təslimə məcbur etdiyi 

bütün torpaqlar Osmanlı Ġmperiyasının tarixi varisi olan bir dövlətdə birləĢdiriləcək. 

- Maraqlıdır, mən o kitab haqqında heç nə bilmirəm. Səndə varmı? 

- Elektron versiyası olmalıdır. Otelə dönərkən bir daha baxaram. GətirmiĢəmsə, sənə də 

verərəm. 

- Sənə minnətdar olaram.  

- Dəyməz, - Eleni gülümsədi, -hə, davam elə görək.  

 Mən oxumağa davam etdim: 

 

III Maddə 

“Bir halda ki, hər üç Ali Dövlət - Ġmperiyalar arasında ilkin əlaqələr vasitəsilə, yəni hər bir 

tərəfin hazırda tam malik olduğu torpaqlara, kiçik dövlətlərə, həmin dövlətlərin ərazisində olan 

yeraltı və yerüstü sərvətlərə sahib qalması əsasında sülhün bərqərar edilməsi artıq qarĢılıqlı 

surətdə razılaĢdırılmıĢdır, onda indiki zamandan etibarən və gələcəkdə Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyası, Çin Xalq Ġmperiyası və Amerika Demokratik Ġmperiyaları arasında sərhəd aĢağıdakı 

xətt olsun:  

III.1.Bütün Cənubi Amerika, ġimali Amerika və Avstraliya materikləri, onlar üzərində olan 

bütün keçmiĢ dövlətlər, həmin kiçik dövlətlərə aid adalar və dənizlərin, okeanların sahilləri, 

Ģelfləri Amerika Demokratik Ġmperiyasının tərkibi hesab olunur. 

III.2.Bütün Avropa və Afrika qitələri, onlar üzərində olan bütün keçmiĢ dövlətlər, həmin kiçik 

dövlətlərə aid adalar və dənizlərin, okeanların sahilləri, Ģelfləri Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının 

tərkibi hesab olunur. Qafqazın bölgüsü VI Maddə ilə aparılır. 

III.3. Bütün Asiya qitəsi, onun üzərində olan bütün keçmiĢ dövlətlər, həmin kiçik dövlətlərə aid 

adalar və dənizlərin, okeanların sahilləri, Ģelfləri Çin Xalq Ġmperiyasının tərkibi hesab olunur. 

Qafqazın bölgüsü III Maddə ilə aparılır. 

Eləcə də, yuxarıda xatırlanmıĢ sərhədlərdə, bu və ya baĢqa tərəfin xəttindən kənara nə isə 

çıxarsa, hər üç Ali Dövlətin Sərhəd bölüĢdürmə nümayəndəliklərinin təhlilindən sonra hər bir 

tərəf təminat verəcək.” 

 

IV Maddə 

Qafqazın bölgüsü. 

 

Eleni diqqətini cəmləməyə baĢladı: 

- Bax, indi bizi maraqlandıran bölümə gəldik. 
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“Qafqazda mövcud üç Respublikadan biri KeçmiĢ Gürcüstan, KeçmiĢ Azərbaycanın Quba-Qusar 

– indiki Ləzgistan Respublikasının cənubu, ġəki-Zaqatala, Kür çayının Ģimalında qalan Aran və 

Gəncəbasar bölgələri Çin Xalq Ġmperiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilsin. 

Qafqazda mövcud üç Respublikadan biri olan KeçmiĢ Ermənistan, KeçmiĢ Azərbaycanın 

AbĢeron, Mərkəzi və Kür çayının cənubunda qalan Aran bölgələri, Naxçıvan – indiki 

Kürdistanın Qafqaza aid hissələri və Lənkərən-Astara – indiki TalıĢ Respublikası Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilsin. 

Yuxarıda müəyyənləĢdirilmiĢ sərhədlərdə, bu və ya baĢqa tərəfin xəttindən kənara nə isə çıxarsa, 

hər üç Ali Dövlətin Sərhəd bölüĢdürmə nümayəndəliklərinin təhlilindən sonra hər bir tərəf 

təminat verəcək.” 

 

Eleni təəccüblə: 

- Daha Qafqazın bölgüsü niyə deyirdilər, elə Azərbaycanın bölgüsü qoyardılar da adını, - dedi. 

- Eleni, Eleni, onlar Azərbaycanı bölmədilər ki! Bölgü artıq var idi.  

- Necə yəni bölgü artıq var idi? – Eleninin Böyük Xaos dövründə Azərbaycanda baĢ 

verənlərdən xəbərsiz olduğunu indi anladım. 

- Elenim, Böyük Xaos dövründən müqavilənin imzalandığı günə qədər artıq Azərbaycan adlı 

ölkə paramparça idi. Məndə bu haqda dəqiq məlumatlar var. Sabah onları da kitabxanaya 

gətirərəm, birlikdə baxarıq. Bəlkə sənin elmi iĢinə  yararlı oldu. 

 

V Maddə 

“Bu gündən etibarən Dünyanı idarə edəcək bu üç Ali Dövlət Ġmperatorluq elan edilir və hər üç 

Ali dövlət ailə-vərəsə hüququ ilə Ġmperatorlar tərəfindən idarə edilir. Ġmperatorlar Ali 

Dövlətlərin xarici və daxili siyasət kursunu, ideoloji xəttini müəyyənləĢdirir. 

Hər üç Ali Dövlət eynu zamanda seçkili orqan olan hökumətlər tərəfindən idarə olunur. SeçilmiĢ 

hökumətlərin Ġmperatorlar tərəfindən təsdiqə ehtiyacı vardır. Hökumətlər büdcənin toplanması 

və idarəolunması vəzifəsini daĢıyır. Hökumətlərin mərkəzi Ġmperiyaların BaĢ Paytaxtında 

yerləĢir. Bu sülh müqaviləsinin 3 əsl nüxsələri aĢağıda göstərilmiĢ BaĢ Paytaxtlarda 

qorunmalıdır: 

Amerika Demokratik Ġmperiyasının BaĢ Paytaxtı VaĢinqton Ģəhəri hesab edilir. Ġmperatorluq 

sarayı da məhz BaĢ Paytaxt olan VaĢinqtonda yerləĢir. Ġmperiyanı seçki yolu ilə Parlamentə 

seçilmiĢ çoxluqda olan partiyanın sədri – BaĢ Katib idarə edir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 36 

 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının BaĢ Paytaxtı Ġstanbul Ģəhəri hesab edilir. Ġmperatorluq sarayı da 

məhz BaĢ Paytaxt olan Ġstanbulda yerləĢir. Ġmperiyanı seçki yolu ilə Ali Divana seçilmiĢ 

çoxluqda olan partiyanın baĢqanı – BaĢ Bakan idarə edir. 

Çin Xalq Ġmperiyasının BaĢ Paytaxtı Pekin Ģəhəri hesab edilir. Ġmperatorluq sarayı da məhz BaĢ 

Paytaxt olan Pekində yerləĢir. Ġmperiyanı seçki yolu ilə BaĢ Komitəyə seçilmiĢ çoxluqda olan 

partiyanın rəhbəri – BaĢ Nazir idarə edir.” 

 

Mənim boğazım qurudu, yüngülcə öskürdüm. Eleni cəld ayağa qalxdı, arxa sıraya doğru getdi və 

ordan bir stəkan su ilə geri qayıtdı. 

- Al, iç, boğazını yaĢla, - sonra qayğıkeĢcəsinə mənim kürəyimə bir-iki dəfə vurdu. Onun bu 

istiqanlılığı mənim çox xoĢuma gəldi, gülümsədim, - TəĢəkkür edirəm, - dedim. 

- Ver, qalan hissəsini mən oxuyum, sən yoruldun artıq. 

- Yox, Eleni, təĢəkkür edirəm, keçdi. 

Eleninin təkidlərinə baxmayaraq mən oxumağa davam etdim: 

 

VI Maddə 

“Bir Ali Dövlətin digər ali dövlətin daxili iĢlərinə, ümumi siyasətinə, dini siyasətinə, 

Ġmperatorluq ailəsinə, imperatorların vərəsəlik iĢlərinə qarıĢması, hökumət seçkilərinə müdaxilə 

etməsi, ordusu, tarixi, tərkibinə daxil olan keçmiĢ kiçik dövlətləri, millətləri haqqında həmin Ali 

dövlətin razılaĢdırılması olmadan məlumat toplaması bu müqavilə ilə qadağan hesab edilir. 

Heç bir Ali dövlər dərs vasitələrində, kitablarda, film və əsərlərdə və s. digər mədəni irslərdə 

digər Ali dövlətlər haqqında onunla razılaĢdırmadan mövqe sərgiləyə bilməz.” 

 

- Bu hissə maraqlıdır, - vurğuladım.  

Eleni təsdiq edirmiĢ kimi baĢını yellədi və əlavə etdi: 

- Amma kimsə bu hissəni nəzərə almır, hər gün baĢqa imperiyalara aid tənqidi, hətta təhqiredici 

materiallar oxumaq mümkündür. 

Mən oxumağa davam edirəm. Maraqlıdır, adətən, ikimiz də eyni Ģeyə diqqət yetirirdik və 

fikirlərimiz demək olar ki, hər zaman üst-üstə düĢürdü. 

 

VII Maddə 

“Ticarət gəmilərinə əvvəlki qayda üzrə Okean və dəniz sahilləri yaxınlığında üzmək və onlara 

yan almaq hüququ verilir; həm də gəmi qəzası zamanı sahilinin yaxın olduğu Ġmperatorluq 

tərəfindən dostluq köməyi edilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə isə onlar müharibədən əvvəl, 

habelə sülh vaxtı və həmiĢə yalnız və yalnız Ali Dövlətin daxili sularında üzmə və yan alma 
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haqqına malikdir. Digər Ali Dövlətin sahil sularında üzən hərbi bayraqlı gəminin həmin Ali 

Dövlət tərəfindən heç bir xəbərdarlıq edilmədən mənimsənilmə haqqı tanınmıĢdır. 

 

VIII Maddə 

“Hər üç Ali Dövlətin əhalisi digər Ali dövlətlərə ticarət, turizm, dini ayin və birdəfəlik yaĢamaq 

üçün səfər etməkdə azaddırlar. Səfərlər zamanı yalnız Ali Dövlətlərə məxsus sərhəddə 

müəyyənləĢdirilmiĢ qaydada sorğuya cəlb edilmə prosesi baĢ tuta bilər. Sorğudan sonra həmin 

Ġmperiyaya buraxılmıĢ Ģəxs daxil olduğu Ġmperiyanın vətəndaĢları ilə eyni hüquqa malik olur. 

Hər üç tərəfdən Üçüncü Dünya Müharibəsi zamanı əsir alınmıĢlar azuqə və yol xərcləri ilə təmin 

edilərək buraxılsınlar. ÖzbaĢına, yaxud qanunu pozaraq, qaçanlardan hər birinə milliyətindən 

asılı olmayaraq, öz könüllü istəyinə görə öz Vətəninə qayıtmaq azadlığı verilir, qayıtmaq 

istəməyənlər isə məcbur edilməsin. Bununla bərabər hər üç tərəfdən qaçmıĢlara Vətəni tərk 

etdiyi üçün boynunda olan qaçma iĢi üzrə amnistiya, yaxud bağıĢlanma verilir, bu amnistiya 

digər cinayət məsuliyyəti daĢıyan hərəkət və ya hərəkətsizliklərə aid edilmir”. 

 

- Bildiyim qədəri ilə Amerikadan Çin Xalq Ġmperiyasına qayıdan köçkünləri ya həbs edirlər, ya 

da öldürürlər, elə deyil?, - Eleni yenə sualları ilə mətnin oxunuĢunu kəsir. 

- Yox. Elə deyil! Xəyanət etmiĢ, müharibələr zamanı satqınlıq etmiĢ, öz həmyerlilərinin qətlinə 

səbəb olmuĢ cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, bunu günahsızlara aid etmə. 

- Osmanlıda da həbs və ya qətl edirlər, siz də də. Mən Bostonda olarkən bu haqda kitab 

oxumuĢdum. 

- Amerika Demokratik Ġmperiyasında çap olunmuĢ kitab? 

Eleni ironiyamı anlamıĢdı, dodaqlarını incik-incik büzdü: - Bəli, amma kitabda faktlar var idi, - 

dedi. Onun dodaqlarını büzməsi çox xoĢuma gəldi. Kitabxanada baĢqa oxucular olmasaydı, bu 

dodaqlar öpülməkdən xilas ola bilməzdi. Diqqətimi müzakirəyə yönəltməyə çalıĢıram: 

- O faktları kim təsdiq edib? Sən bu dəqiqə Gəncə Ģəhərində, Çin Xalq Ġmperiyasında dövlət 

idarəsindəsən. Kimsə səni bir Ģeydə ittiham edirmi? 

- Ah, Miras! Bu, mənimlə niyə baĢ versin axı? Mən köçürülmə zamanı heç dünyaya 

gəlməmiĢdim. Atam isə heç vaxt buraya qayıtmaz. Əminəm ki, qayıtsa, onun taleyi baĢqa cür 

olar. 

- Yox, Eleni, əmin ol. Əgər sənin atan cinayət məsuliyyəti daĢıyan bir addım atmayıbsa, o 

zaman onu burada heç bir təhlükə gözləmir.  

- Ġnanmaq çətindir, yaxĢı. Oxu görək. 

 

IX Maddə 
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“Hər üç Ali Dövlət digər dövlətlərdə öz nümayəndəliyini aça bilər. Nümayəndəliklər BaĢ 

Paytaxtda yerləĢdirilir. Burada təyin olunmuĢ elçilər öz Ali Dövlətlərinin yerdəki təmsilçisi 

rolunu oynayır. Nümayəndəliyi Ġmperatorluq ailəsi öz içərisindən təqdim edir. 

Təyin olunmuĢ Elçilər toxunulmazlıq hüququna malikdirlər. Onlar haqqında heç bir cinayət və 

ya inzibati cəza təyin edilə bilməz. Elçilər olduqları Dövlətin Ġmperatorluğunu və ya hökumətini 

qane etməzlərsə, onlar öz vətənlərinə məcburi qaydada geri göndərilə bilər.  

Nümayəndəlikdə Elçi ilə bərabər həm Ġmperatorluğun, həm də hökumətin təyin etdiyi bərabər 

sayda diplomatlar çalıĢırlar.” 

 

X Maddə 

“Hər üç ali Dövlətin rəsmi Ģəkildə tanıdığımız pasport forması yaradılacaq. Pasport 

komissiyaları tərəfindən hazırlanıb hər üç tərəfin ümumi razılığı əsasında təsdiqlənəcək. Pasport 

vətəndaĢların digər iki Ali Dövlətə səfər imkanı üçün lazım olunan əsas və yeganə sənəddir. 

Pasportlara hər bir Ģəxsə məxsus olan məlumatları özündə birləĢdirən mikroçip yerləĢdirilir. 

Mikroçiplər hər üç Ali Dövlətin ümumi xidmət orqanları tərəfindən ümumi bazada yerləĢdirilən, 

daĢıdığı Ģəxsin haqqında informasiyalarla zənginləĢdiriləcək. Bu isə digər Ali dövlətlərə səfər 

edən Ģəxslərin hərəkət trayektoriyalarını izləməyə imkan yaradacaq. Hər üç Ali Ġmperiya 

daxilində pasportların üzərində gəzdirilməsi məcburi xarakter daĢıyır.” 

 

Mən bu yerdə təəccübümü gizlədə bilmədim: 

- Eleni, sən bizim yeni pasportlarda mikroçip yerləĢdirildiyini bilirdinmi? 

- Yox, mən də bilmirdim.  

- Eleni çantasından pasportunu çıxartdı, diqqətlə səhifələrini araĢdırmağa baĢladı. Amma onu 

maraqlandıran heç nə tapa bilmədi. – Axı burada belə bir Ģey yoxdur? 

- Ay saf, hər halda sənin diqqətini çəkəcək bir yerdə olmayacaqdı, – deyə gülümsədim. 

- Mən davam edirəm, - Eleni bu dəfə bilgisayarı icazəsiz özünə doğru çevirdi. 

 

XI maddə 

“Bir Ali Dövlətin iĢ adamları digər Ali dövlətlərin Ģəhərlərinə və ya limanlarına gətirdikləri 

mallara və ya göstərdikləri xidmətə görə beĢ faizdən çox gömrük almır və həmin iĢ adamları bu 

mallar ilə hara gedirlərsə getsinlər, eyni Ali Dövlət daxilində onlardan ikinci dəfə gömrük tələb 

olunmur, gömrük vergisindən baĢqa heç bir bəhanə və uydurma ilə heç bir rüsum, vergi, gömrük 

tələb edilmir. 

ĠĢ adamlarının gətirdikləri malları Müqavilə bağlamıĢ hər üç Ali Dövlətin sahillərinə, 

aeroportlarına və ya limanlarına, yaxud da quru yolla sərhəd Ģəhərlərinə gətirdikdən sonra, 
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qarĢılıqlı surətdə, mal alıcılarına, nəzarəti altında olduqları gömrük hakimlərindən və ya 

iltizamçılardan icazə almadan öz mallarını satmaq, baĢqa malları satın, yaxud dəyiĢmə yolları ilə 

almaq azadlığı verilir ki, ticarət maneəsiz dövriyyədə olsun, həmçinin satıcıdan və alıcıdan 

dövlət xəzinəsi üçün müntəzəm olaraq və könüllülük Ģərti ilə qanuni rüsumlar yığılsın. 

 

XII Maddə 

“Bu müqavilə imzalandıqdan sonra hər üç Ali Dövlətin müvafiq strukturları, qarĢılıqlı surətdə və 

təxirə salınmadan bütün yerlərə onun haqqında lazımi xəbər və hər yerdə hərbi əməliyyatların 

dərhal dayandırılması barəsində əmrlər göndərsinlər. 

Üç bərabərhüquqlu nüsxədə və üç dildə (çin, amerikan və türk) yazılmıĢ və saziĢ bağlayan Ali 

tərəflərin yuxarıda göstərilmiĢ Ġmperatorları tərəfindən imzalanaraq, onların möhürləri ilə təsdiq 

edilmiĢ və qarĢılıqlı surətdə dəyiĢdirilmiĢ bu əbədi Sülh Müqaviləsi Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının 

Ġmperatoru Əlahəzrət Sultan Səlahəddin, Çin Xalq Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Xuain 

Sioltin və Amerika Demokratik Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Cənab Stevan Stifman 

tərəfindən bərqərar ediləcək və Əlahəzrətlərin öz əlləri ilə imzalanmıĢ  RazılaĢma təntənəli 

Ģəkildə ratifikasiya olunacaqdır.” 

 

Eleni anidən susdu, baĢı qarıĢıbmıĢ kimi fikrə getdi. Mən maraq hissimi boğa bilmədim: 

- Nə oldu? Nə fikrə getdin? 

- Bilirsən, nə düĢündüm?  

- Bilmirəm, bilsəm soruĢmazdım, - zarafatla gülümsədim. 

- Onda deyim, bil. Bu müqaviləni imzalayan üç tərəf – üç yeni Ġmperatorlar ki, var, onlar 

haqqında düĢündüm. Bir tək Osmanlı Ġmperatoru Sultan Səlahəddin köhnə Xanədan – saray 

nəslinin nümayəndəsi idi. Bəs, digər iki imperator – Xuain Sioltin və Stevan Stifman necə oldu 

ki, özlərini vərəsəlik haqqı ilə keçən hakimiyyət elan etdilər? Nə bizim, nə də ki sizin 

imperatorumuzun tarixən hakimiyyətdə olan bir nəsli yoxdur. Amerikada bu məsələ 

münaqiĢələrə səbəb olmuĢdu, Avstraliya və Cənubi Amerikanın böyük hissəsində üsyanlar baĢ 

verdi. Lakin heç kim bu prosesin qarĢısını ala bilmədi. 

- Amma buralarda heç etiraz edən bir qrup belə tapılmadı.  

- Ya da bizə elə gəlir, - Eleni öz-özünə danıĢırmıĢ kimi replika atdı. 

 

Eleni Sülh Müqaviləsini oxuyub yekunlaĢdırdı: 

 

“İMZALAMIŞLAR:  

Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Sultan Səlahəddin 
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Çin Xalq Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Xuain Sioltin  

Amerika Demokratik Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Cənab Stevan Stifman 

 

Tarix: 17 noyabr 2077-ci il Kiyev Ģəhəri, Çin Xalq Ġmperiyası” 

 

Biz bu günü bütünlükdə müqavilənin Ģərtlərinin müzakirəsinə həsr etdik. Sonra onu öz evimizə 

dəvət etdim. Anam iki aylıq iĢ səyahətində idi. Evdəki köməkçilər gizlin nəzərlərlə Elenini 

süzürdülər, öz aralarında pıçıldaĢdıqlarını da hiss edirdim. Evə bir xanımı gətirməyim bizim ailə 

və cəmiyyət qanunlarına ziddir, lakin Eleninin əcnəbi olması əl-qolumu açırdı. Evin qərb 

hissəsində qapalı eyvanda birlikdə Ģam etdik, günəĢin qürubunu izləmək maraqlı idi. Eleni də 

günəĢin batmasını ilk dəfə gördüyünü dedi, sonra gözəl bir gecə keçirdik. Onun məmnunluğu 

haqqında heç nə deyə bilmərəm, buna sadəcə, ümid edirəm, lakin mən xoĢbəxtlikdən göylərdə 

uçurdum. 

 

26 mart 2087-ci il 

Səhəri birlikdə oyanmanın xoĢbəxtliyini yaĢayırdım. Evli olduğum illər ərzində hər gecə 

arvadımla təzadlı arzularla yatağa girirdik. Mən arzulayırdım ki, kaĢ bu gecə o, mənimlə 

seviĢəydi. O isə arzulayırdı ki, kaĢ mən bu gecə heç nə istəməyəydim. Dostlarımdan bir çoxu 

Ġmperiya daxilində yaĢayan qeyri - azərbaycanlılarla evlidirlər. Azərbaycanlılarla evli olan və 

olmayanlar bir yerə toplaĢıb dərdləĢdikləri zaman ortaya çıxır ki, qeyri-azərbaycanlılarla evli 

olanların bu tip problemləri yoxdur. Lakin azərbaycanlı qadınla sevgili və ya ailəli olan kiĢilərin 

ən böyük problemi yataqdır. Əsrlər boyu öz həllini tapmayan bu ailədaxili problemin səbəbini 

araĢdırmaq və ya bu haqda öz gündəliyimdə geniĢ heç nə yazmaq istəmirəm. Tək bildiyim bu idi 

ki, nəhayət, mən də uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq həvəslə, ehtiras və Ģəhvətlə seviĢən bir 

qadınla gecələməyin dadını çıxartmıĢdım.  

Səhər yuxudan ayılıb gözlərimi açanda artıq Eleninin oyaq olduğunu gördüm. Bütün bu 

düĢüncələr içərisində ona doğru əyildim və dodaqlarından öpüb, sabahın xeyir, dedim. Eleni 

barmağı ilə yastıqda qeyri-nizami cızıqlar çəkir və nə haqdasa düĢünürdü. Ondan nə 

düĢündüyünü soruĢdum, mənə elə gəlirdi ki, o da mənim kimi dünənki gecənin xatirələrini 

yaĢayır. Amma yanılırdım. Eleninin fikri Ġmperatorlarda qalmıĢdı. Bu qadınları anlamaqda 

həmiĢə çətinlik çəkmiĢəm. Artıq anlamaq cəhdlərimi bir kənara qoyub, sevmək haqqında 

düĢünürdüm. Anlamadan da sevmək olar, bu, daha az narahat edirdi. 

Eleniyə təklif etdim ki, səhər yeməyindən sonra mənim Ġmperatorlar haqqında topladığım 

materialları tədqiq edək. O da həvəslə razılaĢdı. Mələfəyə bürünüb hamama keçdi. Mən yenə də 

onu anlamağa çalıĢırdım, niyə belə utancaqlıqla mələfəyə büründü? Mən olsam, çılpaq 
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gedərdim. Bu qadınlar həqiqətən də anlaĢılmazdırlar: gecə Ģeytani Ģəhvətlə seviĢir, bütün 

bədənini ortaya qoyur, səhər açılan kimi isə utancaq mələk roluna girib bürünürlər. 

Səhər yeməyini bitirib masanı yığıĢdırdıq. Eleni ciddi görkəm almıĢdı, mənim Ġmperatorlar və 

onların ailələri haqqında topladığım materiallarla tanıĢ olmağa tələsirdi. Ona üç səhifəlik sənədi 

verərkən qeyri-məmnun halda “elə bu?” dedi. Mən də “olan budur” dedim.  

Gözlüyünü taxıb oxumağa baĢladı:  

 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Sultan Səlahəddin. 

 

Əslində Səlahəddin Sultan Osmanlı saray ailəsinə ata tərəfi ilə bağlı deyil. Iki əsrlik saraydan 

uzaqlaĢma ailənin kiçikləĢməsinə səbəb olmuĢdu. Ona görə də Səlahəddin Sultanın soyadı heç 

bir rəsmi sənəddə göstərilmir. Onun babasının anası son Osmanlı sultanının nəvəsi idi. 

Səlahəddin Sultan Fransada yaĢayan Aklı ailəsinin yeganə övladı deyildi. Lakin Müharibədə 

iĢtirak etmiĢ tək fərdi idi. II Atatürklə də həmin müharibədə tanıĢ olmuĢdular. Dünya yenidən 

bölünərkən qalibiyyət qazandığı torpaqları öz ərazisində birləĢdirməyi bacaran sərkərdə II 

Atatürk taxta məhz Səlahəddin Sulatı çıxarmaqla xanədan ailəsinə və Osmanlı tarixinə olan 

sevgisini göstərmiĢdi. Bunun qarĢılığını isə Sultan xeyirxahcasına ödəmiĢdi. II Atatürk 

imperiyanın toxunulmaz Ģəxsi və qeyri- rəsmi olaraq lideri idi.  

II Atatürk eyni zamanda xalq tərəfindən sevilirdi. Həm Qədim Türkiyə ərazisində, həm də 

Qərbdə xristian azlıqlar ona rəğbət bəsləyirdilər. Qərbdə olduqca az sayda xristian var idi, Ġslamı 

qəbul edən qərblilərin bir çoxu bu addımlarını II Atatürkə olan sevgiləri ilə əlaqələndirirdilər. 

Osmanlının ən böyük problemi kamalistlərdir. Cümhurriyyətin rəsmi Ģəkildə süqut etməsi ilə 

kamalistlər özlərini təhqir olunmuĢ hiss etməyə baĢladılar. I Atatürkə aid olan heykəllərin 

zamanla endirilməsi, Anıt Kabir abidəsinin dövlət əhəmiyyətli qorunmadan alınıb adi bir muzeyə 

çevrilməsi, orta məktəblərdə I Atatürkün adının bütün dərsliklərdən çıxarılması Osmanlı mərkəzi 

olan Qədim Türkiyə sərhədləri daxilində Anadoluda və Qərbdə yaĢayan türk əsilliləri ciddi 

narahat edirdi. Vəziyyət isə kamalistlərin əksinə olaraq milli azlıqları, mühafizəkarları olduqca 

qane edirdi. Bu kəsim isə Qədim Türkiyənin 70 faizdən çoxunu əhatə edirdi. 

Dərsliklərə Mehmet Akif Ersoyun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı olan bölümdə edilən dəyiĢiklik 

səbir kasasının daĢması ilə nəticələndi. Belə ki, M. A. Ersoyun həyatında Misir sürgünü 

haqqında yazılmıĢdı: “Mehmet Akif Ersoy əslində Ġstanbulda qalıb yaradıcılığa və həyatına 

davam etmək istəyirdi. I Atatürk ondan xahiĢ edir ki, Osmanlı Ġmperiyasını və xanədanını 

pisləyən, Cümhurriyyətin qurulmasını Ģərtləndirən Ģerlər yazsın. Xalqı Osmanlıdan rahat Ģəkildə 

vaz keçib Türkiyə Cümhurriyyətinin qurulmasına sövq etsin. Lakin M. A. Ersoy onun xahiĢini 
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yerinə yetirmir. Bunun əvəzində I Atatürkün istəklərinin tam tərsini özündə əks etdirən bir Ģeir 

yazır. ġeir belədir: 

 

Zülmü alkiĢlayamam, zalimi asla sevemem,  

Gelenin keyfi için geçmiĢe asla sövemem.  

Biri ecdadima saldirdi mi hatta bogarim,  

Bogamazsam hiç olmazsa yanimdan kovarim.  

Üç buçuk soysuzun ardindan zagarlik yapamam,  

Hele hak namina ölsem haksizliga tapamam.  

YumuĢak basli isem kim demiĢ uysal koyunum?  

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum.  

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta cigerim 

Onu dindirmek için kamçi yerim, çifte yerim, 

Adam aldirma da git, diyemem, aldiririm. 

 

Bu Ģeirlə tanıĢ olan I Atatürk ilk fürsətdə Mehmet Akif Ersoyu ölkədən sürgün etdirir. Beləliklə, 

böyük Ģair, Türkiyə Cümhurriyyətinin və daha sonra yaranan Osmanlı Ġslam Ġmperatorluğunun 

himnlərinin sözlərinin müəllifi ahıl vaxtında Misirdə yaĢayıb, müəllimliklə məĢğul olmağa 

məcbur olur”. 

 

Bu bölümün iftira olduğunu qeyd edən I Atarürk tərəfdarları böyük Ģəhərlərdə səs-küyə səbəb 

olan aksiyalar keçirsələr də zamanla səsləri daha eĢidilməz olmuĢdu. Ara-sıra mətbuatda və kiçik 

qrup Ģəkilli etiraz aksiyalarında bəzi etirazları hələ də eĢidə bilirik. 

Xalq isə II Atatürkü sevir və ona rəğbət bəsləyir. Ona Osmanlının bərpasının xilaskarı, az qala, 

Peyğəmbər kimi yanaĢırdılar. Osmanlı xanədanının son varisini Fransadan Ġstanbul taxtına qədər 

gətirib baĢına tac qoyan bu insan Osmanlı insanı üçün müqəddəsləĢmiĢdi. Amma bu da sirr 

deyildi ki, Osmanlı bərpa ediləndən bu günə qədər az qala, bütün qərar və fərmanlar II Atatürkün 

təĢkilatçılığı və ya icazəsi olmadan verilmirdi. Ġmperiya əslində Ġmperator tərəfindən deyil, II 

Atarük tərəfindən idarə olunurdu. Lakin həm xalq, həm Ġmperator, həm də Ġmperatorluq 

xanədanı bu vəziyyətdən olduqca razı idi.  

 

Çin Xalq Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Xuain Sioltin. 

 

Xuain Sioltin əslən çinli olub, qatı millətçi idi. Ən böyük Çin düĢməni olaraq türkləri görürdü. 

Qədim Çinin qərbində yaĢayan uyğurların tamamilə köç etməsinə səbəb olmuĢdu. Üçüncü 
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Dünya Müharibəsi baĢa çatdığında nəinki Qədim Çində, hətta bütün Orta Asiya və Qafqazda 

özünü türk adlandıran kimsə qalmamıĢdı. Xəzər dənizinin Ģərqində və qərbində, qismən də 

Qafqaz dağlarının yamaclarında qalan azsaylı, əslən türk boylarından gələn xalqlar isə qloballığa 

meylliliyi ilə seçilirdilər və Rusiyapərəst olduqları üçün onlara toxunmurdular. Ġmperiya 

daxilindəki digər xalqlar vəziyyətə tam qane olmuĢ kimi görünsələr də bəzi xırda münaqiĢələr 

hələ də davam etməkdə idi. Xuain Sioltin müharibədə Çinə uğur gətirən və qələbələr qazandıran 

sərkərdə idi. Müharibəyə leytenant rütbəsi ilə qatılsa da demək olar ki, dörd il ərzində general 

rütbəsinə qədər yüksəlmiĢdi. Çin xalqı, bir də slavyan xalqları onu sevirdi. Ruslar baĢda olmaqla 

bütün slavyanlara qarĢı olduqca mərhəmətli idi. Xalq arasında dolaĢan söz-sohbətlərə görə Xuain 

Sioltinin ilk böyük məhəbbəti Çində tələbə olan bir rus xanım olub. Müharibə baĢlayanda 

vətəninə geri qayıdan həmin xanım ailəsi ilə birlikdə həlak olmuĢ və Xuain Sioltin onu uzun 

müddət xatirəsindən silə bilməyibmiĢ. Pekinin tam mərkəzində Nanjinq meydanında ucaldılmıĢ 

“Sevgi” abidəsinin də General Sioltinin ideyası olduğu məlumdur. Qəddar SavaĢ Ġmperatorunun 

bu tip romantik abidə istəməsinin səbəbi kimi həmin rus xanım göstərilir. Bunu deməyə isə 

“Sevgi” abidəsində təsbit edilən qadının üz cizgilərinin heç də çinlilərə deyil, əsl ruslara aid 

olması əsas verir. 

Slavyanlar və qlobalistlərlə rahat dil tapan Ġmperiya və Ġmperator Sioltin Çinin Ģərqi və 

cənubunda qalan millətlərlə davamlı olaraq konfliktlər içərisindədir. Osmanlı Ġmperiyası ilə 

sərhəddə qalan bufer ərazilərdə yerləĢdirilmiĢ Çin Xalq Ordusu xaricində ən peĢəkar və 

döyüĢkən silahlı qüvvələrini Asiyanın cənub və ġərq hissələrində, problemli ərazilərdə 

yerləĢdirmiĢdir. BaĢ verən kiçik üsyanlar amansızlıqla silah gücünə yatırılır. 

Qədim Çində isə Müharibədən sonra yalnız bir dəfə etiraz aksiyaları qeydə alınıb. Ġmperator 

Sioltin evlilik mərasiminə Ġmperiya büdcəsindən 54 milyon yuan xərcləməsi xalqın etirazına 

səbəb olmuĢdu. Lakin Ġmperator Sioltin toya gələn bütün dəyərli hədiyyələrin büdcəyə 

verildiyini və beləliklə də Çin Xalq Büdcəsinin 54 milyon Yuan xərcinin qarĢılığında 102 milyon 

yuanlıq hədiyyələrlə zənginləĢdirilməsini görən xalq sakitləĢdi və Ġmperatorun düĢündüyü kimi, 

xalqın ona olan rəğbəti daha da artdı. Xuain Sioltin bacarıqlı müharibə generalı olduğu kimi həm 

də ağıllı siyasətçi idi və o, xalqa özünü və ailəsini necə sevdirməli olduğunu yaxĢı bilirdi.  

Az zaman sonra BaĢ Nazirin oğlunun toyu üçün təĢkil edilmiĢ ziyafətdə Xuain Sioltinin xanımı 

Ġmperiatriça Siolit Osmanlı Sultanından hədiyyə gələn gərdanlığı taxdığı üçün medianın 

diqqətini cəlb etmiĢ və tənqidlərə məruz qalmıĢdı. Amma yenə də Ġmperatorluq ailəsinin mətbuat 

xidməti bir bəyanatla vəziyyəti müsbətə doğru dəyiĢdirməyi bacarmıĢdı. Bəyanatda qeyd 

olunmuĢdu ki, xanım Siolit ziyafət üçün əlavə xərc çəkilməsin, deyə büdcənin xəzinəsindəki 

ziynət əĢyalarından istifadə edib. Bu bəyanat xalqı çox məmnun etdi, hətta Ġmperatorluq ailəsinə 

olan sevginin daha da artması ilə nəticələndi. 
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Amerika Demokratik Ġmperiyasının Ġmperatoru Əlahəzrət Cənab Stevan Stifman. 

 

Bu insan həqiqətən də maraqlı tarixçəyə malikdir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında doğulub, 

uĢaqlıqdan hərbə maraq göstərib. Babasının hərbçi olduğu və 2008-ci ildə Ġraqda öldürüldüyü 

bildirilir. Atası da hərbçi olub, lakin heç bir xarici ölkə ərazisində xidmət etməyib. Üçüncü 

Dünya Müharibəsinin demək olar ki, baĢdan sonuna qədər iĢtirakçısı olub. Müharibə 

baĢlayandan xidmətə üz tutan professional hərbçi Stevan Stifman öz sərkərdəlik qabiliyyəti ilə 

bütün Amerika Qitəsini özünə heyran qoymağı bacarmıĢdı. Sanki heç qocalmır və zaman ona 

təsir etmirdi. Qadın düĢkünü idi və arvadına etdiyi xəyanətlərin sayı-hesabı yox idi.  

Müharibənin sonunda bütün Amerikanı və Avstraliyanı öz Ġmperiyasında birləĢdirməyi bacaran 

Stevan Stifman rəsmi və qeyri - rəsmi bütün övladlarını VaĢinqtondakı Ağ saraya toplayır. Ağ 

sarayda onların hər birinə məsuliyyətli bir vəzifə verir. Hal-hazırda 84 yaĢı olan general Stifman 

öz vəliəhdi olaraq yerinə ilk rəsmi oğlu sayılan Corc Stifmanı vəsiyyət edib. Corcdan daha 

böyük olan 5 oğlu və bir qızı da var. Lakin Qoca Ġmperator (mətbuat onu belə adlandırır) rəsmi 

olmayan övladını özünə varis təyin etmək istəməyib. Ağ Saray xaricində ölkədə vəziyyət demək 

olar ki, normaldır. Ölkə parlamentli monarxiya sistemi ilə idarə olunduğu üçün heç bir sadə 

vətəndaĢı Ġmperatorluq ailəsi maraqlandırmır.  

Buna rəğmən Ġmperator Stifmanın və ailə üzvlərinin atdıqları hər addım mətbuatın manĢetini 

bəzəyir və ana xəbərə çevrilirməyi bacarırdı. VaĢinqtonda yaĢadıqları Ağ Sarayın həyətində 

Ġmperatorun vəliəhdinin xanımı tərəfindən bostan salınması və orada müxtəlif tərəvəz 

bitkilərinin yetiĢdirilməsi Amerikanlıların marağını cəlb edə bilmiĢdi. Vəliəhd özü də sıravi 

vətəndaĢlar üçün ən azı, Ġmperator qədər maraqlı idi. Lakin atasından fərqli olaraq heç vaxt 

baĢqa qadınlarla münasibətinə görə gündəmə gəlməyib, ailə sədaqəti ilə Qoca Ġmperatordan 

fərqlənib. Bu da Ġmperiya xalqlarının ona sevgisinin artmasına səbəb olmuĢdu. Əhalisinin böyük 

əksəriyyətinin katolik xristianlar olduğunu nəzərə alsaq, ailədaxili münasibətlərə nə qədər böyük 

əhəmiyyət verildiyini anlamaq daha asan olar. 

 

Eleni ona Ġmperatorlar və ailələri haqqında topladığım kiçik həcmli məlumatları oxuyub bitirdi. 

Aydın məsələ idi ki, bu, onu qane etməmiĢdi. O, əmin idi ki, dünyanı idarə edən bu üç Ģəxsi 

birləĢdirən daha fərqli nöqtələr, daha sirli və üsütü açılmamıĢ məqamlar da olmalıdır. Onunla 

mən də haradasa razı idim. Lakin bilirdim ki, bizim axtardığımız “nəsə”ni tapmaq heç də asan 

olmayacaq. Ya da ki, heç mümkün olmayacaq. Ona görə də, böyük tarixçi marağını gizlədə 

bilməyən Elenimi sirli dünyaları kəĢf etmə həvəsindən tezliklə vaz keçməyə məcbur etdim. 
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Eleni xarakter etibarı ilə rasional bir qadındır. Ən yaxın qadın dostum olan NakĢərlə müqayisə 

edilməz dərəcədə fərqlidirlər. Elenini hər hansı məsələdə yola gətirmək asandır. Riçard və 

Amerikada qalan digər dost-tanıĢları onun romantik xəyallarının ardınca buraya gəldiyini 

düĢünürdülər. Lakin mən artıq anlamıĢdım ki, məntiq etibarı ilə Elenini qane etməyən heç bir 

mövzuda o, inadkarlıq etmir. Əgər mənim bu zərif gözəlim hər hansı bir məsələdə inad nümayiĢ 

etdirirsə, deməli onun bu məsələdə ciddi əsaslandırılmıĢ dəlilləri var.  

 

30 mart 2087-ci il 

Eleni üçün maraqlı olan digər materialları toplamaq qərarına gəlmiĢəm. Mehmet Davutun 

kitabını artıq oxuması üçün ona vermiĢdim. Mehmet Davut bir zamanlar Qədim Türkiyədə 

Xarici ĠĢlər Naziri vəzifəsində çalıĢmıĢdı. Onun “Osmanlılı olmaq - Türkiyədən Osmanlıya kiçik 

addım” adlı kitabı hələ Böyük Xaos dövründən əvvəl çap edilmiĢ və geniĢ oxucu marağına səbəb 

olmuĢdu. Bu kitabın birinci hissəsi 1299-1922-ci illərdə böyük bir ərazidə dövlət kimi yaĢaya 

bilmiĢ və 622 il hökmranlıq etmiĢ Osmanlı Ġmperiyasının əsas ideologiyalarından və 

ənənələrindən bəhs edirdi. Osmanlının mədhinə geniĢ yer ayrılması həmin dövr Qədim 

Türkiyədə hakim olan iqtidarın imperiya sevgisindən xəbər verirdi. Ġkinci hissə isə 

Osmanlıçılığın bir ideologiya kimi necə yenidən inkiĢaf etdirilə biləcəyinin spektrlərini əhatə 

edirdi. 

Bu gün mövcud Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının baxıĢ bucağından yanaĢsaq, həmin dövrdə 

yazılmıĢ bu kitab Üçüncü Dünya Müharibəsindən sonra yaradılacaq bir qütbün əsasını təĢkil 

edir, deyə bilərik. Amma kitabın yazıldığı dövrə və həmin dövrün siyasi situasiyasına baxdıqda 

müəllifin uzaqgörənliyinə həsəd aparmamaq imkansızdır. 

Mehmet Davutun “Osmanlılı olmaq - Türkiyədən Osmanlıya kiçik addım” adlı kitabı Eleninin 

marağını özünə cəlb etməyi bacarmıĢdı. Kitabı qısa müddət ərzində oxuyub bitirdi və geri 

qaytardı. Kitabı əlimə aldığımda ondan Eleninin davamlı istifadə etdiyi ətrin qoxusu gəlirdi. Ah 

Eleni, kitabımı da məst etməyi bacarmıĢdı. 

 

Biz Eleni ilə Çin arxivlərində olan məlumatlarla maraqlanmağa baĢladıq. Axı tarixin qaranlıq 

səhifələri Eleni kimi mənim də marağımı cəlb etməyə bilməzdi. Eleninin tarixçi kimi təcrübəsi 

məndən daha az idi, o, tez-tez qarĢısına çıxan məqamlarla bağlı suallarla mənə müraciət edirdi. 

Eleninin bəzi dövrlərə aid suallarını cavablandırmaq marağımda olan məsələ idi. Amma 

suallarıma cavabı tarix kitablarında və ya babamın gündəliyində tapa bilmirdim. Daha çox 

mənim marağıma səbəb olan sual Böyük Orta ġərq Layihəsi idi. Bu layihənin həyata keçirilməsi 

bütün dünya xəritəsini dəyiĢdirmiĢdi. Suallarıma cavap tapa bilmək üçün tək yol vardı. O da 

Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Elektron Ġnformasiya Xidməti ilə əlaqə yaratmaqdan ibarət 
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idi. Adı çəkilən xidmət dövlət orqanı olub özündə elektron informasiyaları birləĢdirir. Buradan 

məlumat ala bilmək üçün tarixçi-araĢdırmaçı olmağımdan sui-istifadə etməli olacaqdım.  

 

- Eleni, gəl Milli Elmlər Akademiyasına müraciət edək. Mən yazaram, onlardan elektron 

informasiyalara giriĢ hüququ alaram. Sonra biz topladığımız materialları birlikdə müzakirə 

edərik. Necə fikirdir? 

- Ooo, super! Belə bir imkanın var? 

- Mən universitetdə tarixçi-araĢdırmaçıyam. Arxivləri mənim də üzümə bağlayacaqlarsa, daha 

kimin üçün toplayıblar onları? 

Eleni uĢaq kimi sevinirdi. Böyük Xaos dövrü və Üçüncü Dünya Müharibəsi zamanı baĢ verən 

hadisələri özündə əks etdirən məxfi materiallarla tanıĢ olma imkanı onu həyəcanlandırırdı. Mən 

cəld bilgisayarı açıb məktub yazdım: 

 

“Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Elektron Ġnformasiya Xidmətinə 

Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Elmlər Akademiyası Tarix Bölüm AraĢdırma Məmuru 

Miras Bəkir tərəfindən müraciət 

XahiĢ edirəm, mənim üçün Böyük Xaos dövrü və Üçüncü Dünya Müharibəsi illəri üçün tarixi 

sənədlər arxivinə giriĢ hüququ verəsiniz. 

Mənim elektron imzam 48916081 

Tarix: 01.04.2087” 

 

- Göndərdim. Bəlkə cavab gələnə qədər çay içək? 

- Mən gətirim, istəyirsənsə? 

- Yox, özüm gətirərəm, - ayağa qalxdım və çay verilən küncə doğru getdim. Əlimdə kiçik 

podnos geri qayıdırdım ki, Eleni gözlərini oxuduğu kitabdan ayırmadan dedi: 

- Bilgisayarına bax, iki dəfə siqnal səsi eĢitdim, deyəsən sənə məktub gəldi.  

Yerimə keçdim, həqiqətən də mənə məktub gəlmiĢdi, həm də Milli Elmlər Akademiyasından. 

Elenini sevindirəcəyimi zənn edirdim: 

- Düzdür Eleni, mənə cavab gəlib, oxuyuram: 

 

“Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Elmlər Akademiyası Tarix Bölüm AraĢdırma Məmuru 

Miras Bəkirə (48916081) 

Böyük Çin Xalq Ġmperiyasının Milli Elektron Ġnformasiya Xidməti 
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Bağlı olduğunuz təhsil-araĢdırma mərkəzlərindən Sizin adınız bizim xidmətə daxil edilmədiyi 

üçün bütün arxivə giriĢi aça bilməyəcəyik. Diqqətinizə çatdırıram ki, tarixçi-araĢdırmaçı 

olduğunuzu nəzərə alırıq və məxfi arxivdə olan xəbərlərin baĢlıqlarını sizin üçün yollayırıq. 

Elmi araĢdırmalarınız nəzərə alınaraq sizə Böyük Xaos dövrü və Üçüncü Dünya Müharibəsi 

illəri üçün tarixi sənədlər arxivinin ancaq Ümumi Xəbərlər bölümünə giriĢ hüququ verilmiĢdir. 

Tarix: 01.04.2087” 

 

Mən özümü pərt hiss edirdim, yenə məni vəziyyətdən ecazkar Elenim xilas etdi: 

- Bikef dayanma, bu məlumatlar heç yoxdan daha yaxĢıdır. Sallama uzun burnunu, - barmaqları 

ilə burnumu sıxdı. Ətrafdakılar bizə baxırdılar, çəkindim. Amma Eleninin heç vecinə də deyildi. 

- YaxĢı, - dedim,- onda göndərilən məlumatları oxuyaq. 

- Burda? – Eleni əli ilə havada dairə Ģəkli çəkdi, - bəlkə otelə gedək, daha rahat olarıq. 

- Onda çaylımızı içək, çıxaq! – uĢaq kimi razilaĢdım. Oteldə daha rahat və sərbəst olacaqdıq. 

Burada baxıĢların altında çox çəkinirdim və daima bir narahatlıq keçirirdim. Jianyingin də tez-

tez zala-girib çıxması məni utandırırdı. 

 

Yol boyu maĢın sürə-sürə öz-özümə düĢünürdüm. Gözəl və sevimli qadın yanında, gedirsən 

otelə, onunla bir otaqda yalnız qalacaqsan və... tarix araĢdıracaqsan! Ġlahi, bu anda bir dost-tanıĢ 

bunu bilsə, həyatımın sonuna qədər məni məsxərəyə qoyar, adam içinə çıxa bilməzdim. Eleni 

mənim bu fikirlərimdən xəbərsiz halda yanımda oturub bilgisayarında nəsə axtarıb qurcalanırdı. 

Mən əmin idim ki, o indi araĢdırmalarına nəzər yetirir, sual etdim: 

- Nəyə baxırsan? 

- Riçardla evlilik rəsimlərimizə. 

Elə sakit intonasiya ilə cavab verdi ki! Bir anda elə bildim baĢımdan qaynar su tökdülər. Nəfəsim 

ağırlaĢdı. Yox, mən bu qadınları anlamaqda acizəm, hər zaman da aciz olaraq qalacam. Özümü o 

yerə qoymuram, bilgisayara doğru əyilib, - Baxmaq olar? - soruĢdum. Bilgisayarın üzünü mənə 

doğru çevirdi. Riçardın rəsmini ilk dəfə görürdüm. SarıĢın, mavigözlü kiĢi idi, hətta məndən 

daha gənc və yaraĢıqlı olması məni əsəbiləĢdirdi. Yanında dayanıb baĢını onun çiyinlərinə qoyan 

Elenim isə sadəcə, mələk idi! Açıq - yaĢıl rəngli qaĢlarla bəzədilmiĢ ziyafət paltarında idi. 

- Bəs deyirsən evlilik rəsmlərinə baxırsan? 

- Elə bunlar evlilik rəsmlərmizdir də, - Eleni daha bir rəsm göstərdi, burada isə Elenim 

oturmuĢ, Riçard isə arxada ayaq üstə dayanmıĢdı. Eleni yenə həmin yaĢıl əlbisədə idi. 

- Sizdə Amerikada gəlinlər yaĢıl geyinir? – mənə doğurdan da maraqlı gəlmiĢdi. 

- Yox, - Eleninin üzünə kədər kölgəsi düĢdü, - bəyaza nifrət edirəm! 
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O bəyaz rəngə nifrət etdiyini ikinci dəfə idi ki, dilinə gətirirdi. Ġlk dəfə parkda onun saçlarına ağ 

çiçək taxdığım zaman çiçəyi atıb “bəyaza nifrət edirəm” demiĢdi. Bu da ikinci oldu. Bunu 

söyləyərkən üz ifadəsi elə gərginləĢirdi ki, niyəsini soruĢmağa cəsarət etmirdim. 

 

Otel otağına çatan kimi Eleni çarpayının ortasına keçdi, bilgisayarını açdı və məni yanına 

çağırdı. Mən də bilgisayarımla birlikdə onun yanında əyləĢdim. Arxama yastıqları yerləĢdirib 

yerimizi rahatlatdı. Lənət Ģeytana, indi mən necə iĢləyəcəm? Bu qədər yaxın təmas, seviĢdiyimiz 

çarpayı, iki bilgisayar və gözlüklərini taxıb ciddi üz ifadəsi ilə iĢləməyə hazırlaĢan gözəlim 

Eleni. Bu mənzərə diqqətimi yayındırırdı, Ģansımı sınaqdan keçirmək üçün onu qucaqladım:  

- Bəlkə əvvəlcə...   

Cümləmi bitirməyə imkan vermədi, məni yüngülcə kənara itələyərək soruĢdu: 

- Bəlkə sonra? 

Ağıllı, sözəbaxan uĢaq kimi tabe oldum, baĢqa çarəm yox idi. Birtəhər fikirlərimi toplayıb 

bilgisayarı açdım.  

- Nədən baĢlayaq? 

- Azərbaycan Böyük Xaos dövründə nələrdən keçib, əsas o hissə maraqlıdır. 

- YaxĢı, ilk axtarıĢ mövzusu “Azərbaycan Xaos dövründə” olsun, - oxumağa baĢlayıram, Eleni 

də qısa notlar tutmaq üçün kiçik dəftərçəsini hazırlayıb: 

 

“1. Azərbaycan Böyük Xaos dövrünə qədər. 

Böyük Xaos Dövrünə qədərki Azərbaycanı tanımaq üçün tarixi öyrənməyə Ġyirminci əsrin 

əvvəllərindən baĢlamaq lazımdır.  

Azərbaycan iyirminci əsrin əvvələrində Çar Rusiyasının bir hissəsi idi, daha sonra Qafqazda baĢ 

verən ümumi hadisələr fonunda Azərbaycanda demokratik respublika qurulur. 1918-1820-ci 

illərdə bu respublikaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadə baĢçılıq edir. Bununla da respublikaçılıq 

ənənəsi baĢlayır. Sonra da ġimaldakı Sovet Azərbaycanına müxtəlif millətlərdən olan Ģəxslər 

rəhbərlik edir. 1933-cü ilə qədər Ruhulla Axundov istisna olmaqla, ölkəyə ruslar və ermənilər 

rəhbər təyin edilir. Ancaq sonrakı illərdə, Sovet Ġttifaqı dağılana qədər bütün birinci Ģəxslər 

azərbaycanlı idi. 

Sovet Ġttifaqınının Azərbaycanı Kommunist Xalq tərəfdarları idi. Mübahisəli məqamlar da yox 

deyildi. Tarix boyu azərbaycanlıların rifahı və iqtisadi durumuna görə ən yaxĢı dövrləri Sovet 

Ġttifaqı tərkibindəki kommunizm sistemi ilə idarə olunan Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasıdır. 28 aprel 1920-ci ildən 1991-ci ilin oktyabrına qədər Azərbaycan zamanının ən 

böyük imperiyasının tərkibində xarici qüvvələrin həm hərbi, həm də iqtisadi basqılarından 

qorunaraq yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢdi. Büdcəsini sosial yönümlü xərclərə sərf edən 
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sosialist Azərbaycanının bütün kəndlərində təhsil, səhiyyə, iaĢə və mədəniyyət obyektləri vardı. 

Ağır sənaye və yüngül sənayə sahələri özünün ən yüksək inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢdu”. 

 

Eleni sözümü kəsir: 

- Amma mən Amerikada yaĢayan azərbaycanlı ailələrlə söhbət edərkən, burda yazılanların 

əksini iddia edirdilər. Onlar Sovet Ġttifaqı dövründə azərbaycanlıların dini və milli basqılara 

məruz qaldığını və onlarla müstəmləkə kimi davranıldığını deyirlər.  

- Mənim ailəm isə həmin dövrü olduqca müsbət aura ilə yadda saxlayıb. Babamın 

gündəliklərini oxusan, görərsən. Yəqin ki, Amerikaya köç etmələrinin səbəbini  gənclərə izah 

edə bilmədikləri üçün belə deyirlər. Çox güman ki, müharibədə iĢtirak etməmək üçün köç 

ediblər. Bir də ki, Amerikaya köç edənlərdə maraqlı tendensiya var, hamısı hər Ģeyə 

müxalifətdir! 

- Xeyir, sadəcə, Amerikaya köç edənlərin bir ortaq nöqtələri var: müstəmləkə olmaq 

istəməmələri. 

- Müstəmləkə olmaq nəyə deyirsən? – Eleninin inadını qırmağa nail olacağımı düĢünürdim. 

Eleni isə mübahisəni davam etdirirdi: 

- Müstəmləkə olmaq bütün hüquqlarının və kimliyinin tabe olduğun mərkəzi dövlət tərəfindən 

mənimsənilməsidir, tabeçilikdir. Siz də burada hələ də müstəmləkəsiniz. 

- O zaman Elenim, sizlər Amerikada müstəmləkə deyilsinizmi? Siz öz torpaqlarınızda 

müharibədən qaçmaqla sosial rifah və zənginlik üçün vətəninizə xəyanət etmisiniz. 

- Tanımadığın insanlar və yaĢamadığın dövr haqda hökm vermə, - Eleni cırnamıĢdı, bu, mənə 

sərf eləmirdi, onu özümdən küsdürmək istəmirdim. 

- YaxĢı, hansı tərəfin haqlı və ya haqsız olduğunu mühakimə etmək bizim iĢimiz deyil, 

oxumağa davam edim? 

Eleni baĢı ilə “hə” iĢarəsi verdi. 

 

“Lakin 1991-ci ildən sonra, yəni Sovet Ġttifaqının dağılması ilə ayrıca respubika tipli unitar 

dövlətə çevrilən Azərbaycan zamanla aĢağıya doğru inkiĢaf tempi alır. Təhsil müəssisələri 

dağılır, səhiyyə sıradan çıxır. Ölkədə elmə-mədəniyyətə olan maraq sıfıra enir. Həyatın bütün 

sahələrində rüĢvət və korrupsiya hökm sürməyə baĢlayır. Xalq narazılıqları geniĢlənir. Bu 

narazılıqlar ilk qruplaĢma halında 2015-ci ildən sonra formalaĢmağa baĢlayır. 

 

2015-ci parlament seçkilərindən sonra ölkə üç böyük siyasi qrupa parçalanır: Qərbçilər, 

Türkiyəçilər və Rusiyaçılar. Rəsmi olaraq fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların heç biri bu 

qrupların özündə dayana bilmədi. Zamanının ən önəmli müxalifət partiyaları qruplara parçalanır 
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və dağılmaq məcburiyyətində qalır. Hər üç tərəfə xidmət edən qruplar öz ətrafında ölkənin 

məĢhur isimlərini birləĢdirir. Kütlə üç yerə parçalanır.  

Qərbçilərin ən çox aktiv olduğu dönəm 2015-2027-ci illər olur. Onlara rəhbərliyi Qərb 

ölkələrində təhsil almıĢ azərbaycanlı gənclər edirdi. Bu gənclər oxuduqları ölkələrdən beyinləri 

yuyulmuĢ Ģəkildə qayıdırdılar. Əslində heç bir kütləyə arxalanmırdılar. Sadəcə, təbliğ etdikləri 

kapıtalizmin gəliĢigözəl ideyaları qərbmeylli insanlarda maraq oyadırdı. Ġçərilərində pul və ya 

silah qarĢılığında Azərbaycana qarĢı xəyanət edən bir çox insan vardır. Qərbpərəstlər öz 

nüfuzlarını Azərbaycana xəyanət etdikləri üçün itirirlər və insanların sayı zamanla kifayət qədər 

azalır, onlar basqılar nəticəsində kiçik qrup Ģəklində qalırlar. Digər qrupların təzyiqlərinə tab 

gətirməyərək Üçüncü Dünya Müharibəsinin ilk illərində Amerika Qitəsinə köç edirlər”. 

 

- Bu məlumatlar təktərəfli hazırlanıb. Mənim ailəm haqsız yerə köçməyə məcbur edilib. Heç 

bir xəyanətdən söhbət gedə bilməz, - Eleni hiddətlənmiĢdi.  

Onu sakitləĢdirməyə çalıĢırdım: 

- Əzizim, məlumatlar Çin Xalq Ġmperiyasında yaĢayan xalq üçün nəzərdə tutulub, burada 

təktərəfli baxıĢların yer alması normaldır. Sakit ol, Elenim, sakit ol. 

- Sakit ola bilmirəm, ama sən o yalançı mənbələri olan məlumatlarını oxumağa davam edə 

bilərsən. 

Dodaqlarını möhkəmcə sıxmıĢdı, üzündə küskün ifadə var idi, bütün halları ilə olduqca gözəl və 

cəlbedici idi. Alnından öpüb oxumağa davam edirəm: 

 

“Türkiyəçilər ən aktiv Ģəkildə dövriyyəyə 2024-cü ildə girir. Onlara ən mühüm ədəbiyyat və pul 

dəstəyini KeçmiĢ Türkiyə Cümhuriyyətində Osmanlı Ġmperiyasının qurucularından biri II 

Atatürkün babası olan Mehmet Davut təĢkil edir. Azərbaycanda bu iĢi Türkiyə 

Cümhurriyyətində təhsil almıĢ gənclərin yaratdıqları təĢkilat öhdəsinə götürür. 

Həm Qərbçilər, həm də Türkiyəçilər missionerlər və agentlər tərəfindən idarə olunur və 

yönləndirilirdi. Onlara bütün tapĢırıqlar xaricdən gəlirdi, kitablar, təbliğat materialları, maddi 

təminat, silah və sair. Təkcə Rusiyaçılar hər zaman öz ziyalıları vasitəsilə ölkə daxilində təbliğat 

apararaq  gördükləri iĢləri səmimi hisslərlə yerinə yetiriblər. Onlara rus dövlətlərindən təzyiq 

edilməyib, sadəcə, qarĢı tərəf xahiĢ etdiyi zaman silah və pul ayrılıb”. 

 

Eleni partladı: 

- Nəcis deyil, babam eləyib! Nə fərqi var idi axı, hər üç tərəf marağı olan dairə və dövlətlərdən 

pul və silah alıb. Bu çinlirlər görəsən, hansının səmimi, hansının qeyri-səmimi olduğunu necə 

tədqiq edib? 
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- Sən hirslənəndə daha gözəl olursan, - Eleni təəccübləndi, sonra gülümsədi. Mənim isə 

ağırlaĢmıĢ vəziyyəti yumĢaltmaq üçün Eleninin könlünü almaqdan baĢqa çarəm yox idi. Milli 

Elmlər Akademiyasının çinli mütəxəssislərinin əvəzinə Eleninin əlində tək mən var idim. Nə 

qədər ki, bütün hirsini mənə tökməyib, bir vasitə ilə onun kefini qaldırmalı idim. 

- Eleni, bütün bu informasiyalarla sən Amerika Demokratik Ġmperiyasında maraqlı elmi iĢ yaza 

bilərsən. BaĢqa imperiyalardan necə göründüyünüzü açıqlaya bilərsən. Əminəm ki, bu, bir 

yenilik olacaq. Mənim indi oxuduqlarıma bu prizmadan bax. 

- Mən sənin qədər soyuqqanlı deyiləm, amma dözərəm, çinlilərin digər gopologiyalarını oxu 

hələ. 

- Çinlilərin qısasını məndən almayacaqsansa, oxuyaram. - GülüĢürük. Eleninin əhvalını 

yaxĢılaĢdırmaq çətin olmur. 

 

“Rusiyaçılar hər zaman fəaliyyətdədirlər, lakin onların ən aktiv dövrləri 2022-ci ildən sonra 

baĢlayır. Daha çox etnikləri özündə birləĢdirir. Rusiya ölkədə iĢləmək üçün lider seçmə 

siyasətindən istifadə etmir. Qruplar Ģəklində daha çox etniklər vasitəsilə özünə tərəfdaĢlar 

seçmək qərarına gəlir. Rusiya üç qrupla iĢləyir- Quba-Qusar zonasında ləzgilər, ġəki-Zaqatala 

zonasında avarlar və Gəncəbasarın Rusiyasevər azərbaycanlıları. KeçmiĢ Çar Rusiyası və Sovet 

hakimiyyəti dövründən rus xalqının fədakarlığını, Azərbaycana olan sevgisini anlayan ġimali 

Azərbaycanın az qala, hər yerində Rusiyaya olan böyük bir sevgi qabarıq idi. Lakin ölkədə olan 

qərbçilər və Türkiyəçilərin beyinləri yuması digər ərazilərdə ruslara olan aqressiyanın inkiĢaf 

etdirilməsi ilə nəticələnir. Azərbaycanın Ģimal hissəsi könüllü Ģəkildə sərhədlərini Rusiya üçün 

açır. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın böyük bir qisminin azadlığının təmin olunması demək idi.  

Üçüncü Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanın Rusiyaya ilə birləĢən hissəsi avtomatik 

olaraq Böyük Çin Xalq Ġmperiyasına birləĢir və burada öz azad firavan həyatlarına davam 

edirlər”.  

 

- Biz də Amerikada firavan yaĢayırıq, - Eleni müdaxilə edir. - Eee, sonra?  

 

“2000-2020-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasına müxtəlf ölkələrdən milliyətcə kürd 

olan insanlar köçürülməyə baĢlanır. Bu proses zaman keçdikcə daha da güclənir. 2037-2039-cu 

illərdə yerli Azərbaycan türk xalqı ilə köçürülən kürdlər arasında qarĢıdurma baĢ verır. Nəticədə 

azlıq təĢkil edən azərilər Türkiyə ərazisinə böyük köç edirlər. Üçüncü Dünya Müharibəsi yeni 

baĢladığı zaman indiki Osmanlı, dövrünün Türkiyə Cumhuriyyəti ərazisində yaĢayan kürdləri 

ölkənin Ģərqinə - Ardahan, Kars, Ağrı və Ġqdır ellərinə məcburi sürgün edir. Müharibənin sonrakı 

illərində Naxçıvanı iĢğal edən Osmanlı ordusu o əraziləri çox az sayda qalmıĢ türk əsilli 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 52 

 

azərilərdən də təmizləyir. Beləliklə, bütün Naxçıvanı, Ardahanı, Karsı, Ağrını və Ġqdırı özündə 

birləĢdirən Kürdüstan dövlətinin sərhədləri müəyyənləĢir.  

2044-cü ildə Ġran və Ġsrail arasında baĢlayan savaĢ yanğın kimi baĢqa ölkələri də bürümək 

həddinə çatdı. Bu prosesə keçmiĢ ABġ müdaxilə etmək zorunda qaldı. Ġran vuruldu və bundan 

sonra ilk iĢ Ġranın dağıdılması və xəritədən silinməsi oldu. BaĢ verən siyasi hadisələrdən 

yararlanan da ilk Ġran Azəriləri oldu. 2036-cı ildə yenidən ayağa qalxan Ġran azəriləri müstəqillik 

hərəkatına baĢladılar. Uzun sürən və qanlı qarĢıdurmalarla yadda qalan Ġran hadisələri 

gözlənildiyi kimi, Ġranın iki yerə parçalanması ilə baĢa çatmadı. Ġran federasiya formasına keçdi 

və orada ən böyük iki xalq fedasiyadaxili Respublika  qurdu: Farsistan və Cənubi Azərbaycan 

Respublikaları.  

2037-ci ildə Cənubi Azərbaycanda yaĢayan talıĢlar ġimali Azərbaycanın cənubunda yaĢayan 

talıĢlarla birlikdə üsyan qaldırdılar. Ölkədəki siyasi idarəetmənin onsuz da çox qarıĢıq olması bu 

üsyana heç bir qarĢılığın verilməməsi ilə nəticələndi. Beləliklə, 25 aprel 2037-ci ildə Qafqazda 

TalıĢ Respublikası quruldu. Bakıda və digər regionlarda yaĢayan talıĢlar bu yeni yaranmıĢ ölkəyə 

kütləvi axın etməyə baĢladılar.  

Sonradan, yəni 2042-ci ildə Cənubi Azərbaycan ġimali Azərbaycanla birləĢdi, lakin o zaman 

ġimali Azərbaycanın Naxçıvan və Qarabağ vilayətləri artıq ölkədən ayrılmıĢdı. Üçüncü Dünya 

Müharibəsindən sonra Kür çayının Ģimalı Rusiya ölkəsi tərəfindən iĢğal edildi. Ġndiki Böyük Çin 

Xalqlar Ġmperiyası daxilində olan Rusiya ölkəsinin Azərbaycan vilayəti Kür çayından Ģimaldakı 

azərbaycanlıların kompakt yaĢadığı ərazini əhatə edir. 2075-ci ildə Böyük Qafqaz dağlarının 

Ģimal Ģərq yamacları – Quba-Qusar ərazisi Azərbaycan vilayətinin tərkibindən azad edilərək 

Dağıstan Ləzgi vilayətinə birləĢdirildi”. 

- Mirascan, bu qədər ərazilərin hamısı əslində Azərbaycan vilayətinin tərkib hissəsi olmalı imiĢ, 

bu qədər parçalanma sənə təsir etmir? 

- Edir, amma millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etmə hüquqları var. Bu proseslər çox ağrılı 

olsa da, qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Hətta mənim babamın gündəliklərində bu hadisələrin 

gediĢatı əks olunub. Çarəsi görünməyən tarixi dövrdür. Bax, burada Qarabağ haqqında da 

məlumat var: 

“Qarabağ məsələsi keçmiĢ Azərbaycan üçün ən mühüm problemlərdən biri olmuĢdur. Onilliklər 

boyu problem həllini gözlədi, lakin nəticə hasil olunmadı. Qarabağ  1988-ci ilə qədər 

Azərbaycanın tərkibində olub. Lakin əhalisinin əksəriyyətini ermənilər təĢkil edirdi və onlar 

daim azadlıq və müstəqillikləri uğrunda mübarizələr aparır, öz müqəddəratlarını  təyin etmə 
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hüquqlarının olduğunu bildirirdilər. Ermənilərin 1993-2037-ci illərdə Azərbaycan sərhədləri 

daxilində, Qarabağ Muxtar Vilayətində qurduqları Artsax dövlətini heç bir ölkə rəsmən tanımadı. 

2037-ci ildə Arstaxda böyük dövlətlərin müĢahidəçiliyi ilə referendum keçirildi və ermənilər 

regionda özlərinin ikinci dövlətlərini qurdular. 2046-cı ildə Artsax dövlətində növbəti 

referendum keçirildi və ümumxalq səsverməsi ilə Artsax Ermənistanla rəsmən birləĢdi. Siyasi 

dünya Azərbaycanın bütün etirazlarına baxmayaraq bu birliyin legitimliyini qəbul etdi. Zaman-

zaman Azərbaycan tərəfi müharbə dövründə Qarabağdan köçürülən milli tərkibi azərbaycanlı 

olan köçkünlərin Artsaxa göndərilməsi məsələsini qaldırdı. Amma bu məsələ heç vaxt öz həllini 

tapmadı. 

Bakıda isə siyasi mühit tamamən qarıĢıq durumda idi. Regionların mərkəzdən zamanla ayrılıb 

parçalanması paytaxtda insanları üsyana qaldırırdı. Siyasi hakimiyyət ölkənin parçalanmasının 

qarĢısını heç bir Ģəkildə ala bilmirdi. 2018-ci il prezident seçkiləri ili olmalı idi, lakin 

Konstitusiyaya əsasən ölkənin durumu nəzərə alınaraq seçkini keçirməmək haqqında qərar qəbul 

edilir. Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər Azərbaycanda siyasi səhnə dəyiĢməz olaraq qalır”. 

- Azərbaycan haqqında bu qədər, Eleni. Bilirəm, məlumatlar kifayət qədər deyildi.  Elenimin 

üzünə baxanda anlamaq olurdi ki, o, yenə də məmnun qalmayıb.  

- Çox az oldu, ama neyləyə bilərik? Bəs Dünya Xaos Dövründə nələr yaĢayıb, bu haqda nələr 

var? 

- Keçək onda “Dünya Böyük Xaos dövründə və ondan sonra” adlı bölümə. 

- Yooo, Mirascan, bu qədəri çoxdur. YorulmuĢam. 

Eleni yatağın üstündə dizləri üstə qalxaraq qollarını tam açdı, sanki havanı qucaqlamaq istəyirdi, 

Ģıltaq intonasiya ilə dedi: 

- Ġndi isə fasilə verəcəyik. 

- Fasilə? Düz deyirsən, əsl nahar vaxtıdır. Hara gedək? 

- Heç yerə. Yerindən tərpənmə...  -Eleni əmrlərlə danıĢmağı çox sevir, bunu artıq bilirəm. 

Sonra o, yataqdan keçi kimi hoppandı, otağın aĢağı hissəsində olan iki kiçik yumĢaq döĢəkçəni 

yan-yana yerləĢdirdi. Sonra yatağın aĢağısındakı mizi sürüyüb həmin döĢəkçələrin önündə 

yerləĢdirdi. Mən isə verilmiĢ əmrə müntəzir olaraq dayanıb nə baĢ verdiyini anlamağa çalıĢırdım. 

Sonra Eleni qapının önündə əllərini qoynunda çarpazlamıĢ vəziyyətdə dayandı. Mənə baxıb 

gülümsəyirdi. Məni maraq hissi bürümüĢdü: 

- Nə baĢ verir, Eleni?  

- Bir az da səbirli ol, mənim ağıllım, bir az da. 
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Elə bu əsnada qapı döyüldü. Eleni qapını sona qədər açdı və bir otel xidmətçisi təkərli böyük 

podnosu sürüyüb içəri saldı. Eleni yan cibindən çıxardığı pulu otel xidmətçisinə verib onu yola 

saldı. GətirilmiĢ podnosun içindəki dəmir qabların qapaqlarını bir-bir açdı. Yeməklərin iĢtaha 

açan qoxusu otağa yayıldıqca məst olurdum. Eleni əli ilə “gəl” iĢarəsi verdi: 

- Gəl, Mirascan. Nahar hazırdır. 

- Sən bütün bunları nə zaman sifariĢ verdin? Axı otelə qayıdandan sonra bir dəqiqəlik olsa belə 

otaqdan çıxmamısan? 

- Dünən axĢamdan. 

- Sən hardan bilirdin ki, biz oteldə iĢləyəcəyik? Axı planımızda Arxivin kitabxanasında iĢləmək 

var idi? 

- Ah, Mirascan, mən sənə nə zaman desəm ki, oteldə birlikdə iĢləyək və ya dincələk, sən buna 

etiraz edərsənmi? – Eleninin üzündə yenə Ģıltaq ifadə oyanır. 

- Əlbəttə ki, yox! 

- Bunu mən də bilirəm, - Eleni gülür. Ġlahi, hansı savab əməlin sahibiyəm ki, bu ağıllı qadını 

mənim rastıma çıxarmısan?! 

Eleninin hazırladığı döĢəkçələridən birinə keçirəm. Elenim də yanımda əyləĢir və öz əlləri ilə 

yeməkləri servis boĢqablarına tökür. DavranıĢındakı incəlik, uzun, incə barmaqlarının hər qaba 

toxunuĢundakı cingilti səsləri də mənə heç vaxt duymadığım həzin melodiya kimi xoĢ əhval bəxĢ 

edir. Hərdən yuxuda olmadığıma əmin olmaq üçün özümü çimdikləmək istəyirdim.  Bu qadın 

real həyatda mövcud ola bilməzdi axı. Qırx yaĢım var, həm Ģəxsi həyatımda, həm də iĢlə 

əlaqədar tanıdığım çoxsaylı qadınların içərisində məni bu qədər valeh edən bir qadın olmamıĢdı. 

Birinin saçları, birinin bədəni, digərinin istiqanlılığı xoĢuma gəlirdi. Amma Ġlahinin qırx yaĢımda 

qarĢıma çıxardığı bu mələk bitkin bir varlıq idi. Nağıllardan, filmlərdən və ya hansısa zəngin 

təxəyyülə malik bir yazıçının romanından çıxmıĢ baĢ qəhrəman idi Elenim. Həmin nağıl, film və 

ya roman bitərkən sanki bu qadın da yox olacaqdı. 

TanıĢlığımız çox qısa zamanı əhatə etsə də Eleni artıq mənim yemək zövqümə bələd idi. Bu gün 

nahara sifariĢ etdiyi bütün yeməklər mənim sevimli xörəklərim idi: dovğa, yarpaq xəngəli, Ģuba 

salatı və delikates olaraq Ģirin soxulcan qızartması. Eleni zarafatla mənə deyirdi ki, sənin çox 

imperialist zövqün var. Əsasən milli Azərbaycan mətbəxinin yeməklərini sevirəm. Rusların 

salatları üçün ürəyim gedir. ġirniyyat olaraq isə Çin mətbəxinə üstünlük verirəm. Heç özüm 

inidiyə qədər buna diqqət etməmiĢdim. 

Nahar yeməyimizi zarafatlarla zəngin söhbət müĢayiət edirdi. Eleninin incə yumor hissi vardı. 

Bir də, zarafatlardan küsməmək kimi qadına xas olmayan duyğusu. Zarafatı anlamaq və 

qarĢılığında küsməmək qadınlardan çox uzaq qalmıĢ hisslərdir. Əsrarəngiz qadın, mənim 
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mələyim Eleni bu sahədə unikaldır. Hətta onun xarici görünüĢü ilə bağlı etdiyim zarafatlara da 

gülməyi və qarĢılıq verməyi yaxĢı bacarır. 

Yeməkləri bitirmiĢdik. Çubuqlarla Ģirin soxulcanlarımızı yeyirdik ki, qapı yenidən döyüldü. 

Eleni: - Aha, gəldi, - deyərək qapıya yönəldi. Mən onun kimisə gözlədiyini bilmirdim. 

Gələn isə yenə otel xidmətçisi idi, bu dəfə o, bizə kiçik podnosda tort gətirmiĢdi. Onu yola salıb 

qapını bağlayan Eleni tortu mizin üstündə boĢ qalmıĢ küncə qoydu. Tort demək olar ki, 

bəzədilməmiĢdi, çox sadə və kiçik – təxminən dörd dilimlik idi. Tortun ortasında “2” və “9” 

formalı iki Ģam var idi, onlar yan-yana dayandığında “29” rəqəmi kimi oxunurdu. Mən yavaĢ-

yavaĢ anlamağa baĢlayırdım. 

- Eleni, bu gün sənin doğum günündür? 

- Bəli! Həyatımda ilk dəfə doğum günümü evdən – ailədən uzaqda qeyd edirəm. Ġstədim ki, ev 

əhval-ruhiyyəsində qeyd edək.  

Sonra Eleni dolabından qırmızı Ģərab çıxardı, onu güzgünün önündə olan qədəhlərdən ikisinə 

süzdü. Mən uzun zaman idi ki, spirtli içki qəbul etmirdim. Bu, mənim inancıma görə günah – 

yəni qəbuledilməz addım idi. Amma indi mən bunu Eleniyə desəm, bütün müstəvini dəyiĢmiĢ 

olaram. Ona görə də susdum və onun uzatdığı qədəhi aldım. Ayağa qalxıb bu məftunedici qadını 

bağrıma basıb öpdüm: 

- Canım mənim, niyə əvvəldən demədin? Sənin üçün hədiyyə alardım. Belə əliboĢam, utandım 

indi... 

- Yox, utanma, - Eleni sözümü kəsdi, - tam əksinə, sənin burda varlığın bir hədiyyədir. 

Təsəvvür edə bilmirəm ki, sən yanımda olmasaydın, tək-tənha ad gününü necə qeyd edəcəkdim,  

bu, mənim üçün nə qədər iĢgəncə olardı... Varlığın bir hədiyyədir. 

Qədəhi onun əlindən alıb yenidən aynanın önünə qoydum. Onun incə belinə sarılıb möhkəm 

qucaqladım. Ad günü tortunu isə yataqdan qalxdıqdan sonra, gecə saat on iki radələrində kəsdik 

və yenidən yatağa yollandıq. Mənim qırmızı Ģərabı içməməyimi isə gözəl və ağıllı Elenim ya 

anlamadı, ya da görməzlikdən gəldi... 

 

01 aprel 2087-ci il 

Mən səhər gözlərimi açanda Eleni artıq geyinmiĢ və yanımda uzanıb saçlarımı qarıĢdırırdı. 

Barmaqlarının isti təmasını hiss etdikcə daha da xumarlanırdım. Oyandığımı görüb yanaqlarımı 

oxĢamağa və yüngülcə sıxmağa baĢladı. Onun əlini dodaqlarıma doğru çəkib öpdüm. 

- Tənbəlim, oyandın? Qalx, gedək səhər yeməyi yeyək. 
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Otelin restoranında səhər yeməyini bitirib yenidən yuxarı – otağa qalxdıq. Dünəndən yarımçıq 

qalan materialları bu gün müzakirə edib bitirmək istəyirdik. Eleni yenə yerimizi yatağın 

ortasında təĢkil etdi.  

- Əzizim, orada mənim üçün çox çətindir, - dedim. 

- Niyə, - təəccübləndi. 

- Fikrim yataqda edə biləcəyimiz baĢqa Ģeylərin yanında qalır. 

Eleni Ģaqqanaq çəkdi, gülmək ona çox yaraĢır. 

- Əvvəl iĢ, sonra eĢq! 

- YaxĢı, nə deyirəm, baĢlayaq. 

Bilgisayarımı açıb onun yanına keçirəm. Bu qadının hansısa arzusunu və ya tapĢırığını yerinə 

yetirməmək ağlımın ucundan belə keçmir. Ona qul-kölə kimi tabe olmaq mənə çox xoĢdur. 

-Dünən yarımçıq qaldığımız yerdən baĢlayacam:  

“Dünya Xaos Dövrünə qədəm qoyana qədər hegemon dövlətlər tərəfindən asanca idarə 

olunurdu. 2016-cı ilə qədər uğurlu Ģəkildə Böyük Orta ġərq Layihəsini icra edən Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları maraqların toqquĢduğu nöqtədə kəskin iĢlər aparırdı”.  

- Bu nə layihəsidir? Böyük Orta ġərq Layihəsinin indiyəcən ancaq adına rast gəlmiĢəm, - Eleni 

bildirdi.  

- Mən Böyük Orta ġərq Layihəsi haqqında bir səhifəlik sənəd oxumuĢdum. Orada deyilənlərə 

görə Böyük Orta ġərq Layihəsi 1997-ci ildə yazılmıĢ, Üçüncü Dünya Müharibəsinə qədər əsas 

hədəf kimi istifadə edilən isə KeçmiĢ Amerika BirləĢmiĢ ġtatları layihəsi olmuĢdur. ABġ-ın 

Qərbdə ġimali Afrika, ġərqdə Orta Asiya və Monqolustan, ġimalda Qafqaz və Türkiyə, Cənubda 

Ərəb Dünyasından Somaliyə qədər uzanan bir coğrafiyada iĢtirak edən ölkələrə istiqamətli 

siyasi, hüquqi, təhsil, iqtisadiyyat, ictimai və təhlükəsizlik ölçülərini ehtiva edən əhatəli bir 

"islam coğrafiyası" strateji əldəetmə layihəsi olub, bu sahələrdə uzunmüddətli bir 

yenidənqurmanı hədəf almıĢdır. ABġ-ın Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, 

Richard Perle və William Kristol kimi önəmli siyasi kadrlarının 1997-ci ildə irəli sürdükləri 

“Yeni Amerikan Əsri Proyekti”nin (PNAC) sonradan geniĢləndirilmiĢ törəmə layihəsidir. Orta 

ġərq, o zamanlar cənub qərb Asiyada, tarixi və mədəni yaxınlığı olan ölkələrin meydana 

gətirdiyi bir bölgə olmuĢdur. Ərəb ölkələriylə Ərəb olmayan üç ölkənin (Türkiyə, Ġran və Ġsrail) 

meydana gətirdiyi bu sahə ABġ-ın marağını cəlb edirdi. Bəzi ədəbiyyatlarda bu ərazi Yaxın ġərq 

olaraq adlandırılırdı. Bu ərazi konkret olaraq keçmiĢ Orta ġərq ölkələri Türkiyə, Suriya, Ġraq, 
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Ġordaniya, Ġsrail, Livan, Ġran, Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ (BirləĢmiĢ Ərəb 

Əmrlikləri), Oman, Küveyt, Bahreyn, Yəmən kimi bol faydalı qazıntılara malik əraziləri ehtiva 

edirdi. Bu proyektin icra edilməsi nəticəsində 2000-2020-ci illər ərzində Orta ġərq neftinin 65 

%-i Amerikan Ģirkətlərinə keçmiĢdir. 

- Deməli, həqiqətən də dünyada hegemon dövlət olan Amerika BirləĢmiĢ ġtatları iqtisadi 

gücünü istifadə etməklə bir zamanlar az qala, bütün dünyanı əllərində saxlayırmıĢ. Bu da əslində 

imperializmin qeyri-leqal formasıdır. 

- Eleni, sən özün bunları anlamaqda çətinlik çəkməməlisən. Amma bilirsən, ən gülməlisi nədir? 

Ġnsanlar həmin dövrlərdə film və bədii ədəbiyyatda sıx-sıx iĢlədilən mason və masonçuluq 

haqqında illüziyalara,  dünyanın onlar tərəfindən idarə olunduğuna inanırlarmıĢ.  

- Mirascan, bizdə - Amerika Ġmperiyasında hələ də o mövzuda mistik əhvalatlar uydurulur, 

filmlər çəkilir. Lakin mövzu kifayət qədər qeyri-ciddi yanaĢmalara səbəb olduğu üçün artıq 

reytinq gətirmir. Amma buna inananlar qalmaqdadır. 

- YaxĢı, gəl davam edək. Burada yazılanlara görə Böyük Xaos dövrünün ilk silahlı 

münaqiĢəsini çeçenlər etmiĢlər. 

“2016-cı ildən baĢlayaraq dünyada Böyük Xaos Dövrü adlandırılan və 8 il davam edən bir tarixi 

kəsim baĢlayır. 2016-cı ildə Çeçenistanda silahlı qruplaĢmalar Üçüncü Çeçen Müharibəsini 

baĢlayırlar. 7 ay ərzində bütün Çeçenistan bu silahlı qrupun təsiri altında qalır. Daha sonra 

Rusiya Federasiyası Ordusu Çeçenistana daxil olur və silahlı qruplaĢmanın elan etdiyi hökuməti 

devirir. Lakin iki tərəf arasında baĢlayan müharibə Üçüncü Dünya Müharibəsinin içində əriyənə 

qədər davam edir. KeçmiĢ Rusiya Federasiyasının tərkibində olan digər respublikalarla da 

mərkəzi Federasiya arasında silahlı insidentlər yaranır və bu gün də bəzi kiçik miqyaslı 

insidentlər davam etməkdədir. 

Asiya isə aclıq və səfalət içərisində idi. Böyük maddi ehtiyatlara və kapitala məxsus olan Çinə 

pənah gətirən Kiçik Asiya dövlətlərini Çin səxavətlə öz ağuĢuna aldı. 

2028-ci ildə Hindistan – Pakistan arasında müharibə baĢlayır. 4 il davam edən müharibə 

nəticəsində KəĢmir Pakistan tərəfindən iĢğal olunur. 2032-ci ildə Avropa və ABġ nüvə silahının 

istifadə ediləcəyindən qorxaraq tərəfləri atəĢkəs müqaviləsi bağlamağa məcbur edirlər. AtəĢkəsi 

qəbul edə bilməyən Hindistanın daxilində qarĢıdurmalar çoxalır. 2044-cü ildə Hindistanda 

VətəndaĢ müharibəsi baĢlanır. Hakimiyyəti ələ keçirən müxalifət 2044-cü ilin sonlarında 

Pakistanla müharibəyə baĢlayır. Dünyanın təzyiqi ilə üzləĢən tərəflər artıq AtəĢkəs müqaviləsi 

deyil, Nüvə silahının istifadə edilməyəcəyi haqqında qarĢılıqlı razılıq imzalayırlar. Müharibə isə 

Üçüncü Dünya Müharibəsinin sonuna qədər davam edir”. 
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- Mirascan, Çin Xalq Ġmperatorluğu qurulandan bu günə qədərki on ildə neçə böyük üsyan 

olmuĢdur? 

- Ġndiyə qədər dörd böyük üsyan olub. Ġlk üsyan müharibı bitəndən sonrakı ilk ildə baĢ verdi, 

bunlar Çeçenistan Vilayəti və Yaponiya adalarında baĢ verən hərəkatlar idi. 2079-cu ildə üçüncü 

üsyan Dağıstan Vilayətində baĢ verdi. Son olaraq 2084-cü ildə Rusiyanın mərkəzində Moskva və 

Piter Ģəhərlərində böyük oyanıĢ baĢ verdi. Bu, ölkədə əsas siyasi postlarda çinlilərin 

yerləĢdirilməsinə bir etiraz idi. Lakin Çin Xalq Ġmperatoru Ģəxsində problem öz həllini tapdı və 

əsas postlara yerli nümayəndələr təyin edildi.  

- Bu hadisələr Amerika mediasında əks olunub. 

- Bizim media da həm Amerika Demokratik Ġmperiyasında, həm də Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyasında baĢ verən hadisələri operativ iĢıqlandırır. Bax, Elenim, indi Amerika qitəsinin 

Böyük Xaos Dövrü həyatı haqqında məlumatları oxuyacam: 

 

“Amerika Qitəsinin cənubunda amerikanlara təslimiyyət çox asan oldu. Təkcə Braziliya bir sıra 

problemlər yaĢatdı. 

Brazilya Böyük Xaos Dövründə öz əhəmiyyətini kifayət qədər artıraraq dünyada siyasi mərkəzə 

çevrilməyə baĢlamıĢdı. 2022-ci ildə artıq dünyada söz sahibi olan altı ölkədən biri Braziıiya idi. 

Ölkə ordu potensialını gücləndirmiĢ və hər an baĢlaya biləcək müharibəyə hazır vəziyyətdə idi. 

Amerika Demokratik Ġmperiyasının ən amansız müharibəsi də Amazon vadisində baĢ verib. 

Müharibə 2026-cı ildə baĢladı və 2075-ci ilə qədər davam etdi. 

Ġqtisadi böhran və daxili silahlı münaqiĢələr Cənubi Amerikada olan digər xırda dövlətləri 

gücdən salmıĢdı. Böyük və güclü Amerika BirləĢmiĢ ġtatları sərhəd yaxınlığı və iqtisadi-siyasi 

təzyiq gücündən istifadə etməklə bütün qitəni özünə tabe etməyi bacarmıĢdı. Bircə Meksika 

problemi qalırdı. Dövlər səviyyəsində təslimiyyətin hələ 2054-cü ildə baĢ tutmasına baxmayaraq 

Meksika ərazisində xırda narazılıqlar və silahlı münaqiĢələr  hələ də davam etməkdədir”. 

- Eleni, müharibələrdəki statistik məlumatları oxumuram, məncə, bunlar sənin üçün maraqsız 

olar. 

- Hə, Mirascan, oxuma, ama onların surətini mənim elektron ünvanıma göndər. Elmi iĢimi 

yazdığım zaman lazım ola bilər.  

- Ġndi isə Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının əhatə etdiyi keçmiĢ dövlətlər haqqında məlumatlara 

baxaq: 

 

“Avropada iqtisadi zəmində qarĢıdurmalar 2010-cu ildən baĢladı. 2020-2024-cü illərdə büdcə 

xərclərinin ödənməməsi bütün Avropa Birliyini ayağa qaldırdı. Sosial islahatlar xalqı hökumətə 

qarĢı qalxmağa məcbur edir, iqtisadi krizis Avropanın çökməsi ilə nəticələnirdi. 
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2024-cü ildə Avropa Birliyi xilas yolunu KeçmiĢ Türkiyə Cümhuriyyətinin Birliyə qəbulunda 

görürdü. Lakin Türkiyə də öz növbəsində Avropa Birliyi ölkələrini Osmanlı qanadlarında 

görmək istəyirdi. Fransa və Böyük Britaniya istisna olmaqla bütün Avropa qitəsi ölkələri 2024-

2074-cü illər ərzində hissə-hissə ġərqdən Qərbə doğru Osmanlı Birliyinə, Üçüncü Dünya 

Müharibəsinin sonunda isə Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının tərkibinə daxil olurlar. 2054-2072-ci 

illərdə Osmanlı-Fransa, 2058-2070-ci illərdə isə Osmanlı – Britaniya müharibələri Osmanlının 

qələbəsi ilə nəticələnir. 

Afrikada isə qələbə Osmanlı üçün daha asan oldu. 2057-ci ildən baĢlayaraq Afrika qitəsində 

fəlakətlərlə dolu qanlı illər baĢlayır. Afrikanın müsəlman ərəbləri və xristian ölkələri arasında 

baĢlayan müharibələr olduqca dəhĢətli sonluqlarla 2064-cü ilə qədər davam edir. Bu illər ərzində 

müharibələr nəticəsində 80 milyon insan həlak olur. Afrika bu illərdə təbii fəlakətlərdən də xali 

olmur. Ard-arda vulkan püskürmələri və zəlzələlər baĢ verir. Bunların nəticəsində isə 3 

milyondan çox insan tələf olur. Gücsüz və köməksiz Afrika demək olar ki, son çarə olaraq 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının tərkibinə daxil olmaqla həm iqtisadi, həm də sosial rifaha çatır”. 

 

- Elenim, bu da Osmanlı haqqında. BaĢqa arzun qaldı? – deyə bilgisayarın qapağını endirdim.  

- Yox, təĢəkkür edirəm. Amma bütün bunların bir surətini istəyirəm, mütləq! - Eleni ərkyana 

əmr etdi. 

- Amma mənim böyük bir arzum qaldı, - saçlarını oxĢayaraq onu özümə doğru çəkdim... 

 

AxĢam isə Jianyinglə Ģam yeməyinə getməli idim. Eleni ilə tanıĢlıqdan sonra onunla az-az 

görüĢürdüm. Bu gün nə dostumu, nə də Elenimi yalnız buraxmadım, Jianyinglə yeməyə Elenini 

də apardım. Onsuz da bir-birləri haqqında mənim sayəmdə hər Ģeyi bilirdilər. Ġndi isə əyani 

Ģəkildə tanıĢlıq baĢ tutacaqdı.  

ġam yeməyi düĢündüyüm kimi maraqlı keçdi. Eleni onun yanında “türk” kəlməsini iĢlətmədi, 

ancaq azərbaycanlılar dedi. Elenidən bunu mən xahiĢ etmiĢdim. Ağıllı və anlayıĢlı Elenim 

mənim dostumu da anlamağı və yaralarına toxunmamağı bacarmıĢdı. Biz demək olar ki, hər Ģey 

haqqında danıĢırdıq, amma daha çox Üçüncü Dünya Müharibəsi haqqında söhbətlər üstünlük 

təĢkil edirdi. Həm Jianying, həm də Eleni ayrı-ayrılıqda öz vətənlərinin təəssübkeĢləri idilər. 

Lakin müharibədən çıxmıĢ bütün dünyanın bir parçası olan bizlər çox gözəl bilirik ki, müharibə 

heç kimə heç nə qazandırmır. Əksinə, müharibə dövrünü yaĢayan insanların gərgin psixoloji 

dövr yaĢamaları onların mənəvi aləminə zərbəsiz ötüĢmürdü. ġam yeməyinin də məntiqi sonluğu 

bu idi: kimlər nə üçün döyüĢürlər - döyüĢsünlər, insanlar fərd olaraq sevməyi, dostluq etməyi və 

bu dostluqlarını hifz etməyi yaxĢı bacarırlar. Ġnsanlar dövlətin bir parçasıdır, lakin fərdin ideoloji 

bazası dövlətin ideologiyasının bir hissəsi olmağı bacarmır.  
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Eleni ilə mən Ģam yeməyi zamanı səslənən lirik rus musiqisinə rəqs etmək üçün ayağa qalxdıq. 

Jianying özü təklif etdi ki, biz rəqs edək. Rəqs zamanı Elenidən yeni tanıĢlıqdan məmnun qalıb- 

qalmadığını soruĢdum. O isə mənə Jianyingin çox qəribə insan olduğunu və onun səmimiyyətinə 

inanmadığını dedi. Elenimi əmin etdim ki, Jianying soyuqqanlı adamdır və yaĢadığı ailə faciələri 

onu bir qədər dəyiĢdirib. BaĢqa bir qeyri-səmimilikdən söhbət gedə bilməz.  

Biz yeməyi bitirib ayrıldığımız zaman isə Jianying qulağıma pıçıldadı: “O əladır!”. Eleni 

hamının qəlbini fəth etməyi bacarırdı.  

 

02 aprel 2087-ci il 

Ġki gün geciksəm də Eleninin hədiyyəsini unutmurdum. Ona doğum günü hədiyyəsi borclu idim. 

Bu səhər tezdən qalxıb saytlarda bir xeyli hədiyyə satılan saytlara baxdım. Seçim etmək çətin idi. 

Amma nəhayət, bir qərara gəldim. SifariĢ etdiyim hədiyyə qapalı paketin içində gəldiyi üçün 

onun saytın rəsmlərində olduğu kimi görünüb - görünmədiyini bilmirdim. Açıb baxaraq yenidən 

bağlatdırmağa isə vaxtım yox idi, Eleni ilə kitabxanada görüĢməli idik.  

Mən onun yanına həmiĢə uĢaq anasının yanına tələsən kimi gedirəm. Artıq onsuz yaĢamaq 

istəmirəm. Onsuz keçən qırx ilin hətta necə də mənasız olduğunun fərqinə varmıĢam. Bu səhər 

onun yanına getməzdən öncə atamın etdiyi duaya oxĢar bir dua etdim. Ovuclarımı yuxarıya 

çevirdim və dedim: “Allahım, mən sənin varlığına inanıram. Artıq səndən tək istəyim var. 

Elenisiz yaĢatdığın qırx ilin əvəzini yaĢat mənə, məni bir an belə Elenisiz yaĢatma!” 

Kitabxanaya gəlib ətrafa göz gəzdirdim. Eleni hələ gözə dəymirdi. HəmiĢəki kimi gecikirdi. 

Gəldiyi zaman ona gecikmiĢ hədiyyəsini təqdim etdim. UĢaq kimi sevindi, paketi açdı. Öz 

zövqümü özüm də bəyənmiĢdim, ona aldığım bənövĢəyi qaĢlarla süslənmiĢ bəzək sancağı çox 

gözəl idi və bu gün geyindiyi çəhrayı pencəyinin yaxasına da çox yaraĢdı.  

Kitabxanada nahara qədər iĢlədik, nahardan sonra yenidən kitabxanaya qayıtdıq. ĠĢ gününün 

sonunda artıq ikimiz də yorğun idik. Mənimlə evə gəlmək istəmədi. Anam Monqolustana 

məzuniyyətə getdiyindən evdə tək idim. Anamdan fərqli olaraq evdə yaĢayan və iĢləyən 

köməkçilərlə heç bir yaxın dostluq münasibətlərim yox idi. Onlarla demək olar ki, heç vaxt 

söhbət etmirdim. Hətta bəzən adlarını da qarıĢdırırdım. Ona görə də Elenimin mənimlə gəlib bu 

darıxdırıcı ev həyatımda yanımda qalmasını istəyirdim. Lakin Elenim otelə gedib tək qalmaq və 

dincəlmək istədiyini bildirdi. Etiraz edə bilmədim, onun istəklərinə sözsüz əməl etməyimə o da 

artıq öyrəĢib. Elenimi otelə qədər yola salıb evə qayıtdım. Ayrıldığımızda ona NakĢərdən bəhs 

etdim. O, artıq Varanasidən qayıtmıĢdı, bunu mesajla bildirmiĢdi. Gedib onu görməli idim, 

amma tək getmək istəmirdim. Elenini də özümlə aparacaqdım. Həm də bilmək istəyirdim ki, 

niyə NakĢər onu döyən və təcavüz etmək istəyən kiĢi haqqında polisə Ģikayət etməyib. NakĢər 

haqqında Eleniyə geniĢ məlumat verdim, hiss edirdim ki, Elenidə qısqanclıq yaranır. Onun 
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saçlarını oxĢayıb qısqanclıq üçün heç bir səbəbinin olmadığını bildirdim. NakĢər sadəcə, dərd 

ortağı idi, qəlb ortağı və ya yastıq ortağı deyildi. Eleninin mənə inandığını düĢünürəm, əks halda 

bu, mənim qəlbimi qırardı. Mən bir sevgilisini digəri ilə tanıĢ edib riyakarcasına “dostumdur” 

deyəcək qədər Ģəxsiyyətsiz bir kiĢi deyiləm. Elenini otelə yola salıb evə qayıtdım. 

Gecə saat üç radələri idi, telefon zənginə yuxudan oyandım. Hövlnak dəstəyi qaldırdım, gecə 

yarısı gələn zənglər hər zaman məni narahat edir. Zəng polis idarəsindən idi, məni təcili Gəncə 

Ģəhəri Kəpəz rayonu dördüncü polis idarəsinə çağırırdılar. Zəng edən polis məmuru bildirdi ki, 

məsələ mənimlə bağlı deyil, Eleni Melli adlı Amerika Demokratik Ġmperiyasının vətəndaĢı ilə 

əlaqədardır. Bu, mənim narahatlığımı birə beĢ artırdı. Tələsik geyinib evdən çıxdım. 

Polis idarəsinə çatanda rəis müavininin otağına dəvət etdilər. Ġçəri girib mat qaldım, mənim 

Elenim gecə paltarında və odeyala bürünmüĢ Ģəkildə divanda ayaqlarını qucaqlayıb ağlayırdı. 

Məni görən kimi üstümə qaçdı, məni qucaqlayıb daha da möhkəm ağlamağa baĢladı. Heç nə 

anlaya bilmirdim. Məni qucaqlayarkən odeyalı yerə düĢmüĢdü və incə gecə paltarının altından 

bədəninin soyuqluğunu və üĢüdüyünü hiss etmək çətin deyildi. PlaĢımı çıxarıb Eleniyə 

geyindirdim, onu qucaqlayıb divanda oturtdum və rəis müavininin izahatını dinlədim. Qısa 

izahdan belə anladım ki, gecə mən Elenini yola saldıqdan sonra o, otelə gələrək otağında sakitcə 

yatağa uzanıb. Yenicə yuxuya gedəcəkmiĢ ki, qapıdan gələn səs onu oyadıb. Kiminsə qapının 

qulpu ilə oynadığını hiss edib. Ayağa qalxıb, qapının arxasına keçib. Açar yerinin fırlandığını 

eĢidib və nəfəsini qısaraq gözləyib. Ġçəri qaranlıq, dəhliz isə iĢıqlı olduğu üçün içəri girən kiĢinin 

kölgəsi qapıdan açıq görünürmüĢ. Eleninin anlatdıqlarına görə, o, əlində balta tutmuĢ kiĢi 

kölgəsini görəndə çox qorxub və əlləri ilə ağzını tutub ki, qapının arxasında gizləndiyini içəri 

girən kiĢi hiss etməsin. Balta ilə otağa gələn çağırılmamıĢ qonaq isə dəli kimi yatağı baltalamağa 

və qıĢqırmağa baĢlayıb, bu zaman qorxudan yerində dayana bilməyən Elenim gizləndiyi yerdən 

çıxıb və dəhliz boyunca “kömək edin!” qıĢqıra-qıĢqıra qaçmağa baĢlayıb. Mühafizə xidməti 

dərhal hərəkətə keçib və tezliklə otağa balta ilə soxulmuĢ kiĢini tutmaq onlara müyəssər olub. 

Bura qədər danıĢılanlara nə qədər təəccüblənmiĢdimsə, bundan sonra baĢ verənlər məni ikiqat 

artıq mat qoydu. Rəis müavini bildirdi ki, otağa balta ilə girən Jianying Yun olub. Mənim dörd 

illik dostum, Arxiv kitabxanasının direktoru, ziyalı Ģəxs kimi tanıdığım Jianyingin gecənin bir 

yarısı axı Eleninin otağında nə iĢi ola bilərdi? Heç nə anlaya bilmirdim. Elə Eleni də heç nə 

anlamırdı və ona görə də polislərdən məni çağırmalarını  xahiĢ etmiĢdi. Jianying artıq 

təcridxanada idi və mən onunla görüĢmək istədiyimi dedim. Polis rəisi bir az tərəddüddən sonra 

mənim Jianyinglə görüĢməyimə icazə verdi. Elenini rəis müavininin otağında plaĢıma və odeyala 

bürüyüb ona məni gözləməsini tapĢırdım. Onsuz da o, hələ izahat verməli və prosedur qaydaya 

görə bir-iki saat burada qalmalı idi. 
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Məni Jianyingin yanına rus millətindən olan çəlimsiz bir çavuĢ apardı. Dar uzun dəhlizin  

sonunda Ģifrəli qapıdan keçib sağa döndük. Daha bir neçə Ģifrəli qapıları arxada qoyaraq dəmir 

qəfəsli təcridxana bölməsinə daxil olduq. Saxlanılan Ģəxslərin demək olar ki, hamısı gözünü bizə 

zilləmiĢdi. Gözlərim Jianyingi axtarırdı və mən onu görəndə baĢını əlləri ilə qucaqlayıb 

ağlayırdı. ÇavuĢu əl iĢarəsi ilə saxladım, dəmir çərçivəyə yaxınlaĢıb onu çağırdım: 

- Jianying, dostum, yaxınlaĢsana, - dedim. Mənə hələ də elə gəlirdi ki, arada anlaĢılmazlıq var. 

Axı Elenimi öldürmək Jianyingin nəyinə lazım idi? O, ayağa qalxıb ağlr addımlarla mənə 

yaxınlaĢdı. Üzündə peĢmançılıq vardı, amma etdiyi əməlin yox, bitirə bilmədiyi cinayətin 

peĢmançılığı: 

- Öldürə bilmədim, alınmadı, Miras, alınmadı, - hönkür-hönkür ağlamağa baĢladı. 

- Niyə? Jianying, niyə onu öldürmək istəyirdin? Niyə? – deyəsən fərqində olmadan 

qıĢqırmıĢdım, arxadan yaxınlaĢan polis “bir az yavaĢ olun!” dedi. Jianying isə baĢını qaldırıb 

gözlərimin içinə baxdı: 

- Demək, hələ də anlamırsan... Mənə nifrət edirsən, hə? Sən kor aĢiqsən. Necə baĢa düĢmürsən 

axı, o fahiĢə türkdür!  

Yerimdə donmuĢdum, heç nə deyə bilmirdim. Əgər indi əlləri bağlı və qəfəsdə olmasaydı, onu 

yaxĢıca əziĢdirərdim. Lakin məndən gücsüz durumda olan birini döyə bilməzdim. Arxamı 

çevirib gəldiyim dəhlizə doğru yönəldim, Jianying isə hələ də arxamca bağırırdı: 

- O fahiĢə türkdür, türk! Eynən uyğurlar kimi o da türkdür. Onu baltalamaq və tikə-tikə 

doğrayıb Amerikaya, ailəsinə yollamaq lazımdır. EĢidirsən, Miras, o türkdür, uyğurlar kimi o da 

türkdür... 

Dayandım, geriyə qayıtdım, ona doğru əyilib heç kimin eĢitməyəcəyi səslə: - Mən də türkəm, 

Jianying, mən də türkəm, - dedim. 

Polis rəisinin otağına çatanda içəri girə bilmədim, qapının önündə yerə çöküb ağladım.  

O gecə Elenini otelə aparmadım, evimizə gətirdim. Çox qorxurdu və mən onu tək qoya 

bilməzdim. Səhərə qədər zarıdı və yuxuda öz-özünə nəsə anlaĢılmaz sözlər deyirdi. Mən isə 

ancaq səhərə yaxın yuxuya gedə bildim. 

 

04 aprel 2087-ci il 

Elenini polis idarəsinə çağırmıĢdılar. Birlikdə getdik. Orada bildirdilər ki, Jianying haqqında 

cinayət iĢi açılıb. O, özü on altı türkü baltalayıb öldürdüyünü etiraf edib. Hamısının da tikə-tikə 

doğranmıĢ meyidini çuvala doldurub qapılarına buraxıbmıĢ. Törətdiyi cinayət əməllərini 

soyuqqanlılıqla müstəntiqə danıĢıbmıĢ. Onun bu qəddar ola biləcəyini ağlıma da gətirməmiĢdim. 

Eleni birlikdə Ģam etdiyimiz zaman haqlı idi, bunu indi qəbul edirəm. Mənim ağıllı Elenim, o, 

özünə qarĢı təhlükəni hiss edə bilibmiĢ.  
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Müstəntiq Jianyinglə söhbətləri zamanı onun hərəkətlərində anormallıq hiss edib və Jianyingin 

yoxlanılması üçün psixiatr-ekspertlərə müraciət edilib. Ġlkin müayinə zamanı onun ciddi 

psixiatrik problemləri olduğu üzə çıxıb və məcburi müalicə üçün qapalı müəssisəyə yerləĢdirilib. 

Jianyingin həyat yoldaĢının istintaqa bildirdiyinə görə onun əhvalı tez-tez dəyiĢirmiĢ. Hətta 

arvadını da döyüb incidirmiĢ. Arvadı bildirib ki, hər dəfə ona əl qaldırdıqdan qısa müddət  sonra 

əri kövrəlir, ağlayır və ondan üzr istəyirmiĢ. Doğurdan da ciddi anormallıqdır. Əgər psixoloji 

ekspertizanın nəticəsi olaraq onun ciddi xəstə olduğu aĢkarlanarsa, cinayət məsuliyyəti 

daĢımayacaqmıĢ. Bu, məni narahat etdi, əvvəl düĢündüm ki, yəqin onu buraxacaqlar. Sonra 

müstəntiqin verdiyi məlumat məni sakitləĢdirdi. Təhlükə törədən xəstə kimi Jianying qapalı 

müəssisədən çıxmaq imkanına malik olmayacaq.  

Eleni isə evdən, hətta otaqdan da çıxmaq istəmir. ĠĢtahası yoxdur. Onu öz əllərimlə yedirirəm. 

BaĢ verən hadisə onu çox bədbinləĢdirib. Burada tək təsəllisi və köməyi mənəm. SakitləĢdirici 

həblər verib yatızdırmıĢam. Onun qulluğunda körpə uĢaq kimi dayanmaqdan həzz alıram. 

Ümidvaram ki, tezliklə onunla hər Ģey qaydasına düĢəcək. 

 

22 aprel 2087-ci il 

Ġki həftədir ki, Eleni ilə araĢdırmalarımızı dayandırmıĢdıq. BaĢ verən hadisədən sonra o, çox 

qorxmuĢ və Amerika Demokratik Ġmperiyasına – ailəsinin yanına geri dönmək istəyirdi. Çox 

çətinliklə onu bu fikirdən daĢındırdım, amma nə yalan söyləyim, çox qorxdum. Bir anlıq 

Eleninin gedəcəyini düĢünmək məni dəli etməyə yetirdi. Onu itirmək qorxusu ilə iki həftə 

keçirdim, nəhayət ki, onu fikrindən daĢındırdım.  

Bu iĢdə mənə NakĢərin də çox köməyi oldu. Eleni ilə tez-tez Ġndia-Spaceyə gedir və NakĢərin 

xidmət göstərdiyi mağarada üçlükdə oturub əylənirdik. NakĢər öz Ģirin dili və qayğıkeĢliyi ilə 

Eleniyə olanları unutdurmaqda yardım edirdi. Ġndia-Spacenin əyləncəli hissələrində istirahət 

edir, Gəncədə Hindistan macəraları yaĢayırdıq. Bu, Eleni üçün çox maraqlı idi. Ecazkar 

Hindistan haqqında ancaq filmlərdən məlumatlı olan insan bu məkanda Hindistanı yaĢamağa 

müvəffəq olurdu. NakĢər isə əsl dost idi! O, Eleninin baĢına gələnlərdən xəbərdar olduqdan 

sonra onunla çox incə davranır və özünə gəlməsinə kömək edirdi. NakĢərin iki gün öncə 

anlatdıqları isə Eleni ilə məni bir daha Ģoka saldı. 

Ġki gün öncə mən NakĢərdən onu döyən çinli kiĢidən niyə Ģikayət etmədiyini soruĢdum. O isə hər 

vəchlə suallardan yayınırdı. Bu, məni daha da Ģübhələndirirdi. Nəhayət, NakĢər ürəyini boĢaltdı.  

Martın ilk günü – ay yarım əvvəl Jianying buraya gəlibmiĢ. NakĢər onu mənim sayəmdə tanıyıb. 

Jianying Gəncəyə gəldiyi ilk günlərdə onunla dostluq edib Ģəhəri tanıtdırdığım zaman Ġndia-

Space-a onunla birlikdə gəlirdik və hər zaman etdiyim kimi onunla yeməyi NakĢərin xidmət 

göstərdiyi mağarada yeyirdik. NakĢər də mənim dostum olduğu üçün onunla hər zaman 
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mehriban davranıb. Son gəliĢində isə Jianying tək olub və NakĢərdən onunla cinsi əlaqədə 

olmasını istəyib. NakĢər etiraz etdiyi zaman isə onu yerə yıxıb, qapını içəridən bağlayıb və 

zorlamağa cəhd edib. Özünü qoruyan dostum NakĢər Jianyinglə əlbəyaxa olub və nəticədə bir 

xeyli zədə alıb. Səs-küyə gələn mühafizə xidməti Jianyingi tutub polisə təslim etsələr də, mənim 

dostum olduğu üçün NakĢər ondan Ģikayətçi olmadığını deyib və polislərə yıxıldığını bildirib. 

Bütün bu hadisələr məni qorxudurdu. Dörd il dostluq etdiyim birini heç tanımamıĢammıĢ! Nə 

yalan deyim, hətta özümə olan inamımı da itirmək üzrəyəm.  

Hər kəsə Ģübhəli nəzərlərlə baxırdım. Mağarada yanımda oturan hər iki qadına qarĢı fiziki güc 

tətbiq edən və ya buna cəhd edən kiĢi mənim evimə gələn ən yaxın dostlarımdan biri idi. Mən 

Jianyingin Eleniyə qarĢı rəftarını türklərə - uyğurlara olan nifrəti ilə əlaqələndirmiĢdim. Lakin 

NakĢərlə heyvani davranıĢını isə heç cür baĢa düĢə bilmirdim. Deməli həkimlərin dediyi kimi, 

Jianying çox ağır psixi xəstə imiĢ. O, indiyə qədər ikinci mənini mükəmməl Ģəkildə gizlətməyi 

bacarıb. 

Olub keçənləri unutmaq və həyatımıza davam etmək məcburiyyətindəyik. Eleni oteldə yaĢamağa 

davam etmək istədiyini bildirdi. Ġki gündür ki, otelə qayıdıb. Mən isə onun qorxularının 

keçməsindən məmnunam, amma artıq mənimlə yaĢamamasından xoĢhal deyiləm.  

 

26 aprel 2087-ci il 

Səhər açıldığı zaman Eleni heç özünə gələ bilmirdi, Jianyinglə olan son hadisələrdən sonra o 

gecələr çətin yuxuya gedirdi. Ona görə də otelə qayıtdığı gündən telefonumun zəngi çalmağa 

baĢlar- baĢlamaz Eleni yuxulu-yuxulu cavab verərdi. Mən isə hər səhər onu oyandırmağa davam 

edirdim. Bilirdim ki, o, səhərlər otel xidmətçisinin zənglərinə biganəliklə cavab verərək pərdələri 

açmadan yerində eĢələnməyə davam edəcək. Mənimlə gecələmədiyi səhərlər onu zəngimlə 

oyatmağı  vərdiĢ etmiĢdim: 

- Alo,... hə, Miras,... oyanmıĢdım. Yox, yox,... narahat olma, yatmırdım, saat fərqinə görə bir az 

gec oyanıram, vəssalam... Oldu, gələrəm. TəĢəkkür edirəm. 

 

Qısa cavablarla danıĢmağı sevərdi. Amma mübahisə edərkən uzun -uzadı izahlar verər, fikirlərini 

sübuta yetirmək üçün bütün biliklərini ortaya qoyardı. Mübahisə zamanı dil boğaza qoymurdu. 

 

Bu gün onun istəyi ilə 2022-ci ildə Nobel mükafatı almıĢ ilk və son azərbaycanlı yazıçı Abbas 

Qafar haqqında araĢdırma aparacaqdıq. Mən özümlə bir qalaq kağız-kuğuzu - ədəbi kritiklərin 

yazdıqlarının surətlərini kitabxanaya aparmıĢdım. O isə sadəcə, dövrün ədəbi nümunələri ilə 

tanıĢ idi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 65 

 

HəmiĢəki kimi gecikdi, düz bir saat! Özümdə olan hövsələyə mat qalmıĢam. Arvadımı adətən 10 

dəqiqədən artıq gözlədiyimi xatırlamıram. Amma həmin 10 dəqiqə üçün 10 saat deyindiyimi 

yaxĢı bilirəm. Lakin Elenini zala daxil olan kimi üzrxaqlıq etməyə də qoymadım, onu gözləmək 

də xoĢ idi. 

Bədii ədəbiyyata həddindən çox maraq göstərən oxucu kimi 2000-2050-ci illər azərbaycandilli 

ədəbiyyat nümunələrinin az qala hamısını oxuduğunu bildirdi. Mən daha az mütaliəli idim. Daha 

çox seçmə, səs-küy doğurmuĢ bədii əsərləri oxumağa meylliyəm. Daha təcrübəli biri olaraq ilk 

fikirləri o, bildirməyə baĢladı. 

- Miras, əzizim, inan ki, 50 illik ədəbiyyat nümunələrinin içərisində zamanına görə dünya 

ədəbiyyatı ilə müqayisə ediləcək bir normal nümunə yoxdur. Doğrudur, həddindən artıq çox 

sayda yazılı ədəbiyyat var: kitablar, nəĢrlər və elektron bədii ədəbiyyat nümunələri. Lakin bu 

külliyatın içərisində Nobel ədəbiyyat mükafatı ala biləcək səviyyədə bir əsər ortada yox idi. Bu 

mükafatın təqdimatı siyasi xarakterli idi. Mən bu haqda yazılmıĢ elmi iĢlə tanıĢ olmuĢam. 

Amerikan alimlərindən biri Nobel mükafatlarını araĢdırarkən o qənaətə gəlmiĢdi ki, əsrin 

əvvəllərində bu mükafatı tarixdə əzilən, əhəmiyyətli itkilərə məruz qalmıĢ və ya müharibəyə 

qərq olmuĢ ölkələrdən olan nümayəndəyə təqdim edərdilər. Azərbaycanda da eyni hal baĢ 

vermiĢdi. Qarabağ hələ rəsmən Azərbaycan torpağı olduğu zamanlarda bu problemin həllini öz 

öhdəsinə götürmüĢ Avropa Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı Azərbaycana məğlubiyyət 

acısını yaĢatmadan illər öncə dövrünün ən məĢhur pop-müsiqi yarıĢının – Eurovision 2011-in 

birinciliyini Azərbaycana vermiĢdi. Həmin yarıĢ qalibiyyəti əslində nəyi ehtiva edirdisə, 2022-ci 

ildə verilmiĢ Nobel ədəbiyyat mükafatı da eyni mahiyyəti daĢıyırdı.  

- Amma Eleni, sən məsələyə bu qədər haqsızca yanaĢma, o zaman üçün Abbas Qafarının 

romanı maraqlı və rəngarəng idi. Mövzu baxımından ustalıqla seçilmiĢdi. Həmin əsər on il satıĢ 

rekordlarını alt-üst etdi və bütün dünyada bestsellerə çevrildi.  

- Bütün bunlar mükafat ona verildikdən sonra oldu. Mükafata qədər isə onu Qərbdə demək olar 

ki, heç kim oxumamıĢdı və müəllifi də heç kim tanımırdı. Mən sənə desəm ki, Abbas Qafar əslən 

itirilmiĢ Qarabağdan idi və ailəsi ilə çadırda yaĢamağa məhkum edilmiĢlərdən olub, bu, sənin 

fikirlərini dəyiĢərmi? Hətta onun ailəsi 1991-93-cü illərdə müharibə iĢtirakçıları idilər və 

müharibədə Ģəhidlər vermiĢdilər. Lakin Nobel aldıqdan sonra həmin müəllif Qərbə köçür, 

Avropanın iflasından sonra isə Amerikada məskunlaĢır. Amma nə sirdirsə, Abbas Qafar bununla 

da “istedadını itirir”. Bir daha heç bir əsəri mükafat almır və bestsellerə çevrilmir. Mən onun 

daha sonra yazdığı 18 romanın hamısını oxumuĢam. Əmin ol, Abbas Qafarın sonradan yazdığı 

romanları mükafata layiq görülmüĢ romanla müqayisədə daha maraqlı və geniĢ məzmunlu idi. 

- Nə məzmun-məzmun salmısan, o, öz həyatının iyrəncliklərini yazırdı. YaxĢı romançı öz 

həyatını yazan deyil. O, sadəcə, öz həyatını yazırdı. 
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- Mirascan, bacarırsan, öz həyatını yaz və Nobel al! – Eleni söz altda qalmırdı. 

- Ah, Elenim, mənim Abbas Qafarın həyatı kimi iyrənc Ģəxsi həyatım yoxdur ki, onu yazmaqla 

diqqət cəlb edə bilim. Mən sıradan bir insanam və yaĢadıqlarım digərlərindən fərqlənmir. 

- Ġyrənc Ģəxsi həyat deyərkən Abbas Qafarın mavi olmasını vurğulayırsan? Bu, niyə iyrənclik 

olur ki? Sən onun romanının süjet xəttinə, ideyasına bax, - sonra Eleni professional bir 

ədəbiyyatçı kimi roman haqqında danıĢmağa baĢladı. 

Eleni fikirlərini aydın izah edirdi, ədəbiyyat onun maraqlı sahəsi idi. Xeyli maraqlı faktlar 

toplamıĢdı. Mütaliəsi zəngin və hərtərəfli idi. Mən susur və onu dinləyirdim. Eleni zərif əllərini 

havada yelləyərək danıĢır, danıĢdıqca da boğazındaki mavi damarlar qabarır və onu daha da 

sevimli edirdi. Ağıllı qadınla mübahisə edib məğlub olmaq da xoĢ idi, təki o qadın səninlə olsun. 

Mübahisəni uzatmadan təslim oldum. Evə qayıdıb onunla daha gözəl və sıcaq gecə keçirmək 

arzusu məni düĢünməyə qoymurdu. 

Yolda maĢının radiosunu açdım. Əslən Dağıstandan olan bir müğənni “Qubanın ağ alması” adlı 

xalq mahnısını ləzgi dilində oxuyurdu. Musiqi bitdikdən sonra milliyətcə ləzgi olan radio 

aparıcısı oxunan mahnının milli ləzgi xalq mahnısı olduğunu deyəndə hiddətləndim: 

- Bu axmağa o radioda biri baĢa salmalıdır ki, “Qubanın ağ alması” mahnısı milli Azərbaycan 

xalq mahnısıdır.  

- Bu Quba indi Dağıstanın tərkibində olan Quba Ģəhəri deyil? – Eleni soruĢdu. 

- Həmin Qubadır, KeçmiĢ Azərbaycanın tərkibində olan Quba Ģəhəri digər yeddi Ģimal Ģəhəri 

ilə birlikdə Böyük Xaos dövründə Dağıstana birləĢmiĢdi. 

- O boyda torpaqları Dağıstana vermisiz, bir mahnının davasını edirsiz? – Eleninin ironiyası 

çox acı oldu. Həqiqətən də bu haqda heç düĢünməmiĢdim. Sual mənə tərs Ģapalaq kimi dəydi, 

radionu söndürdüm. 

 

4 may 2087-ci il 

Biz artıq 4 gündür ki, evdən çıxmırıq. Lazım olan zəruri malları qapıçı vasitəsilə alırıq. Əvvəllər 

heç vaxt bu qədər zamanı evdə keçirdiyimi xatırlamıram. Adətən ev mühiti məni sıxırdı və 

özümü məhbus kimi hiss edirdim. Ġndi isə son dörd günü olduqca xoĢbəxt və məhsuldar 

keçirmiĢəm. Biz Eleni ilə ulu babamın gündəliyini oxuyub müzakirələr aparmıĢıq.  

30 aprel axĢamı kitabxanadan birbaĢa bizim evə gəldik. Bir May bayram Ģənlikləri ilə əlaqədar 

kitabxana bağlı olacaqdı və bizim evdən çıxmaq üçün səbəbimiz yox idi. 

Mən babamın gündəliyindən seçdiyim hissələri Eleniyə oxumağa verdim. Böyük maraq və 

həvəslə oxumağa baĢlayan zərif Ģahzadəm bəzən təəccüb və ya gülüĢ hisslərini üzündə əks 

etdirirdi. Bəzən diqqətini çəkən hissələri yüksək səslə oxuyurdu: 
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“01 sentyabr 1986-cı il 

On birinci sinif baĢladı. Bu il məktəbi bitirib Bakıya oxumağa gedəcəm. Çox həyəcan keçirirəm. 

Kəndimizi sevirəm, burada həyat maraqlıdır, lakin rəgarəng deyil. Buranın insanları çox gözəl və 

istiqanlıdır. Ancaq atam deyir ki, Bakıda insanlar mehriban və ünsiyyətcil deyillər. Bu, məni bir 

az qorxudur. Hər zaman təklik qorxum olub. Ona görə də gündəlik yazmaq qərarına gəldim. Heç 

kimim olmayanda bu gündəliyə bağlanıb dərdləĢəcəm, sirlərimi, hisslərimi və yalnızlığımı 

onunla bölüĢəcəm. 

Hər zaman müəllim olmaq istəmiĢəm, riyaziyyat müəllimi. Atam kəndimizdə olan yeganə 

məktəbin direktoru və riyaziyyat müəllimidir, bu sevgi də mənə ondan keçib. Lakin atam məni 

müəllim olaraq görmək istəmir. Bakıdakı tanıĢları və uzun illər ərzində topladığı maliyyə 

vasitəsilə məni Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə düzəldəcəyini deyir. Tarixi 

də sevirəm, amma dəqiq elmlər mənim marağımı daha çox cəlb edir. Atamı incitmək və 

sözündən çıxmaq istəmirəm. Ona görə də, atam necə məsləhət görsə, hansı istisası mənə uyğun 

bilsə, həmin ixtisasa yiyələnəcəm.” 

- Ah, Miras, sənin ulu baban hansı peĢəni seçəcəyini və kim olacağını təyin etmə hüququndan 

məhrum imiĢ! Amma o, bunu bədbəxtlik kimi yox, normal bir qanun kimi izah edir. Yazıq... 

Sonra yenə oxuyur, mənim yaĢadığım hisslərin və beynimdə yaranan sualların tam eynisini dilə 

gətirirdi. 

 

“28 avqust 1987-ci il 

Atamla birlikdə Bakıya gəldik. Universitetin yataqxanasında dördnəfərlik otaqda mənə yer 

ayırıblar. Otaq kiçikdir, lakin iĢıqlıdır və rahatdır. Otaq yoldaĢlarım da ayrı-ayrı rayonlardan olan 

tələbələrdir. Hamımız birinci kursa gəlmiĢik. Mən atamın istəyi ilə tarix ixtisasını seçmiĢəm. 

Otaq yoldaĢlarımdan ikisi mənim arzusunda olduğum riyaziyyat fakültəsinin tələbələridir. 

Eynəkli oğlan isə coğrafiyaçıdır. Özümüzü yeni doğulmuĢ kimi hiss edirik. Həyatımızın ən 

maraqlı və rəngarəng günlərinə baĢladığımız üçün hədsoz sevinirik.  

Atam məni yerbəyer edib rahatlamıĢdı, gedərkən bir az pul verdi, anamın doluxsunaraq 

qoltuğuma dürtdüyü yemək bağlamasını isə ümumi yemək dolabına yerləĢdirdim. Məndən öncə 

gələn digər otaq yoldaĢlarım da belə etmiĢdilər”. 

 

- Mirascan, dörd insan bir otaqda yaĢamalı və dərs oxumalı idilər. Hələ otaqda yemək dolabı da 

var. Bununla belə, sənin ulu baban otağı “rahat” adlandıra bilir, - Elenini qınamaq olmur, 

həqiqətən də babam öz dövrünün çətinliklərini görməzdən gəlir və ya müsbət qiymətləndirirdi.  

 

“01 sentyabr 1988-ci il 
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Bu gün ilk dərs günü idi. Üç mühazirəmiz oldu. Qrup yoldaĢlarımla tanıĢlıq maraqlı keçdi, 

demək olar ki, hərəmiz respublikanın bir yerindən idik. Hələ ki, ancaq oğlanlarla tanıĢ olmuĢam, 

qızlarla heç kəlmə də kəsmədik. Qızların çoxu ilk dərsə anaları ilə gəlmiĢdilər. Ancaq bir qız 

yoldaĢı ilə gəldi, görünür, evlidir. Barmağına baxmağa cəsarət etmədim, yanındakı kiĢidən ayıb 

olardı.  

Sarı donlu bir qız diqqətimi cəlb etdi. Çox utancaqdır, tək gəlmiĢdi. Heç kimlə kəlmə kəsmədən 

getdi. Dayanmadan barmaqları ilə oynayır, jestləri çox cəlbedicidir, amma əminəm ki, özünün 

bundan xəbəri yoxdur.  

Ġsmayıllıdan olan bir oğlanla dost olduq, o da yataqxanada, ikinci mərtəbədə qalır. Çox danıĢır, 

amma maraqlı insandır.  

Bu günlük bu qədər, mühazirələrimi ağlamaya köçürməliyəm. Elə sürətli yazmıĢam ki, yenidən 

oxuyub köçürmək əməlli-baĢlı zamanımı alacaq. 

 

02 oktyabr 1988-ci il 

Yataqxanada çaxnaĢma var. Hər kəs yeniliklərin olacağından və əhəmiyyətli dəyiĢikliklərdən 

danıĢır. Bir az da qorxuram. Lakin bunu heç kimin hiss etməsini istəmirəm. Bir qrup tələbə 

keçən mayda olduğu kimi yenə də mitinqlər keçirəcəklərini bildirirlər. May ayında heç bir 

mitinqdə iĢtirak etməmiĢdim. Atam zəng edib tapĢırmıĢdı ki, dərslərimə diqqət yetirim və 

kimsəyə qoĢulmayım. Amma bu dərs ilində yenidən mitinlər baĢlasa, mən də onlara qoĢulacam. 

Çünki, tələbə yoldaĢlarımın qınağına tuĢ gəlmək istəmirəm. Burada mitinqlərdən kənarda 

dayananlara pis baxırlar. 

 

16 noyabr 1988-ci il 

Bu gün yataqxanada tələbələrin toplantısı oldu. Gizli toplaĢmıĢdıq. Qərar verilib ki, sabah mitinq 

olacaq. Mən də uĢaqlarla birlikdə “Elmlər Akademiyası” metrosundan Lenin meydanına qədər 

piyada gedib Ģəhərdə keçirilən mitinqə qoĢulacam. Qorxuram, lakin getməliyəm. Atam 

Kommunist Partiyasının üzvü və məktəb direktoru olduğu üçün uĢaqlar arasında agent və Ģpion 

kimi görünürəm. Bu dəfə də meydanlardan qalsam, tələbə yoldaĢlarım məndən tamamilə üz 

döndərəcəklər. 

 

21 dekabr 1988-ci il 

Mən hər gün universitetə gedib hərəkatın nə yerdə olması ilə maraqlanıram. Hiss edirəm ki, nəsə 

böyük dəyiĢikliklər olacaq. Elə bir dəyiĢiklik ki, bütün Sovet sistemini silkələyib yeni formaya 

salacaq. Gözəl günlər həqiqətən də qarĢımızdadır. Buna əminəm! 
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Universitetdən bildirdilər ki, bu gün, yəni 17 noyabr 1988-ci il tarixində bütün tələbələrin və 

Sovet Ġttifaqının Azərbaycan adlı respublikasında müstəqillik tələbi edə biləcək qədər cəsarəti 

olanların toplantısı olacaq. Mən ora tələsirəm. Bu günün sonunu yazmaq ölkəmin Ģərəfli tarixini 

yazmaq olacaq. 

20 gündür gündəlik yazmıram, buna vaxtım olmayıb. 8 dekabrdır. Son günləri xatırlayıb 

yazmağa çalıĢacam. 

1988-ci ilin noyabr ayının 17-si günəĢli bir payız səhəri idi. Təxminən saat 8-də ġərifzadə 

küçəsinə - Politexnik və ĠnĢaat Ġnstitutları yataqxanalarının yanındakı avtobus dayanacağına 

xeyli tələbə toplaĢmıĢdı. Bakı tarixində ilk çoxgünlük mitinq belə baĢladı. Metronun «Elmlər 

Akademiyası» binasının qarĢısına çatana qədər böyük bir tələbə axını yolunu dəyiĢib bizə 

qoĢuldu. Stansiyanın qabağında dayananları da nəzərə alsaq, dəstəmiz xeyli böyümüĢdü, 

təxminən iki minə yaxın adam vardı. Akademiyanın qabağında  10-12 nəfərlik milis dəstəsilə ilk 

ciddi toqquĢmamız oldu. Onlar Ģüarlarımızı alıb cırsalar da dəstəmizi dayandıra bilmədilər. 

Politexnik Ġnstitutunun qabağına çatanda isə böyük bir tələbə axını da bizə qoĢuldu. Yol boyu, 

«Top-xa-na», «A-zər-bay-can», «Qa-ra-bağ» Ģüarları səsləndirilirdi. M.Əzizbəyovun heykəlinin 

yanından rahatca keçdik. Yol boyu digər adamlar bizi alqıĢlayaraq dəstəmizə qoĢulurdular. 

“Moskva” mehmanxanasına çatanda yolun ortasındakı dairənin qarĢısında yolumuzu güclü bir 

əsgər kardonu kəsdiyini gördüm. Əllərində dəyənək və qalxanları aydınca görünürdü. 

M.F.Axundov bağının yanında yeni bir milis kardonu gördüm. Dəstəmiz «Kommunist» küçəsinə 

çıxa bildi. Bu dəfə yolumuzu Sabir bağının yanında, düz heykəlin tuĢunda avtobuslarla 

kəsmiĢdilər. Təxminən yarım saat sonra Nizami Muzeyi ilə Həmkarlar ġurasının binası 

arasındakı yolu milis kardonu və maĢınlarla tutub, bizi ora buraxdılar. Ġstədim ki, ĠçəriĢəhər 

tərəfdən gedək, ancaq oranın da milislər tərəfindən tutulduğunu gördüm. Tam mühasirədə idik. 

Adamların sayı xeyli artmıĢdı. Düz günorta meydana çatdıq. Meydanda mitinq gedirdi. Bütün 

çıxıĢ edənləri həyəcanla dinləyirəm. Onlara xilasımız – xilaskarlarımız kimi baxıram. Onlar 

respublikamıza azadlıq gətirəcəklər, buna tam əminəm. 

Mitinqlərdə ac -susuz qalırdıq, ancaq meydanı tərk etmirdik. Tələbələrin içərisində döyülənlər də 

vardı, həbs olunub buraxılanlar da. Lakin hamımız cəhrayı sonluğa inanırıq.  

Gecələri tonqallar qalayırdıq. Amma orada səslənən Ģüarlar və Ģeirlər qanımızı və canımızı daha 

çox isidirdi. 

Ermənistanda vəziyyət pis idi,  Bakıya bir ucdan qaçqınlar axıb gəlirdi. Ermənilər orada bizdən 

sonra məskunlaĢsalar da azərbaycanlıları qovurdular. Meydanda ən əsas problem kimi bu məsələ 

müzakirə edilirdi. Mitinqlərin gediĢində Qarabağda və ġuĢada da vəziyyətin gərginləĢdiyi 

xəbərləri yayıldı.” 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 70 

 

 

- Miras, Qarabağ və Ermənistan indi bir vilayətdir, elə deyilmi? 

- Bəli, Eleni, elədir. Amma o zaman Qarabağ vilayəti Azərbaycana aid hissə olub.  

- Mən bilmirdim, Amerikada heç bir ədəbiyyatda buna rast gəlməmiĢəm... 

 

Mənim Elenim heç bir hissini gizlətməyi bacarmır. Yenə də təəccüb hissi gözlərində və 

dodaqlarında qaldı. Olduqca gözəl idi, bu gözəlliyi diqqətimi yayındırırdı. Amma yenə də qulaq 

asmağa çalĢırdım: 

 

“Bakıda hərbi vəziyyət elan olunacağı barədə xəbər dolaĢmaqdadır. Demək olar ki, hamımız 

soyuqlamıĢdıq. Noyabrın 21-dən baĢlayaraq Ģəhərin mərkəzi küçələrində Ģəxsi və hökumət 

maĢınları küçələrdə nizamsız Ģəkildə ora-bura Ģütüyürdülər. Mərkəzi küçələrdəki bu nəqliyyat 

nizamsızlığı təxminən hərbi vəziyyət elan olunana qədər davam etdi.  

Ayın 23-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasının çağırılması və burada 

DQMV-nin ləğv edilməsi və ya Ermənistan SSR Ali Soveti qarĢısında müvafiq olaraq Göyçə 

MR yaradılması məsələsini qaldırmağın əksinə olaraq, Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 

S.Tatlıyev bu gecə Bakı, Naxçıvan və Kirovabadda hərbi vəziyyət və komendat saatının tətbiq 

olunması xəbərini elan etdi. 

Qəzetlərimizdə isə «SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-də 

ictimai asayiĢin nizama salınması haqqında təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında» qərarının surəti 

verilib. Burada bütün daxili güc strukturtlarına millətlərarası münaqiĢəni qızıĢdıranlara qarĢı 

görüləcək tədbirlər barədə məlumat verilir. Bu istiqamətdə asayiĢi pozanların 30 gün müddətinə 

qədər saxlanılması haqqında xüsusi göstəriĢ var. Bu, hamımıza yaxşı təsəlli idi. 

Ermənistandan qovulmuĢ qaçqınlar meydanda bizlərlə görüĢürdülər. Onlar ermənilərin onlara 

etdikləri vəhĢiliklərdən və hərbçilərin bu iĢlərə laqeyd münasibətindən danıĢdıqca qisas hissi bizi 

boğurdu. 

Dekabrın dördündən mitinq iĢtirakçılarının sayı azalmıĢdı. Hamımız artıq ümidsizləĢməyə 

baĢlamıĢdıq. O gecəni növbətçilərlə birlikdə meydanda gecələdim. Gecəyarısı bizə əsgərlər 

hücum etdilər. Hamımızı döydülər və oradan qovdular. Dəyənəyin izləri qollarımda və 

kürəyimdə hələ də məni ağrıdır. Beləliklə, 19 gün davam edən, respublikamızın tarixində tayı-

bərabəri olmayan, Milli birliyimiz və ərazi toxunulmazlımız naminə neçə-neçə dəyənəkli milis 

cərgələrini yarıb, V.Ġ.Lenin adına meydana toplaĢan on minlərlə camaatı sonda zor gücünə, 

dəyənəklə oradan çıxardılar. 
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17 noyabr 1989-cu il 

Bir il öncə baĢ vermiĢ hadisələrin müzakirəsini etmək və səhvləri aĢkarlamaq üçün tələbələrlə 

birlikdə toplantı keçirdik. Bu bir il ərzində hələ də anlaya bilmirəm ki, sonumuz nə olacaq. 

Tələbələrin böyük bir hissəsi ümidsizdirlər, ancaq mübarizələrindən də qalmırlar. “Samizdat”lar 

çap olunur, təĢkilatlanır və aktiv fəaliyyət göstərirlər. Mən isə özümü dərslərə həsr etmiĢəm. Bir 

daha heç bir tədbirə və aksiyaya qatılmamağım tələbə yoldaĢlarımın xoĢuna gəlmir. Ancaq atama 

söz vermiĢəm, onun mənə böyük ümidləri var, bu ümidləri sonu naməlum olan gənclik 

dəliqanlılığına qurban verə bilmərəm”. 

 

- Yenə ATA??? Ġlahi, Miras, ulu baban az qala, gündə neçə dəfə tualetə getmək lazım olduğunu 

da atası ilə məsləhətləĢirmiĢ! 

Biz gülüĢürük, ata faktorunun mənim ailəmdə və yaxınlarımın ailələrində hələ də öz yerini 

qoruduğunu isə Eleniyə heç vaxt izah edə bilməyəcəm. 

 

“19 yanvar 1990-cı il 

Tələbələr bildirdilər ki, bu gecə ordu Bakıya girəcək. Bu haqda məlumatı onlar hərəkatçılardan – 

cəbhəçilərdən almıĢdılar. Hamımız Ģəhərin giriĢinə yollanıb ordunun önünü kəsməli idik. 

TapĢırığın kim tərəfindən verildiyini dəqiq xatırlamıram. 1988-ci il mitinqlərindən sonra ailəmin 

təzyiqi ilə cəbhəçilərdən uzaq qalıram. Bu zaman ərzində yataqxanada və digər yerlərdə 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin toplantıları keçirilib. BirbaĢa iĢtirak edə bilməsəm də ağızdan -

ağıza keçən xəbərlərlə maraqlanıram və nələrin baĢ verdiyini öyrənirəm. Rəsmi xəbərlərdə və 

televiziyada hər Ģey illər öncə necə vardısa, yenə də eləymiĢ kimi göstərilir. Bütün bunların 

riyakarlıqdan baĢqa bir Ģey olmadığını artıq hamı yaxĢı anlayır. 

Mən atamın xətrinə hər Ģeydən kənarda qalmağa çalıĢıram. Lakin hadisələr elə məcraya yönəlib 

ki, müdaxiləsiz ötüĢmək olmur. Bu gecə mən də uĢaqlarla birlikdə ordunun önünü kəsməyə 

gedəcəm. Bu yol ölüm-qalım yoludur. Bəlkə də bu, mənim gündəliyimdə yazılan son cümlə 

olacaq. 

 

2 fevral 1990-cı il  

Bu tarixə qədər heç nə yaza bilməmiĢəm. Utanmadan bir ay ağladım. Fəlakət respublikamızda 

hamının ümidlərini qırdı. 19 yanvar gecəsi hamı ilə birlikdə mən də Ģəhərin girəcəyində keĢik 

çəkirdim. Bizə “limonka” veriləcəyi deyilmiĢdi, lakin heç kim heç nə vermədi. Silahlı ordu 

Ģəhərə girib atəĢ açmağa baĢlayanda hamımız əliyalın idik. Burada qəhrəmanlıq etmək 

mümkünsüz idi. Nə qədər qaçdığımı bilmirəm. Binalardan birinin giriĢində gizləndim. Blokla ən 

üst mərtəbəyə qədər qalxdım. Orada səssiz dayandım. Ama ağlamaq məni tutmuĢdu, 
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gözlərimdən yaĢ sel kimi axırdı. Bu anda blokda yaĢayan piĢiyinə su qoymaq üçün qapısını açan 

yaĢlı bir rus məni gördü, evinə çağırdı. Kimsə onun evini axtarmaz deyə, məni əmin etdi. Etibar 

etmək istəmirdim, lakin blokda qalmaq daha təhlükəli olardı. Onun evində gecələməyə qərar 

verdim. 

Bir də heç vaxt görməyəcəyim bu ev və sahibəsi qəribə qoxuları ilə xatirimdə qaldı. Qadın 

masaya yemək üçün kolbasa, çorək və araq gətirdi. Təsadüfi hallarda içirdim. Lakin bu 

vəziyyətdə etiraz etmək mümkünsüz idi. 

Məncə, həddindən artıq çox içmiĢdim. Çünki səhər açılanda qadınla eyni yataqda olduğumu 

anladım. O, mənim ilk qadınım oldu, ancaq heç nə xatırlamırdım. Tamamilə çılpaq olmasaydıq, 

həqiqətən də bir Ģeylərin olub-olmamasına Ģübhə edərdim. Qadının yuxulu və çirkin üzü, evin və 

onun bədəninin qoxusu mədəmi bulandırdı. Ayağa qalxıb geyindim, əl-üzümü yumadan evdən 

çıxdım, harada olduğumu dəqiq bilmirdim. Blokun pəncərələrindən baxanda Salyan kazarması 

tərəfdə olduğumu müəyyənləĢdirdim. Binaların içi ilə piyada “Elmlər Akademiyası” metrosuna 

qədər gəldim. Ayaqlarım sızlayırdı. ÜĢüyürdüm. Bir neçə dəfə əsgərlərlə rastlaĢsam da kimsə 

məni saxlamadı. ġəhər böyük bir hüzr yerini xatırladırdı. 

Yataqxanaya çatanda dostlarım mənə hər Ģeyi danıĢdılar. YoldaĢlarım da itkilər vermiĢdi. Mən 

artıq o siyahıdan çıxarılmıĢdım. Harada gecələdiyimi soruĢanlara bilmədiyim binanın blokunun 

doqquzuncu mərtəbəsində qaldığımı deyirdim. Ötən gecənin təfərrüatlarını kimsəyə danıĢa 

bilməzdim. 

Ordu isə Ģəhərimizdə qalmağa davam edir.” 

 

- Miras, desəm ki, bu hissədə marağımı çəkən ancaq ulu babanın universitet tələbəsi olarkən ilk 

qadınının olması haqqında yazdıqları oldu, mənə gülməzsən? 

- Bəs mən sənə desəm ki, ay Eleni, mənim də həyatımda ilk qadınım universitetin birinci 

kursunda oxuyanda olub, onda necə? Sən mənə gülməzsən ki? 

- Nəəəə??? (Eleninin gözləri bərəlir) Azərbaycanlılar haqqında Amerikada valideynlərim çox 

danıĢırdılar. Lakin hərdən mənə elə gəlirdi ki, ĢiĢirdirlər. Anam deyirdi ki, orada bakirə olmayan 

qızla evlənmirlər və ya qızlar toya qədər bakirə qalırlar.  

- Gəl, bu haqda danıĢmayaq. Sənin azərbaycanlıları onların düĢüncəsi ilə anlamağın  üçün ən 

azı, 5 il Gəncədə və ya digər azərbaycanlılar yaĢayan ərazilərdə yaĢamağın lazımdır. Amerika 

bunun üçün çox uzaqdır. 

- YaxĢı, (təəccüb hissi hələ də dodaqlarından və gözlərindən çəkilmir) onda oxumağa davam 

edirəm,- deyir. 

 

“4 yanvar 1993-cü il 
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1992-ci ilin dekabrından iki əmim öz ailələri ilə birlikdə Moskvaya köçüb, onlar artıq Rusiya 

vətəndaĢlarıdır və orada özlərinə məxsus restoranları var. Ona görə də məni Rusiyaya çağırırlar. 

Əsgərliyə çağırılmıĢam və xidmət etməmək üçün tək çıxıĢ yolum budur. Ġndi müharibə gedir, 

əsgərlik edənlər ancaq fanatiklər və qaçmağa yeri olmayan kasıbların uĢaqlarıdır. Mən ailəmin 

təklifini qəbul edib Moskvaya gedəcəm. Orada iĢləmək, karyera qurmaq imkanlarım var. 

Ġxtisasım isə bəlkə nə zamansa mənə gərək olacaq, fikri ilə diplomumu da özümlə aparacam. 

YaxĢı ki, tələbə vaxtı rus dilini öyrənməyə fürsət tapmıĢdım. Yoxsa Ağdamın Paprəvənd 

kəndindən çıxmıĢ bir gənc kimi rusca danıĢmaq imkanını hardan qazanacaqdım?  

 

23 yanvar 1993-ci il  

Bir həftədir ki, Moskvadayam. Əmim oğlanları mənə həyatımın ən maraqlı həftəsini yaĢadıblar. 

Bol gəzintili, bol içkili və bol qadınlı bir həftə. Mən onlara ilk qadınımın da rus olduğunu 

deyəndə “fərasətimə” təəccübləndilər. Təbii ki, mən onlara həmin qadının yaĢını, hansı 

vəziyyətdə olduğunu və mənim heç nəyi xatırlamadığımı deməmiĢəm. Desəm, yəqin ki, məni ələ 

salıb gülərlər. Olan-qalan “baz” imicimə zərər dəyər. YaxĢısı budur, bildikləri qədəri ilə 

kifayətlənsinlər.” 

 

- Bahooo! - Eleni yenə özünü saxlaya bilmədi, - matah imic imiĢ, “baz” imici! 

- Dünyanın hər yerində istənilən dövrdə kiĢi üçün bu məqam əhəmiyyətli olub, hələ nəzərə al 

ki, bunları yazanda ulu babam gənc dəliqanlı idi. 

- Sən də “baz” olmağınla fəxr edirsən? – Eleni Ģıltaq mimika ilə qaĢlarını qaldırdı. 

- Artıq yox, - onun dodaqlarından öpdüm, - sən varsansa, baĢqa heç kim mənə lazım deyil, - 

dedim. 

- Ehhh, sən dedin, mən də inandım, - Eleni hələ də nazlanırdı. 

- Bunun doğruluğunu sənə elə indi isbat edim, yoxsa oxuyub bitirdikdən sonra? – Onu daha 

möhkəm qucaqlamağa baĢladım. Əlindəki gündəliyi əzilməkdən qorumaq üçün yuxarı qaldırır, 

- Dayan görüm, tələsmə, yarımçıq qaldı axı, oxuyum, sonra baxarıq, bazsan ya yox. 

 

GülüĢürük, onun hər hərəkəti və üzünün mimikası məni tilsimləməyə davam edərkən qəfildən 

yenə ciddi ifadə alır və diqqətini gündəliyə cəmləyir: 

 

“Bu müddətdə isə artıq Azərbaycan müstəqil respublika olub. Mənimlə meydanlarda olan tələbə 

gənclərin çoxu vəzifədədir. Mənə də ölkəyə qayıtmağı təklif edirlər, lakin mənim öz planlarım 

var. Burada yaxĢı dostlar qazanıram, əlaqələrim geniĢlənir. ĠĢləyib yaxĢı pul qazanmaq 
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imkanlarımı əldən vermək istəmirəm. Siyasətlə isə heç maraqlanmıram. Atam da siyasətçiləri 

sevmir. 

 

28 iyul 1993-cü il 

Kəndimiz ermənilər tərəfindən iĢğal olunub. Bu xəbəri alanda mənə elə gəldi ki, bir anlıq ürəyim 

dayandı. Anam dedi ki, kəndimizdə yerləĢən ġeyx Nigar, Seyid MiriĢ ağa, Qara Pirim və digər 

ziyarətgahlar darmadağın edilib. Yazıq arvad, telefonda elə ağlayırdı ki!!! Onları Beyləqan 

ərazisindəki çadırlarda yerləĢdiriblər. Sabah səhər Azərbaycana gedəcəm, onları ya Moskvaya- 

yanıma gətirəcəm, ya da daha yaxĢı yerə yerləĢdirməliyəm. Ürəyimdə ağrılar hiss edirəm. Onları 

– sevdiklərimi indi bu dəqiqə çadırda düĢünmək çox acınacaqlıdır.  

Beyləqanda yerləĢdirildikləri yerlər çox isti və dözülməzdir. Hər tərəf ilan mələyən çöllərdir və 

orada qalmaları təhlükəlidir. Allaha yalvarıram ki, mən oraya çatana qədər heç bir qorxulu 

hadisə baĢ verməsin.  

 

4 sentyabr 1993-cü il 

Atamı itirdim. Onu dəfn etdik, sonra anam baĢda olmaqla bütün ailəmizi Bakıya apardım. 

Dostlarım onları boĢ evlərdə yerləĢdirdilər. Anam Moskvaya gəlmək istəmədi. Biçarə qadın 

kənddə qalan ev-eĢiyə ağlayırdı. “KiĢidən də uzaq qalmaq istəmirəm”- dedi. Bir də atamın son 

vəsiyyətini yerinə yetirmək istəyirdi. Atam ölümündən bir gün əvvəl anama deyibmiĢ ki, mən 

ölüb eləsəm, ilimi gözləməyin, uĢağı – yəni məni -evləndirin. Yazıq atam, son nəfəsinə qədər 

məni düĢünüb. Onu öz istəyi ilə əmanət kimi dəfn etdik. Yurd-yuvalarından məcburi didərgin 

düĢüb ölənlər əmanət basdırılmağı istəyirlər. Torpaqları alınanda dədə-baba qəbristanlığına 

köçürülmək onların ən böyük arzuları olur. Atam da öz minillik torpağında, göz açdığı 

Paprəvəndində ölmək və orada dəfn olunmaq istəyirdi. KiĢi nigaran getdi, indi də mən 

nigaranam. Görəsən, onun əmanət basdırılmıĢ cismini ruhunun dolaĢdığı torpağına apara 

biləcəyəmmi? 

 

05 dekabr 1998-ci il  

Bu gün oğlum Samirin 3 yaĢı tamam olur. Moskvada yaĢayan bütün tanıĢlarımız mənim “Miras” 

restoranımda toplaĢacaqlar. Qonaqlarımın içərisində Rusiyanın iĢ adamları, siyasətçiləri və hətta 

mafiya dünyasının da rəhbərləri olacaq. Kəndimizdə nənəmin mənim beĢ yaĢım üçün toxuduğu 

altı keçəli papuĢlarlarını xatırladım. Çox kədərlidir. Ġndi kəndimiz ermənilərin iĢğalındadır. Nəyə 

görəsə mənə elə gəlir ki, həmin papuĢları dayımı Ağdamda öldürən erməninin uĢaqları geyinir. 

Dayım Ģəhid olandan sonra anam da çox qalmadı.  
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29 mart 2000-ci il  

Ġllər sonra Azərbaycana, kəndlilərimizin yaĢadığı QayıdıĢ qəsəbəsinə getdim. Elə darıxmıĢdım 

ki! Novruz Bayramını onlarla birlikdə keçirdim. Yeni qəsəbə böyümüĢ uĢaqların heç birini 

tanımırdım və tanıdığım adamlar sahəsi xeyli böyümüĢ qəbristanlıqda yatırdı... Buralarda çox 

Ģey dəyiĢib; bələdiyyə-filan düzəldiblər, mağazalar çoxalıb, xidmət sahələri inkiĢaf edib. Amma 

insanlar kasıb və iĢsizdirlər.  

Ġnsanların qoxusu da dəyiĢib, daha heç kimin evindən, arvadların əllərindən təndir iyi gəlmir. 

Mal-qara da azdır, bəzilərinin həyətində toyuq-cücə var, vəssalam. Elektrik və qaz problemləri 

insanları əldən salıb. Acınacaqlı vəziyyətdir. Burada qohum uĢaqlarından çoxu məndən 

Moskvada iĢ tapmağı xahiĢ edirlər. Az qala hamısına söz vermiĢəm, indi burada azərbaycanlı 

sahibkarlarla onlara müvafiq iĢ yerləri axtarırıq. Guya bayrama getmiĢdim, lakin qayıdanda 

bayram əhval-ruhiyyəsindən heç bir əsər - əlamət qalmamıĢdı.  

Nə yalan deyim, Moskvada həmyerlilərimin əhatəsində daha yaxĢı əylənir və istirahət edə 

bilirdim. Kəndimizə gedə bilməmək çox ağrılıdır, kənd yerinə  acı təsəlli kimi QayıdıĢ adının 

verilməsi  isə qəsəbə camaatını və onların bütün nəslini təhqir etmək kimi bir Ģey idi. Biz hələ 

qayıtmamıĢdıq axı! KaĢ bu qəsəbəyə ayrı ad qoyaydılar. UĢaqlarım da oraya getməyi sevmirlər. 

Hətta nifrət edirlər. Onları qınaya bilmirəm. Amma yenə də dilimdən qınaq kəlmələri səslənir. 

Ġstəyirəm ki, heç olmasa, mənim xətrimə vətənlərinə getsinlər, torpağı və yerlilərini 

unutmasınlar. Əminəm ki, çox Ģey istəmirəm. 

 

7 noyabr 2003-cü il 

Keçən ay Azərbaycanda prezident seçkiləri olub. Seçkidən sonra Ģəhərdə aləm bir-birinə dəyib, 

deyilənlərə inansaq, əməlli-baĢlı üsyan olub. Lakin hakimiyyət əhalini zor gücünə də olsa, 

susdurmağı bacarıb. Həmin üsyanda kəndimizdən Bakıya oxumağa gedən bacım uĢaqları da 

iĢtirak edib. Ġkisini də tutub bir həftə saxlayıblar. Sonra yeznəm bir-iki adam görüb, onları 

çıxartdırıb və yollayıb mənim yanıma. Bu ağılsız uĢaqların bellərində dəyənəyin zolaqlı izləri 

hələ də durur. Zarafatyana onlara “dayısının zebraları” deyirəm. Bura həbs olunmamaq üçün 

gəliblər, yaman fanatik əhvaldadırlar. Elə danıĢırlar, elə bil bunları indicə prezident kürsüsündən 

düĢürüblər. Üzdə güləmməsəm də içimdə qəĢĢ edirəm. Amma təsəlliyə ehtiyacları var, ikisi də 

depressiyadadır. Onlara özümün 1988-90-cı illərdə, hələ tələbə olarkən iĢtirak etdiyim mitinqləri 

və Sovet ordusunun üstünə getməyimi danıĢıb təsəlli verirəm. Bir az elə bil özlərinə gəlirlər. 

Hətta sadəlövhcəsinə deyirlər ki, guya bizim mitinqlərin Sovet Ġtiifaqının dağılmasında hansısa 

rolu olub. Onların ümidlərini və həvəslərini qırmamaq üçün içimdə gülürəm. Dünyanın gərdiĢini 

sənin, mənim kimi insanlar dəyiĢə bilməz, ay bala, deyə bilmirəm. 
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Amma qəti Ģəkildə əminəm, heç birini qayıtmağa qoymayacam, uzağı, mənim kimi, 

Azərbaycana ancaq evlənməyə gedəcəklər, ailələrinin yanına. Nə qədər lazımdır, pul  verəcəm 

ki, diplomlarını və hərbi biletlərini alsınlar”. 

 

- Diplom və Hərbi Bilet pulla satılırmıĢ? - Eleninin heyrətdən gözləri böyüdü, onu tanıdığım 

gündən ilk dəfə idi ki, bu qədər çox təəcüblənmiĢ və gözlərini geniĢ bərəltmiĢdi.  

- Mən özüm də bu bölümlərdə çaĢıb qalmıĢdım, görünür, zamanın tələbləri baĢqa imiĢ. 

- UĢaq olanda nənəmin danıĢdığı nağıllar daha inandırıcıdır, - Eleni güldü. - Hə, davam et 

görək, sənin bu ulu baban daha nələri satın alacaq. 

 

“Sonra onlara qohum-qardaĢdan yaxĢı qız tapılar və evlənib bura gətirərlər. Günü bu gün kənddə 

olan qohumlara zəng edib yaxĢı qız tapmalarını tapĢıracam. Bizim tərəflərdə hamı bir-birini 

yaxĢı tanıyır. Kimin ailəsində yaxĢı və layiqli qız olduğunu bilirlər. Evlənib buraya yerləĢməkləri 

məsləhətdir. Azərbaycanda qalıb neyləyəcəklər? Onlar üçün restoranlarımda inzibatçı vəzifəsini 

düĢünmüĢəm”. 

 

- Ay Mirascan, sənin bu baban lap ağ elədi! Evlənəcəkləri qadını da bu uĢaqlar özləri 

seçməyəcəkmiĢ. ÇalıĢacaqları iĢi də bu rəhmətlik müəyyənləĢdirib. Necə axmaq həyatları 

varmıĢ, ilahi! 

- Elenim, niyə bu qədər aqressiv yanaĢırsan? Mən də evlənəndə anamın məsləhəti ilə arvadımı 

seçmiĢdim. Düzdür, o məni evlənməyə məcbur etmədi, lakin tanıĢ olmağım  üçün Ģərait yaratdı. 

Ġlk seçim anama məxsus idi, ondan əvvəl də mənə bir-iki qız göstərmiĢdi, bəyənməmiĢdim. 

Amma bu qız ürəyimcə oldu və evləndik.  

- BağıĢla, fikrimdən dönən deyiləm, bu da axmaqlıqdır. 

- YaxĢı, yaxĢı, - onu fikrindən döndərmək mümkünsüzdür, bəzən keçi kimi inadkar olur. - Sən 

oxumağa davam elə,- deyir. 

 

“UĢaqlar özləri də qayıtmaq istəmirlər. DüĢünürəm ki, onlar da burada mənim kimi firavan həyat 

sürəcəklər.  

 

28 may 2011-ci il 

Azərbaycan Eurovizion yarıĢında qalib gəldi, Moskvada yaĢayan azərbaycanlılar iki gündür ki, 

bunu bayram edirlər. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur,  çox xoĢbəxtik. Böyük qürur hissi ilə 

gələn il Bakıda keçiriləcək yarıĢa hazırlaĢırıq. Bacıoğlanlarına söz vermiĢəm ki, onlara bilet 

alacam və yarıĢın finalını canlı izləmələri üçün hər cür imkandan istifadə edəcəm. Bu, mənim 
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ölkəm üçün mühüm qələbədir. Səhərə qədər içib bu qələbəni yuduq. Dostlar yaxĢı tostlar dedilər. 

Hamımız qələbə acı idik. Ağdamı, Papravənd kəndini xatırladım, orada da qələbə qazanacağıq, 

orada da belə məclislər təĢkil edəcəyik və mən o zaman tam olacam, bütöv olacam. Ġndi məclis 

baĢa çatıb, səhərə yaxındır. OturmuĢam, bu gündəliyi yazıram, guya ki, qələbə sevinci ilə... 

Amma içimdə qələbə də yarımçıqdır, alaçiydir. YaĢa dolduqca torpaq adamı daha çox çəkir. 

QarĢıdan da yay gəlir. Adamın yayda üz tutub getməyə doğma kəndinin olmaması necə də 

kədərlidir... UĢaqlara bunu baĢa sala bilmirəm ki! Onlar üçün yay – isti ölkələrə, dənizlərə 

səfərdir, turizm yerlərində istirahətdir. Onlar heç kəndimizi görə bilmədilər!  

Burada yaĢayan ermənilərlə də iĢləyirik. Çoxu Moskvaya Azərbaycandan gəlib, çoxunun 

Azərbaycanda ev-eĢiyi, həyatı və gəncliyi qalıb. Onlar da müharibənin tezliklə bitməsini və sülh 

müqaviləsinin bağlanmasını arzulayırlar. Onların heç biri Ermənistana vətən kimi isiniĢə 

bilməyib. Onların da halına acıyıram.  

 

16 aprel 2016-cı il 

Azərbaycandan gələn xəbərlər heç də ürəkaçan deyil. Siyasi qruplaĢmaların fonunda iqtisadi 

böhran baĢlayıb. Azərbaycanda Amerikan və Avropa missionerləri öz iĢlərini görüblər, gənclərin 

böyük bir qrupu onların demokratikləĢmə nağıllarına uyub ölkədə hakimiyyətin dəyiĢdirilməsi 

istiqamətində təĢkilatlanırlar. 

Rusiyadan isə bu prosesin əksini baĢlatmaq üçün ağıllı insanlara dəstək veririk. Əslində çıxıĢ 

yolunun Rusiya Federasiyasına birləĢib yenidən böyük bir ölkənin tərkibində qalmaqdan  

keçdiyini gənclərə baĢa salmaq olmur. Onlar sovetin gücünü və təsirini görməyiblər. Bizim o 

zamanlar necə də gözəl və firavan yaĢadığımızı bilmirlər.  

Moskvada yaĢayan azərbaycanlılar olaraq Fond yaratmıĢıq, Azərbaycanda nisbətən yaĢlı nəsillə 

iĢləyirik, onlar da öz ətrafına gəncələri toplayıblar. Biz ölkəni dağılmağa qoymayacağıq. 

Hələ deyirlər ki, Türkiyə də millətçi və islamçı gənclərə pul buraxır. Hərə Azərbaycanı bir tərəfə 

çəkir; Ģirin qoğal kimi. Siyasi vəziyyət isə iqtisadi çöküĢə doğru aparır. Burada bütün təsir 

vasitələrindən istifadə edib əlimizdən gələni edəcəyik ki, ölkəmiz məhv olmasın. 

 

25 sentyabr 2020-ci il 

Azərbaycanın Ģimal hissələrində aparılmıĢ iĢlər öz effektini göstərir. Orada yaĢayan yerli milli 

azlıqlar və azərbaycanlılar öz gələcəklərini böyük Rusiyanın tərkibində görürlər. Arada 

paytaxtda silahlı qarĢıdurmalar da baĢ verir. Hakimiyyət silahlı müdaxilələr edərək onları 

sakitləĢdir. Ölkənin vətəndaĢ müharibəsinə sürüklənməməsi üçün buradan təzyiqlər edirik. 

Tərəflərə baĢa salırıq ki, problemləri ancaq diskussiyalar və konsensusla həll etmək lazımdır. 
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Satqın amerikanları isə əlimdə olsa, bir günün içində ölkədən sürgün etdirərəm. Silahlı 

münaqiĢələrin yaranma səbəbləri onlardır. Silahı da onlara Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarından 

ötürürlər. Biz isə Böyük Rusiya tərəfdarlarına özlərini müdafiə etmələri üçün buradan silah 

yollayırıq. Ġnsanlarımıza sahib çıxmağın baĢqa yolu qalmayıb. Silah tədarük etməkdə bizə 

Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi, Ģəxsən nazir özü yardım edir. 

 

6 iyun 2024-cü il 

Bu gün həkimlər bildirdilər ki, xərçəng xəstəliyim var. Bu xəstəliyin qaçılmaz ölümlə bitəcəyini 

anlayıram. Ölümün nə zaman gələcəyini isə bilmirəm. Ailəm üçün hər Ģeyi yerbəyer etmiĢəm. 

Hətta vəsiyyətnaməm də hazırdır. Ġstəmirəm ki, mən öləndən sonra iki oğlum və iki qızım 

arasında maddiyyat üstündə mübahisələr yaransın. 

Amma Azərbaycan üçün heç nəyi sona çatdıra bilmədim. Dostlarla görüĢüb tapĢırıqlarımı 

verdim. Artıq iĢlərdən çəkildiyimi, lakin hesabımda olan məğləğdən böyük bir hissəni fonda 

köçürəcəyimi bildirdim. Dostlarım çox bikeflədilər. Mənim xəstəliyim onların əhvalına da mənfi 

təsir göstərdi. Mən özüm hələ də depressiyadan çıxa bilmədiyim üçün onlara da kömək ola 

bilmədim. Kəndimizə qayıtmaq istəyərdim, amma kəndimiz ermənilərin əlindədir. Heç anamı da 

vəsiyyət etdiyi kimi kənddə basdıra bilmədik. Əmanət olaraq Bakıda dəfn etdik. Ġndi mən də 

oğul-uĢağa əmanət dəfn edilmək istədiyimi bildirəcəm. Kəndimiz tez-tez yuxularıma girir; 

Papravəndim, ġeyx Nigar ziyarətgahı, məbədlər, bir də mənim papuĢlarım... PapuĢlarımı yaman 

tez-tez görürəm yuxularımda... 

 

25 mart 2025-ci il 

Ağrılara tab gətirə bilmirəm. Ġndi dərman ĢüĢəmi əlimdə tutmuĢam. Bunu yazan kimi hamısını 

içib bu əzablardan birdəfəlik xilas olacam. Azərbaycan üçün isə iĢlərimiz yarımçıq qalıb. 

Azərbaycanı tam bütöv və gözəl görmək istəyirdim. Mənə qismət olmadı. Əziz nəvələrim, 

bunları oxuduğunuz zaman mən dünyada olmayacağam. Sizdən tək istəyim var. Dünyanın 

harasında olursunuz - olun, hansı peĢənin, ixtisasın və vəzifənin sahibi olmağınızdan asılı 

olmayaraq mütləq və mütləq Azərbaycan üçün yaĢayın, Azərbaycanın birləĢməsi uğrunda 

əlinizdən gələni əsirgəməyin! 

Mən intihar edirəm, bu ağrılar dözülməzdir. Amma əziz nəvəm, paramparça edilmiĢ 

Azərbaycanda ölmək, kəndimi son dəfə görə bilməmək və məni bu dünyada bütün Ģər və 

bəlalardan qoruyan ATAmın yanında dəfn edilməmək daha dözülməzdir. Mən bu dünyadan 

natamam köçürəm, ümidlərimi qırmayın, mənim kimi iĢləri baĢa çatdıra bilməsəniz də, heç 

olmasa, ölən günə qədər çalıĢın.  

Sizi sevirəm! 
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Orxan Bəkirov” 

 

Eleninin yanağı boyu gözlərindən yaĢ süzülürdü, 62 il öncə intihar edib ağrılarından xilas olan 

ulu babama ağlayırdı. Mən də kövrəlmiĢdim, onun baĢını sinəmə sıxıb öz göz yaĢlarımı 

gizlətdim. 

Elenim o qədər incə qəlbli və duyğusal bir qadın idi ki, bunu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. 

Kövrək Ģeir, həzin nəğmə, ağlayan uĢaq və hətta illər öncə əzab çəkmiĢ birinin intiharı da onu 

ağlada bilirdi. Bəlkə də bu qadın zəifliyi idi, amma ağlamaq Elenimi çox gözəl göstərirdi. Onun 

göz yaĢları mənim qəlbimi incitsə də sonradan onun həmin məsum üz ifadəsini xatırlayanda daha 

çox sevimli olduğunu anlayıram.  

Elenimin ağlamağı isə uzun sürməzdi. Qısa zaman ərzində özünü toplayır, hətta zarafat etməyə 

baĢlayırdı. Onu incidən hər nə varsa, unutmağı bacarırdı. Yeni səhifələri baĢlamaqda və həyatını 

yenidən qurmaq üçün özündə güc və iradə tapırdı. Bəzən ona heyran olurdum. Bəzən yox, mən 

ona həqiqətən də hər zaman heyran qalıram. Yəqin ki, biz min il öncə yaĢasaydıq, indi Nizami və 

Füzuli kimi ġərq Ģairləri Leyli ilə Məcnunu deyil, Mirasla Elenini vəsf edərdilər. Ona olan 

sevgim sonsuz, heyranlığım tükənməz idi. 

 

14 may 2087-ci il 

Biz Eleni ilə səfərə hazırlaĢırdıq. Poçt xidmətçisi gələndə mən evdə tək idim. Eleni oteldə qalan 

əĢyalarını toplamağa getmiĢdi. Mənim ünvanıma məktub var idi. 

Mən məktubu açanda bunun əslində mənə yox, Eleniyə gəldiyini təxmin etməmiĢdim, lakin ilk 

sətir bu məktubun mənə aid olmadığını bildirirdi: 

“Əzizim Riçard!” 

Eleni qarĢısında bu hərəkətim üçün hər zaman utanc hissi keçirsəm də maraq  mənə güc gəldi və 

mən bu məktubu sona qədər oxudum. 

“Bilirəm, indi sənə bu uzaq, sənin üçün olduqca uzaq, amma mənim üçün havası, torpağı və 

hətta tanımadığım adamları ilə doğma olan bu məmləkətdən yazacaqlarımı heç vaxt 

anlamayacaq və heç vaxt məni bağıĢlamayacaqsan. Həyatımda heç vaxt əlimə kağız və qələm 

alıb məktub yazmamıĢam, ancaq burda bildirdilər ki, elektron poçt vasitəsilə yazdığım məktub 

sənə çatana qədər hər iki ölkənin KəĢfiyyat və Mühafizə orqanları tərəfindən oxunacaq və 

mənim bu səmimi və sirli dünyam hər iki ölkədə faĢ olacaq. Onun üçün yazmaq istədiklərimi 

kağızda yazıb bağlama yerlərinə imza atacam ki, bunu yalnız və yalnız sən açasan”.  

Ah, mənim saf qəlbli amerikan Elenim, sən doğurdan inanırsan ki, bu məktub sərhədləri aĢıb 

Amerikaya, sənin ərinə çatacaq? Mənə indi aydın oldu ki, bu məktub niyə məndədir. 

“Göndərilən ünvan” yerində burada yeganə bildiyi ünvan mənim evim olduğu üçün Eleni bu evi 
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göstərmiĢdi və beləliklə də dövlətin göndəriĢə icazə vermədiyi məktub olaraq geri – mənim 

ünvanıma qayıtmıĢdı. Daha həvəslə, bunu etiraf etmək utandırıcı olsa da oxumağa davam etdim: 

“Öncə uĢaqlığımdan baĢlayacam. Mən çox xoĢbəx idim. Atam Azərbaycandan qaçmıĢ mühacir 

olsa da özünə yaxĢı iĢ tapmıĢdı. Amerika bizim üçün olduqca uğurlu sığınacaq idi, həm də atam 

üçün buralar bilmədiyi, tanımadğı yerlər deyildi. O, vaxtilə burda təhsil almıĢdı və keçmiĢ tələbə 

dostları ona yaxĢı iĢ tapmaqda və bizim ailəliklə inteqrasiya olumamızda müsbət rol 

oynamıĢdılar.  

Digər immiqrantların bəxti bizimki qədər gətirməmiĢdi. Amerika öz varlı qucağını digər 

qitələrdən gələnlər üçün olduqca geniĢ açmıĢdı, amma isti qucağını aça bilməmiĢdi. Dövlət 

rəsmiləri olduqca nəzakətli və qayğıkeĢ idilər. Lakin amerikanlar haqqında bunu demək olmazdı. 

Bizdən cəmisi bir neçə əsr öncə bu torpaqlara ayaq basanlar özlərini daha üstün tutur və 

büdcələrini bizimlə paylaĢdıqları üçün məmnun deyildilər. Mühacirlər də kompakt yaĢamağa 

meylli olduqları üçün bu tip problemlər sıx-sıx yaĢanırdı. Ġndi həmin dövrün filmləri bunları 

gözəl nümayiĢ etdirə bilmir, axı film həyata olduğu kimi ayna tutmağı heç vaxt bacarmayıb. 

Amma bizim ailəmiz amerikanların tam ortasında məskən salmıĢdı və gözəl amerikan 

ingiliscəmiz bizi bütün yad baxıĢlardan asanlıqla qoruyurdu. Ailəmin sadəcə, soyadında 

amerikanlar üçün bir qəribəlik var idi, onu da məhkəmə yolu ilə qısa zaman ərzində dəyiĢdirdik 

və özümüzü artıq tam bir amerikalı olaraq hiss etməyə baĢladıq.  

Mən evin tək qızı, kiçik Ģıltaq Elenisi idim. Əslində çox gözəl və maraqlı uĢaqlıq illərim olub. 

UĢaqlıq isə 14 il davam etdi, sonra mən bir günün içində böyüdüm. O vaxta qədər dərslərindəki 

müsbət qiymətlərlə ailəsini sevindirən bir qız idim. O vaxta qədər mən basketbol yarıĢlarında 

uğur qazanmıĢ və komandanın kapitanı olmuĢ bir yeniyetməydim. O vaxta qədər mən artıq 

dəfələrlə hekayə yarıĢlarında qalib gələn kiçik yazıçı idim. Bir sözlə UġAQ idim. O gün isə hər 

Ģey dəyiĢdi.  

Məktəblər tətilə bağlananda yarıĢlara hazırlaĢmaq üçün məĢq zalına gedirdim. Adətən, dostlarım 

da mənimlə olurdu. Lakin mən daha əzmli idim və həmiĢə baĢqalarından daha çox çalıĢırdım. 

Hamı yorulub duĢ kabinələrinə yönələndə mənə elə gəlirdi ki, məĢq elə indi baĢlayıb. MəĢqçimiz 

də mənim fiziki imkanlarıma heyranlıqla tamaĢa edirdi. Onun adını çəkməyəcəm, onu 

tapacağımdan çox qorxuram. 

Yenə tətil zamanı idi, həmiĢəkindən daha çox məĢq edirdim. Hamı yorulub zalı tərk etmiĢdi, o da 

– məĢqçimiz də və ya bəlkə mənə elə gəlirdi. Gözlərim qaralana qədər qaçdım, bu zalı neçənci 

dövrə vurmağım idi, bilmirəm, amma artıq taqətim qalmamıĢdı. Dizlərimdə titrəmə hiss edirdim. 

Dayandım, əyilib dizlərimi tutdum, sonra ağır addımlarla duĢ kabininə yollandım. Zalın 

tamamilə boĢ olduğunu düĢünürdüm, duĢ kabinlərindən də səs gəlmirdi. Alt paltarımı və uzun 
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ətəkli sarafanımı geyinib koridora doğru yönəldim. Bu anda məĢqçimizin səsi gəldi: “Sən hələ 

burdasan?” 

Sonradan anladım ki, o, mənim burda olduğumu yaxĢı bilirmiĢ. Sadəcə, piĢik kimi səssiz 

gizlənib mənim dəhlizə çıxmağımı gözləyirmiĢ. Lakin mən – o məsum uĢaq bunlardan xəbərsiz 

idi. 

Ona bu vaxta qədər məĢq etdiyimi, indi isə evə yollanmaq istədiyimi dedim. O susdu, mən 

sağollaĢdım və qapıya yönəldim, ancaq... 

Bilirsən, niyə qulaqlarıma toxunmağını heç vaxt istəməmiĢəm? Bilirsən? Yox! Bilmirsən! 

Çünki onun mənə ilk toxunuĢu qulaqlarımdan baĢladı. Arxada güclü qolları ilə özünə doğru sıxıb 

qulağımı öpdü və mən bundan sonra heç nə eĢitmədim. Orada nələrin baĢ verdiyini bilmirəm. 

Ġnan ki, xatırlaya bilmirəm. Bu, dəhĢətli ağrılar verir. Hər il martın 2-də bu ağrı mənim sinəmin 

sol tərəfində və sol qulağımda olur. Qulağıma metro səsinə bənzəyən uğultular və qıĢqırıqlar 

gəlir. Hər il mən bunu dəhĢətlər içərisində keçirirəm, sən isə artıq neçə ildir buna mart 

depressiyası deyirsən. 

Mən indi burada sənə yazmaq istəyirəm, açıq Ģəkildə təsvir etmək istəyirəm ki, o gün orada nə 

olmuĢdu. Lakin heç nə alınmır. Dəhlizdə yerdə uzanmıĢ vəziyyətdə həyatımın dəqiqələrini 

itirdim, heç vaxt xatırlaya bilməyəcəyim dəqiqələri. heç vaxt unuda bilməyəcəyim dəqiqələri... 

Bunun çox sadə bir adı vardı – zorlanmıĢdım. Mənim ata yurdumda, məmləkətimdə bu cəzasız 

ötüĢməyən, məhkəməsiz, səssiz, sadəcə, ailə fərdlərinin “ədalət məhkəməsinin qərarı” ilə həll  

olunan bir hadisə idi. Siz amerikanlılar üçünsə sadəcə, növbəti seks qalmaqalı. Hətta mən 

ictimaiyyətə bunun öz xoĢumla deyil, zorlama  olduğunu sübut etməli idim.  

Amma mən heç nə etmədim. Həyatıma davam etdim- məktəbə də, hekayə yarıĢlarına da, hətta 

basketbola da! Bu, mənim güclü olmağımdan irəli gəlmirdi. Yenidən o dəhlizdən keçmək, hər 

dəfə duĢ kabinindən çıxıb qapıya yönəlmək, yenə o iyrənc səsi eĢitmək mənim üçün xoĢ deyildi, 

lakin mən davam edirdim. Çünki mən ailəmlə, polislə, ictimaiyyətlə, miqrasiya komitəsi ilə və 

ən nəhayət, özümlə mücadilə aparacaq qədər güclü deyildim. Ona görə də hər gün zillətə 

dözmək mənə daha asan gəlirdi. DüĢünürdüm ki, hər Ģey zamanla unudulur. Ancaq 14 yaĢlı bir 

uĢaq hələ bilmirdi ki, bu yara diz yarası deyildi ki, tezliklə qaysaq bağlasın.  Hər dəfə bir kiĢinin 

qoynunda olarkən həmin günü xatırlayacaq və əzab çəkəcəkdim. Ġllərlə qadın ola 

bilməyəcəkdim. Heç insan da ola bilməyəcəkdim”. 

DəhĢət məni bürümüĢdü, heç cür inana bilmirdim ki, bunları mənim tanıdığım həyat eĢqi ilə dolu 

olan Eleni yazıb, həm də yaĢayıb. Ona yazığım gəlirdi, bir yandan da hiddətlənirdim. Əxlaqsız 

amerikan mədəniyyətində bundan artığını yaĢamaq imkansızdır. 

“Yəqin sənə bunları niyə indiyə qədər anlatmadığımı düĢünürsən. Mən sənə necə baĢa sala 

bilərdim ki, o hadisədən sonra mən bütün kiĢiləri məĢqçimlə müqayisə edirdim, hətta səni də! 
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Ondan daha güclü biri olacaqdı, ondan daha etibarlı, daha çox inandığım bir Ģəxs, o, məni daha 

bərk qucaqlamağı bacaracaqdı, daha kobud olacaqdı, heç vaxt məni dinləmədən, ancaq və ancaq 

özünün istədiyi kimi davranacaqdı. Yatağımı daha çox kiĢi ilə paylaĢır və daha çox müqayisələr 

edirdim. Bu, mənə əziyyət verirdi, hər il martı gözləmək, o günü birinin qollarında keçirmək və 

daha kobud birinə rast gəlmək  istəyirdim, amma nə fayda?! Siz kiĢilər bizim təxmin 

etdiyimizdən daha zərif məxluqlarsınız.  

Mən burda ilk dəfə sənə xəyanət etdim. Onun kimliyini deməyəcəm, sadəcə, sənə izah etmək 

istəyirəm ki, mən necə ram oldum. O, mənə arxadan yaxınlaĢdı və ilk olaraq qulağımdan öpdü. 

Eynilə məĢqçim kimi, eynilə onun kimi! Qorxudan titrəməyə baĢladım, müvazinətimi itirib ona 

söykəndim, o isə bunu ehtiras olaraq anladı və məni daha möhkəm qucaqladı. Sonra 

barmağımdakı üzüyü çıxardı. Mənim mat-məəttəl, sual dolu  baxıĢlarıma “belə daha rahatdır” 

deyə cavab verdi. “Bəs sən niyə çıxarmırsan?” deyə soruĢduğumda isə “biz kiĢilər üçün xəyanət 

etmək çox asandır, lakin paylaĢmaq haqqında düĢünmək belə istəmirik” dedi. Mən həyatımda 

ikinci dəfə hər Ģeyi kiĢinin istəyi ilə baĢ verən birgəlik yaĢadım və bu, məni qəribə olsa da 

xoĢbəxt etdi. Siz amerikan kiĢiləri bütün xırda detalları da qadınlarla razılaĢdırmağa meyllisiniz. 

Ancaq mən nəyahət ki, təslim olmaq istəyirdim. Ġlk dəfə bunu yaĢadığım kimi...” 

Mən dəhĢətə gəlirdim, əlimdə tutduğum kağız parçası mənim nə qədər bəsit düĢündüyümə bir 

sübut idi. Mən sadəcə, seviĢdiyimi düĢünmüĢdüm, o əsnada nə dediyimi və hərəkətlərimin heç 

bir xırdalığını xatırlamırdım. Elenim isə bütün olanları hadisə olaraq yaĢamıĢdı. Mənim 

unutduğum epizodlar onun həyatında anlamlı bir hadisə idi! 

“Mən yaĢadığım anların psixi təsirlərindən qurtulmağa çalıĢacaq qədər məntiqli olmuĢam. Hələ 

19 yaĢım vardı və mən psixiatra üz tutdum. Ona hər Ģeyi danıĢacaqdım, hər Ģeyi, danıĢdım da... 

YaxĢı ki, danıĢdım. Əvvəl mənə paranoya diaqnozu qoyduğunu və müalicəmin mütləq Ģəkildə 

xəstəxanada olmasının labüdlüyünü qeyd etdi. RazılaĢdım. Ailəm də mənim keçirdiyim 

böhrandan təngə gəlib xəstəxanada yatmağıma razılıq verdilər. Beləliklə, bəyaza bürünmüĢ 

xəstəxana palatasında həkimimin məni əlləĢdirdiyi ana qədər tab gətirə bildim. Bəyaza nifrət 

edirəm. Ona deyəndə ki, mən bu haqda ailəmə və polisə məlumat verəcəm, cavab sadə idi: 

“Paranoya xəstəsinə kim inanar?”. 

O haqqlı idi, çox haqqlı idi. Bu həqiqət mənim həyatımı büsbütün dəyiĢdirdi. Mən anladım ki, 

insanları inandıra bilmək üçün sağlam görünmək və heç kimdən fərqlənməmək lazımdır. 

Monoton həyat yaĢamaq mənim yeganə xilas yolum idi. Ailəmi çağırdım və özümü çox yaxĢı 

hiss etdiyimi bildirib xəstəxanadan ayrıldım. 

Beləliklə, mənim stabil həyatım baĢladı. Dərslər, uğurlar, sevgililər, diplomlar, sonra sən, evlilik, 

karyera, elmi iĢim... və uĢaq istəməməyim. 
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Bunu sənə heç vaxt izah edə bilməyəcəkdim. Mənə elə gəlirdi ki, oturub söhbət etsək, sən məni 

dinləməyəcəksən, sözümü kəsəcəksən, olanları, yaĢantılarımı və hisslərimi heç vaxt sona qədər 

dinləyib anlamayacaqsan. Amma indi bu məktubu sona qədər oxuyacağından əminəm. Biz 

sevdiyimiz insanı yalnız itirdiyimizə əmin olduqdan sonra səbəblər və buna aparan yollar 

haqqında düĢünürük. O zamana qədər isə dərdləĢmək kimi bir adətimiz olmur. Ġndi sənə 

yazacağım hadisənin nəticəsi mənim uĢaq istəməməyimin izahıdır. 

Isti yay günü idi, anlamıĢdım ki, hamiləyəm. Ona nifrət edirdim, məĢqçimdən daha çox, 

içimdəkinə qəzəbim tutmuĢdu. Ona hər səhər mədəmi bulandırdığı, məni iĢtahdan küsdürdüyü 

üçün deyil, sadəcə və sadəcə, var olduğu üçün nifrət edirdim. Boğulurdum, qarnımı yumruqlayır, 

içimdəki varlığı məhv etmək istəyirdim, amma heç cür alınmırdı. Nəhayət, bir yolla evində gizli 

Ģəkildə abort edən bir mamaçanın ünvanını tapdım. Mükafatlardan və xərcliklərdən topladığım 

pulları ona verib abort etdirdim. Abort masasına uzananda az sonra yüngülləĢəcəyimi və mənə 

alçaldıldığımı hər ürəkbulanma ilə xatırladan bir nəsnədən xilas olacağımı düĢünürdüm. O an 

necə də rahat idim! KeyləĢdiricinin təsirindən huĢumu itirdim. 

Ayılanda nə qədər zamanın keçdiyini bilmirdim. Ləhcəsindən miqrant olduğu anlaĢılan mamaça 

“hər Ģey qaydasındadır” dedi və gülümsədi. Bədənimdə gizilti vardı, amma ayağa qalxmalı və 

evə getməli idim. Kimsə anlamadan bu anı da yaĢayıb bitirməli idim.  

Mamaçanın immiqrant olan iki xanım köməkçisinin yardımı ilə geyindim, verdikləri həbləri 

qəbul etdim. Artıq çox rahat Ģəkildə ayaq üstə dayana bilirdim. Qapıya doğru yönəldim və o 

anda gözüm bəyaz zibil qutusuna sataĢdı. Bəyaza nifrət edirəm. Zibil qutusunun içində kiçik 

adam hissəcikləri var idi. Bapbalaca baĢ, kəsilmiĢ qollar və ayaqlar və ikiyə bölünmüĢ gövdə. Əl 

boyda varlıq qan içində idi, amma bütün orqanlarını görə və ayıra bilirdim. Dırnaqları-filan yox 

idi, lakin üzü, xatirimdən heç vaxt silinməyəcək üzü var idi. Ġlahi! Bu, dəhĢətli idi! Mən balamı 

ilk dəfə görürdüm, ilk dəfə! Özü də tikə-tikə edilmiĢ vəziyyətdə. O gün özümə and verdim, and 

verdim ki, heç vaxt ana olmayacam, hamilə qalmayacam. Çünki, bu tikələrə parçalanmıĢ məsum 

körpəm doğulacaq heç bir körpənin yanında günahkar deyildi... 

Mən o səhnəni unutmayacağımı bilirəm, bir də hamilə qalmayacağımı da. Sənə isə həm yaxĢı 

həyat yoldaĢı olacaq qadın, həm də uĢaq lazımdır. Mən nə qadın kimi sənin olmağı bacardım, nə 

də sənə uĢaq doğacaq ana kimi bir arzunu reallaĢdıra bildim. XahiĢ edirəm, bir daha mənə bu 

əzabları yaĢatma. Bir daha məndən hesab soruĢma. Unut məni, sadəcə UNUT!!! 

Eleni Melli” 

Məktub sona çatanda ayaq üstə dayana bilmirdim, dizlərim üstündə yerə çökdüm. Bildiyim tək 

bir Ģey var idi - mən bir daha heç vaxt Elenini əzab çəkməyə qoymayacaqdım. Onun sirli 

dünyasını kəĢf etmiĢdim, o, dünyanın ən saf və təmiz insanı idi. O, günahsız idi, qurban idi, mən 

isə xilaskar ola bilərdim. Qorxduğum baĢıma gəlib, qırx yaĢımda həyatımın sevgisini tapmıĢam, 
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bir daha onu əlimdən buraxmaram. Qoy bütün dünya mənə ağılsız desin, axmaq olduğumu zənn 

etsinlər, lakin Elenimin o incə qəlbinin bir daha incidilməsinə yol verməyəcəm. Ġnandığım 

Allahım bu yaĢda belə mənim qarĢıma SEVGĠ çıxarmıĢdı, bu məsum və ağıllı qadını mənim 

üçün yollamıĢdı. O, mənim olacaq, mən də onu həyatımın sonuna qədər qoruyacam və sevəcəm. 

Allah özü bu yolda mənə kömək edəcək. Ona inanıram! 

Eleni oteldən çamadanlarını toplayıb qayıdanda məndəki dəyiĢikliyi hiss etdi, nə baĢ verdiyini 

soruĢdu. Lakin mən ona heç nə deyə bilmədim. Ona aid olan məktubu icazəsiz oxuduğum üçün 

xəcalət çəkirdim. - Ölkəmdən və sevimli Ģəhərim Gəncədən ayrılmağın kədərini hiss edirəm,- 

dedim. Deyəsən inandıra bilmiĢdim. 

Sonra Elenimlə axĢam Ġndia-Space-a getdik, NakĢərlə vidalaĢmağa. O, bizim gediĢimizdən çox 

kədərlənirdi, Gəncədə onun ən yaxın dostu mən idim. Lakin bizim Eleni ilə xoĢbəxtliyimiz onu 

da sevindirirdi. Mənim qarabuğdayı gözəlim NakĢərin də bizə xoĢ xəbəri var idi. O, bizə 

həyatına daxil olan ağ atlı Ģahzadəsinin müjdəsini verdi. Gözəl xəbər idi, NakĢərimin sevincinə 

Ģərik çıxdıq. Ona söz verdim ki, harada olursa- olum mütləq onunla yazıĢacam və onu xəbərsiz 

qoymayacam.  

Anam bütün dostlarım kimi mənim Eleni ilə münasibətlərimə qarıĢmasa da Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyasına köçmək fikrimi təqdir etmirdi. O, bunu dəlilik, romantizm adlandırırdı. Mənim 

üçün isə bu ömürlük səfər sadəcə, sevginin çarəsiz yolu idi... 

 

15 may 2087-ci il 

Eleni qarĢısında özümü dəhĢətli dərəcədə günahkar hiss edirdim. Onun gizlinini, mənə aid 

olmayan bir məktubu icazəsiz açıb oxumuĢdum. Bunu utanaraq və xəcalət hissi çəkərək ona 

danıĢdım. Əvvəlcə bir anlıq duruxdu, düĢündü, daha sonra isə o kiçik bəyaz əlləri ilə yanağımı 

oxĢadı. - Əminəm ki, bilərəkdən açmamısan, - dedi və məni öpdü. 

Ah, mənim zərif Elenim! Sən necə də gözəl və ağıllısan!  

Eleni hətta sonra etiraf etdi ki, məktubun Riçarda – onun ərinə çatmasını heç istəmirmiĢ, 

yolladıqdan sonra əməlli-baĢlı peĢmançılıq hissi keçirirmiĢ. Məktubun geri qayıtmasından 

məmnun idi və boĢanma qərarını daha qəddarca bildirmək qərarına gəlmiĢdi. DüĢünürdü ki, 

Riçard ona nifrət etsə, daha yaxĢı olar, daha tez unudular. Mənim zərif Elenim özündən daha çox 

baĢqalarını düĢünür və qayğısına qalırdı. Mən onu heç vaxt tək qoymayacam, onu sevirəm, çox 

sevirəm! 

Eleni ilə kitabxanada Azərbaycan türkcəsində danıĢdığımız üçün Arxiv Ġdarəsi bizi iki dəfə 

cərimələdi. Bu, ikimizin də kefini pozmuĢdu. Eleni təklif etdi ki, Amerika Demokratik 

Ġmperiyasına köçüb elmi iĢimizə orada davam edək. Lakin mən qəti Ģəkildə bu fikrin əleyhinə 
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çıxdım. Amerika mənim yaĢayacağım son ölkə olacaqdı! Mən bu imperiyaya, onun qurucularına 

və Eleni istisna olmaqla, oraya köç etmiĢ həmvətənlərimə də nifrət edirdim. 

Sonra biz Osmanlıda türkcəmizi rahat Ģəkildə istifadə edə biləcəyimizi düĢündük. Eleni də, mən 

də heç vaxt Osmanlıda olmamıĢdıq. Ġkimizin də ortaq qərarı ilə Osmanlı Ġslam Ġmperoyasına 

köçüb həyatımızın sonuna qədər orada yaĢamağı qərara aldıq. Bu addımı atmaqla  hər ikimiz 

keçmiĢimizdən birlikdə xilas olacaq və yeni gələcək quracaqdıq. 

Eleni bunu Amerikada yaĢayan Riçarda, artıq boĢanmaq üzrə olduğu ərinə mesajla xəbər verdi. 

 

“Əzizim Riçard, sən bu məktubu oxuduğun zaman mənə hətta nifrət edəcəksən, buna əminəm. 

Amma yenə də izahat verməyə ehtiyac duydum. Mən öz həmvətənimə, Azərbaycan türkünə aĢiq 

oldum. Onunla birlikdə Osmanlı Ġslam Ġmperiyasına – Bakıya yaĢamağa gedirik. Həyatımızın 

sonunu öz türkcəmizi rahat Ģəkildə istifadə edə biləcəyimiz bir diyarda keçirmək istəyirik. Mən 

bu torpağın bir parçasıyam və artıq buralardan ayrıla bilmirəm. Babalarımın yaĢadığı torpaqlarda 

yaĢamaq və burada da yaĢa dolmaq istəyirəm. 

Səninlə isə heç nə heç vaxt tam olmayıb, bunu özün də hiss edir və dəfələrlə mənə deyirdin. 

Sevgisiz ailənin davam etdirilməsi özümüzə əzab verməkdən baĢqa heç nəyə yaramır. Artıq 

boĢanma ərizəmi elektron variantda dövlət orqanlarına yollamıĢam. Məni bağıĢlaya 

bilməyəcəyini anlasam da bir daha sənə verdiyim bu mənəvi əzablara görə üzr istəyirəm. 

Dərin hörmətlə, Eleni” 

 

Mən qısqanc baxıĢlarla telefonun ekranına boylanırdım,yazılanları çox rahat oxuya bilirdim. 

Lakin elə bilirdim ki, Eleni bunu hiss etmir. Eleni küskün nəzərlə məni utandırdı, anlamıĢdı. 

Özümə haqq qazandırırdım: 

- Nə yazırsan axı? Öldüm maraqdan. 

- BoĢ ver. Bitdi, vəssalam. Xırdalıqlarla maraqlanmasan da olar. 

Eleninin səsi titrədi, telefonunu cibinə qoydu, çamadanının qulpundan tutub sürüməyə baĢladı. 

Mən onun qolunu arxadan tutub saxladım: 

- PeĢmansan? 

- Axmaq-axmaq danıĢma. Bu haqda danıĢmaq istəmirəm. KeçmiĢ hər zaman keçmiĢdir. Ġndi isə 

gedək. 

Eleninin saçlarını tumarladım, qızın gözlərində “sənə etibar edirəm” ifadəsi vardı. Bu, mənim 

ürəyimə sərinlik və məsuliyyət gətirdi. Çamadanların qulpundan tutub qaldırdı, birlikdə Sərhəd 

Xidmət bölümünə doğru addımlamağa baĢladıq. Mənim boĢanma qərarım artıq hazır idi, lakin 

Eleni hələ də vicdan əzabı çəkirdi. Ona görə də ərini bundan indi xəbərdar edirdi. Riçard isə 

dayanmadan zəng edir və mesajlar göndərirdi. Ona elə gəlirdi ki, Eleni bizim ölkəmizdə 
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təhlükədədir və onu sakitləĢdirmək üçün mənim varlığımı özündən uydurub. Onu inandırmaq 

asan olmadı, lakin sonunda Riçard da anladı ki, Eleni həqiqətən də onu sevmir və ayrılmaq fikri 

onun özünə məxsusdur. 

Düzünü desəm, Riçardın halına acıyırdım, heç vaxt tərk edilməmiĢdim, tam əksinə, həmiĢə tərk 

edən tərəf mən olmuĢdum. Amma yenə də özümü onun yerinə qoyub onu anlamağa çalıĢırdım. 

Anlamaq isə yetərli deyil, mən və Eleni bir-birimizi sevirik. Tezliklə Ġstanbula, oradan da Bakıya 

uçacağıq. Ġkimiz də özümüzdən qaçırdıq, bizi heç kimin tanımadığı və heç kimin bizə müdaxilə 

etməyəcəyi yerə gedirdik. 

 

16 may 2087-ci il 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının BaĢ Paytaxtı Ġstanbulda bir gün qaldıq. Ġmperatorluğun paytaxtında 

sadəcə, turist kimi gəzintiyə çıxdıq və yorğun-arğın otelə qayıtdıq. Rəsmi nikahımız olmadığı 

üçün oteldə bizi eyni otaqda gecələməyə qoymadılar. Təbii ki, gecəyarısı gizlicə Eleninin 

otağına getdim, onsuz bir dəqiqə də qala bilmirdim. Səhər tezdən isə yenə də gizlicə öz otağıma 

qayıtdım. Səhər yeməyindən dərhal sonra isə təyyarə ilə Bakıya yola düĢdük. Bakı Ģəhərində 

yaĢamaq düĢüncəsi məni xəyallar aləminə aparırdı. Ulu babamın gündəliyində adı çəkilən yerləri 

axtarıb tapacaq və onun keçirdiyi hissləri anlamağa çalıĢacaqdım. Eleni də mənim qədər həvəsli 

idi. Axı Bakı onun da ailəsinin bir zamanlar yaĢadığı Ģəhər olub. 

 

Bakı Ģəhərində ilk getdiyimiz yer Qız Qalası oldu. Eleni Ģıltaqcasına Qalanın ən üst 

mərtəbəsində atılıb düĢür, qolları ilə havanı qucaqlayırdı. Onun bu uĢaq halı mənim da xoĢuma 

gəlmiĢdi. Bakı ikimizi də dəyiĢdirmiĢdi. Qalanın üstündən həm dəniz, həm ĠçəriĢəhər, həm də 

dənizin arxasından boylanan göydələnlər açıq -aydın görünürdü. ġəhər qaynar qazan təki 

qaynayırdı. Bu canlanma ikimizin də əhvalını yaxĢılığa doğru dəyiĢmiĢdi. Eleninin Ģıltaqlıqlarına 

xoĢ gülümsəmə ilə tamaĢa edirdim və bütün bunların bitməsini istəmirdim. Arxadan qıza 

yaxınlaĢdım, sol qolum ilə onu özümə tərəf sıxdım, sağ əlim saçlarını qarıĢdırmağa baĢladı: 

- Əzizim, universiteti neyləyəcəksən? Elmi iĢin də yarımçıq qaldı. 

- Bilirsənmi, mən artıq qayıtmaq istəmirəm. Elmi iĢimi də, universitetimi də burdan online 

vasitəsilə bitirəcəm. Bəs sən? Ġstəyirsənsə, Çin Ġmperiyasına – Gəncəyə qayıdıb sənin iĢlərini 

birlikdə tamamlayarıq. 

- Mən isə bakalvr təhsilimlə yetinəcəm. Burda da müəllim iĢləyərəm. Elmi iĢə marağım 

qalmadı. Babam kimi gündəlik yazacam, əslində elə yazıram. Sənə deməmiĢdim. Mən də nəvəm 

üçün yazıram, nəvəmiz üçün. 

Eleni mənim qucağıma sığındı, zarafatyana boğurmuĢ kimi boğazımdan yapıĢdı: 
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- Ey, sənin gündəliyində məndən baĢqa xanım adı var? - Sonra bir anlıq real həyata qayıtdı. - 

Mən də gicləyirəm, elə bil mənə qədər heç evli olmamısan. 

- Günü bu gün hamısının adlarını siləcəm, ay dəli, gündəliyimdə bu günün siyasi tarixini 

yazmıĢam, sənin adını isə pasportuma yazmağı düĢünürəm, mənimlə evlənərsən? –Özüm də qəfil 

etdiyim təklifə necə cavab alacağımı intizarla gözləyirdim. 

- Bir Ģərtlə, Bakıda evlənəcəyik! 

- Harda olursa -olsun, təki sən istə. 

Onu qucaqlayıb öpdüm.  

Qalanın üst mərtəbəsində gəziĢən turistlər qınaq dolu nəzərlərlə öpüĢən iki gəncə baxırdılar... 

Buralarda ictimai münasibətlər zəminində heç nə heç vaxt dəyiĢməyəcəkdi. Əsrlər keçsə də 

ictimai yerdə öpüĢənlərə, rahat Ģəkildə ürəyi istəyəni geyinənlərə, bakirə olmadan evlənənlərə və 

toya qədər qaĢlarını alanlara qarĢı ictimai qınaq davam edəcəkdi. 

Qaladan endikdən sonra Ģəhəri gəzməyə davam etdik. Dənizin ortasında korifey bəstəkar-

müğənni Üzeyir Mehdizadəyə həsr edilmiĢ musiqili rəngli fəvvarəyə baxdıq. Piyada dəniz 

sahilində bir xeyli gəzdikdən sonra möhkəm acdığımızı hiss etdik. ĠçəriĢəhərdə turistlərlə 

qaynaĢan bir restoran tapdıq və birlikdə nahar etdik. Ġndi isə çox əyləncəli və maraqlı keçən 

günümüzü oteldə baĢa vururuq. Bir azdan gündəliyimi bağlayıb onun yanına gedəcəm. Əlbəttə 

ki, gizlicə. Nəzarətçilər bizim birlikdə gecələdiyimizi anlasalar və bunu sübuta yetirsələr, “zina” 

günahının cəzaları ilə üzləĢə bilərik. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır.  

 

18 may 2087-ci il. 

Bu gün Elenim ilə Bakıya ulu babamın gözüylə baxdıq. Öncədən planlaĢdırdığımız kimi ulu 

babamın gündəliyində qeyd olunan 17 noyabr 1988-ci il tarixli yürüĢü təkrarlayacaqdıq. Bu günü 

seçməyimizin xüsusi önəmi var idi. Çünki bu gün hər üç Ġmperiyanın tarixində fərqli ada malik 

idi. Çində buna “Ġlk nankorlar üsyanı”, Osmanlıda “Azadlığa ilk addım”, Amerikada isə “Milli 

dirçəliĢ günü” deyirlər. Adı nə olursa - olsun, tarixə düĢən və ailəmin fərdinin iĢtirak etdiyi 

günün baĢlanğıc və son nöqtələrini 99 il sonra yenidən birləĢdirəcəkdik.  

O illərdə Lenin meydanı adlanan yeri tapmaqda bizə elektron xəritəmiz kömək etdi. Həmin 

xəritədən aldığımız digər məlumatlara görə Lenin meydanı daha sonra Azadlıq meydanı 

adlandırılıb. Böyük Xaos Dövründə Bakı Ģəhərində ən qanlı səhnələrə və VətəndaĢ müharibəsinə 

Ģahid olan bu tarixi yeri uzun illər Qanlı Meydan da adlandırıblar. Üçüncü Dünya 

Müharibəsindən sonra Osmanlı Ġslam Ġmperiyası Bakı Ģəhərinin bu yerində ən böyük yaĢıl Ġslam 

bayrağını ucaldır. Həmin gündən də buranın adı rəsmən YaĢıl Meydan adlandırılıb.  

Biz isə Eleni ilə yürüĢümüzə ulu babamın yazdığı yerdən – Elmlər Akademiyasının yanından, 

universitetin yataqxanasından baĢlamalı idik. Elmlər Akademiyasını tapmaq çətin olmadı. 
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ġəhərin yüksək yerində yaĢıl parkların içərisində yerləĢən bu elm ocağı öz ətrafında ona bağlı 

olan bir neçə elmi-layihə və araĢdırma institutunu birləĢdirir. Amma ulu babamın təhsil aldığı 

universitet artıq burada deyil. Bakı Ģəhərində əhali sıxlığını azaltmaq üçün hələ 40-50 il bundan 

öncə böyük köçürülmə layihəsi həyata keçirilmiĢ və bütün universitetlər Bakı Ģəhərinə yaxın 

məsafədə yerləĢən Xırdalan Ģəhərinə köçürülmüĢdür. Ulu babamın universitetinin yerində isə 

Ġslam AraĢdırma və Osmanlı tarixi institutları yerləĢir. Yataqxanaların yerində isə yüksək 

mərtəbəli yaĢayıĢ massivi  salınmıĢdır. Elmlər Akademiyasının həndəvərindəki parkda bir az 

istirahət edib Elenimlə YaĢıl Meydana doğru yürüməyə baĢladıq.  

Bu Ģəhərdə diqqətimizi çəkən digər bir məqam da əhalinin Ġstanbul ləhcəsində danıĢması idi. 

Yerli Azərbaycan türklərinin dili bu dillə  yaxın qohum olsa da ziyalı və zadəgan təbəqə Ġstanbul 

ləhcəsində danıĢmağa və təhsil almağa üstünlük verirdi. Necə ki, bizim Ġmperiyamızda rus və çin 

dilləri təhsilli insanların əsas ünsiyyət formasına çevrilmiĢdi. 

Elenim ilə yolu yarılamıĢdıq ki, qəflətən hər tərəfdən Əzan səsi ucaldı. Biz ikimiz də eyni anda 

dayandıq. Mən həyatımda ilk dəfə idi ki, əzan səsi eĢidirdim. Eleni isə Bostonda məsciddən əzan 

səsi çox eĢitmiĢdi, lakin eyni anda ətrafdakı yüzlərlə məsciddən gələn səslərin ahəngi ikimizi də 

təsirləndirmiĢdi.  

Əzan səsini dinləyib yolumuza davam etdik və bu yolun sonunda YaĢıl Meydanın möhtəĢəm və 

əzəmətli görüntüsü qarĢısında ikimiz də yorğunluğumuzu unutduq. Çox sakit və hüzur verən bu 

meydana baxdıqca heç inanmaq olmurdu ki, bu torpaqların ən maraqlı və keĢməkeĢli tarixi bu 

sükunətli yerlərdə yazılıb. Küləyin təsir gücündən YaĢıl böyük bayraq meydanın ortasında 

dalğalandıqca ürəyim də yaĢıl yarpaq kimi titrəyirdi. Eleni məni qucaqladı və onun da ürəyinin 

çırpıntısını hiss etdim. Eleni baĢını qaldırıb gözlərimin içinə baxdı və titrək səslə dedi: 

-Mirascan, mənim babamı Böyük Xaos Dövründə bu meydanda qətlə yetiriblər.  

Mən indi anlayırdım ki, niyə Elenimin ürəyi bu qədər çırpınırdı.  

Mən indi anlayırdım ki, Elenim niyə ağlayır.  

Mən indi anlayırdim ki, Allah Elenimlə məni – iki eyni taleli, amma fərqli sonluğu olan ailələrin 

övladlarını niyə qarĢılaĢdırıb. Onu yenidən qucaqlayıb alnından öpdüm.  

Bakı təkcə ulu babamı tanımaq üçün deyil, eyni zamanda Elenimin ailəsinin Amerikaya köçmə 

səbəbini  anlamağım üçün də mənə kömək edəcəkdi. Bunu isə mən bu gün YaĢıl Meydanda baĢa 

düĢdüm. O meydanda ki, ulu babam onu Lenin meydanı, babam Azadlıq meydanı, Eleninin atası 

Qanlı meydan, bizə turistik xidmət göstərən elektron xəritə isə YaĢıl Meydan adlandırırdı... 

 

24 oktyabr 2087-ci il 

Mən bu sətirləri Osmanlı Ġslam Ġmperiyası Ali Divanının Saxlanma Dairəsindən – yəni 

həbsxanadan yazıram. Gündəliyə qaldığım yerdən bu günə qədər olan hadisələri yazacam. Bir də 
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bu gündəliyə baĢladıqdan sonra baĢ vermiĢ, lakin yazmadığım hadisələri əlavə edəcəyəm. Artıq 

heç nəyi gizlətməyin mənası yoxdur. 

Osmanlı Ġslam Ġmperiyası, onun baĢ paytaxtı Ġstanbul və sonra səfər etdiyimiz Bakı Ģəhəri bizi 

valeh edirdi. Ġki gün ancaq gəzdik, bolluca Ģəkil çəkdirdik. Mən bu arada öz vətənimdən aldığım 

tapĢırıqları da yerinə yetirirdim. Artıq hər Ģeyi etiraf etdiyim üçün gündəliyimdə də yaza bilərəm.  

Eleniyə Osmanlı Ġslam Ġmperiyasına – Bakı Ģəhərinə gəlməyi və burada yaĢamağı mən təklif 

etmiĢdim. Onunla ilk tanıĢlıq günlərimizdən biri idi. Atamın köhnə iĢ yoldaĢlarından olan 

Dərgah Qulamoviç bizim evə gəldi. Mənə Eleni ilə bağlı suallar verirdi. Dərgah milliyətcə 

ləzgidir. Onun da ailəsi Üçüncü Dünya Müharibəsi zamanı daim Rusiya – Çin tərəfdə döyüĢmüĢ 

və müharibədən dərhal sonra həm Dərgah Qulamoviç, həm də onun böyük qardaĢı Duman 

Qulamoviç Təhlükəsizlik Xidmətində iĢə baĢlamıĢdılar. Hər ikisi öz iĢini mükəmməl bilən və 

vətənə sadiq, sədaqətdə əvəzolunmaz kadrlar idi. Atam da onları sevir və daim onlarla dostluq 

edərdi. Bu gün isə onlar mənimlə iĢləmək istədiklərini bildirdilər.  

Mən öncə Eleni haqqında onlara məlumat toplamalı idim. Onu Çin Xalq Ġmperiyasının sərhədləri 

daxilində hansı məqsədlərlə qaldığını və əsl niyyətini öyrənnməli idim. Mən böyük 

məmnuniyyətlə iĢə baĢladım.  

Qısa zaman ərzində anladım ki, Eleni olduqca saf niyyətlə Gəncəyə gəlib. Onun haqqında 

bildiyim hər Ģeyi Qulamoviç qardaĢlarına anlatdım. Ancaq yenə də söz verdim ki, bildiyim hər 

hansı maraqlı yenilik olarsa, mütləq onlara xəbər edəcəyəm. Eleniyə olan sevgim Vətənim 

qarĢısında olan borclarıma üstün gələ bilməzdi! 

Bu ilin aprel ayında isə mənim üçün bir sürpriz oldu. Qulamoviç qardaĢları bildirdilər ki, Çin 

Xalq Ġmperiyasının Təhlükəsizlik Xidməti mənimlə əməkdaĢlıq etmək istəyir. Sevincimin həddi-

hüdüdü yox idi. Gecə saat 3-də Xidmətin qeyri- rəsmi binasına getdik. Orada bizi atamın keçmiĢ 

iĢ yoldaĢları qarĢıladılar. Hamısını üzdən tanıyırdım, onları evimizdə çox  görmüĢdüm. 

Səhərə qədər müzakirələr aparıldı və mən tapĢırıqlarımı aldım. TapĢırıqlar ilk baxıĢda mənə 

olduqca sadə görünmüĢdü, tək çətin olacaq məqam Elenini mənimlə birlikdə Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyasına və Bakıya aparmaq olacaqdı. TapĢırığın məğzi isə beləydi. 

Çin Xalq Ġmperiyası Azərbaycanın itirdiyi torpaqlarını özünə qaytarmaq və öz imperiyası 

sərhədləri daxilində yenidən birləĢdirmək üçün iki etaplı iĢ aparacaqdı. Ġlk iĢ KeçmiĢ Azərbaycan 

Respublikasının birləĢdirilməsi, ikinci iĢ isə KeçmiĢ ġimali və Cənubi Azərbaycan torpaqlarını 

birləĢdirib Çin Xalq Ġmperiyasına qatmaq idi. KeçmiĢ Azərbaycan torpaqlarının birləĢdirilməsi 

ulu babamın da, mənim də ən böyük arzularımdan biri idi. Eyni zamanda mən bu torpağın 

insanlarının Çin Xalq Ġmperiyası daxilində daha gözəl və firavan yaĢayacağına inanıram. 

Mənim vəzifəm sadə idi. Bakıda yaĢamalı, normal ailə həyatı sürməli idim. Bu əsnada isə yerli 

camaatla ünsiyyət quracaqdım. Osmanlı ideologiyasında olan boĢluqları kəĢf edib bu haqda Çin 
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Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumatlar ötürməli idim. Eləcə də burada yaĢayan həmyerlilərimin nə 

kimi çətinliklərinin olduğunu və Ġmperatorluqdan Ģikayətlərini öyrənib informasiya toplamalı 

idim. Çin Xalq Ġmperiyası mənim və mənim kimi digər əməkdaĢlarının informasiyaları əsasında 

quracaqları təbliğat və yürüdəcəkləri siyasət nəticəsində siyasi xəritənin yenidən çəkilməsinə nail 

olmalı idilər. Bu, mənim üçün müqəddəs vəzifə idi. Hesab edirdim ki, tarixə xidmət etməklə 

bütün nəslimin və Elenimin rəğbətini qazanacam. 

Elenini Bakıda yaĢamaq üçün yola gətirmək mənim üçün çox asan oldu. Ġstanbula və Bakıya 

heyran qalan Eleni özünü yeniliklər içərisində olduqca xoĢbəxt hiss edirdi. Lakin məni Osmanlı 

Ġslam Ġmperiyasının Təhlükəsizlik Xidməti faĢ edə bildi.  

Biz oteldə istirahət edirdik. Ev axtarmağa baĢlamıĢdıq və səhərdən kirayə üçün təklif edilən 4 

mənzildə olmuĢduq. Seçim etmək mənim üçün olduqca çətin idi. Mən bu iĢi Eleninin öhdəsinə 

buraxmıĢdım. Nahardan sonra isə evlənmək üçün rəsmi müraciət edəcəkdik. Bizə burada hüquq 

məsləhətçisi bildirdi ki, Ġmperiya daxilində vətəndaĢlar evlənmək üçün elektron forma doldura 

bilərlər. Lakin tərəflərdən biri əcnəbi olarsa, o zaman mütləq Bələdiyyənin Nikah Ġdarəsinə 

getmək lazım gələcək. 

Nahardan sonra bələdiyyəyə getdik. Nikah Ġdarəsi çox gözəl bəzədilmiĢ güllü-çiçəkli bir 

baxçanın içərisində yerləĢirdi. Əcnəbi vətəndaĢların nikahı ilə məĢğul olan məmurun otağına 

girdiyimizdə o Qurani-Kərimin cırılmıĢ səhifəsini yapıĢdırmaqla məĢğul idi. Oxunmaqdan 

səhifələri üzülmüĢ və yırtılmıĢ Quranı ilk dəfə idi görürdüm. Nikah məmuruna sənədlərimizi 

təqdim edəndə o mat-məəttəl bizə baxdı. Bildirdi ki, iĢ həyatında ilk dəfədir Amerika və Çin 

Ġmperiyalarından olan iki gənci evləndirəcək. Özü də Osmanlı Ġslam Ġmperiyasında. Bizim Ġslam 

qanunlarına görə evlənəcəyimizi və bunun üçün iki kiĢi və əgər iki kiĢi yoxdursa, bir kiĢi, iki 

qadın Ģahidə ehtiyacımız olduğunu bildirdi. Nikahı isə iki gün sonra kəsəcəyini dedi. 

Təbii ki, Eleni niyə kiĢi cinsindən Ģahid lazım olduğunu və niyə kiĢi olmadığı zaman yerinə iki 

qadın Ģahidin vacibliyini soruĢdu, mən onu dümsüklədim və him-cimlə baĢa saldım ki, ona bu 

haqda çıxanda məlumat verəcəm. Verdiyim məlumat isə Eleninin məntiqinə heç cür sığmadı. 

Qadın feminizmi Ġslam qanunlarını qəbul etməkdə aciz idi.  

Biz yol boyu Ġslam qanunları və Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı haqqında müzakirələr apardıq. 

Eleni Amerikada doğulub böyüsə də xristian deyildi. Heç bir dinə və kitaba inanmırdı. Sadəcə, 

Yaradanın varlığına inanan deist idi. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında bütün xristianların bildiyi 

qədər bilirdi: onun çoxarvadlı olmasını, müharibələr edib qan tökməsini və s. bu kimi xristianlar 

və ateistlər tərəfindən əks -təbliğatda istifadə olunan detalları. Məlumatsızlıq və inamsızlıq onun 

bütün hüceyrələrinə hopmuĢdu. Amma mən o zaman Nikah Ġdarəsindən otelə qədər olan yolu 

gələrkən içimdə anlaĢılmaz bir inam vardı ki, gün gələcək, mənim Elenim Allaha və onun son 

peyğəmbərinə inanacaq. 
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O axĢam otelə qayıdanda foyedə bizi mülki geyimli iki nəfər qarĢıladı. Onlar mənə sənədlərini 

göstərdilər, ikisi də Osmanlı Ġslam Ġmperiyasının Xüsusi Xidmət Ġdarəsinin yüksək vəzifəli 

məmurları idi. Eleni təəccüblə nə baĢ verdiyini soruĢurdu, mənə isə hər Ģey aydın idi. Bu səhər 

ötürdüyüm diaqram-elektron informasiyalar faĢ edilmiĢdi. Dördüncü addımımda artıq səhvə yol 

vermiĢdim. Atam hər zaman deyərdi ki, bilərəkdən sevmədiyim qadınla evlənmiĢəm. Ġnsan 

sevdiyi qadınla ancaq məiĢət səviyyəsində xoĢbəxt ola bilər. Karyera qurmaq üçün isə 

duyğuların bədbəxtliyi labüddür. Mən isə əllərim qandallananda belə ancaq Eleni haqqında 

düĢünə bilirdim. Onun qulağına ancaq “Günü bu gün Gəncəyə qayıt, məni orada gözlə, mütləq 

get və gözlə!” pıçıldaya bildim. Qolumdan tutub məni Elenimdən uzaqlaĢdıranda isə “Səni çox 

sevirəm, Elenim!” deyə bağırırdım. Eleni donub qalmıĢdı, göz yaĢlarına isə heç cür hakim ola 

bilmirdi... 

Ġndi isə burada dörd divar arasında bir mənəm, bir də hər zaman qoltuq cibimdə gəzdirdiyim 

gündəliyim. Gündəliyimi kiçik araĢdırmadan sonra özümə qaytardılar, lakin qələmi 

dəyiĢdirmiĢdilər. Demək, qələmin baĢındakı kameranı faĢ etmiĢdilər. Mənimlə pis 

davranmırdılar. Ancaq etirafımı almaq onlara çətin olmadı. Əllərində kifayət qədər dəlil-sübut 

vardı. 

 

28 dekabr 2087-ci il 

Məhkəmə qərar verənə qədər gözlədim, heç nə yaza bilmədim. Məni yazmağa qoymayan  

sonumu bilməməyim idi. Bu gün isə artıq gündəliyimin sonunun necə olacağını bilirəm. 

Osmanlı Məhkəməsində son qərar olaraq asılmaq əmrim verilib. Artıq Çin Xalq Ġmperiyasına 

xidmət edən agent olduğum məhkəmədə də isbat olunub. Ġslam qanunlarına görə bunu onların 

vətəninə xəyanət kimi tövsif ediblər. Çin Xalq Ġmperiyasından mənim qorunmam üçün 

göndərilən vəkil də mənə heç bir köməklik göstərə bilmədi. Vəkil inadla təkid edirdi ki, mənim 

Vətənim Çin Xalq Ġmperiyasıdır və mən vətənimə xəyanət etməmiĢəm. Bura – Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyası mənim vətənim deyil. Lakin Ali Hakim məndən inancımı soruĢanda, “Əlhəmdülillah, 

müsəlmanam” dedim, vəkilimin təəccübdən gözləri bərəldi. Osmanlı qanunlarına görə dünyada 

yaĢayan bütün müsəlmanların vətəni Osmanlı Ġslam Ġmperiyası idi və onun qanunları Ġslami 

qanunlarla idarə olunurdu. Deməli mənim Osmanlıya xəyanətim Ġslama – Vətənimə xəyanət idi. 

Milliyətcə çinli olan vəkilim məndən heç vaxt inancımı – imanımı soruĢmamıĢdı. Yəqin o, heç 

vaxt inanmazdı ki, mən müsəlman ola bilərəm. Axı ailəm də ziyalı – ateist ailəsi idi. 

Məhkəmədə isə son olaraq xahiĢimi yerinə yetirməlidirlər,  onların qanunlarına görə müttəhimin 

son xahiĢi yerinə yetirilir. Mən də məktubumun sevdiyim qadına çatdırılmasını istədim. Eleninin 
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artıq Gəncədə olduğunu bilirəm. Burda söz veriblər ki, ona yazdığım məktubu Osmanlı Ġslam 

Ġmperiyasının xidmətçiləri öz əlləri ilə ölümümdən dərhal sonra Eleni Melliyə təslim edəcəklər.  

“Əzizim Eleni, səni bütün müsəlmanlar kimi salamlayacam: Assəlamun-aleykum! 

Ġstanbula içimdəki Ġslam sevgisi və müsəlman olmağımın sevinci içində gəlmiĢdim. Ġndi sənə bu 

məktubu, gündəliyimi və babamdan mənə yadigar qalan gündəliyi göndərirəm. Bunları hifz et. 

Mən əsl müsəlman olduğumu anladığım diyarda, minarələri göy üzünü dəlib ədalət axtardığı bir 

səmanın altında sənə son dəfə deyəcəklərimi yazıram. Bu haqq mənə Ali Osmanlı Haqq 

Məhkəməsinin verdiyi son imkandır.  

Həyatımı özümü, keçmiĢimi və kimliyimi axtarmaqla keçirdim. Yazdığım elmi iĢlərimdə ancaq 

bir suala cavab tapmaq istədim: mən kiməm? Doğrudur, cavabımı nəhayət ki, tapdım, lakin bu 

həqiqətin dərki haqqa qovuĢduğum gün mənə nəsib oldu. Bir olan Allaha and olsun ki, səni çox 

sevirəm! Sən mənim ilk böyük günahım – zinamsan! Mən səni günahımla bərabər sevir və 

Allahdan mərhəmətini əsirgəməyib böyüklüyü xatirinə məni əfv etməsini diləyirəm.  

Burada- həbsxanada Ġslam qardaĢlarımın himayəsində yaĢadığım altı ayda həqiqəti tapdım. 

Darıxmayım deyə günümü yaxĢıca bölüĢdürüblər. Səhər yeməyimdən sonra gəzintiyə çıxıram. 

Sonra din dərslərinə gedirəm. Daha sonra “II Atatürkün Həyatı və Yaradıcılığı” dərsinə 

yollanıram, o böyük Ģəxsiyyətin həyat və fəaliyyətini öyrənirəm. Günorta yeməyindən sonra isə 

dini mövzularda müxtəlif seminarlar keçirilir. Osmanlı telekanallarına baxmaq imkanımız da 

var. Dillərini asanlıqla anlaya bildiyim üçün bu imkandan da yararlanıram. Qısa desəm, həyatım 

olduqca maraqlı keçir. Çox sevinirəm ki, ömrümün son aylarını haqqa və həqiqətə yaxın 

keçirdim. Kamil insan ola bildim. Heyf ki, sən ana olmaq istəmədin. Mənim arvadım isə 

sağlamlıq problemlərinə görə ana ola bilmirdi. Əgər səndən bir oğlum olsaydı, bu gündəliyi ona 

çatdır, deyəcəkdim. Lakin olmadı... Təəssüflənmirəm, Allahın məsləhəti belə imiĢ. Sadəcə, 

mənim düĢüncələrimi hifz etməyin üçün bu məktubu və gündəlikləri məndən yadigar 

saxlamağını arzu və rica edirəm.  

Ġstanbul məni sevdiyim Allaha qovuĢdurduğu üçün xatirəmin ən gözəl Ģəhəri oldu. Fürsətin olsa, 

o möhtəĢəm Ģəhəri mütləq ziyarət et.  

Mən sabah bu dünyada artıq olmayacağam. Allah yolunun sadiqləri mənim etiraf etdiyim 

günahlarımın cəzasını bu dünyada çəkib, o biri dünyaya saf və təmiz vara bilməm üçün 

asılmağım haqqında qərar veriblər. Bu axĢam qərar icra ediləcək. Amma noolar, yalvarıram, 

bunları oxuyanda ağlama. Ulu babamın gündəliyində intihar səhifəsini oxuyanda ağlamıĢdın, 

buna da ağlamanı istəmirəm. Artıq ölümdən qorxmuram, bu, heç də qorxulu deyil, inan. Əksinə, 

haqqın hüzuruna tövbə etmiĢ, günahlardan arınmıĢ və saf çıxacağım üçün xoĢbəxtəm.  

Əgər Amerika Demokratik Ġmperiyasına qayıtmaq istəsən, qayıt. Əgər qayıtmaq istəməsən, 

anamla yaĢa, o, səninlə gözəl dost olar və mənə olan həsrətini sənin qoxunla unudar. Ġnan ki, 
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sevdiyim qadın anam üçün də əziz olacaq. Anama heç nə yaza bilmirəm, onu bu dünyada yalnız 

qoyduğum üçün çox utanıram. Anam mükəmməl qadındır, məni əfv edəcəyinə inanıram. Mənim 

adımdan ona salamımı çatdır. Bir də NakĢərə salam de. Ən son yazıĢmalarımızda sevgilisi ilə 

evlənmək niyyətində olduqlarını demiĢdi. Onunla münasibətləri kəsmə. O da səni çox sevir, 

yaxĢı dost olacağınıza əminəm. 

Mənim övladım olmadı, nəvəm də olmayacaq, bu gündəliyi isə nəvəmə yazmıĢdım. Ġndi sənə 

göndərirəm, istəyirəm ki, həyatının acı səhifəsini unudub ana olasan. Bu gündəliyi də öz nəvənə 

hədiyyə edərsən. Sən və mən bütövük artıq, ruhumu sənin bədənində hiss edirəm. Sənin 

doğacağın bütün körpələri özümünki hesab edəcəm. Gündəliyim üçün son abzası belə yazıram: 

Mən Azərbaycan adlı gözəl bir diyarın türk oğluyam, müsəlmanam. Azərbaycanın 

birləĢdirilməsi uğrunda mübarizələr bu gün də ürəklərdə və düĢüncələrdə davam edir. Lakin bu 

istəkdə olanlar heç də eyni xəttə üstünlük vermirlər. Bir qrup Böyük Çin Xalq Ġmperiyası 

daxilində bütün Azərbaycanın birləĢdirilməsini istəyir. Digər qrup isə Böyük Osmanlı 

Ġmperiyasının Böyük Azərbaycanı haqq etdiyinə inanır. Hətta Böyük Çin Xalq Ġmperiyası və ya 

Böyük Osmanlı Ġmperiyası daxilindəki Azərbaycan torpaqlarının ayrı-ayrılıqda olsa belə 

birləĢməsini, eyni vilayətlərdə olmasını istəyənlər də var. Lakin istifadə olunmuĢ mübarizə 

yolları bu problemi həll etməkdə aciz qalıb. Hal-hazırda mən Azərbaycanı bütöv görmək 

istəyənlər içərisində son qurbanam. Əziz oxucu (artıq nəvəm yaza bilmirəm), bil ki, mən və 

mənim kimi Bütöv Azərbaycan tərəfdarları ölümün bir addımlığında olsalar da, Azərbaycanın 

birləĢəcəyinə sonsuz ümid bəsləyirlər. Biz xəritədə birləĢməyən Azərbaycanın heç olmasa, 

düĢüncələrdə və ürəklərdə birləĢəcəyinə inanırıq! 

 

Gözəlim Elenim, Allah səni qorusun! 

Mənim ruhum üçün dua et, bütün haqlarımı sənə halal edirəm, sən də mənim üçün çəkdiyin 

zəhmətləri mənə halal et! 

Sənin Mirasın!” 

 

Eleni göz yaĢları içərisində qarnını – 8 aylıq doğulmamıĢ körpəsini qucaqladı. Mirasının tək 

mirasını... 
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