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DİQQƏT
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı
olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar
üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.
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ХАРАБА ШЯЩЯРİН ЦЧ САКİНİ

Сянядляр ясасында йазылмышдыр
Юн сюз: Вятян уьрунда шящид оланлар ъисмян
юлсяляр дя, халг онлары рущян йашадыр.

Икинъи рус-Иран мцщарибясиндян сонра 1828-ъи илдя
«Тцркмянчай» мцгавиляси имзаланды. Мцгавилянин ХВ
маддясиня
ясасян
Иранда
йашайан
ермяниляр
Азярбайъан яразисиня кючцрцлмялиди. Бу кючцрмя иля
Русийа Азярбайъанда юз мювгейини мющкямляндирмя
сийасяти эцдцрдц. Рус тарихчиси Н.Шавров кючцрмя
сийасяти щагда йазырды: «Биз мцстямлякячилик фяалиййятиня
Гафгазда бизя йад олан халгларын йерляшдирилмясиндян
башладыг. 1828-ъи илдян 1830-ъц иля кими Ирандан 40
миндян чох, Тцркийядян 84 миндян чох ермянини
кючцрмцш, онлары Эянъядя, Иряванда вя Даьлыг
Гарабаьда йерляшдирдик. Гейри кючцб эялянлярин сайы 200
мини ютцб кечди.
ХХ йцз иллийин яввялиндя Ъянуби Гафгазда йашайан
1,3 милйон ермянинин бир милйондан чоху бизим
тяряфимиздян мяскунлашдырлмышдыр».
Иранла-Азярбайъан арасындакы Худафярин кюрпцсц
эюрцнцр. Кюрпцнцн цстцндян Ирандан Азярбайъан тяряфя
бюз Cadırlı кял арабалары вя ат фургонларынын кечдийи
эюрцнцр. Бу кючц атлы рус забитляри вя атлы рус ясэярляри
мцщафизя едирляр. Бу кюч Ирандан Азярбайъана
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Русийанын ялиля эятирилян ермяни кючцдцр. Бу кюч Араз
чайы бойунъа Азярбайъан тяряфдян Гарабаь бюлэясиня
тяряф ирялиляйир. Гарабаь бюлэясиня чатанда цч щиссяйя
айрылыр. Бир щиссяси Эянъяйя, бир щиссяси Азярбайъанын
Иряван мащалына, цчцнъц щиссяси ися Даьлыг Гарабаьда
руслар тяряфиндян йерляшдирилди, ермяниляр Азярбайъан
торпагларында артыб чохалдыгъа щямин торпагларда
йашайан азярбайъанлылары сыхышдырыб чыхармаьа башладылар.
1905, 1906, 1915, 1918, 1920-ъи иллярдя ермяни атлы силащлы
бирляшмяляри азярбайъанлылары ушагдан бюйцйя кими гырыб
хцсуси газылмыш гуйулара тюкяряк цстлярини торпагламышлар.
Азярбайъанын Русийадан айрылмаг иstядийини ешидян
Русийа 1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя
сечмя ясэярлярля вя танкларла Бакыда вя Азярбайъанын
башга бюлэяляриндя гырьын тюрядяряк минлярля динъ ящалини
мящв етмишляр. Азярбайъан халгы Русийанын бу алчаг
щярякятиня эюря 1990-ъы ил 20 Йанвар щадисяляриндян
сонра Русийадан бирдяфялик айрылды.
Цчтяряфли даьларла ящатя олунмуш Ханкянди.
Мцхтялиф юлçцlц, мцхтялиф мяртябяли биналар Ханкяндиндяки
цчмяртябяли бир бинанын икинъи мяртябясиниn ачыг
пянъярядян отаьын ортасында даиряви миз görünür. Миzин
бир тяряфиндя щярби эейимдя цзц-башы цлэцъля тяр-тямиз
гырхылмыш орта йашлы чийниндяки пагонун цстя ики ири улдуз
эюрцнян адам яйляшиб. Чийниндя ики улдуз олан щярбичи иля
гаршы-гаршыйа отурмуш икинъи адам сарышын, орта бойлу
сифятдян арыг рус щярби эейиминдя, онун чийниндяки
пагонун цстя цч ири улдуз эюрцнцр. Сющбятя чийниндя ики
улдуз олан гарайаныз щярбчи башлайыр ики улдузлу щярбичи:
Qəhrəman Tağıyev
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– Ъянаб Йевэени Нобокихин Хоъалыны ня вахт яля
кечиририк?
Цч улдузлу рус полковники ъаваб верир:
- Ъянаб Ощанйан Сейран Мусегович, мян юз ишимi
планлы сурятдя щазырлайырам, мяним команданлыьым
алтында 366-ъы мотоатыъы polkunun üçüncü batalyonu yüz
faiz Хоъалыны мящв етмяйя щазырdı.
Полковник сюзцнц битириб ики улдузлу подполковникя
суал верди:
- Бяс сян нейлямисян «Асала» террор тяшкилатынын
фяал цзвц?
Ики улдузлу подполковник олан ермяни забити
Ощанйан эцлцмсяйяряк ъаваб верди:
- Ъянаб полковник, мяним команданлыьым алтында
олан 2-ъи баталйон да йцз фаиз Хоъалыны дармадаьын
етмяйя щазырдыр. 1-ci баталйонун гярарэащ ряиси Ъитъйан
Исайевичя дя демишям, онлар бизя кюмяйя эяляъяк. Цч
баталйон Хоъалыны бир эцня гойаъаьыг ki, о шящяр
адамлары иля бирликдя йер цзцндян силиняъяк.
Полковник Нобокихин юзцнц сахлайа билмяйиб
ермяни забити Ощанйана деди:
- Ъянаб Ощанйан, Хоъалыда гыраъаьымыз инсанлары
орда гойуб эедя билмярик. Бу гядяр инсаны гырдыьымызы
дцнйа юлкяляри билсяляр, атамыза од вурарлар. Гырдыьымыз
инсанлары еля йердя эизлятмялийик ки, онларын йери
билинмясин.
Ики улдузлу забит Ощанйан:
- Ъянаб полковник, наращат олмайын, «Гаpлан» адлы
дястямиз вар, онлар гырдыьымыз хоъалылары топлайыб
йандыраъаглар. Кцляк дя ясиб онларын кцлцнц ятрафа
Qəhrəman Tağıyev
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йайандан сонра онларын из идя галмайаъаг. О барядя
наращат олмаьа дяймяз.
Рус полковники йериндя гуръаланыб деди:
- Ъянаб Ощанйан, мян сизя кюмяк етмяк
истямяздим. Бир шейя эюря сизя кюмяк едирям.
Азярбайъан Русийадан айрылдыьы цчцн.
- Ялбяття, - дейя Ощанйан эцлцмсяди. – Бу щяля
щарасыдыр, гой Хоъалынын мящвиня хитам веряк. Яэяр
Азярбайъан диллянмяся, о бири районлары да мящв едярик.
Рус забити полковник Йевэени Нобокихin ермяни
забити Ощанйан Мушеговичя суал верди:
- Хоъалыйа щцъумун ня вахт олаъаьыны биля
билмядим. Дейин эюряк ишя ня вахт башлайаъаьыг?
Ермяни забити эцлцмсяйяряк:
- Сянин кими досту оланын щеч нядян гайьысы олмаз.
Мян истярдим ки, Хоъалыйа кюмяк эялмямиш, биз ишимизи
эюрцб гуртараг. Сиз ня дейирсиниз мяним бу планыма?
Рус забити ялини ермяни забити Ощанйана узадараг:
- Достум, сянин бу планын тяхиря салынмаздыр.
Ощанйан рус забитинин ялиндян бурахмадан деди:
- Достум, дедийим хябяря эюря Хоъалыйа кюмяк
эялся, чох эеъ эяляъяк. Хоъалыйа кюмяк эялинъя, ишимизи
бирдяфялик гуртараrıг, Хоъалыны арадан эютцрсяк,
Гарабаьын ачары овъумузун ичиндя олаъаг. Хоъалы
мясялясиндян сонра Азярбайъан диллянмяся, о бири
районлары яля кечирярик. Мян Хоъалынын мящв олунмасыны
февралын 25-и эеъяси, адамлар йухуйа эедяндян сонра…
Рус полковники айаьа дуруб достунун сюзцнц
кясди:
Qəhrəman Tağıyev
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- Мян эедим щазырлашым. 25-ин эеъяси саат неъядя
Хоъалыйа щцъум едяъяйик? О барядя мяня зянэ
вурарсан.
Рус забити ял вериб ермяни забити Ощанйанла
эюрцшяряк, айрылыб гоша гапыйа чатыб, йенидян архасынъа
эялян Ощанйана разылыг яламяти олараг баш яйиб отагдан
чыхды. Байырда ону эюзляйян «ГАЗ-69»-а яйляшиб йола
дцшдц.
Хоъалы шящяринин цмуми мянзяряси şящярdə
мцхтялиф бичимли биналар, парклар, хийабанлар görünür. Енли
кцчялярин арасы иля узаныб эедян асфалт йолларла мцхтялиф
бичимли, мцхтялиф рянэли автомобилляр шцтцйцр. Мцхтялиф
дябдя эейинмиш инсанлар мцхтялиф тяряфляря щярякят
едирляр. Kцчянин кянары иля сыраланан биналардан бириниn
sяккиз ядяд енли мярмяр пилляканы var. Bu бинанын ики тайлы
щцндцр гапыларынын цст тяряфиндя бир лювщя ачылыб. Бу
лювщянин цстцндя йазы эюрцнцр: «Идман залы». Гапыдан
зала дахил олanda mцхтялиф тяряфлярдя мцхтялиф идман
алятляри. Бу алятлярля мцхтялиф бичимли, мцхтялиф формалы
эянъляр мяшг едирляр. Залын саь тяряфиндя пянъяряйя
йахын йердя гуршагдан йухары сойунмуш, ортабойлу,
енликцряк, язяляли, сифятдян зящимли, гарайаныз бир эянъ
qантеллярля мяшг едир. о гантелляри йеря гойуб станга
тяряф эедиб, яйиляряк аьыр штангы йериндян йухары галдырыр.
Штангла бир нечя дяфя мяшг едяндян сонра штангы йеря
гойуб. Бядянини тямизлямяк цчцн чиляйиъи олан тяряфя
эедир. щямин эянъ полис мцндириндя байыра чыхыр. Эянъин
чийниндя сержант рцтбяси эюрцнцр.
Эеъяди.
Хоъалы
шящяринин
биналарынын,
мейданчаларынын, паркларынын ишыглары йаныр. Биналарын
Qəhrəman Tağıyev
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гаршысындакы отураъагларда мцхтялиф ъинсин нцмайяндяляри
яйляшиб.
Сющбят
едирляр.
Сойуг
олдуьундан
отураъагларда тяк-тцк адамлар эюрцнцр. Ясян кцляйин
тясириндян отураъаглары дювряйя алан чылпаг аьаъларын
будаглары йеллянир. Бу отураъагларын гаршысындакы
бешмяртябяли бинанын биринъи мяртябясиндяки отаглардан
бири oтаьын баш тяряфиндя ири миз, тавандан асылан гяндил
мизин цстцнц там ишыгландырыр. Мизин ятрафында ики оьлан
ушаьы, онлардан биринин тяхминян сяккиз йашы, о бирининки
ися дюрд йашы олар, мизин якс тяряфиндя идман залында
гантел вя штангла мяшг едян полис сержанты яйляшмишдир.
Мизин цстя бошгабларда йемяк эятирян ъаван эялин
эюрцnür. Эялинин архасында ики йоьун, узун гара щюрцкляри
онун назик бядяниня бир эюзяллик верир. Эялин дя мизин
архасында яйляшир. Бу дюрд няфяр шам едирляр.
Бу вахт узагдан итлярин улашмасы ешидилир. Итлярин
улашмасы ара вермир. Итлярин улашмасындан наращат олан
оьлан ъаван эялиня тяряф чюнцб дейир:
- Цлкяр, итлярин улашмасы хейиря дейил. Бу эцн
данышырдылар ки, ермянилярля руслар Хоъалыйа щцъум
едяъякляр. Бу сюзляри ешидян ъамаат шящяр меринин
бинасы гаршысына топлашыб, силащ тяляб едирдиляр.
Ъаван оьлана Цлкяр ъаваб верди:
- Ъябрайыл, онлар деди, сян дя инандын?
Ъябрайыл наращат щалда щяйат йолдашы Цлкяря деди:
- Ялбяття инанырам, йадындан чыхыб? 1991-ъи ил 26
декабрда
ермяниляр
онларла
бирликдя
йашайан
азярбайъанлылары юлдцрцб, йаралайыб, Ханкяндиндян
чыхартдылар. Русларын горхусундан башчыларымыздан щеч
бири сясин чыхартмады.
Qəhrəman Tağıyev
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Ъябрайылын щяйат йолдашы Цлкяр бу сюзлярдян
наращат олмадыьына эюря деди:
- Ъябрайыл, йорьунсан, дур эет йат.
Ъябрайыл Хоъалы Полис Идарясиндя ишляйирди. Хоъалы
шящяриндя юзц кими ямякдашларла ямин-аманлыьын
кешийиндя дайанырды.
Сящярдир. Ермяни-рус гошунларынын Хоъалыйа щцъум
едяъяклярини ешидян Хоъалы сакинляри шящяр меринин бинасы
гаршысына топлашыб. Шящяр меридян силащ тяляб едирляр.
Шящяр мери идарясинин байыр гапысы габаьындакы даиряви,
бязякли сцтунлары олан ейванда айаг цстя дайаныб,
онунла гаршы-гаршыйа дайанан издищамын тялябляриня
ъаваб верир:
- Ай ъамаат, икi эцндц Бакы иля ялагямиз кясилмишди.
Бу эцн Мцдафия Назирлийи иля ялагя йаратдыг. Тезликля бизя
силащ, патрон, ярзаг эятириляъяк, наращатлыьа ясас йохду.
Бу вахт сержант рцтбяли полис гийафясиндя олан
Ъябрайыл издищамын ичиндян чыхыб шящяр меринин гаршысында
дайаныр. Шящяр мери йарым метр щцндцрлцкдя олан
ейвандан алтдан ашаьы онунла данышмаьа эялян
Ъябрайылы сцзцр. Ъябрайыл алтдан йухары меря бахараг
дейир:
- Сиз силащ мясялясини щялл едяня кими дцшмян юз
ишини эюря биляр. Бу ялийалын ъамаат топлу-тцфянэли
дцшмяня нейляйя биляр?
Шящяр мери ятрафына эюз эяздириб дейир:
- Мян нейляйя билярям? Яэяр силащым олса
пайлайарам сизя. Валлащ-биллащ мяндя силащ йохду. Мян
дя чалышырам ки, Бакыдан бизя силащ эюндярсинляр.
Ъябрайыл меря ъаваб верди:
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- Мян тяклиф едирям ки, дцшмян эялмямишдян габаг
бу ялийалын ъамааты Аьдам тяряфя чыхардаг.
Ъябрайыл цзцнц издищама тяряф чевириб йенидян
дейир:
- Ай ъамаат, мяним бу тяклифимя ня дейирсиниз?
Издищамын ичиндян сясляр ешидилир:
- Биз вятянимизи горуйуб дцшмяня вермяйяъяйик.
Ъябрайыл йенидян дейир:
- Дцшмянин габаьына ял аьаъы иля чыхаъагсыныз? Ня
гядяр ки, эцълц дцшмян цстцмцзü алмайыб, бурдан
чыхмалыйыг.
Издищамын ичиндян йенидян сясляр ешидилди.
Щюкумятимизя инанырыг. О бизи дцшмян гаршысында тяк
гоймаз. Щюкумят бизя силащ эюндяряъяк.
Арадан цч эцн кечди. Ня силащ эялди, ня дя патрон.
Хоъалы сакинляри наращатчылыгла вурнухурдулар.
1992-ъи ил феврал айынын 25-нин эеъяси. Шящяр ишыглары
йаныр. Байырда инсан эюрцнмцр. Кцчялярин тинляриндя
сойугдан горунмаг цчцн бцзцшцб йатан итляр эюрцнцр.
Щярдян башга кцчялярдян эащ щцрцб, эащ да улайан
итлярин сясляри ешидилир. Хоъалы шящяриндя йашайан инсанлар
щюкумятин
онлары
дцшмян
гаршысында
тяк
гоймайаъаьына, яэяр дцшмян Хоъалыйа щцъум едярся,
силащлы ясэярляриля дцшмяни мяьлуб едяъяйиня инанараг
архайын ширин йухуйа эетмишдиляр.
Русийанын Ханкяндиндяки 366-ъы мотоатыъы алайынын
цч баталйону эеъя гаранлыьында Хоъалыны мцщасиряйя
алдылар. 366-ъы алайын 3-ъц баталйонун командири Йевэени
Нобокихин, 2-ъи баталйонун командири Ощанйан Сейран
Мушегович, 1-ъи баталйонун гярарэащ ряиси Валерий
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Ъитъийан Исайевич Хоъалынын 4 tərəfində град гурьулары
онларын да арасында йерляшдирилмиш танклар. Танкларын
цстцндя гурашдырылмыш ирищяъмли прожекторлар, онларын
йанында племйотлар йерляшдирилмишдир. Пuлемйотлаrıн
архасында дайанараг шящадят бармаьы пuлемйотун
тятийиндя инсанлары гырмаг цчцн щазыр дайанмыш ясэярляр.
Онлар ямря мцнтязир дайанмышлар.
Танклар сакит дайаныб, цстляриндяки прожекторлар
йанмыр, кянарда дайанан «ГАЗ-69»-ун ишыьында
подполковник Ощанйанла сющбят едян рус полковник
Йевэени Нобокихин эюрцнцр, рус забити полковник
Нобокихин ъиб телефонуну ачыб гулаьына тутараг град
гурьуларыны идаря едян ясэярляря ямр верир:
- Башлайын! Мярми гуртарана кими шящяри алт-цст
един!
Бир анда санки йерля-эюй бирляшди. Мярмилярин
биналара дяйяряк партламасы нятиъясиндя биналар бир анда
чюкяряк тоз ичиндя эюрцнмяз олурлар. Шящяр сакинляринин
яксяриййяти учан биналарын даш-торпаьы алтында галараг
мящв олурлар. Аьыр йаралананлар ися даш-торпаг алтында
галараг зарыйырлар. Кцчяляря даьылараг мцхтялиф тяряфляря
гачан инсанларын чыьыртылары ешидилир. Подполковник
Ощанйан танкларын цстцндяки прожекторлары йандырмаьы
ямр едир. танкларын цстцндяки прожекторларын ишыьы шящярин
кцчялярини там ишыгландырыр. Бу вахт Ощанйанын сяси
ешидилир: «Гачан инсанлары племйотла гырын!» Танкларын
цстцндяки племйотларын шаггылтысы ешидилир.
Ващимя ичиндя мцхтялиф тяряфляря гачан ушаглары,
бюйцкляри племйотлар от бичян агрегат кими бичиб йеря
сярирляр. Град гурьуларын атдыглары мярмиляр гуъаьында
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кюрпясиля гачан эялинляри, ушаглары, гадынлары, гоъалары
парча-парча едиб кянарлара сяпяляйирди, кянардан бахан
щяр щансы бир инсан еля билярди ки, Хоъалы шящяри дцнйанын
сонуну йашайыр. Щяр тяряф ган ичиндяди, аддымбашы парчапарча олмуш инсан ъясядляри эюрцнцр. Град гурьуларынын
мярмиляри гуртарыр.
Град гурьуларынын мярмиляринин гуртардыьыны, бу
гурьулара рящбярлик едян рус полковники Йевэени
Нобокихин досту Ощанйана телефонла хябяр верир. Бу
хябяри ешидян Сейран Ощанйан цчцнъц баталйонда
йерляшян танклара ямр верир. Ощанйан:
- Щяр тяряфдян шящяря эирин. Гачан инсанлары,
йаралылары гырын, язин. Саламат галмыш биналары бцнюврясиня
гядяр учурун. Шящяри алт-цст един!
Ощанйанын ямриндян сонра онун команданлыьы
алтында олан танклар дюрд тяряфдян шящяря эирир. Диварлары
бир аз саламат галмыш биналар танкларын гаршысындакы топла
мярми атяшиня тутулараг дармадаьын едилир. Нювбяти
саламат галмыш бина топ атяшиня тутулараг йерля-йексан
едилир. Учулмуш биналарын алтында галмыш, танкын цстцндяки
племйотла вурулмуш, ган ичиндя олан инсанларын гялбини
эюйнядян инилтиляри ешидилир. Дцшмян танклары учулмуш
биналарын даш-кясяйи цстцндя бир-бириня сюйкяняряк ъан
верян инсанларын цстцндян адлайараг, онлары даш-кясякли
торпаьа гарышдырырдылар. Щяр тяряф тоз-торпаг думанына
бцрцнцб. Танкларын цстцндяки прожекторларын эцълц ишыьы
щяр тяряфи ишыгландырыр. Чыьырараг мцхтялиф тяряфляря гачан
инсанлары танкын цстцндяки племйотла вуруб йеря сярирляр.
Чыьырты, инилти, эурулту, племйотларын сяси щяр тяряфя йайылыр.
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Шящярин юзцнцмцдафия дястясинин командири тяйин
едилмиш Ъябрайыл Намиг оьлу зирещли техника иля
силащланмыш, дцшмян гошуну иля цз-цзя эялди. Племйот
сусан кими дцшмян пийада гошуну инсанлары гырылмыш, юзц
ися харабайа чеврилмиш шящяря эирди.
Полис сержанты Ъябрайыл Намиг оьлу табелийиндя олан
ялли няфярлик дястясиля шярг тяряфдяки дцшмян мцщасирясини
йарыб ятрафа сяпялянмиш Хоъалы сакинляринин аз бир
щиссясини мцщасирдян чыхарыб Аьдама йола салды.
Ъябрайыл Намиг оьлунун дястясини мцщасиряйя салмаг
истяйян дцшмян ясэярляри чалышсалар да, Намиг оьлунун
дястясини мцщасиряйя сала билмядиляр. Ъябрайыл Намиг
оьлунун сярраст атдыглары эцлляляр дцшмян ясэярлярини
далбадал йеря сярирди. Хейли эедян дюйцшдян сонра
Ъябрайылын дястясинин патронлары гуртарды. Буну эюрян
Ъябрайыл Намиг оьлу дюйцшчцляриня уъадан деди:
- Дястя, сцнэц дюйцшцня эирин! Юзцнцзц горуйуб
дцшмяня зярбя ендирин!
Ъябрайыл Намиг оьлунун дюйцшчцляри автоматын
башындакы сцнэцляри бяркидяряк дцшмян ясэярляринин цстя
атылдылар. Ъябрайыл Намиг оьлу йары ишыг – йары гаранлыг
олан дюйцш йериндя уъа сясля ямр верди:
- Ей гарталларым, вятянимизин башынын цстцнц алмыш
бу йыртыъылары гырын, мящв един. Галсаг да, юлсяк дя
гядирбилян халгымызын гялбиндя йашайаъаьыг.
Инсан няряляри, инсан чыьыртылары, йаралы инсан инилтиляри
щяр тяряфя сяс салырды. Эетдикъя дцшмян эцлляляри
азалдыьындан эцлля сясляри сянэийирди. Щара айаг
гойулурдуса, инсан ъясядляриня тохунурду.
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Сящяря аз галырды. Юз ишлярини эюрцб гуртармыш град
гурьулары, танклар сяс сала-сала Ханкяндиня тяряф
эедирляр. Щярбичилярин чох щиссяси чадырлы машынлара
долушуб зирещли техниканын ардынъа Ханкяндиня тяряф йола
дцшдцляр. Хараба гойдуглары Хоъалыда тяхминян отуза
гядяр «Гаплан» адлы груп галды. Онларын вязифяси
гырдыглары Хоъалы сакинлярини дашыйыб Хоъалыдан хейли гярб
тяряфдя йандырмаг иди. Дцшмян гырылмыш Хоъалы
сакинляринин ъясядлярини йандырмагла гырылан инсанларын
изини итирмяк истяйирди.
Дюйцшдян
сонра
Ъябрайылын
ялли
няфяр
дюйцшчцсцндян юзц иля бярабяр ъями цч няфяр саь галды,
гырх йедди няфяр щялак олду.
Сящяря аз галырды. Ъябрайыл юзц иля саь галмыш
дюйцшчцляриня деди:
- Рамиз, Фазил, сиз чайы кечиб о тайдакы кяндлярдян
бириня эедин. Мян сизи эялиб тапаъам.
Онлар бир аьыздан дедиляр:
- Командир, биз сяни тяк гойуб эедя билмярик.
Ъябрайыл гяти шякилдя деди:
- Ямр едирям. Ямрими йериня йетирин!
Онлар мяъбур олуб чайа тяряф эетдиляр. Гаранлыьа
гарышараг йох олдулар.
Дцшмян ясэярляринин атяшляри тяк-тцк узаглардан
эялирди. Эюрцнцр, Хоъалы динъ сакинляринин эизляндикляри йери
тапан дцшмян онлары йериндяъя эцлляляйирди.
«Гаплан» адлы дцшмян ясэярляри кянарда оъаг
галайыб ятрафына топлашараг чалыб охуйурдулар. Дцшмянин
ондан кянарда олмасындан истифадя едян Ъябрайыл
учулуб-даьылмыш евлярин арасы иля юз доьма евиня
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эетмяйя башлады. Дцшмян эюрмясин дейя эащ сцрцнцр,
эащ да яйиля-яйиля юз доьма евинин олдуьу йеря
йахынлашды. Бина тамам учулуб даьылмыш, бинанын бир
тяряфиндя йары учулмуш дивар галыб. Ъябрайыл йары учулмуш
дивара яллярини сюйкяйиб, башыны ялляринин цстя гойду.
Эюзлярини йумду. Йумулмуш эюзлярдян иrи йаш дамъылары
ялинин цстя тюкцлцрдц. Ъябрайыл башыны дивардан аралайыб
эюз йашларын силди. Юз-юзцня алчагдан деди: «Атам,
анам, щяйат йолдашым Цлкяр, оьланларым Гцдрят, Фикрят,
инди эюрясян сиз щардасыныз? Эюрясян мян сизи тапа
биляъямми?
***
25 феврал эеъяси. Дцшмян Хоъалы шящяриня град
мярмиси йаьдыранда тялясик палтарыны эейиниб, дястя
цзвляринин йанына тялясян Ъябрайыл Цлкяря деди:
- Оьланларымыз Гцдрятля Фикряти эютцр, ата-анамла
бирликдя Аьдама гачын. Беля вязиййятдя дястяни башсыз
гойа билмярям. Тяляс! Мян дцшмянля вуруша эедирям.
Бу сюзляр Ъябрайылын аьзындан гуртаран кими кцнъя
сюйкядийи автоматыны эютцрцб йейин аддымларла байыра
чыхды.
Ъябрайылын щяйат йолдашы Цлкяр дюрд йашлы Фикряти
далына алды, сяккиз йашлы Гцдрятин ялиндян тутуб еvдян
щеч бир шей эютцрмядян гайынатасы Намиг киши вя
гайняняси Тавад арвадла бирликдя дцшмянин эюзцндян
йайынан алты няфяр Аьдама гачан адамларын ардынъа эащ
йцйцрцр, эащ да йерийирдиляр. Архадан атылан эцлляляр
онларын йанында торпаьа сачылырды. Бирдян Тавад арвад уф
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

18

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

дейяряк йеря отурду. Отура билмяйяряк йаны цстя торпаьа
сярилди. Намиг киши ялини щяйат йолдашынын кцряйиндя
эяздиряндя яли иlыг ахан гана батды. Ушаглары иля дайаныб
онлара бахан Цлкяря Намиг киши деди:
- Гызым, ушаглары эютцр эедян адамлара чат ки,
азмайасан. Мян Тавады беля гойуб эедя билмярям.
Сизя йахшы йол.
Адамлардан хейли эеридя галмыш Цлкяр адамлара
чата билмяди. Эетдийи йолу азараг мешяйя эялиб чыхды.
Мешянин мцхтялиф йерляриндя атяш сясляри ешидилирди. Цлкяр
юз-юзцня алчагдан пычылдады: ермяниляр бизимкаиляри
эцлляляйирляр. Цлкяр кювряляряк: «Аллащ, мяня вя мяним
кими дцшмян ялиня кечмямяк цчцн сыьынаъаг ахтаран
адамлара кюмяк ол». Цлкяр Фикряти далына шяллямишди.
Гцдрятин ялиндян тутараг ятрафа баха-баха горху ичиндя
щара эетдийини билмядян ирялиляйирди. Бирдян айаьы няйяся
илишиб йыхылды. Сифяти бюйцрткан йолуна илишдийи цчцн эюйняди.
Цлкяр ялини сифятиня вуранда гана батды. Цлкяр айаьына
илишянин ня олдуьуну билмяк цчцн ашаьы яйилиб бахды. Бир
анда ващимяляняряк эери чякилди. Бу дцшмян тяряфиндян
юлдцрцлмцш инсан ъясядиди. Фикрятля Гцдрят аьлайырдылар.
Онлар щям сойугдан, щям дя горхудан аьлайырдылар.
Цлкяр оьланларынын сяси ешидилмясин дейя, щяр икисинин
аьзыны синясиня сыхды. Щава сойуг олдуьундан
йорулмаьына бахмайараг, сойугдан горунмаг цчцн
щярякят етмяйи ваъиб билди. О, айаьа дуруб ирялилямяйя
башлады. Фикрят далында, Гцдрят дя йанында.
Тавадын ъан вердийини эюрян Намиг киши ону далына
алыб йола дцшдц. Намиг киши эцнчыхан тяряфя ирялиляйирди,
щава айаз олдуьундан ясян шимал кцляйи адамы гылынъ
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кими кясирди. Щяйат йолдашы далында олан Намиг киши
Хоъалыдан хейли узаглашмышды. Чох йорулдуьундан
дайаныб Тавады йеря гойду. Гулаьыны онун синясиня
сюйкяди ки, эюрсцн цряк дюйцнцрмц. Цряк аз-аз
дюйцнцрдц.
Намиг киши Тавады йенидян далына алыб йола дцшдц.
Намиг киши хейли эетмиш арвадынын онун чийниндян тута
билмядийини эюрдц. Тавад арвад Намигин далындан
йыхылмаг цзря иди. Намиг киши Тавады йенидян йеря гойду,
йенидян гулаьыны арвадынын синясиня сюйкяди ки, эюрсцн
цряк ишляйирми. Намиг киши щяйяъандан кянара сычрады. О,
арвадыны гуъаглайыб щюнкцртц иля аьламаьа башлады. Бир
аз кечмиш яйниндяки флашы сойунуб Тавады онун цстя
гойуб гуъаьына алды. Хейли апара билди. Чох
йорулдуьундан йеря гойуб, юзц дя мейидин йанында
отуруб Тавадла кечирдийи эюзял эцнляри хатырлады. Кечмиши
хатырладыгъа аьлады. Юз-юзцня деди: Тавад, сяни бурда
гойуб эедя билмярям. Сяни о тяряфя апарыб, ев тапыб
щямин евин ичиндя сяни дяфн едяъям, юзцм дя юляня кими
йанында галаъам. Тавад, сян мяня еля бир истякли гадын
олмусан ки, сянин гябир башдашыны йатан вахт гуъаглайыб,
башымы синян цстцндя\ки дашын цстя гойуб йатаъам.
Намиг киши юз-юзцня даныша-даныша хейли аьлады, о
эюзляринин йашыны силиб ятрафа баханда сящярин ачылдыьыны
эюрдц. Намиг киши Тавады далына шялляйиб, кянардан
эюрцнмясин дейя дизляри цстя сцрцнмяйя башлады. О,
хейли эетдикдян сонра йорулду, ъясяд далына баьлы щалда
цзццстя йеря узаныб динъини алмаьа башлады. Бу назик
гар юртцйц цстя ахшама кими йатарды. Анъаг нейлямяк
оларды, дцшмян горхусу вя йашамаг ешги буна имкан
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вермирди. Намиг киши гарlы йаш торпаьын цстя, щяйат
йолдашынын ъясяди архасына баьлы щалда дизляри цстя
дикялиб, яллярини йеря баса-баса ирялийя доьру йенидян
ирялилмяйя башлады. Тез-тез торпаьын цстя олан чюр-чюп
онун аьзына-бурнуна, башына тохунурду. О, анъаг
эюзцнц горуйурду ки, эюзцня щеç бир яшйа-хятяр
йетирмясин. Ялляри вя дизляри йаш торпаг вя гарла тямасда
олдуьундан яввялъя онлар цшцйцрдц, анъаг бир хейли вахт
кечяндян сонра онлар цшцмцрдцляр. Кейляшдикляриндян
цстляриндян кечдикляри дашлары, тиканлары щисс етмирдиляр.
Намиг киши хейли эетди, йеня йорулды. О, гарнынын цстя
узанды. Бир аз кечмиш ялляри вя дизляри эюйнямяйя
башлады. Санки онлары коруш бычагла кясирдиляр. О, гаршыйа
диггятля баханда, аралыда мешя эюрдц. Ялляри, дизляри
эюйняся дя, севинян кими олду. Юзцнц ъямляшдириб
мешяйя доьру сцрцнмяйя башлады. Намиг киши аз-аз
йорьунлуьуну ала-ала нящайят ки, мешяйя эиря билди. О,
арвадынын ъясядини далындан ача билмирди, чцнки ялляри
кеyмишди. Ъясяди белиня баьладыьы дцйцнц дишляриля
нящайят ки, ача билди. Ъясяди гурумуш бир аьаъын дибиня
гойду, юзц дя щямин гурумуш аьаъа кцряйини сюйкяйиб
яллярини гойнуна гойараг ширин йухуйа эетди.
***
Цлкяр бир аз эетмишди ки, мешя гуртарды.
Сящяр ачылмышды. Эюйдя булуд йох иди. Шималдан
ясян сазаг адамын илийиня ишляйирди. Цлкяр билирди ки,
Аьдам эцн чыхан тяряфдяди, она эюря о гаршыдакы тяпяни
ашыб о тяряфя кечмяк истяйяндя, архадан атылан эцлляляр
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Цлкярин йанында торпаьа санъылырды. Цлкяр дюнцб архайа
баханда ики силащлы ермянинин онун ардынъа эялдиклярини
эюрдц. Цлкяр ващимяляняряк Фикряти далына шяллякли щалда
Гцдрятин ялиндян бярк йапышараг эетдийи тяряфя
йцйцрмяйя башлады. Хейли эетдикдян сонра дюнцб архайа
баханда, щямин ики ермянинин она чатмасына лап аз
галдыьыны эюрдц. Цлкяр вар эцъцнц топлайараг ирялийя
йцйцрмяйя башлады. Онун цряйи шиддятля дюйцнцрдц. Бу
цряк дюйцнтцсц щям горхудан, щям дя йорулдуьундан
чырпынырды. О, йцйцрцрдц. Гяфлятян онун гаршысына диби
эюрцнмяйян учурум чыхды. Учурум еля йердя иди ки,
архайа гайытса, ермяни саггаллылары ону тута билярди.
Габаьа эется, учурума йуварлана билярди. Цлкяр айаг
сахлайыб архайа баханда ермяни саггалларынын она
чатмасына лап аз мясафя галдыьыны эюрдц. Ани олараг юзюзцня деди: беля алчаг дцшмян ялиня кечмякдянся,
намусла юлмяк йахшыдыр. Юз-юзцня данышыьыны гуртаран
кими Фикрят далында шяллякли щалда Гцдрятин ялиндян бярк
йапышараг вар эцъц иля учурума тяряф йцйцряряк диби
эюрцнмяйян учурума атылды. Оьланлары иля Цлкяр учурума
атыларкян Гцдрятдян дящшятли бир чыьырты ешидилди.
***
Намиг киши йухудан айылды. О, цшцйцрдц. Айаьа
галхыб бир гядяр идманла мяшьул олду ки, бядяни
истилянсин. Дизляри щям аьрыйыр, щям дя эюйняйирди. Буна
бахмайараг, хейли вахт идман етдикдян сонра беля
гярара эялди ки, мешя аьаъларынын будагларындан бир
хяряк дцзялтсин, хяряйин бир тяряфи йерля сцрцнсцн, о бири
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тяряфин ялиндя тутуб сцрцйя билсин ки, Тавады о тяряфя
кечиря билсин. Намиг киши истядийи кими хяряйи дцзялтмяйя
башлады. Нящайят, хяряк щазыр олду. Тавады хяряйя гойуб
ахшамын дцшмясини эюзляди. Сонра эялдийи тяряфя
баханда щейрят ону бцрцдц. Юз-юзцн астадан пычылдады:
Илащи, бу эеъя вахты бу узун йолу сцрцня-сцрцня мейит
далыmда неъя эялмишям? Бу вахт йахынлыгдакы колун
архасындан онa русъа ямр верилди: - Ялляр йухары. Намиг
киши чяксяняряк сяс эялян тяряфя бойланды. Ямр верянин
лящъясиндян рус олмадыьыны дярщал анлады. Бунунла беля,
яллярини йухары галдырмаг мяъбуриййятиндя галды. Колун
архасындан икi силащлы ермяни саггаллысы она йахынлашды.
Бири диэяриня тапшырды ки, ясирин яллярини архадан баьласын.
Намиг кишинин ъаны щяля сулу иди. Ясэярликдя олдуьу вахт
йадына дцшдц. О, щярби хидмятини Русийада баша
вурмушду. Хцсуси тяйинатлы дястядя хидмят етмишди. Одур
ки, бу ики ермяни саггаллысына ясир дцшмяйи шяниня
сыьышдыра билмирди. Намиг киши беля гярара эялди ки,
ъаванлыгда юйряндиклярини бурда тятбиг етмяйин вахты эялиб
чатыб.
Ермянинин бири ялиндя автомат Намиг кишийя тяряф
дурмушду. Диэяри Намиг кишинин архасына кечиб онун
голларыны архадан баьламаг истяйирди. Бу вахт Намиг киши
пялянэ ъялдлийиля архасындакы саггаллыйа тяряф ани
чевриляряк онун гуршаьындан асылмыш бычаьыны чыхарыб
онун архасына кечди. Архадан гаршысында сахладыьы
дцшмянин боьазына бычаьы диряйиб гаршыдакы яли автоматлы
дайанан саггаллыйа ямр етди ки, автоматы кянара атсын,
йохса достунун башыны цзяъяк. Силащлы ермяни ща чалышды
ки, Намиги вурсун, автоматын лцлясини щансы тяряфя
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щярлядися, юз достуну щядяфин гаршысында эюрдц. Ермяни
саггаллысы Намиги щеч ъцр вура билмяйяъяйини анлайыб
деди: «Онда, щяр икинизи юлдцряъям». Бу сюзц ермянидян
ешидян Намиг ялиндяки бычаьы ани щярякятля цзбяцз
дайанан ермянинин боьазындакы чала йеря атды. Бычаг
щядяфя дягиг санъылды. Ермяни ялиндяки автоматы туллайыб
боьазыны ики яли иля тутараг йеря йыхылды. Намиг киши ялиндя
тутдуьу ермянини дя зярярляшдириб, ятрафына бахараг
няфясини дярди. Ъырыг-ъырыг олмуш палтарыны сойунуб яйниня
нисбятян ъцссяли ермянинин палтарыны эейинди. Кянардан
бахан еля билярди ки, Намиг киши ермяни щярбчисидир.
Артыг эцн узагдакы даьларын архасына чякилмишди.
Гаранлыг щяр тяряфи эюрцнмяз етмяйя башлайырды. Намиг
киши бир аз динъяляндян сонра «Йа Аллащ» дейиб айаьа
галхды. Тавады ичиня гойдуьу хярякдян йапышыб ардынъа
сцрцйяряк мешянин кянары иля Аьдам тяряфя ирялиляди.
Щярдян дюнцб архасынъа сцрцдцйц хяряйин ичиня бахыр,
хярякдя Тавадын ъясяди эюрцнцр. Йенидян хяряйи
дартараг ирялиляйирди. Эеъя йарыдан адлайыб Намиг киши
динъяля-динъяля хярякдя олан щяйат йолдашы Тавадын
ъясядини
ермянилярин
гондарма
Аьдам-Ясэяран
арасында гурдуглары сярщяддян кечирди. Тавадын ъясядини
сярщяддян кечирдийиня эюря севинирди. Намиг киши тяр
ичиндя хяряйи дартараг йахынлыгда йерляшян Азярбайъан
кюнцллцлярин йанына чатмаьа сяй эюстярирди. О сярщяддян
хейли араланмышды ки, архадан атылан ермяни эцлляси ону
аьыр йаралады. Эеъянин гаранлыьында вя аьрынын тясириндян
ня
едяъяйини
билмяйян
Намиг
киши
юляъяйини
йягинляшдиряряк арвады Тавадын ъясядиня тяряф сцрцндц.
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Онун сойуйуб буза дюнмцш ялиндян бярк-бярк тутуб
башыны Тавадын чийниня сюйкяди.
Эцлля сясиня сярщяддя топлашан кюнцллцляр ермяни
палтарында олан Намиг кишини вя онун щяйат йолдашы
Тавады тапдылар. Намиг киши щяля юлмямишди. Башына
топлашмыш Азярбайъан кюнцллцляриня Намиг киши баша
салды ки, о, ермяни дейил, Хоъалы гачгыныдыр. Арвадымы
Хоъалыда ермяниляр вуруб юлдцрцб, юзц ися ики ермяни
саггаллысыны юлдцрцб, биринин палтарыны эейиниб. Намиг киши
сюзцнц гуртаран кими ъаныны тапшырды. Сящяриси эцн онлары
мясъидя апардылар, суйа тутуб кяфянляйяндян сонра
рущларына Гуран охуйуб, ел гябиристанлыьында дяфн етдиляр.
***
Гцдрят учурумун дибиндяки бюйцрткян колунун цстя
дцшдцйцндян юлмямишди. Гцдрят бюйцрткян колунун
ичиндян чыхыб ятрафа баханда, бир аз аралыда олан ири гайа
парчасынын йанында йаны цстя узанаглы вязийятдя анасыны
вя гардашыны эюрдц. Гуру чай йатаьындакы ирили-хырдалы
дашларын цстц иля Гцдрят анасына вя гардашына йахынлашды.
Анасынын далында шяллякли щалда оlan Фикрятин ня башында,
ня дя сифятиндя ган изи йох иди. Гцдрятя еля эялди ки,
гардашы Фикрят юлмяйиб, она бахыр. Гцдрят ялини узадыб
гардашынын сифятиндя ялини эяздиря-эяздиря деди:
- Фикрят, нийя динмирсян?
Гардашынын ъаваб вермядийини эюрян Гцдрят ики ялли
гардашынын
чийинляриндян
тутуб
силкяляди.
Фикрят
тярпянмяди. Йенидян ялини Фикрятин алнында, сифятиндя
эяздирди. Ялини гойдуьу йерляр буз кими сойуг иди.
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Йенидян ики ялли Фикрятин чийинляриндян тутуб эцъц чатдыьы
гядяр силкялямяк истяди. Онун бядяни санки даша
дюнмцшдц. Анасына йахынлашыб онун да буза дюнмцш
ялляриндян йапышыб «ана-ана» дейиб чаьырса да, анна
оьлуна ъаваб веря билмяди. Гцдрят ятрафа бахды.
Учурума атылдыглары тяряф чох щцндцр иди. О бири тяряф ися
яксиня, алчаг иди. Эюрцнцр кечмишдя бурдан чай ахырмыш.
Инди ися чайдан яламят йох, ондан ахдыьы йерин ирили-хырдалы
гаралы-аьлы, мцхтялиф бичимли даşлар галыб. Гцдрят анасынын
ганлы сифятиня, цстцня ган тюкцлцб гурумуш сачларына
бахараг аьлады. Гцдрят анлады ки, анасынын, гардашынын
эюзляринин ачыг олмасына бахмайараг, онлар юлцбляр.
Гцдрят аьлайа-аьлайа чай йатаьынын алчаг йериндян
йухары галхараг эцн чыхан тяряфя ирялилямяйя башлады.
Щава о гядяр дя сойуг дейилди. Эцняш юз илыг няфясини
ятрафа йайырды. Гцдрят балаъа бядяни эцняшин илыг
няфясиндян гызынырды.
Шималдан ясян буз кими хяфиф кцляк онун балаъа
бядянини цшцдцрдц. О, аъ иди, щям дя йухусуз. О, ана
вя гардашнын юлдцклярини биляндян сонра эюзцнцн йашы
гурумурду. О, аьлайа-аьлайа щейсиз айагларыны иряли
эцъля атырды. Ики эцн яввял йаьан назик гар тябягяси щяля
яримямишди. Гцдрят аддымладыгъа уълары араланмыш
айаггабыларынын ичиня гар долурду. Шималдан ясяряк
эетдикъя шиддятлянян сазагдан горунмаг цчцн кющня
папаьыны эюзцнцн цстя йендирмишди, яйниндяки ъырыг-ъырыг
олмуш пенъяйинин дцймяляри гырылдыьындан сазаг онун
бядяниня вурурду. Гцдрят айагларыны эцъля атыр, эетдикъя
айагцстя йухулайырды. Бирдян Гцдрятя еля эялди ки, аь
эейимдя анасы Цлкяр яллярини Гцдрятя тяряф узадараг она
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тяряф йцйцрцр. Гцдрят анъаг «ана» дейяряк сясин
чыхартды вя цзц цстя гарлы торпаьа йыхылdı. Хейли аралыда
гаралты эюрцнцр. О адам йахынлашдыгда, бу адам щярби
палтарда, цзц-башы тцклц, саь ялиндя автомат силащ вар. Бу
адам Гцдрятин йыхылдыьы йери эюрдцйцндян она йахынлашыр,
яйилиб Гцдрятин голундан yapışaraq гарын цстц иля
сцрцйяряк щараса апарыр. Гцдрят эюзцнц ачанда айаг
цстя дайанмыш хейли щярби палтарда олан адамларын она
бахдыгларыны эюрдц. Бу адамлар бир-бириля анлашылмаз дилдя
данышырдылар. Гцдрят ятрафына баханда йан тяряфдя йанан
соба эюрдц. Гцдряти бу йанан собанын йанына
узатмышдылар. Бу адамлардан бири она метал габда
йемяк эятирди. Данышмадан йемяйи Гцдрятин габаьына
гойуб эетди. Гцдрят аъ олдуьу цчцн йемяйи йеди. Бир
финъанда чай ичди. Инди о юзцнц бир аз йахшы щисс едирди.
Артыг феврал айынын 26-сы эцнцдцр. Щава сазаглы олса
да, эцняш булудлар арасындан йеря щярдян бир юз илыг
шцаларыны салыр. Ермяниляр февралын 25-и эеъяси гырдыглары
Хоъалы сакинляринин ъясядлярини харабайа чевирдикляри
Хоъалы шящяринин кцчяляриндян йыьырдылар, топладыглары
ъясядляри машынлара йыьыб шящярдян хейли аралыда гярб
тяряфдя бир-биринин цстя йыьараг цстляриня мазут тюкцб од
вупурдулар. Мейитляри топлайыб йандыран груп ермянилярин
«Гаплан» адландырдыглары груп йериня йетирирди.
«Ермяни етирафлары»
Хоъалы
шящяринин
даьыдылмасында
инсанларын
вящшиъясиня гырылмасында иштирак етмиш, lиван вятяндашы
йазычы, миллиййятъя ермяни олан Давид Хейрийанын «Хач
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наминя» китабындан. Бейрут, 2000-ъи ил. Сящифя 62-63.
Мцяллиф йазыр: «Март айынын 2-дя «Гаpлан» adlы ермяни
групу тяхминян 2000-ня гядяр мейит йыьды. Хоъалыдан
арaлы гярб тяряфдя йандырдылар.
Сящ. 26-да мцяллиф йазыр: Биз Дашбулаьын
йахынлыьындакы километрлярля дяринлийи олан батаглыьы
кечмяк цчцн юлцлярдян кюрпц дцзялтмяли олдуг. Мян
мейитлярин
цстцндян кечмяк
истямирдим.
Онда
подполковник Ощанйан мяня ишаря еляди ки, горхмайыm,
бу мцщарибянин ганунларындан бириди. Мян 9-11
йашларында ган ичиндя олан гызын синяси цстцня чыхдым вя
йеримяйя башладым. Тяхминян 1200-я гядяр мейитин
йанындан кечдим.
Сящ. 26
«Вошкрешенийе» ермяни гязетиндя 1996-ъы илдя бир
дашнак цнсцрц йазыр: «Бизим ясgярляр 13 йашында бир
ушаьы дирсякляриндян дивара мисмарламышдылар, чох сяс
елямясин дейя анасынын дюшцн кясиб ушаьын аьзына
басдылар. Сонра мян бу тцрк ушаьынын башынын, дюшцнцн
вя гарнынын дярисини сойдум, 7 дягигядян сонра ушаг
юлдц.
Хачатур онун бядянини доьрайыб итляря атды. Сонра
биз цч тцрк ушаьын да беля елядик.
Хоъалы шящяри даьыдылмыш, индийя гядяр дя даьыныг
вязиййятдядир. Биз яъдадларымыза гаршы едилян бу вящшилийи
щеч вахт баьышламайаъаьыг. Аллащ да баьышламайаъаг.
Алты йердя Хоъалыдан гярб тяряфдя юлдцрцлмцш Хоъалы
сакинлярин цст-цстя йыьдыглары ъясядлярин цстя ялляриндяки
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мазут долу ведрялярдян мазут тюкцб од вурурдулар. Алты
йердя
Хоъалы
сакинляринин
галаг-галаг
йыьылмыш
ъясядляриндян гара булуд кими тцстцнц кцляк ясдийи
тяряфя апарыр. Учулмуш биналарын бир кцнъцндян бу
мянзяряни эюрян Ъябрайыл инсан ъясядляриня од вуран
ермяни саггаллыларыны неъя мящв едяъяйи щагда
фикирляшдийи заман йан тяряфдя бир ермянинин ора-бура
бахараг инсан ъясяди ахтардыьыны эюрдц. Ъябрайыл
гяфлятян онун цстя сычрайыб йеря йыхды. Ону гятля йетириб
палтарыны эейинди. Ермяни гийафясиндя олан Ъябрайыл она
тяряф эялян гапгара инсан ъясядляриндян эялян тцстцнцн
ичиля инсан ъясядлярини йандыран ермяниляря тяряф
йцйцрмяйя башлады. Ъябрайыл йанан инсан тонгалына
чатан кими ъясядляри йелляйяряк тонгала атан ики няфяри
бычагла вуруб тонгала атды. Икинъи тонгала чатыб ъясядляри
тонгала атан ермяниляри эцлляляди. Эцлля сясиня ермяниляр
дуйуг дцшдцлар. Ъябрайыл автоматындан ермяниляря эцлля
йаьдыра-йаьдыра тцстцнцн ичиля чайа тяряф гачмаьа
башлады. Ъябрайыл донмуш чайын цстцндян кечиб о бири
тяряфдяки аьаълыьа эирди. Ири бюйцрткян колунун арасында
эизлянди. Дцшмян ясэярляри ятрафа сяпяляниб Ъябрайылы
ахтарырдылар. Онлар бюйцк вя эениш аьаълыьы ахтарсалар да,
Ъябрайылы тапа билмядиляр.
Эцняш гаршыдакы даьларын архасына йенирди. Ъябрайыл
эизляндийи йерин йахынлыьында дцшмян ясэяринин
эязишдийини эюрдц. Ъябрайыл овъу бойда тутдуьу бир дашы
ялиня алыб йаваш-йаваш айаьа галхды. Вар эцъц иля дашы
дцшмян ясэяринин баш нащийясиня тяряф атды. Даш щядяфя
дяйян кими ясэяр йеря сярилди. Ъябрайыл ъялд колун
ичиндян сычрайыб чыхды. Дцшмян ясэярини гятля йетириб
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цстцндяки дюрд гумбараны вя ики дараг патрону эютцрцб
яввялки эизляндийи йердян бир аз аралыдакы колун ичиндя
эизлянди. Дцшмян ясэярляри артыг эцняшин батдыьыны
Ъябрайылы тапа билмядиклярини эюрцб эери гайытдылар.
Узагдан бир-бириндян аралы алты йердя Хоъалы
сакинляринин йандырылдыглары тонгалын гырмызы дилимли алову
щяля дя эюрцнцрдц. Ющдяляриня дцшян вязифяни лайигинъя
йериня йетирян «Гаплан» адлы группа Ханкяндиня
гайытмаг цчцн нювбя иля цстц чадырлы йцк машынларына
минирдиляр. Град гурьулар вя танклар эеъя юз вязифялярин
йериня йетирдикляри цчцн он ики саат габаг Ханкяндиня
гайытмышдылар.
Гаранлыг юз гара пярдясини ача-ача батмыш эцняшин
ардынъа ирялиляйирди. Бу вахт Ъябрайыл эизляндийи йердян
чыхыб Хоъалы-Ханкянди йолуна тяряф ирялиляйирди. Асфалт
йолун саь тяряфиндя олан ири колун архасында эизлянян
Ъябрайыл Ханкяндиня гайыдан «Гаплан» адлы мейитляри
йандыран групун йолуну эюзляйирди. Ханкяндиня гайыдан
ики машын ясэярляр Ъябрайылын гаршысындан кечян вахт
Ъябрайыл далбадал атдыьы гумбаралар партлайараг бортлары
даьылыб ятрафа сяпялянди. Ъябрайыл ъялд щярякятля икинъи
машина да ики гумбара атды. Машынларын бортлары даьылараг
ятрафа сяпялянди. Саь галан дцшмян ясэярляри чыьырараг
мцхтялиф тяряфляря атяш ачырдылар. Ъябрайыл галан
дцшмянляри вуруб йеря сярирди. Ики дараг патрон гуртарана
кими ермяни ясэярлярини йеря сярди. Саь галан ермяни
ясэярляри гаранлыгда щара эялди атяш ачырдылар.
Бу вахт Ъябрайыл щямин йердян хейли аралыда
йерляшян Азярбайъан кяндляриндян бир евин дарвазасыны
дюйцрдц. Чийниня голсуз, бядянъя солмуш ортайашлы бир
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киши балаъа дарвазайа чатыб сорушду: Кимди гапыны
дюйян? Байырдан сяс эялди: «Аллащ гонаьы». Ев йийяси
балаъа дарвазаны ачды. Ичяри эирян адамын эейиминдян
Азярбайъан дилини йахшы билян ермяни зянн етди.
Ев йийясинин тяряддцд етдийини эюрян Ъябрайыл ев
йийясиня деди:
- А киши, наращат олма, мян Хоъалыданам, юзцм дя
халис азярбайъанлыйам. Эейиндийим ермяни палтарыды.
Ев йийяси гонаьы евиня дявят етди, чай ичя-ичя
Ъябрайыл башына эялянляри ев йийясиня данышды. Сонра
Ъябрайыл ев йийясиня деди:
- Де эюрцм бу кянддя вятянпярвяр оьланлар вармы?
- Ялбяття вар, - дейя ев йийяси ъаваб верди.
Ъябрайыл:
- Мяня кюмяк етсян, бу кянддян ня гядяр ъаван
топлайа билярям?
Ев йийяси:
- Тяхминян 60-70 няфяр топлайа билярсян.
Ъябрайыл деди:
- Онда еля бу эеъя гапы-гапы дцшцб ъаванлары
сийащыйа алаг.
Ев йийяси:
- Лап йахшы, - дейя разылыьыны билдирди вя деди: - Оьул,
де эюрцм силащын вармы?
Ъябрайыл ъаваб верди:
- Хейр, силащ йохду. Анъаг силащы дцшмянин силащ
анбарларындан ялдя етмяк олар.
Ев йийяси:
- Сян силащ ялдя единъя, дцшмян юз ишини эюря биляр.
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Ев йийяси Ъябрайыла лап йахынлыгдакы кянардан
ешидян олар дейяъяйи сюзц: - dedi: - Оьул, ермянилярин бир
кащада хейли мигдарда силащ, патрон, ня билим, даща няляр
эизлятдиклярини эюрмцшям. Бу ахшам ъаванлардан дюрдбеш няфяр эютцрцб силащлары бура дашымалыйыг. Ермяниляр о
силащлары бизи гырмаг цчцн орда эизлядибляр.
- Бяс о силащлары бура неъя эятиряъяйик? – дейя
Ъябрайыл ев йийясиня суал верди.
Ев йийяси ъавабында деди:
- О силащлары бура дашымаг, бу ляляшийин бойнуна, дейяряк ев йийяси ялини бойнуна вура-вура ъаваб верди.
Ъябрайыл ев йийясиня суал верди:
- Орда ермяниляр эюзятчи гойублар?
Ев йийяси:
- Аллащ сяня кюмяк олсун, кешикчи ня эязир. Щямин
кащанын аьзыны дашла еля долдурублар ки, йанындан кечсян
дя билмязсян ки, бурда силащ вар, йа йох.
Эеъя саат он ики радяляриндя айаглары кечя иля
баьланмыш алты атла алты адам дейилян кащайа
йахынлашдылар. Кащада ня гядяр силащ, патрон, эеъя
эюрмя апаратлары вардыса, щамысыны дашыйыб апардылар.
Кащанын аьзында яввялки кими дашда долдурдулар, о эеъя
Ъябрайылла ев йийяси йатмадылар. Ъаванларын 50-синин
сийащысыны тутуб, онлары сящяря йахын кяндин ортасындакы
мейданчайа топладылар. Ъябрайыл бир щяфтя силащ ата
билмяйянлярля мяшьул олду. Бир щяфтядян сонра онлара
силащ, патрон вериб деди:
- Достлар, билдийимиз кими дцшмян Хоъалы шящярини
харабайа чевириб, сакинлярини дя гырараг мящв едиб.
Гачараг ъаныны дцшмян ялиндян гуртармаг истяйянлярин
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яксяриййятини эцлляляйиб. Танкын полад сепляри алтына
атараг мящв едибляр. Йердя галанларыны да - ушаглыбюйцклц щамысыны ясир эютцрцбляр. Дцшмянин халгымыза
етдийи бу зцлмц гейрятли оьулларымыз йердя гоймамалыdı.
Дцшмяня силащла, сийасятля, тяблиьатла мцбаризя
апармалыйыг. Бу иш бцтцн Азярбайъан халгынын ишиди, ким
ня баъарырса, дцшмяня зярбя вурмалыdı. Биз ъаванларын
иши ися силаща сарылыб дцшмяня гаршы вурушмаг, ана
торпаьымызын бир гарышыны дцшмяня вермямялийик. Дцшмян
эцълцдц, артыг буна эюря биз ялли няфяр дюйцшчц партизан
щярякатына кечирик, щамы гайда-ганунумуза ямял
етмялиdi. Фярарилик, сатгынлыг едянляр дястя цзвляринин
гаршысында эцлляляняъякляр. Дюшяйимиз даш-торпаг,
йорьанымыз гар-йаьыш олаъаг. Вятянини дцшмяндян
горумаг истяйянин йатаъаьы исти йорьан-дюшяк йох,
данышыдыьым кими олмалыды.
Ъябрайыл сюзцнц гуртарыб ахырда деди:
- Мянимля разысынызмы? Яэяр разы дейилсинизся,
гайыдын эедин евинизя. Эюзляйин ермяниляри. Эялиб евиниз
гарышыг аиляликля сизи йандырыб кцл етсин. Торпаьымызы да
гатсын йашадыьы торпаьа.
Ъябрайыл сюзцн гуртарыб деди:
- Инди ня дейирсиниз? Мянимля бирликдя дцшмяня
гаршы киши кими вурушурсунуз, йа йох?
Дястя цзвляринин щамысы бир аьыздан дедиляр:
- Ъянаб командир, биз вятянимизи – ата-анамызы,
баъымызы дцшмяндян горуйараг, ону мящв етмяйя анд
ичирик. Бу эцндян сизин сярянъамыныздайыг. Бцтцн
ямрляринизи ъан-башла йериня йетиряъяйик.
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О эцндян Ъябрайылын башчылыьы иля дястясини йери
мешяляр, кащалар, маьаралар, гайалыглар олду.
***
Цчтяряфли сылдырым олан бир гайалыьын гаршысындакы
йастана. Бу йастананын узунлуьу тяхминян 250 метр,
ени ися 150-180 метрдирди. Йастанадан гайалыьын алтына
йол эедир. йол гайалыьын алтындакы маьарайа чатанда ики
йеря айрылыр. Йоллардан бири ясирляр сахландыьы йеря, о бири
йол ися силащ-сурсат сахландыьы йеря битишик забит вя
ясэярляр олан йеря эедиб чыхыр. Байырдан гайалыьын диби иля
беш метр ениндя йол маьараны ятрафла бирляшдирир. Бу
маьаранын ады «Даш гала» адланыр. Маьаранын кичик
отагларындан бириндя орталыг мизи, мизин ятрафында майор
рцтбяlи щярби мцстянтиг яйляшиб. Мцстянтигин гаршы
тяряфиндя 8 йашлы Гцдрят яйляшиб. Майор рцтбяли мцстянтиг
Азярбайъан дилиндя Гцдрятя суал верир:
- Адын, атанын адыны де.
Гцдрят ялляринин цшцдцйцндян дцймяляри гырылмыш,
ъырыг-ъырыг олмуш пенъяйинин ъибиня салыб. Буну эюрян
мцстянтиг йцксяк сясля ямр едир:
- Яллярини ъибиндян чыхарт! Папаьыны да башындан
чыхарт!
Гцдрят яллярини ъибиндян, папаьыны да башындан
чыхарыб кянара гойур. Гцдрятин эюзял чющряси эюрцнцр.
Мцстянтиг йеniдян суал верир:
- Адын, атанын адыны де.
Гцдрят ъаваб верир:
- Адым Гцдрят, атамын ады Ъябрайылды.
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Мцстянтиг:
- Щардансан?
Гцдрят:
- Хоъалыдан.
Бу вахт аралыг гапы ачылды. Бир саггаллы мцстянтигя
йахынлашды:
- Командир Ощанйан ушагдан щяр шейи дягиг
юйрянмяйи тяляб едир.
Ертяси эцн Гцдрят йеня щярби мцстянтигин йанында
иди. Мцстянтиг тязяъя отуруб Гцдрятля суал-ъаваб едирди
ки, Ощанйанын гочуларындан икиси ичяри эириб мцстянтигя
щеч бир сюз демядян щяряси Гцдрятин бир голуна эириб
подполковник Ощанйанын отурдуьу отаьа сцрцдцляр.
Мизин ятрафында Ощанйан башда олмагла бир хариъи
журналист дя варды. Журналист ермяни рус дилини
билмядийиндян Ощанйан вя онун ятрафындакы забитлярля
дилманъ васитясиля данышырды. Бир аз кечмиш майор рцтбяли
мцстянтиг дя эялиб орталыг мизин ятрафында яйляшди.
Ощанйан цзцнц майора тяряф чевириб деди:
- Ъянаб майор, билирсинизми бу ушаг Хоъалыда
мейитляри йандыран, ясэярляримизи мящв едян Хоъалы сакини
Ъябрайыл Намиг оьлу Щясяновун оьлуду.
Бу вахт эюзятчиляр ялляри архадан баьлы он бешя
гядяр Хоъалыдан ясир эютцрцлмцш ясирляри диварын дибиля
айаг цстя сырайа дцздцляр. Бу мянзяряни эюрян журналист
баша дцшдц ки, ушаьа няся едяъякляр. Бунун гаршысыны
алмаг мягсядиля Ощанйана деди:
- Бу uшаьа ня едяъяксиниз?
Дилманъ журналистин суалыны инэилис дилиндян ермяни
дилиня тяръцмя етди. Ъавабында Ощанйан журналистя деди:
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- Юйрянмишик ки, бу ушаьын атасы Ъябрайыл Намиг
оьлуду. Бу адам бизим ясэрляримизин хейли щиссясини
тякбашына мящв едиб. Сонра да башына адам топлайыб
силащ анбарымызы гарят едиб. Йердя галан силащ-сурсат
анбарымызы партладыб. Биз ону ахтарсаг да, тапа
билмямишик. Инди бу ушаьы еля ъязаландыраъам ки, атасы
Ъябрайыл ешидиб бялкя бизиmля цз-цзя эяля. Биз дя ону
тутуб оьлундан да бетяр ъязаландырарыг.
Инэилис журналист деди:
- Ушаьын бурда ня тягсири вар. Ясэярляринизи бу ушаг
юлдцрмяйиб ки, тута билирсинизся, атасыны тутун.
Ощанйан журналисти ешитмирди. О, Гцдряти щансы ъяза
иля юлдцряъяйи барядя дцшцнцрдц. Бир аз сонра Ощанйан
гочуларынын башчысын ялинин ишарясиля йанына чаьырараг
алчагдан няся деди. Гочу башынын ишарясиля разылыьыны
билдирди. Ощанйан ялляри архадан баьлы щалда диварын диби
иля айаг цстя сыра иля дцзцлмцш Хоъалы сакинляриня деди:
- Йахшы бахын, бу ушаг сизин йерлиниз Ъябрайыл Намиг
оьлунун оьлуду. Байаг дедийим кими о, бизя чох зийан
вуруб, ахтарсаг да тапа билмирик. Тез-тез йерини дяйишир.
Инди сизин эюзцнцзцн габаьында бу ушаьа еля бир
ишэянъя вердириб юлдцртдцряъяйям ки, Ъябрайыл оьлунун
щарайына чыьыра-чыьыра эялсин. Онда биз ону тутуб дярсини
верярик.
Ощанйан гочуларына ишаря еляди ки, башласынлар.
Ощанйанын иşарясиндян дярщал сонра гочулардан икиси
Гцдрятин голларындан йапышыб диварын дибиня сцрцдцляр.
Гочулардан бири Гцдряти гуъаглайыб дюшямядян йарым
метр щцндцрлцкдя сахлады. О бири гочу бир ялиндя узун
мисмарлар тутмушду. Цчцнъц гочу йолдашына кюмяк
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етмяк мягсядиля Гцдрятин сол голуну тутмушду ки, гола
мисмар йахшы ишлясин. Гцдрят щеч ня анламырды. Сойуг вя
аълыг юз ишини эюрмцшдц. О, щейсизляшмишди. Мисмара
чякиъ дəйяндя Гцдрятдян бир чыьырты ешидилди, сол голуна
вурулан мисмар йериня отуранаъан чякиъ ишляди. Саь
голуну да дивара мисмарладылар. Гцдрятин сяси эетдикъя
зяифлямяйя башлады. Артыг о, зарыйырды. Аьрынын тясириндян
вурнухмаг истяся дя, цч ъялладдан гцввятли голлары ону
мянэяня кими сыхараг тярпянмяйя гоймурду. Гцдрятин
щяр ики голундан фышгыран ган щям юзцнц, щям дя ону
дивара мисмарлайан ъялладларын цст-башларыны булады.
Гцдрят голларындан дивардан асылы вязиййятдя зарыйырды.
Щейрятдян донуб галмыш журналист ня едяъяйини билмяди.
Ясирлярин яксяриййяти гязябдян, бязиляри ися горхудан
ясирдиляр. Гцдрят дивардан саллана-саллана галмышды,
щейсиз щалда зарыйырды. Бу вахт байырдан ичярийя итяляйяитяляйя ортайашлы бир гадын салдылар. Гадын азярбайъанлы
иди. Ъялладлар щямин гадыны дивара йахын басдырылмыш диряйя
баьладылар. Диряйя баьланмыш гадынын палтарыны ъырыб онун
ики дюшцн палтардан чюля чыхартдылар. Бир анда гадынын
дюшлярини хянъярля кясиб няфяси кясилмякдя олан Гцдрятин
ачыг аьзына басдылар. Дюшляри кясилмиш гадын чыьырыб
юзцндян эетди. Кясилмиш дюшлярин йериндян фышгыран ган
гадынын цст-башыны вя дюшямяни булады. Бу вящшилийя дюзя
билмяйян гадын юлдц. Онун ъясядини сцрцйцб байыра
чыхартдылар. Бу дящшятли мянзяряни эюрян журналист гусуб
ятрафы батырды. Ики ермяни онун голуна эириб байыра
чыхартдылар. Гцдрят артыг юлцмдя чарпышырды. Бу вахт
гадынын дюшлярини кясян ъяллад голларындан дивара
мисмарланмыш Гцдрятя йахынлашыб онун ганлы палтарыны
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сойундуруб чюля атды. Сонра Гцдрятя йахынлашды, онун
башынын дярисини соймаьа башлады. Ощанйан дайана
билмяйиб ъялладдан сорушду:
- Башын дярисини нейляйяъяксян?
Ъяллад Гцдрятин башынын дярисини сойа-сойа
Ощанйана ъаваб верди:
- Башынын, дюшцнцн вя гарнынын дярисинисойаъам.
Онлары бир торбайа гойуб апараъам дяри щякиминя,
сатаъам она. Щямин пулла базарлыг едиб евимя
апараъам.
Гцдрят артыг юлмцшдц. Щямин ъяллад Гцдрятин
башынын дюшцнцн вя гарнынын дярисини сойуб бир торбайа
йыьды. Ощанйанын ямриля ики ъяллад Гцдрятин ъясядини
дивардакы мисмарлардан азад едиб дюшямяйя узатдылар.
Ощанйанын ямриля Гцдрятин башыны одун балтасы иля
кясдиляр, ъясяди ися щараса апардылар. Журналист бу
мянзяряни эюряндя цряйи эетди. О, кятилин цстцндян ашыб
дюшямянин цстя дцшдц. Онун бурнуна нашатыр спирти
ийлядяряк айылтдылар. Журналист йарым саатдан сонра юзцня
эялди. Журналист цзцнц Ощанйана тяряф тутуб деди:
- Ъянаб Ощанйан, мян даща бурда гала билмярям.
Хащиш едиирям, мяни Иряван-Лондон тяййарясиня
чатдырасыныз.
Ощанйан журналистя тяряф чеврилиб деди:
- Сящяр эедярик, щям ятрафа бахыб тябиятин бизим
йерляря бяхш етдийи эюзялликляри эюрцб гязетиниздя чап
етдирярсян.
Бу сюзлярля Ощанйан журналистя фикрини чатдырды.
Журналисти Ощанйанын «бизим йерляр» кялмяси ачмады.
Журналист Ощанйанын ъавабыны верди:
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- Ъянаб Ощанйан, мян Даьлыг Гарабаьа
эялмямишдян яввял бу йерляри хяритядя тапанда Даьлыг
Гарабаьын Азярбайъана мяхсус олдуьуну эюрдцм.
Гядим заманлардан бу эцня кими Гарабаь торпаьы
Азярбайъана мяхсус олуб. Сиз дя дейирсиниз ки, бизим
торпаг.
Ощанйан ащ чякиб деди:
- Тезликля бизим олаъаг бу торпаглар.
Журналист йенидян деди:
- Тарихи йахшы билмирсиниз, ъянаб Ощанйан. Сиз юз
тарихчиляринизин йаздыгларыны охумайын, щягигяти билмяк
истяйирсинизся, Ватикан, Гащиря, Парис, Лондон, Афинадакы
китабханалара мцраъият един, онда щягигяти там
биляъяксиниз. Бу эцн дедийинизи йадыныза салыб
утанаъагсыныз.
Ощанйан юзцнц о йеря гоймайыб деди:
- Тезликля бу йерляр Ермянистанын хяритясиня
дцшяъяк. Онда инанаъагсыныз ки, бу йерляр ата-бабадан
Ермянистанын олуб.
Журналист йенидян Ощанйана деди:
- Ъянаб Ощанйан, сиз чох мянтигсиз данышырсыныз.
Эяляъяк эюстяряъяк ки, бу Гарабаь торпаьы Азярбайъан
торпаьыдыр. Даща мян сизинля мцбащися етмяк истямирям.
Чцнки сиз тутугушу кими бир дяфя дедийиниз мянтигсиз
сюзцнцзц мин дяфя тякрар едирсиниз.
Ермяни забити подполковник Ощанйан етираф етмяли
олду:
- Мян охумуш адамам. Тарихи йахшы билирям.
Ермянистанын индики торпаглары Азярбайъанын торпагларыды.
Бу торпаьы Русийа Азярбайъандан гопарыб ермяниляря
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вериб. Ирандан, Тцркийядян Русийанын ялиля Азярбайъанын
Иряван вя Даьлыг Гарабаь торпагларына эятирилмиш
бабаларымыз русларын ялиля бу йерлярдя мяскунлашыблар.
Ощанйан кядярляняряк ялавя етди:
- Сян ермяни олмасайдын, дедикляримин бир
кялмясини дя ешитмяздин. Даща доьрусу, сяня щеч ня
демяздим.
Ощанйан йенидян журналистя деди:
- Ону да етираф едим ки, биз ермянилярин дядябабадан торпаьыmız олмайыб.
Журналист Ощанйана суал верди:
- Неъя олуб ки, ермянилярин торпаьы олмайыб?
- «Торпаьымыз олмайыб» дейяндя цряйимдя улу
бабаларымыза лянят охуйурам. Чцнки биз ермянилярин
бабалары мцхтялиф юлкялярин ичиндя гарачылар кими груп
щалында йашайыблар. Бир аз йашадыгдан сонра щямин
йашадыглары йери юзляринин ана вятяни адландырыб щямин
торпаьы йийясиндян гопармаг истяйибляр. Щямин торпаьын
сащиби бу ахмаг щярякятляриня эюря юз юлкясиндян
ермяниляри говуб чыхарыб. Нящайят, русларын ялиля
Азярбайъан торпаьында йашайырыг. Сабащ Русийайа
хяйанят етсяк, Русийа бу торпагдан бизи чыхара биляр вя
йа башга васитялярля бизя тязйиг эюстяря биляр. Буна эюря
Русийа щансы щаваны чалса, биз ермяниляр о щавайла
ойнамалыйыг. Ядалят наминя демялийям ки, Русийа бизя
кюмяк етмяся, биз Азярбайъанла мцщарибя еляйиб
торпаг ала билмяздик. Чох журналистляр бизя дейирляр ки,
нийя Азярбайъанын кянд вя шящярлярини виран гойуб,
адамларына бу гядяр аьыр ишэянъяляр веряндян сонра
мящв едирсиниз? Ъавабында биз дя дейирик ки, биз
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

40

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

инсанлара психоложи тясир едирик ки, нювбяти алаъаьымыз кянд
вя шящярлярин сакинляриндя хоф ящвал-рущиййяси йарансын.
Биз щямин кянд вя шящярляря эирмямишдян яввял гачыб
эетсинляр ки, бизим ясэярляримизя эцлля дяймясин.
Ощанйан йенидян ялавя етди:
- Ядалят наминя демялийям ки, Азярбайъанын силащсурсаты vя низами ордусу олсайды, бу торпаьы ня бизя, ня
дя Русийайа вермязди.
Ощанйан она диггятля гулаг асан журналистя деди:
- Азярбайъанлыларын беля бир Zярб-мясяли вар:
«Сющбят дананы гурда веряр». Дур эедяк ХоъалыХанкянди йолуна, ордан сяни автомобиля Ирявана йола
салаъам. Ордан да Иряван-Лондон тяййарясиля учарсан
Лондона.
Онлар сющбят едя-едя Хоъалы-Ханкянди йолуна
чыхмаг цчцн щярякят етдиляр. Ощанйанла журналисти
мцщафизя етмяк цчцн он бешя гядяр саггаллылар да
онларын архасы вя йанлары иля эедирдиляр. Нящайят, онлар ити
ахан чайын сащилиня чатдылар. Чайын ичиндян о бири сащиля
кечмяк мцмкцн олмадыьындан бу чайын цстцндян
ермяниляр кюрпц салмышдылар. Кюрпц дирякляринин цстцня
щамарланмыш йоьун аьаълар бяркидилмишди. Бу тирлярин
цстцня аьаъ будаглары, кол-кос йыьараг тапдалайыб
бяркитмишдиляр. Ермяниляр азяриляри психи ъящятдян
горхутмаг цчцн Шушанын кяндляриндян олан динъ ящалини
язабла мящв едиб, онларын ъясядлярини дашыйыб, бу
кюрпцнцн цстцндя сыра иля дцшмцшдцляр. Журналист инсан
ъясядляриндян дцзялдилмиш кюрпцнц эюряндя нитги кясилди,
о, ялляри иля эюрдцкляриня инанмырмыш кими эюзлярини силди.
Йенидян кюрпцнцн цстя бахды. Яввялки киим эюрдцкляри
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инсан ъясядляриди, онлары кюрпцнцн цстцндя чайын ахары
истигамятиндя йан-йана сыра иля дцзмцшдцляр. Журналист
Ощанйана ня дейяъяйини билмяди. Анасы ермяни олса да,
ятрафдакылара гаршы эюзляриндян кин вя нифрят йаьырды.
Бурда да аз галды ки, журналистин цряйи эетсин. Журналист тез
отуруб ахар чайа бахмаг истяди ки, эюрдцклярини бир аз
унутсун. О ахар чайа бахыб эюзц кюрпцнцн алтына
саташанда, щяля дя гадын, киши, ъаван, ушаг
мейитляриндян сцзцлцб чайын суйуна гарышан ганы эюрдц.
Ощанйан журналистин шок щалына дцшдцйцнц эюрцб она
йахынлашды:
- Дур эедяк, - дейя журналистя юйцд-нясищят
вермяйя башлады. – Юзцнц яля ал, щяля ъавансан, беля
шейляри эюрмямисян, она эюря сяня пис тясир едир. Биз
щярбичилярин пешяси беляди.
Журналист Ощанйанын кюмякчисиля айаьа дуруб деди:
- Мян ъясядлярин цстцндян эедя билмярям.
Журналист щейрятля кюрпцнцн цстя бир дя бахды. Юзц
дя билмядян ясяби эярэинлийин нятиъяси олараг яллярини
йухары галдырыб баьырды:
- Илащи, бунлары гыранларын ъязасыны вер ки, бу гырылан
инсанларын рущлары бир аз сакит олсун.
Ощанйан ики няфяр дюйцшчцсцнц чаьырыб журналисти
минлярля язабла юлдцрцлмцш динъ сакинлярин ъясядляри
цстцндян чайын о бири сащилиня кечирмяйи тапшырды. Ики
саггаллы щяряси бир тяряфдян журналистин голуна эиряряк она
инсан ъясядляринин цстцля чайын о бири сащилиня сцрцдцляр.
Журналист инэилис дилиндя ермяни миллятини лянятляди.
Дцнйада беля вящшилийин олдуьуну, ешитмядийини вя
эюрмядийини деди. Онун сюзлярини баша дцшянляр дя олду,
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дцшмяйянляр дя. Журналистин архасынъа Ощанйан вя онун
ялалтылары сяссиз-сямирсиз, архайын аддымларла айагларыны
ъясядлярин синяляри цстя гойараг чайын о бири сащилиня
кечдиляр. Ъялладларын яксяриййятинин шалварларынын вя
чякмяляри ган ичиндя иди. Журналист Ощанйанын сиfятиня
нифрятля бахыб деди:
- Сизин журналистляр бир чох юлкяляря гязет вя журналлар
васитясиля
йазмышдылар
ки,
Азярбайъан
ермяни
торпагларына щцъум едяряк зябт едиб ермяни миллятини
гырырлар, беля эется, беш-алты эцня бир няфяр dя ермяни саь
галмайаъаг. Биз йазыг ермяни миллятиня кюмяк етмяк
цчцн сиздян аъизаня хащиш едирик ки, силащла, ъанлы
гцввяйля, щярби сурсатла бизя кюмяк едясиниз. Дцнйа
юлкяляринин
яксяриййяти
бу
дягигя
инаныр
ки,
азярбайъанлылар торпаьынызы зябт едяряк динъ ермяни
миллятини гырырлар. Мян дя бура эялмямишдян яввял
инанырдым ки, азяриляр сизигырыб торпаьынызы ялиниздян алырлар.
Инди ися йазыланларын яксини эюрцрям. Инди баша дцшцрям
ки, бура дюйцш бюлэясиня эялмяк цчцн бюйцкляриниздян
иъазя аланда мяня дедиляр ки, дюйцш бюлэясиндя ня
эюрсян гой ордада галсын. Ъар чякиб алямя йайма. Мян
дя сюз вердим ки, олду. Инди бунун яксини эюрдцм.
Онлар
Хоъалы-Ханкянди
йолуна
чатдылар.
Подполковник Ощанйан яввялъя сцрцъцсц иля телефонла
данышдыьы кими автомобил сяртляшдикляри йердя гонаьы
эюзляйирди.
Ощанйан журналистя ял узадыб деди:
- Видалашмаг вахтыдыр.
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Онлар видалашдылар. Журналист автомобилин арха
отураъаьында яйляшяндя Ощанйан башгалары эюрмясин
дейя, саь тяряфдян яйилиб астадан журналистя деди:
- Эюрдцклярин гой бурда галсын, гязет вя журналларда
йазма, ахы сян ермянисян. Бизим ъан-ъийяримизсян.
Журналист ъавабында деди:
- Мян метисям, анам ермяни, атам инэилисдир.
Атамын бир сюзцнц щеч вахт йаддан чыхара билмирям. О,
щямишя дейярди:»Ядаляти щеч вахт йаддан чыхармайын.
Ким ядалят тяряфдарыдырса, о адам ня гядяр чятинлийя
дцшся, йухарыда Аллащ, ашаьыда тутдуьу дцз йол она
гялябя чалдыраъаг».
Автомобил узаглашыб эюздян итди.
Журналист бир щяфтядян сонра бцтцн инэилис гязет вя
журналларында ермянилярин, русларын кюмяйиля Азярбайъан
торпагларыны зябт едя-едя ирялилядиклярин, щямин торпагда
yашайан динъ ящалийя гаршы етдикляри вящшиликлярi эюрдцйц
кими йазмышды. Ермяниляр мяня дедиляр ки, эюрдцклярини
щеч бир йердя шярщ елямясян, сяни дюйцш бюлэясиня
бурахарыг. Мян дя сюз вердим. Анъаг ермяни вящшилийини
эюряндян сонра ядалятин ня вахтса зяфяр чалаъаьына
инанараг вердийим вяди, вящшилийин, йаланчылыьын, шярин
гаршысында унудуб щягигяти йазмаьa мяcбур олдум.
Йаздым ки, гой дцнйа аз да олса щягигяти билсин».
Гцдряти мцщакимя едян майор чинли мцстянтигин
отаьында дюйцлмякдян сифятляри ганчыр олмуш ялляри
архадан баьлы он няфяр азярбайъанлы ясирляри диварын дибиля
сыра иля дцзцлцбляр. Мцстянтиг onların гаршысынdа бир аз
вар-эял етдикдян сонра цзцнц ясирляря тутуб деди:
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- Бу эцн бясди, - дейиб саь ялинин ишарясиля чыхын
ишаряси верди. Ясирляр мцстянтигин отаьындан чыханда
мцстянтиг ялинин ишарясиля бир няфяря онун йанында
галмасына ишаря етди. Бу ясирин боьазы санки йох иди.
Онун тцклц башы санки бядяниня йапышмышды. Ортабойлу,
бели бир ягдяр габаьа яйилмишди. Бу адамын тяхминян 2627 йашы оларды. Ясирлярин доггузу байыра чыхандан сонра
майор рцтбяли мцстянтиг айаьа галхыб айагцстя
дайанмыш оьланын бярабярinə эялиб деди:
- Щяя, ъаван оьлан, сян вятяниня хяйанят едяряк
бизя кюнцллц ясир дцшмцсян, беляdи?
Оьлан цзцнц туршудараг ъаваб верди:
- Хейр, ъянаб майор. Мяним вя йолдашларымызын
патронларымыз гуртарды. Сизин ясэярляр бизи йаралайыб ясир
эютцрдцляр. Майор айаьыны дюшямяйя дюйяряк гышгырды:
- Йалан дейирсян! Ялляринизи йухары галдырыб
йалвармысыныз ки, бизи юлдцрмяйин, кюнцллц ясир дцшцрцк!
Сян бу сюзляри демямисян ганcыьын доьдуьу?
Яэяр сянин анан ермяни олмасайды, еля бурдаъа сяни
эцлляляйярдим. Ахмаг, сян кюнцллц бизя ясир дцшмцсян.
Биз юзэя дейилик, сянин доьмаъа дайыларыныг. Ятини йесяк
дя, сцмцйцнц атмарыг.
Майор рцтбяlи мцстянтиг оьлана щядя-горху
эялмякля юз тясири алтына салмаг вя бундан юз хейирляри
цчцн истифадя етмяк истяйирди. - Сян эяряк фярарилик едиб,
мцщарибяйя эялмяйяйдин. Сян азяриляр тяряфиндян юз
доьмаъа дайыларына эцлля атмысан. Сяни трибуналын ялиня
версям, эцлляняъяксян. Байагдан сакит дурмуш
мцстянтигин ахыр сюзцнц эюзляйян ясир мцстянтигин
аьзындан «эцлляляняъяксян» сюзц чыхан кими деди:
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- Ъянаб майор, мян ня етмялийям ки, мяни сакит
бурахасыныз. Ясирин бу сюзц мцстянтигин ялиня эюйдяндцшмя олду.
Мцстянтиг бу сюзя бяндимиш кими деди:
- Беля сюзя бахан олсан, сяни юлцмцн пянъясиндян
хилас едярям, - дейя мцстянтиг ясиря деди.
Мцстянтиг бу кичик отагда бир аз да вар-эял едиб
ясиря деди:
- Яэяр мяним дедикляримля разылашсан, сяня пагон
да вердирярям. Сяни евля дя тямин етдирярям вя сяни
эюзял-эюйчяк бир ермяни гызы иля евляндирярям. Даща сяни
Азярбайъана гайтармарыг. Она эюря ки, сян ора
гайытсан, сяни юмцрлцк щябс эюзляйир. Яэяр Азярбайъана
гайытмаг истясян, сюзсцз, сяни о тяряфя гайтарарыг.
Анъаг сянин разылыьынла. Биз сяня дцшмян дейилик, ахы
сянин анан бизим баъымызды.
Мцстянтиг архасыны оьлана тяряф чевириб, цзцнц
гапыйа тяряф чевириб, бир аз дурандан сонра ани оьлана
тяряф чеврилиб мизя йахынлашыб, кятилдя отурдугдан сонра
цзцнц оьлана тяряф чевириб деди:
- Йахын эял. Эял гаршымда яйляш.
Оьлан сакитъя мцстянтигля цзбяцз отуруб, онун
суалларына ъаваб вермяйя щазырлашды. Мцстянтиг
эцлцмсяйяряк ясир оьлана бахыб биринъи суалыны верди: Сянинля ямялли-башлы дуалога эирмямишик. Амма билирям,
анан ермяни гызы олдуьуну билдийим цчцн сяни азярилярин
йанында сорьу-суала тутмадым. Цстялик онлары сянин
йанында дюйдцм. Амма сяня тохунмадым. Бунун да
сябяби сянин ермяни олмаьындан иряли эялир. Ня олсун ки,
атан азяриди, ясас анадыр. Эюрцрсянми аналара ня гядяр
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шеир щяср едирляр, аналарын адына мащны бястяляйирляр. Щеч
эюрмцсян ки, атанын адына бир шеир, бир мащны гошалар?
Эюрмцсян?
Ясир оьлан ъаваб верди:
- Йох, эюрмямишям.
Мцстянтиг эцляряк ялавя етди:
- Ай саь ол, эюрцрсян, ясас анадыр. Демяли, мянтиги
бир мян чыхыр орталыьа. Демяли, сян биздянсян. Даща
доьрусу, ермянисян. Эяряк сян миллятини данмайасан.
Бах, бу данышдыгларымыза эюря сяня бир чыртма
вурмамышам. Ахы, сян бизимкисян. Инди сяня ня суал
версям, дцзэцн ъаваб верярсян.
Мцстянтиг йерини ращатлайыб суал верди:
- Де эюрцм Азярбайъанын щарасында йашайырдын?
Ясир ъаваб верди: -Sumqayıtda.
- Сян Сумгайытда анадан олмуsаn.
- Ананын ады нядир?
- Сумгайыт щадисяляриня гядяр анамын ады Сусанна
иди. Бу щадисяляр башлананда адыны дяйишиб олду
Султаняня.
- Азярбайъан адын алды, бу юз йериндя. Бяс сойады
неъя олду?
- Атамын сойадыны эютцрдц. Олду Султаняня
Гулуева. Атамын да адын дейим?
- Хейр, о лазым дейил, - дейя мцстянтиг билдирди.
Мцстянтиг йенидян суал верди:
- Бяс сянин ясл адын няди?
- Мяним ясл адым Ясирди.
- Бу ня тящяр адды? Бу ады сяня ким гойуб, анан
гойуб?
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- Йахшы, Ясир, кечяк ясл мясяляйя. Эюрдцн, о
ушаьын башына ня ойун ачдылар? Аьзындан бир сюз
гачырсан, сяни дя о ушаьын агибяти эюзляйя биляр. Щямин
ушаьын атасынын ады Ъябрайылды. О, дястясиля йерини тез-тез
дяйишдийиня эюря ону тапа билмирик. Сянин вязифян онун
вя йолдашларынын йерини юйряниб бизя хябяр вермякдир.
Яэяр Ъябрайыл ялимизя кечся, сяня вердийим вядляр йцз
фаиз йериня йетириляъяк, сяни щяртяряфли баша салаъаглар.
- Сюзцн вар? – дейя мцстянтиг Ясиря суал верди.
Ясир суала ъаваб верди:
- Хейр, суалым йохду.
Сящярдир. Ъябрайыл ики кюмякчиси ъантараг бядянляри
олан Фазил вя Рамизля сяккиз метр узунлуьу цч метр ени
олаn маьарада план щазырлайырдылар. Бу план «Даш гала»
адлы маьарада ермяниляр тяряфиндян ясир сахланылан
йетмишя гядяр Хоъалы сакинлярин азад едилмяси планы иди.
Бу вахт эцлля сясляри ешидилди. Атылан эцллялярин сяси
гайалыглара дяйиб якс-сяда верди.
Рамизля Фазил силащларыны эютцрцб эцлля атылан тяряфя
гачдылар. Бир из кечмиш ики эцлля сяси дя ешидилди. Бунунла
да эцлля сясляри кясилди.
Дястя цзвляринин мцяййян щиссяси дястдя олан йери
мцщафизя едирди. Мцяййян щиссясися кяшфиййата
эюндярилмишди. Ъябрайыл маьарадан байыра чыхыб
кюмякчилярин – Фазиля Рамизи эюзляйя-эюзляйя тябиятин бу
йерляря бяхш етдийи бянзярсиз эюзяллийиня тамаша едирди. –
Щяр тяряф мешя. Мешянин гярб тяряфиндя ъянубдан
шимала доьру узаныб эедян, дявя карванына бянзяр
щцндцр гайалыгдан ибарят даьлар. Бу гайалыглы даьлардан
сцзцлцб булаьа дюнян эюз йашы кими тямиз, буз кими
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сойуг булаглар шырылтылы иля йухарыдан ашаьы тюкцлян, ири чайа
чевриляряк аран Гарабаьа эурулту иля ахан чай. Баьыбахчаны, памбыг тарлаларыны, taxıl зямилярини ъана эятирян
бу чайлар щямишя ахыб вя ахаъаг. Ъябрайылы тябиятин
сейриндян Рамизля Фазилин сясляри айырды:
- Командир, тутдуьумуз адамы эятирмишик, - деди
Рамиз.
Ъябрайыл орта бойлу, башы-цзц тцклц. Тцклц башы
санки бядяниня йапышмыш бу адамын санки боьазы йох иди.
Ъябрайыл Рамиздян сорушду:
- Бу кимди?
Рамиз тутдуглары адамы эюстяриб деди:
- Бу чайа тяряф гачырды. Архасынъан ики ермяни
саггаллысы буну тягиб едирди. Бну тягиб едян ермяниляр
бунун ардынъан бир нечя эцлля атдылар. Хошбяхтликдян
эцлляляр буна дяймяди. Буну юлдцрмяк истяйян
саггаллылары о бири дцнйайа дюндярдик. Рамиз бунунла
сюзцнц йекунлашдырды. Ъябрайыл маьаранын гаршысындакы
палыд аьаъынын алтындакы ири сал дашын цстя отуруб эюзцнц
Ясирдян чякмяйяряк ону сорьу-суала тутду:
- Сяни ермяниляр щарда ясир сахлайырдылар?
Бу сюзя бяндимиш кими Ясирин дили ачылды:
- Мян Сумгайытданам. Бизим дястямиз Мешяли
кяндиндя ермянилярля дюйцшцрдцк. Патронларымыз гуртарды.
Ермяниляр бизи мцщасиряйя алыб ясир эютцрдцляр. Бизи цч
тяряфи учурум олан бир маьарайа эятириб орда сахладылар.
Бу йердя Ъябрайыл ясиря суал верди:
- Адын нядир?
- Адым Ясирди, - дейя Ясир ъаваб верди.
Ъябрайыл Ясиря йени суал верди:
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- Бу ады сяня ким гойуб?
- Анам, - дейя ясир ъаваб верди.
Ъябрайыл деди:
- Даныш эюряк, сонра неъя олду?
Ясир данышмаьы давам етдирди:
- Дейясян, феврал айынын ахырларыды. Йедди-сяккиз
йашлы бир оьлан ушаьыны щараданса тапыб эятирмишдиляр.
Ермяниляр ушаьа ъяза верян вахt биз ясирляри дя апарыб
ъязайа бахдырырдылар. Индики кими йадымдады: Майор рцтбяли
мцстянтиг ушаьа суал верирди. Ушаг да зяиф сясля ъаваб
верирди: - мяним адым Гцдрятди. Атамын ады Ъябрайылды,
анамын ады Цлкярди, гардашымын ады Фикрят иди. Анам,
мян, гардашым даьдан учдуг. Анамла гардашым
юлдцляр. Ясир Ощанйанын ямриля Гцдрятя верилян ъязаны
сонадяк Ъябрайыла данышды. Ъябрайыл айаьа галхыб вар
эцъц иля чыьырыб юзцндян эетди. Дястядя олан ъаван
щяким Ъябрайылдан айрылмадан ону сямяряли мцалиъя
етди. Онунъу эцнцн эцнорта вахты Ъябрайыл маьарадан
байыра чыхыб ятрафы нязярдян кечирди. Ъябрайылын эюзц
шимал тяряфдя кцл рянэиндя назик, узунсов бир булуда
саташды. Ъябрайыл юз-юзцня деди: Адятян исти щавадан
сонра о булут эюрцнцрся, щямин ахшам шиддятли йаьыш
йаьаъаг.
Эцняш щцндцр даьларын архасына чякилиб эюрцнмяз
олмушду. Йалныз онун гызылы шцалары щцндцр даьларын
башыны ишыгландырырды. Ъябрайыл йенидян байыра чыхыб
сямайа эюз эяздириб юз-юзцня пычылтылы иля деди: бу эеъя
шиддятли йаьыш йаьаъаг. Бу лап йахшы олду.
Шимал тяряфдя эюрцнян назик, узунсов булуд
эетдикъя щяр тяряфя йайылараг сайрышан улдузларын цстцнц
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юз гара пярдясиля юртдц. Щярдян узагларда аьаъ
кюкляриня бянзяр гызылы шимшяк дилимляри эюрцнцб бир
андаъа йох олурду. Онун ардынъа гулагбатырыъы эурулту
ешидилиб сянэийирди. Бир аз кечмиш йарпагларын цзяриня
дцшян илк йаьыш дамъыларынын сяси ешидилди. Эетдикъя бу
дамъылар сыхлашараг эцълц лейсана чеврилди. Бу вахt
маьаранын бир тяряфиндя Ъябрайыл Рамиз вя Фазил баш
тяряфи язилмиш ири эилизин тцстцлц ишыьында план щазырлайырдылар.
Ахшамдан йаьмаьа башлайан йаьыш щяля дя
йаьмаьында давам едирди. Щярдян аьаъ будагларына
бянзяр шимшяк чаханда дюрд няфяр адамын сылдырымлы
гайалыгларын башына дырмандыгларыны эюрмяк олурду. Йаьыш
шиддятля йаьырды. Булудларын тоггушмасындан йаранан
аьаъ будагларына бянзяр шимшяк дилимляринин ишыьы бир ан
да щяртяряфи ишыгландырыр, бир анда да йох олурду. Бу анда
дюрд йолчулар кянардан эюрцнмямяк цчцн гайаlыгларын
архасында эизлянмяйя мяъбур олурдулар. Бу анда
илдырымын гулагбатырыъы сяси ешидилирди. Нящайят, йолчулар бу
сылдырымын башына чыха билдиляр. Онлара лазым олан
маьарадан хейли аралыда цзц маьарайа тяряф йеря
узандылар.
Маьаранын гаршысында ики ермяни эюзятчиляри
ялляриндя автомат силащ бир-бириндян хейли аралы вар-эял
едирдиляр. Онлар маьарада йатмыш ермяни ясэярлярин вя
забитлярин, ясирлярин щярби сурсатларын кешийини чякирдиляр.
Щяр тяряф гаранлыг олса да, маьаранын ичяри тяряфиндян
тавандан асылмыш лампанын ишыьы эюзятчилярин сулетляринин
эюрцнмясиня имкан верирди. Йаьыш йаьдыьындан эюзятчиляр
эейиндикляри береzент форманын башлыьын башларына
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кечирмишдиляр. Бу да эюзятчилярин ятрафы йахшы эюрмясиня
имкан вермирди. Ъябрайыл астадан достларына деди:
- Эюзляйяк, бунлар дяйишилсин, сонра ишимизя
башлайаг.
Тяхминян йарым саат кечди. Маьаранын ичяри
тяряфиндян асылмыш лампанын ишыьы бир нечя санийя ярзиндя
йаныб кечди, йенидян йанды. Ъябрайыл ятрафындакы
достларына деди:
- Эюзятчиляри дяйишмяйя эялирляр, - деди.
Ермяни эюзятчиляри дяйишдирилиб йени эюзятчилярля явяз
олунду. Ъябрайыл достларына деди:
- Инди бизим ики саат вахтымыз вар. Эетдик, - дейя
Ъябрайыл достларына билдирди. Ъябрайыл вя достлары йеря
узаныглы вязиййятдя эюзятчиляря тяряф сцрцнмяйя
башладылар. Онлар ермяни эюзятчиляриня лап йахынлашыб ейни
вахтда атылан гямяляр эюзятчиляри йеря сярди. Ъябрайыл
бялядчилик сифятиля Ясирин ялиндян тутуб астадан деди:
- Яэяр сяс вя йахуд ишаря елясян, бу ахмаг тцклц
башыны бу хянъярля кясяъям. Яэяр сяс салмайыб бизя
кюмяк етсян, сяни дястямя гябул едяъям. Олду? –
дейя Ъябрайыл Ясиря суал верди. Ясир дуруха-дуруха
ъаваб верди:
- Олду.
Ъябрайыл ондан ики гарыш кичик олан Ясиря деди:
- Инди Ощанйанла мцстянтигин олдуглары йери эюстяр.
Ясир сол тяряфдяки гапыны эюстяриб деди:
- Бурда йатырлар.
Ъябрайыл ялиндяки иrи гямя иля тахта гапынын
хoнчасыны кясиб кянара гойду. Ялини ичяри салыб гапыны
ачды. Фазил ялиндя силащ маьаранын аьзында пусгуда
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дурду. Рамиз, Ъябрайыл вя Ясир ичяри эирдиляр. Ики
чарпайыда ики няфяр йатмышды. Ъябрайыл Ясиря деди:
- Кимди бунлар?
Ясир яли иля Ъябрайылa эюстяряряк деди:
- Бу тяряфдяки Ощанйанды, о бири тяряфдяки
мцстянтигди, - деди.
Ъябрайыл ишыг фянярин Ощанйанын цстцня саланда
Ощанйан ойаныб деди:
- Кимсян? Сяни бура ким бурахыб?
Ъябрайыл шящадят бармаьыля орта бармаьын
Ощанйанын бурнуна салыб башыны архайа яйяряк гямяни
онун хыртдяйиня диряйиб гулаьына астадан деди:
- Ъялладларын щарда йатыр? Тез де, йохса башыны
цзяъям.
Сяся мцстянтиг айылды. Истяди тапанчасыны эютцрцb
бу адамлара атяш ачсын. Бахды ки, ял-голу баьлıды.
Хыртдяйиня дя хянъяр диряниб. Бу вязиййяти эюрян
мцстянтиг сусду. Ощанйанын вя мцстянтигин аьызларына
тыхаъ вурулдуьундан даныша билмирдиляр. Ъябрайыл
Ощанйандан ъялладларын щарда йатыр? – суалына дили иля
ъаваб вер ябилмядийиндян башы иля арха гапыны эюстярди.
Ъябрайыл тящлцкясизликлярини тямин етмяк цчцн яслиндя ялголуну вя айагларыны баьлайыб дюшямяйя йыхараг аьзына
ири бир тыхаъ вуруб Ощанйанын башынын ишаряля эюстярдийи
арха гапыны ачыб Рамизля ичяри эирдиляр. Гцдряти вя
йцзляръя Гцдрят кимилярини гятля йетирян дюрд няфяр
Ощанйанын сечмя ъялладлары узаныб йатмышдылар. Онларын
башларыны кясдиляр. Рамиз Ясири гуъаьына алыб башлары
кясилян ъялладларын йанына эятиритб тыхаъы аьзындан чыхаран
Ъябрайыл Ясиря деди:
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- Де эюрцм Гцдряти щансы тяряфдян асмышдылар вя
сонра онун башыны одун балтасы иля щансы тяряфдя
кясмишдиляр?
Ясир Гцдряти неъя язаб вериб юлдцрмцшдцлярся,
щамысыны ъясарятля астадан данышды. Ъябрайыл суал верди:
- Де эюрцм бунларын щансы Гцдряти зцлцмля
юлдцрмцшдц?
Ясир ъаваб верди:
- Бу дюрд няфяр Гцдряти язабла бурда юлдцрцбляр.
Ъябрайыл бу дюрд ъялладын башларыны Гцдрятин
голларындан мисмарландыьы диварын дибиня сыра иля дцздц.
Ъябрайыл Яс ирин гулаьына астадан деди:
- Ясэярляр щарда йатырлар? Дцш габаьыма, онларын
йерини эюстяр.
Ясир Ъябрайылла Рамизин габаьына дцшцб ясэярляр
йатан йери эюстярди. Ичяри исти олдуьундан гапыны ачыг
гоймушдулар. Ясэярляр палтарlı щалда йер дар олдуьундан
бир-бириня сюйкяняряк йатмышдылар. Рамиз вя Ъябрайыл
ичяри далбадал бир нечя гумбара атыб кянара гачдылар.
Дцшмян ясэярляринин йатdıqлары маьаранын бир щиссяси
учуб онларын цстцня тюкцлдц. Онлардан саламат галаны
олмады. Ъябрайыл ясиря деди:
- Инди дя ясирлярин сахланылдыглары йери эюстяр.
Ясир тяхминян ийирми метр эетдикдян сонра ясирлярин
сахланылдыьы йери göstərdi. Гапы дямирдян олдуьу цчцн
ачмаг мцмкцн олмады. Иши беля эюрян Ъябрайыл гапыны
партлатды. Ятрафдан бир нечя гайа парасы да гопуб дцшдц.
Буну эюрян Ъябрайыл ясирляря уъадан деди:
- Тез олун, байыра чыхын, маьара уча биляр.
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Йарыгаранлыг маьарадан ясирляр тялясик щамысы
байыра чыхдылар. Ъябрайыл ясирляря деди:
- Силащ олан йерин гапысыны сындырыб силащ, патрон
эютцрцн. Мяним бу ямрим ъаванлара аиддир.
Ъябрайыл йетмиш бир няфяр ясирлярин ичиндян отуз няфяр
ъаван оьланлары силащландырыб Рамизля Фазиля деди:
- Ичяридян Ощанйанла мцстянтиги дя эятирин. Онларын
голларыны архадан баьлайын.
Ъябрайыл юзц силащ сахланылан йеря эириб эеъяэюрмя
апаратларындан ня вардыса щамысыны эютцрцб ъаван силащлы
ясирляря пайлайыб деди:
- Ня гядяр баъарырсыныз, патрону чох эютцрцн.
Силащсыз ясирляри силащлылар арыйа алыб, Ъябрайылын
ямриля онун дцшярэяси олан йеря йола дцшдцляр.
Ощанйанла мцстянтиги дя голлары архадан баьлы дястянин
ичиня гатдылар. Ишыглашанда Ъябрайылын дястяси олан
маьарайа чатдылар. Ясирляр маьаранын цч тяряфиндя битмиш
аьаъларын эювдясиня сюйкяняряк йорьунлугларыны алырдылар.
Ощанйанла майор рцтбяли мцстянтиг дя ялляри архадан
баьлы щалда бир-бириня йахын ики аьаъын эювдясиня
сюйкяняряк эяляъяк талеляринин агибяти щагда сющбят
едирдиляр. Ня цчцн бу вязиййятя дцшдцк – суалына юзляри
дя ъаваб верирдиляр. Онсуз да бизи юлдцряъякляр – дейя
Ощанйан майора деди. Сонра ялавя етди: - Эял
юлцмгабаьы етдийимиз эцнащлары етираф едиб, Аллаща дуа
едиб йалвараг. Бялкя Аллащ эцнащымыздан кечиб, бизи
баьышлайа. Мян инанмырам ки, Аллащ бизи бу дцнйада
баьышлайа, бялкя о дцнйада баьышлайа ки, бизи
ъящяннямдя йандырмайалар. Йох, - дейя Ощанйан
достуна
етираз
етди.
Аллащдан
бу
дцнйада
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баьышланмаьымы истяйирям. Яэяр Аллащ мяни баьышласа,
дцшмян ялиндя юлдцрмяся, тювбя еляйиб бу эцндян беля
бир тцркц беля юлдцрмяйяъям. Достум, сян эяряк бу
тювбяни яввялляр едяйдин, - деди мцстянтиг.
Мцстянтиг деди:
- Мян бу ишимдя он беш илдир ки, ишляйирям. Мян
ясрлярдян сюз алмаг, йаландан шащидлик елямяк, юз
юлкясиндя террор ямялиййатлары кечирмяк цстя онлары
горхузмушам, дюймцшям, ъяза вермишям, амма
юлдцрмямишям. Юз арамызды Ощанйан, язаб вериб
ясирляри сян эцлляляйирдин. Беля дейил? мян буна шащидям,
- деди майор рцтбяли мцстянтиг. Даща сянин кими досту
олана дцшмян лазым дейил, еля сян мяним дцшмяним
иmiшсян, мяним дя хябярим йох.
Ощанйан артыг баша дцшдц ки, мцстянтиг диндирилян
вахт онун щагда сорушсалар инди дедиклярини истинтаг
заманы дейяъяк. Буна эюря юз-юзлцйцндя щирсляняряк
деди:
- Дцшмяни юлдцрмяк лазымды. Мясялян, мян
азярбайъанлылары
чох
гятля
йетирмишям.
Бизим
дашнаксцтйун партийасынын ясас ганунларындан бири
гоншу юлкялярин торпагларыны яля кечирмяк цчцн щямин
юлкялярин сийаси хадимлярини террор васитясиля арадан
эютцрмяк, iгтисади-сийаси ялагялярдя гоншу юлкяляр
арасындакы достлуг ялагялярини позмаг, qоншу юлкяляря
кечиб фяал адамлары гятля йетирмяк, башга сюзля гоншу
юлкя адамларына психоложи тясир эюстярмяк. Бцтцн бунлар
бизим ясас вязифяляримиздир. Ощанйан сюзцнц гуртарды.
Бу вахт Ъябрайыл онларын – Ощанйанла мцстянтигин
йанларына эялиб отуран ермяни ясирлийиндя оланлаra деди:
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- Бу эюрдцйцнцз адам Хоъалыны хараба гоймагла
инсанларын гырмагда фяал иштирак едиб. Бунун ъязасы няди?
Ясирлярин щамысы бир аьыздан дедиляр:
- Юлцм.
Ъябрайыл деди:
- Даща чох узатмайаг, - дейиб Ощанйанын башына
цч эцлля вурду. Сонра майорун йанына эялиб деди: - Де
эюрцм нювбяти щядяф Азярбайъанын щансы районудур?
Азярбайъандан сизя кимляр кюмяк едир?
Майор щеч бир ъаваб вермяди. Бу вязиййяти эюрян
Ъябрайыл майору мющкям язишдирди. Онун аьыз-бурнунун
ганы цст-башыны булады. Ъябрайыл майоr чинли мцстянтигя
йенидян йанашыб деди:
- Дцзэцн ъаваб вермясян, сяни дя достунун
далынъа эюндяряъям.
Ъябрайылын ону юлдцряъяйини йягин едян майор чинли
мцстянтиг деди:
- Нювбяти щядяфимиз Кялбяъярди.
Бу сюздян гязяблянян Ъябрайыл аз галды мцстянтиги
о дцнйалыг етсин. Анъаг сябрини басыб нювбяти суалыны
верди:
- Де эюрцм Азярбайъан кюнцллцляринин сизя щардан,
ня вахт щцъум едяъяклярини кимляр сизя хябяр верир?
Яэяр дцзэцн ъаваб версян, сяни юлдцрмяйяъям, якс
тягдирдя сяни язабла юлдцряъяйям.
Бу сюздян чякинян майор бир аз фикирляшиб деди:
- Сизи эцдаза верян «Тялим» адлы сатгынларынызды.
Ъябрайыл деди:
- Бизи сатанлары таныйырсан?
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- Йох, - дейя майор ъаваб верди. Анъаг онларын
сийащысы Ханкяндиндяди.
Ъябрайыл беля гярара эялди ки, майору Бакыйа апарыб
МТ Назирлийиня тящвил версин. Онлар бу суалын ъавабыны
майордан асанлыгла ала биляъякляр. Ъябрайыл онун
дястясиндяки фяал кяшфиййатчыларындан бири Рафиг адлы
оьланла сярщядди йохламаьа эетди.
Эеъяди. Ъябрайыл ясирликдян гуртардыьы Хоъалылары
Азярбайъан тяряфя кечирмяк цчцн дястясиля бирликдя
ермянилярин гондарма дцзялтдикляри сярщядя тяряф щярякят
етдиляр. Ермяни кяшфиййаты Ъябрайылын ермяни ясирлийиндян
гуртардыьы ясирляри Азярбайъан тяряфя кечиряъяйи хябярини
команданлыьа хябяр вердиляр. Ъябрайыла ися юз кяшфиййаты
хябяр эятирди ки, ермяни команданлыьы бизи мцщасиряйя
салмаг цчцн цч тяряфдя гошун йерляшдириб. Ъябрайыл ишя
башлады. Рцстям адлы фяал дюйцшчцсцня гырха гядяр
дюйцшя йарамайан, ясирликдян азад етдийи адамлардан
вериб Азярбайъан тяряфя кечирмяйи тапшырды. Рцстямя
деди:
- Дястя сянин башчылыг етдийиn адамлары дцшмяндян
горуйаъаг. Сянин вязифян онлара бялядчилик едиб Аьдама
чатдырмагдыр. Рамизля Фазиля щярясиня 25 няфяр дюйцшчц
вериб деди:
- Сиз саь вя сол ъинащлар, мян 30 няфяря он тяряфи,
Рафиг ися 25 няфяря арха тяряфи горуйаъаьыг. Бир аз
кечмиш дцшмян Ъябрайылын дястясини дюрд тяряфдян
мцщасиряйя алды. Дцшмянин планы беля иди. Ъябрайылын
дястясини ясирликдян азад олмушларла бирликдя ясир
эютцрсцн. Яэяр ясир эютцря билмяся, йериндяъя мящв
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етсин. Сяс уъалдандан дцшмян команданлыьынын сяси
ешидилди:
- Ъябрайыл Намиг оьлу, дястянля вя ясирликдян азад
етикляринля бирликдя тяслим ол, силащы кянара атыб ялляринизи
йухары галдырын!
Сюз дцшмян команданлыьынын аьзындан гуртараn
кими алты-йедди йердян танкларын цстцндя гурашдырылмыш
прожекторларын ишыьы онларын цстя дцшдц. Бир аз кечмиш
Ъябрайылын дястясиля бирликдя олан ясирликдян гуртуланларын
цстя пломйотлардан вя автоматлардан эцлляляр долу кими
йаьмаьа башлады. Бу вахт Ъябрайылын ъинэилтили сяси
эеъянин гаранлыьыны йарараг дястя цзвляринин гулаьына
чатды:
- Достлар, дцшмяня амансыз юлцм. Вурун, даьыдын,
мящв един бу алчаглары.
Ъябрайылын сяси йенидян ешидилди:
- Достлар, Азярбайъан адлы вятянимизин азадлыьы
уьрунда
дцшмянля
дюйцшя
эиrирик,
эеъяэюрмя
апаратларыны тахын, патрона гянаят един. Щям эцлля иля,
щям сцнэцля дцшмяни мящв един.
Сярщяддин йахынлыьында ялбяйаха дюйцш башлады.
Ъябрайылэилин dəstəsi чох ъямляшян дцшмян гошуну иля
юлцм-дирим дюйцшцnə башлады. Йахшы тялим эюрмцш
Ъябрайылын дястяси эеъяэюрмя апаратларынын кюмяйиля
дцшмян ясэярлярини сцнэцлля дялмя-дешик едяряк йеря
сярирдиляр. Тез бир заманда сярщяддя ъямляшян дцшмян
мцщасиряси йарылды. 40-а гядяр ясирликдян азад едилмиш
Хоъалы сакинляри Азярбайъан тяряфя кечирилди. Саь-сол вя
арха ъинащларда дцшмянля дюйцшян дюйцшчцлярдян аз
адам галмышды. Щяр тяряфдя пuleмйот вя автомат
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силащларын шаггылтысы, сцнэц иля вурулан инсан чыьыртыларынын
сяси ешидилирди. Дцшмян тяряфдян гырылан инсанларын йерини
йениляри явяз едирди. Бу мянзяряни эюрян Ъябрайыл ямр
верди:
- Азярбайъан тяряфя кечирик.
Башда Ъябрайыл олмагла дястядя саь галанлар
дцшмянля вуруша-вуруша сярщядди кечмяк истяйяндя
Ъябрайылын аз сайда галан дюйцшчцляринин цстцня град
мярмиляри йаьмаьа башлады. Танкларын цстцндяки
прожекторлар ишыьын дцшмян аз сайда галан Ъябрайылын
дястясинин цстя салмышды. Град мярмиляри Ъябрайылын
дястясини гырыб мящв едирди. Дцшмян команданлыьы ямир
верди:
- Град мярмилярини дайандырын!
Ямрдян согнра град мярмиляри дайандырлды.
Дцшмян команданлыьы ямр етди: йохлайын эюрцн онлардан
саь галан варса, ясир эютцрцн. Баталйон командиринин
мцавини командириня тязим едяряк мялумат верди:
- Ъянаб полковник, град мярмиляри онларын дястясини
мящв едиб. Ъями беш няфяр саь галыб. Онлардан да бири
йаралыды. Йаралы олмасына бахмайараг дюйцшцр.
Командир ямр етди:
- Онлары дири тутун!
Ъябрайыл, Рамиз, Фазил, Рафиг вя Исмайыл саь
галмышдылар. Бу ганлы дюйцшдя онларын патронлары
гуртармышды. Анъаг онлары дири тутмаьа ъящд едян
дцшмяндян юзлярини сцнэцлля горуйурдулар. Бу беш няфяр
дюйцшчц арха-архайа дайанараг онлары дири тутмаьа ъящд
едян дцшмяни сцнэцлля вуруб йеря сярирдиляр. Онлар
щяддян артыг йорулмушдулар. Йорулсалар да дцшмяни
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йахына бурахмырдылар. Иши беля эюрян дцшмян танкын
цстцндяки прожекторун ишыьыны онларын цстцня туш етди.
Эюзляриня дцшян эцълц ишыьын тясириндян онлар гаршыларында
онлары тутмаьа чалышан дцшмяни йахшы эюря билмирдиляр. Бу
беш азяри дюйцшчцсц санки эюзляри баьлы адамлар кими
сцнэцнц
иряли-эери,
йанлара
щярякят
етдирмякля
дцшмяндян юзлярини горуйурдулар. Бу дюйцшцн эярэин
вахты Исмайылын: «Оф, ай ана», дейян сяси ешидилди.
Исмайылын бядянини ейни вахтда беш сцнэц эирмишди.
Дайанмадан
арха-архайа
дайанараг
дцшмянля
дюйцшян бу дюрд няфяр иэидин башына тор атдылар. Еля бу
вахт Ъябрайылын гылъына ики сцнэц эирди. Ъябрайыл щям
аьрыдан, щям ган итирмядян щушуну итирди. Исмайыл
юлмцшдц, Ъябрайылı вя цч дюйцшчцнц дцшмян ясир
эютцрдц.
Ъябрайыл эюзцнц ачанда alçaq таванlı, кянарлары
кяля-кютцр бир отагда юзцнц эюрдц. Кющня дюшямянин
цстя сярилмиш мцхтялиф йерляри ъырыг-ъырыг олмуш нимдаш бир
йорьан-дюшяйин ичиндя узаныглы иди. Ъябрайыл ани анлады ки,
ермяниляр ону ясир эютцрцб. Бярк аьрыйан гылчына ялин
вуранда сцнэц дешян йерин бинтля сарылдыьыны эюрдц.
Ъябрайылын узандыьы йердян ики гарыш йухарыда диварда
балаъа бир дешик варды. Щямин дешикдян Ъябрайыл
баханда байыр тяряфи бир аз эюря билди. Байыр тяряф эцндцз
иди. Ъябрайыл инди баша дцшдц ки, нийя онун йанында
йанан шам гойублар. Демяли, онун йатдыьы йер зирзями
кими бир йерди. Пянъяря олмадыьындан бу olаъаьын ичи
гаранлыг иди. Ъябрайыл бу хяйалда икян пасланмыш кющня
дямир гапы ъырыты иля ачылды. Ики щярбичи ичяри дахил олдулар.
Онлардан бири ъибиндян бир ядяд шам чыхарыб йандырды. Бу
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гаранлыг даш зирзями бир аз ишыгланды. Эялянлярдян бири чох
да ири олмайан кющня кятили гаранлыг кцнъдян эютцрцб
балынъ явязиня Ъябрайылын башынын алтына гойулмуш
узунсов гайа дашынын тушунда йеря гойуб, цстцндя
отурдц. Щямин щярбичинин сифяти там эюрцнмяся дя,
Ъябрайыла айдын олду ки, бу щярбичиляр ону сорьу-суал
етмяйя эялибляр. Онларын ялиндя дяфтяр-гялям йох иди,
кятилин цстя отуран щярбичи Ъябрайыла суал верди:
- Адын, атанын адын де.
Ъябрайыл фикирляшди ки, юз адыны деся, ону язабла
юлдцряъякляр. Башга бир ад демялийям.
- Адым Дяниз сойадым Османов, атамын ады
Хязярди. Йяни Османов Дяниз Хязяр оьлу.
Сорьу-суала тутан щярбичи:
- Бу неъя адларды, башым чыхмыр.
Айаг цстя дайанан щярбичи сорьу-суала мцдахиля
едяряк:
- Ъянаб капитан, бу гаранлыг отагда, цфцнятли йердя
неъя сябриниз чатыр ки, бурда сорьу апарырсыныз. Йахшы
олмазмы бунун гылчы саьалсын, ишыглы отаьынызда сорьу-суал
едясиниз.
Щямкарынын бу сюзцндян сонра капитан айаьа
галхыб деди:
- Ейби йох, гой сян дейян олсун.
Онлар эялдикляри кимидя байыра чыхыб, архаларынъа
паслы дямир гапыны юртцб архадан баьладылар.
Арадан хейли вахт кечди. Ъябрайылын гылчы йахшы
оландан сонра ону ясирляр сахланылан йеря эятириб, онларын
ичиня салдылар. Ахшам-сящяр арпа уну иля аьаъ кяпяйинин
гарышыьындан биширилмиш щорра вя гурумуш артыг галан
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чюряк ясирлярин ян йахшы йемякляриди. Арадан бир нечя эцн
кечди. Ясирляри байыра чыхартдылар ки, бир аз эязинсинляр.
Эязинти вахты Ъябрайыла еля эялди ки, о бурда олуб.
Ъябрайыл достларыны эюръяк чох севинди. Онлары бир гядяр
аралыда сахладыгларындан бир-бирини эюрмямишдиляр. Онлар
эюрцшмцк истяйяндя эюзятчиляр мане олуб дедиляр:
- Бурда эюрцшмяк гадаьанды!
Сящяри эцн ясирляри маьаранын габаьында сырайа
дцздцляр. Ъябрайыл маьаранын эиришиндя ичяри тяряфдян
тавандан асылан лампаны эюряндя бураны таныды. О, бура
эеъя йаьышлы щавада эялиб йетмиш няфяр Хоъалы ясирлярини
азад етмиш, буранын Ощанйаны вя майор чинли мцстянтиги
ясир эютцрмцшдц. Еля бу вахт Ъябрайыл кечянляри йадына
саларкян сыра иля дайанмыш ясирлярин гаршысына ики няфяр
гоъа яр-арвад, ики няфяр ъаван оьланла онун щяйат
йолдашыны, ики няфяр дя онларын цч-дюрд йашларында
оьланларыны чыхартдылар. Ощанйанын йериня Аракел
Ахчисорийан адлы орта йашлы бир ермяни капитаны тяйин
етмишдиляр. «Даш гала» адлы маьаранын ряиси о иди. Аракел
дцнян дя – бу эцн дя ясирляри сырайа дцзяндя ялиндяки
эярмяшов чубуьу иля ясирлярин чийниня вура-вура дейирди:
- Дейин эюрцм Гарабаь киминди? Азярбайъанын,
йохса Ермянистанын?
Аракелин бу суалына щеч ким ъаваб вермямишди.
Анъаг бу эцн аиляси иля бирликдя ясир эютцрцлян бу ъаван
оьлан Аракелин суалынын ъавабыны верди:
- Гарабаь Азярбайъанын айрылмаз торпаьыдыр.
Бу сюздян тутулан Аракел цзцнц ъаван оьлана вя
онун валидейнляриня тутуб деди:
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- Бунлара дейирям ки, Гарабаь Ермянистанынды.
Онлар да дейир ки, йох, Азярбайъанынды. Инди йеня
дейирям: Гарабаь щансы юлкянин торпаьыдыр?
Щеч кимин динмядийини эюрян щямин ъаван оьлан
йенидян деди:
- Гарабаь Азярбайъанын айрылмаз торпаьыды.
Бу сюздян щиддятлянян Аракел онун йахынлыьында
дайанан щямин оьланын цч йашлы оьлуну йухары галдырыб
йеря вурду. Сонра да ушаьы айаьынын алтына алыб ялиндяки
ити гямя иля ушаьын башыны кясмяк истяйяндя, ушаьын
анасы гышгырараг йцйцрцб ушаьы Аракелин ялиндян алмаг
истяйяндя ермяни ясэярляри ону автоматын гудаьы иля
вуруб йеря сярдиляр. Ушаьын атасы Аракелин гаршысына эялиб
гышгыра-гышгыра деди:
- Беля олмаз, ай йыртыъылар.
Оьланын аьзындан сюз гуртармамыш ону да
авитоматын гундаьы иля башындан вуруб йеря сярдиляр.
Бу вахт ики гоъа яр-арвад нявяляринин ганын
ахытмамасы цчцн Аракеля йалвардылар ки, ушаьы баьышласын.
Аракел бир сюз демяйиб гямясин кямяриндян асды.
Аракел йанындакы ясэярляриня деди:
- Эедин гайначыны вя гайнаг апаратыны бура эятирин.
Ясэярляр онун дедийини йериня йетирдиляр. Бир аз
кечмиш ясэярляриня йенидян деди:
- Маьаранын йахынлыьындакы турбаны бура эятирин.
Йедди няфяр ясэяр ири бир турбаны итяляйя-итяляйя
Аракелин дедийи йеря гойдулар. Аракел диггятля оьлана,
онун арвадына, ушагларына, валидейнляриня бахыб йанында
мцнтязир дайанан ясэярляриня ямр етди:
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- Бу оьланла арвадын вя ики оьлунун яллярини архадан
баьлайын!
Ясэярляр тюкцлцшцб онларын ял вя айагларыны мяфтилля
сарыдылар. Оьлан ня гядяр чалышса да, ермянилярин ялиндян
гуртара билмяди. Аракел быьалты эцлцмсяйяряк икинъи ямрини
верди:
- Гоъаларын да ял-голуну баьлайыб, бунлары турбанын
ичиня салын.
Яввялъя оьланы чыьырда-чыьырда турбанын ичиня
салдылар. Сонра онун щяйат йолдашыны ъаван эялинин дя
чыьыртмаьына бахмайараг сцрцйцб турбанын ичиня салдылар.
Ял-голу, айаглары баьлы гоъа ярля арвады да сцрцйцб оьлу
вя эялининин ардынъа турбайа салдылар. Бу вязиййяти эюрян
кюрпя оьлан ушаглары аьлайырдылар. Ушаглар бабаларынын вя
няняляринин палтарларындан тутуб турбадан чюля чякмяк
истяйяндя Аракел онлары тяпикляйиб ясэярляриня деди:
- Бунлары да тяпикляйя-тяпикляйя баба вя няняляринин
йанына салын.
Ясэярляр ушагларын чыьыртыларына, йалварышларына
бахмайараг башларыны turbanın içinə salıb архадан
тяпикля вуруб турбанын ичиня салдылар. Аракел гайнагчыйа
ямр веrди:
- Бу турбанын щяр ики тяряфини гайнагла!
Гайнагчы ишя башлайанда турбанын ичиндян гышгырты,
йалварышлар, инилти сясляри ешидилирди. Аракел бу сясляри санки
ешитмирди. Аракел эюзцндян йаш ахан гайнагчыйа ялиндяки
эярмяшов чубугла вуруб деди:
- Ня ушаг кими эюзцнц дюйцрсян. Сяня демядим
гайнагла! Икинъи дяфя беля эеъ тярпянсян, бу тапанчанын
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ичиндякиляри бу даз башын ичиня салаъам ки, аьылланасан. Ди
башла!
Гайнагчы турбанын аьзына ири бир дямир лювщя гойуб,
онун кянарларыны турбанын кянарларына гайнаг етмяк
истяйяндя Ъябрайыл юзцнц сахлайа билмяйиб ялляри
архадан bağlı олмасына бахмайараг иряли йцйцрцб
гайнагла мяшьул олан гайнагчыйа тутарлы бир тяпик вурду.
Тяпийин зярбясиндян юзцн сахлайа билмяйян гайнагчы
йаны цстя йеря йыхылды. Архадан башына дяйян аьыр
зярбядян Ъябрайыл щушуну итиряряк йеря йыхылды. Ъябрайылын
щярякятини тякрар едян ясирляр турбанын аьзыны гайнаг
едилмясиня мане олурдулар. Ясирлярин бу щярякяти Аракели
щювсялядян чыхарды. О, тапанчасыны чыхарыб турбанын
аьзыны гайнаг едилмясинин гаршысыны алан ики фяал мцбаризя
апаран ясирляри эцлляляйяряк йеря сярди. Турбанын ичиндян
эялян инсан инилтиляри, гышгырыг сяслярини ешидян инсанларын
варлыьыны ялиндян алырды. Турбанын щяр ики тяряфи гайнаг
едилдикдян сонра турбанын ичиндян эялян инсан инилтиляри вя
йалварышлары даща ешидилмяз олду.
Ъябрайыл эюзцнц ачанда дюйцш достлары иля бирэя ялайаглары зянъирлянмиш щалда даш дюшямянин цстя юзцнц
эюрдц. Ъябрайыл юзцндян бир аз аралыда щычгырты иля
аьлайан бир ясири эюрдц. Ъябрайыл юз аьрысыны унудуб бу
адамын щалына аъыдыьы цчцн сорушду:
- Нийя аьлайырсан?
Суал верилян адам щычгырты иля ъаваб верди:
- Дцнянки аиля цзвляринин щамысыны дюйя-дюйя
турбанын ичиня салынандан сонра турбанын щяр ики тяряфини
гайнаг етдиляр. Онларын чыьыртылары, наляляри, йалварышлары
щяля дя гулаьымдан эетмир. Ермяниляр ня гядяр
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залыммышлар. Мян щяйатымда беля вящшилийи ня эюрмцшям,
ня дя ешитмишям.
Ъябрайыл йенидян хябяр алды:
- Бяс сонра турбадакы адамларын агибяти неъя олду?
Бу щадисяни данышан ясир аьлайараг деди:
- Аракел бизя деди ки, турбаны сылдырымын башына тяряф
итяляйиб апарын. Биз онун дедиклярини елямядик. Буна эюря
бизи ясэярляриня о ки вар дюйдцрдц. Ясирлярдян бири бу
дюйцлмяйя таб эятиря билмяйиб юлдц. Бядяним еля аьрыйыр
ки, тярпяня билмирям. анъаг о аилянин фаъияли юлцмц
дюйцлмякдян ганчыр олмуш бядянимин аьрысыны унутдурур.
Ясир сюзцня давам етди:
- Аракел бизи ясэярляриня дюйдцряндян сонра
Аракелин ямриня ясасян ясэярляр турбаны итяляйя-итяляйя
сылдырымын башына эятирдиляр. Бизи йенидян дюйя-дюйя
турбанын йанындакы сылдырымын йанына апардылар. Аракел
бизя деди: Турбанын сылдырым ашаьы неъя эедяъяйиня
тамаша един. О, ясэярляриня ялинин ишарясиля ямр верди:
Турбаны ашаьы атын! Биз цзцмцзц йана чевиряндя Аракел
юзц бизи тяпикляйирди ки, бахын эюрцн йерлиляриниз ашаьыйа
доьру неъя эедир. Турба бюйцк эурулту сяси сала-сала
ашаьыйа доьру эедирди. Биз о турбайа бахмадан онун
ашаьыйа доьру эедян сясини ешидирдик. Ичимиздя бу
мянзяряни эюрянлярдян цряйи эедянляр дя олду. Ня
файда, биз онлара кюмяк едя билмядик. Бу дящшятли
щадися щеч вахт йаддашымыздан силинмяйяъяк.
Бир мцддят арайа сакитлик чюкдц. Ъябрайыл ясирляря
деди:
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- Бурдан гачыб чыхмаг, ялимизя силащ кечириб бурдакы
ясирляри азад етмялийик. Щамымызы турбадакыларын агибяти
эюзляйир.
Сящяри эцн ясирляри зянъирдян хилас едиб маьаранын
гаршысында сырайа дцздцляр. Дцнянки вящшиликдян щязз
алан Аракел ялиндяки гямяшов чубуьуну ялиндя ойнадаойнада ясирлярин сифятляриня баха-баха сыранын гаршысында
вар-эял едирди. Нящайят, эялиб Ъябрайылын гаршысында
дайанды. Алтдан йухары онун сифятиня бахараг деди:
- Дцнян гайнагчыйа биринъи тяпийи сян вурдун?
Ъябрайыл ъаваб верди:
- Тяпийи мян вурдум, - дейяряк Аракелин сюзцнц
тясдиг етди. Аракел кинайя иля эцлцмсяйяряк йанындакы
ясэяря деди:
- Ешшяк арабасы щардады? Ону бура эятирin.
Qolлары турбадан щазырланан тякярляри дямирдян,
ичиня тахта дюшянмиш ешшяк арабасы Аракелин йанында
щазыр олду. Аракел ясирляря деди:
- Сабащдан – о, ялини Ъябрайыла тяряф узадыб – бу
ясир мяни бу арабада эяздиряъяк.
Сонра Ъябрайыла суал верди: - Гарабаь биз
ермяниляря мяхсус олдуьуну тясдиг едирсян, йа йох?
Ъябрайыл ахшам ясир дцшмцш силащдашлары иля етдийи
сющбятляри хатырлайыб деди:
- Гарабаь ялбяття дя сизинди.
Аракел бу сюздян хошалланыб эцлцмсяйяряк ялиндяки
эярмяшов чубуьуну Ъябрайылын чийниня йаваш-йаваш
вурараг деди:
- Эюрдцнцз! Нящайят, ичиниздян дцзэцн данышан бир
няфяр тапылды. Сиз дя бу кишинин сюзцнц тясдигляйирсинизми?
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Щеч кимдян сяс чыхмады. Ясирляр башларыны ашаьы
салыб сусурдулар. Ясирляр Ъябрайылын бу сюзцндян чох
наращат олуб, она кинайя иля бахыб нифрят едирдиляр. Аракел
ясирлярин ня дейяъяклярини бир аз эюзляди, онларын
сусдугларыны эюрцб деди:
- Сящяря кими фикирляшин, йохса сиздя турбадакыларын
агибяти эюзляйяъяк.
Аракел сюзцнц гуртарыб эетмяк истяйяндя Ъябрайыла
тяряф чюнцб деди:
- Сабащдан бу ясир мяним арабадартаным олаъаг.
Сонра да ясэярляриня ямр етди ки, ясирляри йериня
долдурун.
Сящяри эцн ики ермяни ясэяри ясирляр сахланылан йеря
эялиб:
Ъябрайыл кимди? – суалыны вердиляр. Щеч кимдян сяс
чыхмадыьыны эюрян ясэярляр онлара диггятля бахан
Ъябрайыла дедиляр:
- Сянсян Ъябрайыл?
- Йох, - дейя Ъябрайыл ъаваб верди.
Ъябрайылын яллярини архадан баьлайыб башга бир кичик
отаьа апардылар. Бу кичик отагда мизин архасында
чантараг, ити бахышлы капитан рцтбяли бир ермяни забити
яйляшмишди. О, Ъябрайыла гаршы тяряфдяки кятили отурмаг
цчцн тяклиф етди:
- Яйляш!
Капитан рцтбяли мцстянтиг ъинэилтили вя ямираня
тярздя Ъябрайыла суал верди:
- Адын, сойадын, атанын адыны де.
Ъябрайыл анлады ки, илк дяфя йаралы оланда ону
диндирян бу мцстянтиг олмушду. О вахт бу мцстянтигя
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вердийи ъавабы верди: Османов Дяниз Хязяр оьлу.
Ъябрайылын бу сюзцнцн доьру олуб-олмадыьыны йохламаг
цчцн Ъябрайылын дястясиня эюндярилмиш, дюйцш заманы
эизлянмиш ясири шащид кими бурда олмасыны лазым билди
капитан. Буна эюря гапынын чюлцндя дайанан кешикчийя
деди:
- Ясири бура эятирин.
Бир аз кечмиш ясири эятирдиляр. Ясир мцстянтигин
гаршысында дайаныб яркйана деди:
- Ъянаб мцстянтиг, ешидирям.
Мцстянтиг Ъябрайылы эюстяряряк ясиря суал верди:
- Бу адамын ады нядир?
Ясир Ъябрайыла баханда Ъябрайыл гашынын бири иля о
гядяр дя щисс едилмяйян тярздя ясиря щисс етдирди ки,
мяни сатма. Ясир Ъябрайылы танымырмыш кими чийинлярини
чякяряк ъаваб верди:
- Йох, ъянаб капитан, о адама охшамыр. Сиз
Ъябрайылы сорушурсунуз, о адам дюйцш вахты юлдцрцлцб.
Мцстянтиг няйися хатырлайыб деди:
- Йахшы йадыма дцшдц. Сян дейирдин ки, адын Ясирди,
еляди?
Ясир мцстянтигин суалына ъаваб верди:
- Бяли, ъянаб капитан, бу ады анам мяня гойуб.
- Эюрцнцр анан чохбилмиш гадын имиш. Юз затныкюкцнц итирмямяк цчцн адыны Ясир гойуб ки, эяляъяк
нявяляри Ясирйан сойады дашысынлар. Ялбяття, мян дя бир
ермяни забити вя ганун кешикчиси кими буна чох
севинирям. Яэяр баш тутса.
Ясир дайана билмяйиб мцстянтигин «яэяр баш тутса»
сюзцнц айдынлашдырмаьы хащиш етди:
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- Ъянаб мцстянтиг, няйя эюря баш тутса дейирсиниз?
Мцстянтиг йерини ращатлайыб деди:
- Она эюря ки, сян Ясир командирин олмуш Ъябрайыл
щагда мяня дцзэцн мялумат вермядин. Эяляъяк
нявялярин олмайаъаг ки, сяни дя юзляриня сойад сечиб
Ясирийан олсунлар. Инди сян тясдиг едирсянми ки, бурда
отуран оьланын ады Ъябрайылды?
Мцстянтигин бу сюзцндян Ясир бир ан донан кими
олду. Сонра Ясир ял-голуну юлчяряк бурда отуран адамы
танымадыьыны деди. Мцстянтиг айаьа галхыб гапы аьзында
дайанан эюзятчийя деди:
- Бунларын щяр икисинин голларыны архадан баьла.
Ики силащлы ясэяр мцстянтигин ямриня ясасян
Ъябрайылла Ясирин голларыны архадан баьладылар. Щяр икисини Ъябрайылла Ясири габагларына салыб маьарадан аралы олан
сылдырымын йанына эятирдиляр. Ъябрайыл вя Ясир йан-йана
дайанмышдылар. Капитан Ясиря деди:
- Учурума йахын дур.
Юлдцрцляъяйини щисс едян Ясир капитана йалварды ки,
ону баьышласын. Бу эцндян ян кичик тапшырыьы лайигинъя
йериня йетиряъяк. Мцстянтиг гобурдан тапанчасыны
чыхарараг ялиня алыб деди:
- Ясир, она эюря сяни юлдцрцрям ки, Ъябрайылын
габаьына дцшяряк она бялядчилик едиб «Даш гала»йа
эятирмисян. Эяряк сян юляйдин, ону бура эятириб бу гядяр
ясэярляримизи
гырдырыб
тутдуьумуз
ясирляри
азад
етдирмяйяйдин.
Цстялик,
ики
забитимизи
ясир
эютцрдцрмяйяйдин. Эюрцнцр лянятя эялмиш анан сяни
йахшы тярбийя етмяйиб.
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Капитан Ясирин алнынын ортасыны нишан алыб тятийи чякди.
Голлара архадан баьлы олан Ясир сяссизъя учурума
йуварланды. Юз юлцмцнц эюзляйян Ъябрайыл цряйиндя
Ясиря афярин деди. Бу вахт каптан Ъябрайыла тяряф
чевриляряк деди:
- Чох яфсуслар олсун ки, мян сяни ади бир ясэяр кими
таныдым. Яэяр билсяйдим ки, сян бизя бу гядяр зийан
вуран Ъябрайылсан, сяни Ясирдян габаг о дцнйайа
эюндярярдим. Капитан эюзятчиляря ямр етди ки, Дянизи
йериня гайтарсынлар.
Сящяр тездян ермяни нязарятчиляринин тяпикляри
Ъябрайылы йухудан ойатды:
- Дур айаьа, бура истиращят зонасы дейил, - дейиб
нязарятчиляр аьаъ кяпяйиля арпа гарышыьынын щоррасыны
Ъябрайылылын габаьына итялядиляр. Ъябрайыл йемяйи йемяйиб
кянара итяляди. Йарым саат кечмиш ики эюзятчи Ъябрайылын
голуна эириб мцстянтигин отаьына битишик бир отаьа
эятирдиляр. Отаьын бир тяряфиндя дямирдян олан мизин
архасында отурдулар. Мизин цстцндя инсана вериляъяк
ъяза нювцня уйьун дямир алятляр гойулмушду.
Эюзятчиляр Ъябрайылын голларыны гандалладылар. Гылчаларына
да гандал вуруб гандалын о бири уъун дямир мизя
баьладылар. Байырдан ичяри цзц-башы цлэцъля тяр-тямиз
гырхылмыш, эюзляри хырда, эюз чалалары дярин, чалада
йерляшян эюзляр бир-бириня йахын олан арыг сифятли бир няфяр
ичяри эирди. О, Ъябрайыла йахынлашыб онун эюзляриня
диггятля бахыб мизин цстцндяки кялбятиня охшар аляти ялиня
алыб Ъябрайыла йахынлашды. Дурнаглары чякмяк цчцн сол
ялин Ъябрайылын ялинин цстя гойду ки, Ъябрайыл ялини тярпядя
билмясин. Ъяза верян шяхс сол ялиля Ъябрайылын ялини
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цстцндян басыб мизя диряди ки, бармаглар тярпянмясин.
Кялбятиня бянзяр аляти Ъябрайылын бармаг сядяфиня
тохундурмаг истяди. Бу вахт Ъябрайыл онун назик
бармагларын юз бармаглары арасына алды. Ъяза верянин
бармагларын якс тяряфя гатлайыб гырды. Ъяза веряндян
назик гулагбатырыъы чыьырты ешидилди. О саь ялинин кюмяйиля
сол голуну тутуб йеря йыхылды. Ъяза верянин чыьыртысына
эялян нязарятчиляр Ъябрайылын ял вя айаглары баьлы щалда
дюймяйя башладылар. Бир аз кечмиш Аракеля капитан
рцтбяли мцстянтиг ичяри эирдиляр. Онлар нязарятчиляря
аъыгланыб байыра чыхартдылар. Ъябрайылын ял вя айагларыны
гандаллардан азад етдиляр. Капитан рцтбяли мцстянтиг
ъяза верянин йанындан кечяндя деди:
- Сян ъяза вермяздян яввял эяряк она кейляшдириъи
ийня вурайдын. Ахмаг, фярсиз, - дейиб Аракеля тяряф эетди.
Аракел мцстянтигя деди:
- Даща она ъяза вермяк олмаз. Чцнки бу адамын
Ъябрайыл олмасыны сцбута йетиря билмядиниз. Икинъи бир
тяряфдян, биз бу дюрд няфяри майорла дяйишмялийик. Бу
эцндян Дяниз мяним сярянъамымда олаъаг, майорла
дяйишиляня кими.
Бунунла да Ъябрайылын, Рамизин, Фазилин, Рафигин
мясяляси щялл олунду. Ъябрайылы ясирляр олан йеря
апардылар. Сящяри эцн Аракел он беш няфяр ясири сырайа
дцзцб деди:
- Бу эцндян бу адам - о яли иля Ъябрайылын сыранын
гаршысына чыхмасына ишаря еляди – мяним араба дартаным
олаъаг. Даща доьрусу, мяни ешшяк арабасында
эяздиряъяк. Чцнки мян адяткарам. Рящмятлик атам
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ешшяк олмайанда юзц ешшяк явязиня арабайа гошулуб
мяни эяздирярди.
Ясирлярдян кимся астадан диллянди:
- О саь олсайды, бизиим ъанымыз бу арабадан
гуртарарды.
Аракел данышыг сясин ешитди. Сющбятин кимдян вя
нядян эетдийини анлаmadı.
Сящяри эцн Ъябрайылы Аракелин йанына эятирдиляр.
Аракел кинайя иля эцлцмсцндц. Бармаьы иля ешшяк
арабасыны Ъябрайыла эюстяриб деди:
- Щя, неъяди, араба хошуна эялир?
- Ялбяття, - дейя Ъябрайыл Аракеля ъаваб верди.
Аракел Ъябрайылы арабайа гошмаьы ямр етди.
Ъябрайылын боьазына хамут кечиртдиляр, ялляринин щяр бирини
арабанын бир голуна баьладылар. Аракел арабайа миниб,
алтына да бир галын дюшякçə гойуб отурду. Ялиндяки узун
эярмяшов чубуьуну щавада йелляйиб Ъябрайылын белиня
чякди. Чубуьун йери эюйняся дя Ъябрайыл сясини
чыхармады. Аракелд йенидян эярмяшов чубуьуну щавада
йелляйяряк Ъябрайылын белиня чякиб деди:
- Щя, тцрк, иряли эетдик.
Гаршы тяряф бир гядяр щамар олдуьундан Ъябрайыл
арабаны йахшы чякирди. Ъябрайыл Аракели хейли эяздирди.
Aкел боьуг сясля деди:
- Неъяди, хошуна эялир, Дянизъан?
- Хошума эялир, - дейя Ъябрайыл ъаваб верди.
Ъябрайыл Аракелля ширин данышырды ки, она сядагятли
олдуьуну инандырсын. Ъябрайыл диллянди:
- Бу араба чох йахшыды, хошума эялир. Анъаг кяндир
щяр ики биляклярими кясир, бу ипи ачдырсаныз, биляйими
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

74

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

кясмяз. Онсуз да арабанын голуну ялимдя тутурам, ипин
щеч бир хейри йохду.
Аракел Ъябрайыла деди:
- Билирсян Дянизъан, мян сяни бу ешшяк арабасына
гошмаздым. Мяним бир ешшяйим варды. Щямишя о, мяни
щярляйярди. Эюрдцм ки, ешшяк гоъалыб. Арвада дедим ки,
апар буну сат. Арвад ешшяйи апарыр базара, о базара йох
ей, мал базарына, мцштяриляр ешшяйя бахыб дейирляр: «бу
ешшяк гоъады». Арвад дилхор олуб мцштяриляря дейир ки,
валлащ бу ешшяйи сизя сатаъам. Дейирляр нечя? Арвад
дейир ки, эюрярсиниз. Арвад ешшяйи эятирир евя, гайчыны алыр
ялиня, ешшяйин йалын, гуйруьуну гырхыр. Гуйруьунун
уъунда тцкдян бир топпуз гойур, ону гырхмыр. Арадан
хейли кечир, бир базар эцнц арвад ешшяйи миниб эедир
базара. Мцштяриляр бахыр ки, бу арвад тязя бир, спа иля
базара эялиб. Щяряси бир тяряфдян арвада пул узадырлар. О
дейир мəня сат, о бири дейир мяня сат. Хцлася, арвад о
гоъа ешшяйи мцштяриляря ъаван ешшяк адына баща
гиймятя сатыр. Галдым ешшяксиз, инди мяъбур олуб сяни
гошмушам бу арабайа. Эюрцрям йахшы оьлансан.
Сабащдан о кяндляри биляйиндян ачдырарам, бойнундан
да о хамуту чыхартдыраъам, наращат олма.
Сящяри эцн йеня Ъябрайылы арабайа гошанда
кяндирляри вя хамуту Ъябрайылдан кянарлашдырдылар.
Ъябрайылын бядяни дюйцлмякдян эюмэюй иди. Билякляри ип
сыхдыьындан шишмишди. Нювбяти дяфя Ъябрайыл Аракели
эяздиряндя айаьы даша илишиб йыхылды. Арабанын голлары боша
чыхдыьындан йеря бярк дяйди. Бу вахт араба Аракели атыбтутду. Буна эюря Аракел щирсляняряк Ъябрайыла далбадал
бир нечя чубуг чякди. Эярмяшов чубуьун йандырыъы
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аьрысындан Ъябрайыл илан киим гыврылыб ачылды. Тярсликдян
арабанын архасы учурума тяряф иди. Аллащ Ъябрайылын хиласы
цчцн йол ачмышды. Галырды Ъябрайылын ъялд тярпянмяйиня.
Ъябрайыл бядяниндяки аьрылары бир ан унудараг арабанын
голларындан йапышыб Аракели арабагарышыг вар эцъц иля
учурума итяляди. Аракел бу вязиййяти эюряндя гышгырыб
арабадан тулланмаг истяди. Артыг эеъ иди. Араба эурулту иля
кол-кослу дярин учурума йуварланмагда иди. Аракелин
арабагарышыг учурума дцшяндя чыxардыьы вящши сяси
кясилди. Ъябрайыл гачмаг истяди, анъаг дюйцш достларыны
ясирликдя гойуб гачмаьы накишилик алчаглыг щесаб едяряк
гачмады.
Эюзятчилярля бярабр саггаллылар да Ъябрайылдан
гисас алмаг цчцн онун дайандыьы йеря тяряф
йцйцрцрдцляр.
Ъябрайылын
дайандыьы
йеря
тяряф
йцйцрянлярин щамысы Аракелин гисасыны алмаг цчцн
тялясирдиляр. Онлар Ъябрайылы о дягигя юлдцрмяк йох, ону
дири тутуб язабла юлдцрмяк истяйирдиляр. Сайъа он бешя
гядяр силащлы ермяни Ъябрайыла чатдылар. Юлцм-дирим
савашы башлады. Ъябрайыл щям юзцня дяйяъяк зярбялярин
габаьыны алыр, щям дя дцшмяня аьыр зярбяляр йендирирди.
Ъябрайыл онунла дюйцшян ермянинин биринин ялиндян
силащыны алды, цстцня тюкцлян бу йыртыъы ъанаварлары гырмаьа
башлады. Ъябрайылын бу горхмазлыьыны эюрян ясирляр
йанларындакы эюзятчилярин цстцня атылдылар. Цч эюзятчини
юлдцрцб силащларыны эютцрдцляр. Мцстянтиг дя юлдцрцлдц.
Телефонла чаьырылмыш мцщафизя дястяси эяляндя ясирляр
мцхтялиф тяряфляря сяпяляндиляр. Рафиг, Фазил вя Рамиз
Ъябрайыла кюмяк етмяк истядикдя мцщафизя хидмяти
ямякдашлары имкан вермядиляр. Ъябрайыл бу мцнагишядя
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она гядяр ермяни ясэярляри вя саггаллыларыны мящв
етмишди, йени эялян мцщафизя дястясинин командири
капитан рцтбяли ермяни забити ясирляри ичяри салдырды. Онлар
маьарайа эиряндя Рамиз, Фазил, Рафиг чюнцб
командирляриня бахдылар. Ъябрайылын саь ялиндя автомат
сол яли иля учурумдан цч метр аралыда битмиш ъаван бир
палыд аьаъынын эювдясиндян йапышмышды. Онун бядяни
ашсцзян кими дешик-дешик иди. Бцтцн бядяни лахталанмыш
ган ичиндя иди. Ъябрайылын гылчалары гатланмамышды. О,
айаг цстя ъаван палыд аьаъынын эювдясиндян сол ялиля
тутараг ъанлы инсан кими эюзляри ачыг щалда бахырды.
Мцщафизя дястясинин командири капитан рцтбяли забит
Ъябрайылын гаршысында хейли дайаныб она бахды. Сонра хач
чевириб юз-юзцня деди: Илащи, мяни баьышла, - дейиб бу
ъаван забит бармаьы иля Ъябрайыла тохунду. Капитана еля
эялди ки, бир беля эцлля дяймиш бу адам щяля дя саьды.
Капитан ялинин аста щярякятиля Ъябрайылын айаг цстя
дайанмыш ъясядини бир дя йохлады. Капитан ялини вурдуьу
йерляр тамам соймуш, эцлля йерляриндян ахан ган бир аз
ахдыгдан сонра лахталанмышды. Бир аз кечмиш капитан
Дянизин достларыны чаьыртдырды. Рафиг, Рамиз вя Фазил
капитанын йанында щазыр олдулар. Капитан онлара деди:
- Мян Дянизи йохлайыб бир нятиъяйя эяля билмядим.
Сиз дя йохлайын эюрцн Дяниз юлцб, йохса саьды? Рамиз,
Фазил вя Рафиг Ъябрайылын ганлы бядянини гуъаглайыб
аьладылар. Капитан щейрятля Ъябрайылын щейкял кими айаг
цстя дайанан ъясядиня йахындан бир дя бахыб деди:
- Дцшмян олсаг да етираф етмялийям ки, сянин кими
бир гящрямана ня раст эялмишям, ня охумушам, ня дя
ешитмишям. Сянин бядянин ашсцзян кими дешик-дешикдир.
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Бу гядяр аьрыйа неъя дюзмцсян ки, гылчаларындан щеч
бири аз да олса гатланмайыб. Бу гядяр эцлля бядяниня
дяйяндян сонра да дцшмян гаршысында йыхылмайараг
яйилмязлийини сцбут етдин.
Капитан Ъябрайылын айаг цстя дайанмыш ганлы
ъясядиня бахыб деди:
- Дцшмян олсаг да, сянин кими дяйанятли, ъясарятли
бир гящряманын гаршысында баш яйирям.
Капитан цч дяфя Ъябрайылын щейкял кими дайанмыш
ъясядинин гаршысында башыны ашаьы салыб галдырды.
Капитанын эюзляри йашармышды.
Ертяси эцн капитан Ъябрайылын ъяназясини аьаъ
будагларындан дцзялдилмиш табутун ичиня гойдуруб «Даш
гала»дан хейли ашаьыда йерляшян мешянин кянарындакы
палыд аьаъынын алтында дяфн едилмясини тапшырды. Сящяр
саат он радяляриндя ики эюзятчинин нязаряти алтында
Ъябрайылын ъяназясини дейилян палыд аьаъынын алдтында
Фазил, Рафиг вя Рамиз дяфн етдиляр. Дяфндян сонра онлар
отуруб динъялмяк истяйяндя эюзятчиляр мане олуб
дедиляр:
- «Даш гала»йа тез гайытмалыйыг. Командирин
тапшырыьы беляди. Дурун дцшцн габаьымыза, эедяк.
Фазил вя Рамиз айаьа дуруб эюзятчилярин йанында
олан газма алятлярин эютцрмяк бящанясиля онлара
йахынлашыб, щяряси бир эюзятчини сцпцрляди. Рафиг дя онлара
кюмяк едиб эюзятчилярин ял-айагларыны баьлайыб йеря
узатдылар. Рафиг онлары юлдцрмяйи тяклиф едяндя Рамиз
деди:
- Бунлары юлдцрсяк, ермяниляр дя ясирликдя олан
вятяндашларымызы юлдцряъякляр. Йахшысы будур, аьызларына
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тыхаъ вурун галсынлар. Автоматларын, патронларын вя
эейимлярини икиmиз эейиняк, - дейян Рамиз вя Фазил
ермяни либасында ялляриндя автомат, Рафиг дя онларын
гаршысында азярбайъанлы ясир ролунда мешянин ичиля
Аьдама тяряф ирялилядиляр. Габагда ермяни баталйонуну
эюрдцляр. Мяъбур олуб щяр тяряфин кол-кос басмыш Гаргар чайынын ичиня эирдиляр. Чайда су чох олдуьундан
онларын чайда боьулма тящлцкяси варды.
Сящяри эцн Гар-гар чайындан тикили цчцн гум
эятирмяйя эедян сцрцъцляр чайын сащилиндя тагятсиз
щалда ермяни ясэяри палтарында ики няфяр, кющня мцлкц
палтарда бир няфяр тагятсиз щалда чайын мцхтялиф
тяряфляриндя узаныглы, щалда onları тапдылар. Онларын цчцнц
дя шящяр хястяханасына апардылар.
2006-ъы ил Бакынын мяркязи мейданчаларынын бириндя
даиряви бир мейданча вар. Бу мейданчанын ятрафы эцлчичякдир. Мейданъанын тян ортасында гара мярмярдян
щцндцр бир щейкял уъалыр. Бу щейкял мцлки эейимдядир,
онун саь ялиндя гумбара, сол ялиндя автомат вар. О,
санки ири аддымларла дцшмянин цстцня эедир. онун зящмли
сифяти санки дцшмяни мящв етдийи аны хатырладыр. Бу
щейкялин ятрафындакы отураъагда цч няфяр орта йашлы
адамлар яйляшиб. Бу адамлар щейкяля баха-баха онун
гящряманлыьындан данышырлар. Щярдян дя дясмалла
эюзлярини силирляр:
- Биз - Рамизля Фазил дилляндиляр Ъябрайылын ъибиндян
тапдыьымыз эцндялийи МТН-ня вердик, орда 1992-ъи илин
февралындан 1993-ъц илин йайына киим башымыза ня щадися
эялиб. Дцшмяня гаршы неъя мцбаризя апармышыг, щамысы
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Ъябрайыл тяряфиндян эцндялийя йайылыб. Рафиг эюзлярини
дясмалла силиб деди:
- Мян Ъябрайылы йада саланда бир шейя аьлайырам.
Бу щяйатда ня юзц, ня дя аиля цзвляриндян щеч ким саь
галмады. Дцшмян бу аилянин щамысыны мящв етди.
Щейкялин алтында бу сюзляр йазылмышды: «Торпаьынын
бюлцнмязлийи, халгынын азадлыьы уьрунда дцшмянля гаршыгаршы дюйцшян Азярбайъан халгынын Милли Гящряманы
Щясянов Ъябрайыл Намиг оьлу. 1965-1993-ъц ил.

СОН
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ЙЕЭАНЯ ШАЩИД
Кяндлярдян галхан йанан евлярин гаты
тцстцсцнц эюрянляр бир-бирляриня сыьынараг тялаш
ичиндя дейирдиляр: «Аллащымыз, дцнйанын ахырына
бянзяйян бу фялакятдян бизи гору!» Бу йыртыъылар
нящянэ яждаща кими Азярбайъан торпагларыны
адамлары иля бирликдя уда-уда ирялиляйирдиляр. Инсан
фялакятля цзляшяндя вар эцъц иля она гаршы
мцгавимят эюстярир. Яэяр мцгавимят эюстяря
билмирся, юзцнц щяйатын ахарына бурахыр.
Гящряман Таьыйев
Цч тяряфи мешяли даьларла ящатя олунмуш, бу
даьларын шярг тяряфиндяки эениш йастанада ири бир кянд
йерляширди. Бу кяндин ящалиси кянд тясяррцфаты вя
малдарлыгла мяшьул иди. Сямадан баханда тахта-пушлу,
цстц кирямитли олан бу евлярин щамысы бир бичимдя
эюрцнцрдц. Евлярин яксяриййяти кцрсцлц, габаьы
айнабяндли, ъянуба тяряф тикилмишди. Кянд ъамаатынын
яксяриййяти щяйятляриндя цзцм, янъир, шащтут, эилас,
армуд, алма, кол биткиляриндян гараьат, моруг кими кол
биткиляри вя мейвя якиб беъярирдиляр.
Кяндин цст тяряфиндяки даьын дюшцндя суйу бол олан
бир булаг ахырды. Булаьын суйу кянд щяйятлярини су иля
тямин едирди. Кянардан щцндцр даьын цстцндян кяндя
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баханда кянд мешя ичиндя эюрцнцрдц. Кяндин ичиндяки
евлярдян икисинин арасында чяпяр йох иди. Бир-бириндян
тяхминян отуз метр аралы тикилмиш бу евлярин аиля башчылары
дост идиляр. Бу ики бязякли евляр бу ики доста мяхсус иди.
Достлардан биринин ады Ъяфяр, о бирисинин ады ися Надир иди.
Достларын икиси дя беш ил бундан яввял аиля гурмушдулар.
Надирин Пяри адында эюзял-эюйчяк бир гызы, Ъяфярин ися Яли
адында ятли-ъанлы, гырмызы йанаг бир оьлу дцнйайа эюз
ачмышды. Ушаглар имякляйяндян бу эцня гядяр бир йердя
ойнайыб, бир йердя дя шадланмышдылар.
Эцнлярин бириндя Ъяфяр балаъа Пярини гуъаьына алыб
севишдиряндян сонра гаршы тяряфдя яйляшян досту Надиря
деди:
- Достум, кечмишдян бу эцня кими мцсялман
юлкяляринин яксяриййятиндя гызла-оьланын имякляйян
вахтындан бир-бирляриня ад ейляйирдиляр ки, бюйцyяндя бирбири иля аиля гурсунлар. Достум, мян бу гярара эялмишям
ки, Пяри иля Ялини бир-бириня ад еляйяк. Яли ясэярлийини баша
вуруб кяндимизя гайыданда тойларыны едярик. Достум,
мяним бу фикримля разылашырсан, йохса етираз
еляйяъяксян?
Надир дя достуна бахараг, эцлцмсяйиб деди:
- Сян дейяндян сонра мян ня дейяъям ки? Ня
тящяр цряйиндян кечир, гой еля дя олсун. Аллащ хейир
версин. Аллащ-Тяала онлары хята-бяладан горусун. Онлара
той гисмят елясин. Амин.
Достлар щяр икиси севинъдян эцлцб, бир-бирини
гуъаглайыб, «Аллащ чох хейир версин, оьуллу-ушаглы, нявянятиъяли олсунлар» - дедиляр.
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Достлар бир-бириндян щеч ня ясирэямяз бир аиля кими
мещрибан доланырдылар. Айлар ютдц, илляр доланды. Ъяфярин
оьлу Яли ушаглыг иллярини архада гойуб, эянълик илляриня
йетишди. Инди онун 18 йашы олмасына бахмайараг,
кянардан баханда 22-23 йаш вермяк оларды. Йашындан
бюйцк эюрцнцрдц. Уъа бойлу, енли кцряк, башы йумру,
йерийяндя балдыр язяляляри ашаьы-йухары щярякят едян,
сифяти зящмли, ири гара быьлы, ири бадамы эюзляри санки
гыьылъым сачырды. Эцляшдя щеч бир оьлан онун кцряйини
йеря вура билмямишди. Щяр щансы оьланла сюзц чяп эялся
иди, ону бир йумругла йеря сярярди. Щцнярдя, ъясарятдя
щеч ким Яли иля баъара билмязди. О, ъясарятли бир
дюйцшчцйя бянзяйирди. Яли 15 йашындан идманла мяшьул
олурду. Ялинин ясэярлик вахты чатдыьындан валидейнляри вя
гощумлары ону Русийанын Калининград вилайятиня ясэяри
хидмятя йола салырдылар. Ялини йола саланлар арасында бир
гыз да вар иди. Бу, орта бойлу, назик бядянли, дяйирми
сифятли, балаъа бурунлу, йыьъам аьызлы, зяриф тябии гырмызы
додаглы, мяръан дишли, узун щюрцклц, ири гара гашлы, бада
мы ири ала эюзляри, ох кими узун кирпикляри олан Пяри иди. О,
Ялинин йанына эялиб ял тутмаьа утанараг, анасынын
йанында дайанмышды. Яли онунла эюрцшцб йола салан
адамлара, ону район мяркязиня апаран автобуса
миняркян ялини саьа-сола йелляйяряк автобуса яйляшди.
Автобус йериндян тярпяниб гаршыдакы гайалыьын архасына
кечяряк эюрцнмяз олду. Пярийя еля эялди ки, Яли онун
цряйини юзц иля апарыр. Онун ала эюзляри гаралды, башы
щярляниб йыхылмаг истяркян ана гызыныn голундан йапышыб
йыхылмаьа гоймады. Онларын йанында дайанан Щялимя
баъы да Пярийя кюмяк едяряк евя апардылар. Анасы Бясти
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баъы тябии отлардан ширя щазырлайыб гызына верди. Сящяри Пяри
юзцнц йахшы щисс едирди.
Дцнянки щалсызлыг кечиб эетмишди. Инди Яли щагда
дцшцнцрдц. Яли ясэярлийя эетмямишдян яввял Пяриyя
ишаря елямишди ки, гаранлыг дцшяндя щяйятя енсин. Пяри
габагкы Пяри дейилди. О, Ялини эюряндя башыны ашаьы
салырды, Яли иля данышанда утандыьындан йанаглары санки од
тутуб йанырды. Пяринин беля бир вязиййятя дцшмясинин
сябябинин щяйадан иряли эялдийини Яли йахшы баша дцшцрдц.
Яли юз шяклини Пярийя вериб, явязиндя Пяринин шяклини
ондан алмышды. Ялинин сяйи нятиъясиндя щяр икиси анд
ичдиляр ки, юмцрляринин ахырына кими бир-бирляриня садиг
галаъаглар. Пярини фикирдян анасынын сяси айырды.
- Гызым, инди неъясян?
- Йахшыйам, ана, наращат олма.
Гызынын алчагдан, кюврялмиш адамлар кими ъаваб
вермяси ананы наращат етди. Ана гызына йахынлашыб ону
гуъаглайыб юпяряк деди:
- Наращат олма, ики ил нядир ки, папаьыны фырлат, эялиб
кечяъяк. Нишанлıн да, Аллащ гойса gələn kimi тойунузу
едяъяйик. Фикир-зад елямя, эял сцфряйя, нащар elə.
Ана гызына санки гол-ганад верди. Пяри хяйалындан
кечирдийини анасы онун гялбиндян кечянляри неъя дя
щяссаслыгла дуйуб. Щяр адамда беля бир щяссаслыг
олмаз. Пяри нащар йемяйиня эетди.
Ялинин ясэяр эетмясиндян он беш эцн сонра
почталйон ондан мяктуб эятирди. Яли саь-саламат
Калининград шящяриня чатмышды. Еля о шящярдя дя щярби
хидмятя башламышды. Мяктубун ахырында валидейнляриня,
Надир ямийя, Бясти халайа, Пярийя чох-чох саламлар
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эюндярдийини йазырды. Ъяфяр киши мяктубу охуйуб, щяйат
йолдашы Щялимяйя вериб деди ки, апар, гой Надир дя
охусун.
Надир киши мяктубу охуйуб масанын цстцня
гойараг щяйятя енди. Пяри бу имкандан севиняряк,
мяктубу эютцрцб йан отаьа кечди. Мяктубу дюня-дюня,
тякрар-тякрар охуйуб, юпяряк эюзляринин цстцня гойараг
юз-юзцня деди: - Эюзляримин ишыьы, инди сяня мяктuб
йазаъам.
Дяфтяр-гялям эютцрцб Ялийя ятрафлы бир мяктуб йазды.
Мяктубун ахырында йазды ки, мяктубу йазанда цмуми
йаз. Яэяр мяним цчцн мяктуб йазмаг истясян йазма,
цмуми йаз. Чцнки утанырам. Анъаг мян сяня
цряйимдян кечянляри йазаъам.
Пяри мяктубу йазыб зярфин ичиня гойуб, цстцня
Ялинин цнваныны йазараг гоншунун ушаьына вериб деди:
- Апар почт гутусуна сал.
Артыг илляр бир-бирини явяз етдикъя Ялинин хидмят вахты
сона чатырды. Бир бащар эцнц Яли хидмяти боръуну баша
вуруб доьма кяндляриня гайытды. Артыг Яли ясэярлик
дюврцндя хейли дяйишиб пцхтяляшмишди. Ялинин вя Пяринин
аиляляри бир йеря ъям олуб севинъдян бир-бирляринi тябрик
едирдиляр.
Бу аилялярдя ян чох севинян Пяри иди. Ялинин
ясэярликдян гайытмасы ону эюйцн йеддинъи гатына
галдырмышды. Севинъини тай-тушлары иля бюлцшяряк эцлцб
данышырды. Ялинин сюзцнцн йерини билян вя ону црякдян
севян бир оьлан олмасы иля фяхр едирди.
Бир ахшамчаьы шам йемяйиндян сонра Ъяфяр киши
оьлу Ялидян неъя хидмят етмясиндян, командирляринин
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ямрлярини неъя йериня йетирмясиндян данышмасыны хащиш
етди. Яли щярби шяраитдя командирлярин тапшырыьыны сюзсцз
йериня йетирдийини, буна эюря дя команданлыг тяряфиндян
чохлу тяшяккцр алдыьы сянядляри эюстярмякля сцбут етди.
Аиля цзвляри шадланараг ял чалыб Ялийя йени-йени гялябяляр
арзуладылар. Ъяфяр киши боьазыны арытлайыб деди:
- Оьлум, Аллаща шцкцрляр олсун ки, саь-саламат
ясэярлийини баша вуруб кяндимизя гайытдын. Инди истяйирям
ки, сянинля Пяринин хейир ишини башлайаг. Ня дейирсян,
оьлум? Ня гядяр тез аиля гурсан, ювладын сян
гоъалмамыш кюмяйин, арханда дайаьын олаъаг. Гоншу
Ямращ кишини эюрцрсян. Ъаванлыгда йекяханалыг еляйиб
щеч бир гызы бяйянмяди. Инди гоъалыб ялдян дцшцб, оьлу
ися щяля балаъады. Ня вахт о, бюйцйцб Ямраща кюмяк
олаъаг. Беля шейляри эюзцнцн габаьына эятир.
Мян ясэярликдян эялян кими ананла аиля гурдум.
Инди мян сяндян эери галан дейилям. Истяйирсян эял, атабала эцляшяк. Эюряк, мяним архам йеря вура билярсян,
йа йох?
Кянарда яйляшиб ата иля оьулун сющбятиня гулаг
асан Щялимя баъы эцля-эцля деди:
- Еля бу галмышды, бизи ъамаат ичярисиндя биабыр
едясян.
Ъяфяр киши эцлцб деди:
- Щеч еля шей олар ки, ата оьлуну йыхыб дизинин алтына
гойсун…
Бу сюздян щяр цчц гящгящя чякиб эцлдцляр. Яли
эцлмяйини кясиб деди:
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- Ата, мян дедийинля разыйам. Анъаг мяня бир ил
вахт версян, харратлыг сянятини юйряниб, сонра аиля
гурарам. Ня дейирсян, ата?
Ъяфяр киши эцлцмсцнцб деди:
- Оьлум, дцз дейирсян, кишинин биринъи сяняти
олмалыдыр ки, юзцня, аилясиня чюряк газана билсин. Мян
сянинля разыйам. Бу эцндян уста Йунисин йанында шяйирд
ишляйиб, харратлыг сянятинин сирляриня бяляд оларсан.
Ъяфяр киши уста Йунисдян оьлу Ялини йанына эютцрцб
сянятинин сирлярини она юйрятмяйи хащиш етди. Хащиш
мямнунийятля гябул олунду. Яли уста Йунисин йанында
дцз бир ил харратлыг сянятинин сирляриня йийялянмяк цчцн
шяйирд ишляди. Бир илин тамамында Яли харратлыг сянятинин
сирляриня бяляд олду. Уста Йунисля шярик ишлямяйя башлады.
Ъяфяр киши гярара алды ки, бащар байрамындан сонра Ялинин
тойуна башласынлар.
Новруз байрамындан беш эцн ютмцш Ъяфяр кишинин
эялини олаъаг Пяринин «щя»си алынды. Дястя-дястя хончалар
гыз евиня дашынды. Эяляъяк эялинин «палтар бичдиси» олду.
Пяринин бойну, билякляри, башынын гаршы тяряфи гызылла
бязядилди. Надир кишинин гызы Пяринин «палтар бичдиси»
гуртаран кими Ялинин тойу башланды. Ики эцн той чалынды. Ики
ъаван вцсалларына чатдылар.
Арадан бир аз кечмиш силащлы ермяниляр гяфлятян
гоншу кяндя эириб ъамааты силащ эцъцня мясъидя йыьыб
гапыны чюлдян мисмарлайараг мясъидя од вурмушдулар.
Йетмишдян чох динъ сакинимиз дири-дири йанмышды. Бу
хябяри ешидян Яли щямин кяндя эедиб ермянилярдян явяз
чыхмаг цчцн щямин кянддян вя гоншу кяндлярдян
йцздян йухары кюнцллц дястя топлайараг мясъиддя
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йандырылан
адамларын
гатиллярини
тапыб
щамысыны
эцллялямишди. Сонра да юз дястяси иля Азярбайъан
кяндляриня эириб силащсыз динъ сакинляря диван тутан
ермяниляри тапыб ъязасыны верирди. Эетдикъя ермяниляр
русларын кюмяйи иля Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяйя
башладылар. Азярбайъан торпагларыны йерли ермянилярля
бярабяр онлара щавадар чыхан Иряван ермяниляри дя ишьал
етмяйя башладылар.
Азярбайъан торпагларынын Ермянистан тяряфиндян
ишьал едилмясинин сябяби Азярбайъанын Русийадан
айрылмаьында иди. Бу айрылмаьа эюря 1990-ъы ил йанвар
айында Русийанын силащлы бирляшмяляри Бакыда вя бир нечя
шящярлярдя азярбайъанлылары гырараг мящв етдиляр.
Минлярля динъ сакинляри гятля йетирян руслар бу айрылмаьын
явязини чыхдылар. Бундан истифадя едян Иряван силащсыз,
дюйцш сурсаты, низами ордусу олмайан Азярбайъан
торпагларыны русларын кюмяйи иля ишьал едиб, динъ сакинляри
амансызъасына гырыб мящв етдиляр. Русийанын кюмяйи иля
торпагларымызы ишьал алтында сахлайан ермяниляр елядикляри
бу вящшилийин явязини алаъаглар. О эцн узагда дейил.
Эетдикъя о парлаг эяляъяк йахынлашыр.
Яли дюйцш бюлэяляриня эедяряк юз дястяси иля бир ил иди
ки, ермяни-рус бюлмяляриня гаршы партизан цсулу иля
вурушурду. Ня юзцнцн аилясиндян, ня дя аилясиниn ондан
хябяри вар иди. Щяр ики аиля кядяр ичиндя идиляр. Оьлунун
дюйцш бюлэясинин щансы тяряфиндя олмасындан бир хябяри
олмамасы Ъяфяр кишини мяйус едирди. Ъяфяр киши мцхтялиф
дюйцш бюлэяляриня, щоспиталлара эедяряк Ялини сорагласа
да, ондан бир хябяр тута билмяди. Бу да щяр ики аиляни,
гощум-ягрябаны мяйус едирди. Ялинин тапылмамаьы Пярини
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чох цзцрдц. Сон эцнляр боьазы санки килидлянмишди, чюряк
йейя билмирди. Кядяр, эюз йашлары ону ялдян салырды. Анасы
Бясти, гайынанасы Щялимя она цряк-диряк верирдиляр ки, чох
цзцлцб ялдян дцшмясин. Ялинин мцщарибяйя эетмясиндян
доггуз ай сонра Пяри дцнйайа ятли-ъанлы, эцлцмсяр сифятли,
эюзял бир оьлан ушаьы эятирмишди. Пяри Яли иля тойларындан
сонра ъями бир ай йашамышды. Яли эяляндя оьлуну эюрся
эюрясян неъя севиняъяк, - дейя хяйалларындан кечирирди.
Новруз байрамы вахты аиля гурдугларына эюря Пяри
оьлунун адыны Новруз гоймушду. Балаъа Новруза
бахдыгъа эюзцнцн юнцндя щяйат йолдашы Яли ъанланырды.
Чцнки балаъа Новруз атасына чох охшайырды. Пяри оьлуна
бахдыгъа бир аз тясялли тапырды. Пяри Ялини йадына саланда
аьламаьа
башлайырды.
Балаъа
Новруз
анасынын
аьламаьына тамаша едиб бир аз арадан кечяндян сонра
о да аьламаьа башлайырды. Ушаьын щяссас олдуьуну баша
дцшян ана даща онун йанында аьламырды, кювряляндя
йан отаьа кечиб аьлайырды.
Пяри ушаьы ямиздириб евин ортасындан асдыьы
йцйцрцйцня (няннисиня) гойуb тярпядирди ки, ушаг йухуйа
эетсин. Балаъа Новруз гара ири эюзлярини йумуб йухуйа
эедяндян сонра о, айаьа дуруб Яли иля чякдирдикляри шякли
дивардан асылдыьы йердян эютцрцб ики ялляри арасына алараг
диггятля Ялинин ири, гара эюзляриня, чатма гашларына, узун
кирпикляриня, эцлцмсяйян сакит чющрясиня бахандан
сонра юпмяйя башлайырды. Кядярляняряк, аьлайа-аьлайа
дейирди: - Бахмагдан доймадыьым, дойунъа цзцня
тамаша едя билмядийим, илк мящяббятимля сяни севдийим,
сяня говушараг даим хошбяхт олаъаьымы зянн етдийим
язиз щяйат йолдашым, инди щардасан? Бир ай тойумуздан
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кечмямиш кюнцллц Вятянин мцдафиясиня эедяряк
дцшмянля вуруша башладын. Сян йола дцшяндя ардынъа
йуйурдум, анъаг сяня чата билмядим. Мян дя сяндян
айрылмадан дцшмянля вуруша эетмяк истядим. Сян буну
щисс етмядийиндян ири аддымларла ирялиляйиб автобуса
миндин. Сян автобуса минян йеря чатанда о хейли
узаглашмышды. Архадан сяни чаьырдым, дюнцб эери
бахмадын. Дейясян ешитмядин. Инди сяни кимдян хябяр
алырамса, дцзэцн ъаваб ала билмирям, Яли! Пяри шцшяли
чярчивяйя салынмыш шякли чыхарыб дойунъа юпцб эюзляринин
цстя сыхды. Сонрадан шякли цряйинин цстя сыхыб йенидян
аьлады. Аьлайа-аьлайа кядярли цряйини бошалтды: - Яли, сянин
щясрятинля йашайыб ясэярлик дюврцнцн баша чатмасыны
эюзлядим.
Хейли интизардан сонра ясэярлик дюврцн баша чатды.
Саь-саламат доьма кяндимизя гайытдын. Сяни эюрмяк
цчцн адамлардан эизлин, сянин хябярин олмадан сяня
бахырдым. Сяни ъаным гядяр севирдим. Щяля аиля
гурмамышдан яввял бащар айында ахшамчаьы мян су
эятирмяк цчцн булаг башына эетдим. Яслиндя су эятирмяк
бящанясиля сянинля эюрцшмяк истяйирдим.
Гызлар-эялинляр булаьын башында идиляр. Кимиси су
долдурур, кимиси кянарда эязинян оьланлара бахырды. Мян
дя эюз эяздирдим ки, бялкя сян дя оьланларла бирликдясян.
Ща бахдымса, сяни эюря билмядим. Цряйим гяфясдяки гуш
кими чырпынырды. Сящянэя су долдуруб чийнимя алараг евя
дюндцм. Артыг щава гаралмышды. Щяйят гапысынын йанына
чатанда бир гаралты эюрдцм. Гаралтыйа чатанда
эюзлянилмядян
сянинля
гаршы-гаршыйа
дайандыг.
Динмядян сящянэи чийнимдян алыб йеря гоймаг истядин.
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

90

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

Мянся буна имкан вермяйяряк сяня дедим: - Яли,
биринъиси хош эялмисян, икинъиси, мяктубла щяр шейи сяня
йазмышдым. Йазмышдым ки, ясэярликдян сонра яэяр тойу
эеъ елямяли олсан, нишан тахарсан. Нишан мярасиминдян
сонра ня вахт истясян сющбят едярик. Мян сяндян башга
щеч кими севмирям. Ушаглыгдан бир йердя бюйцмцшцк.
Буну йаддан чыхармаг олармы? Сян бир аз дурухуб
мяндян хащиш етдин ки, ъаванлыьымыз хатириня имкан вер, о
лаля додаглардан юпцб эедим. Сабащ йох, о бири эцн
атамы-анамы сизя елчи эюндяряъям. Мян дя сяня дедим
ки, бу дедийин мяним «щя»ми аландан сонра баш тута
биляр. Сян сюзцнцн цстцндя киши кими дуруб валидейнлярини
елчи эюндяриб «щя»ми алдын. Бир аз кечмиш тойумуз олду.
Бир ай кечмямиш мцщарибяйя эетдин. Инди тез-тез йухума
эирирсян. Бу йухулары айдынлашдыранда мялум олур ки, сян
чятин вязиййятдясян. Йухудан айыланда сянин талейини
дцшцнцрям вя тяклийя чякиляряк аьлайырам. АллащТяаладан арзум будур ки, сяни мяня саь-саламат
йетирсин. Аллащ йолунда пайламаг цчцн нязир дя
гоймушам…
Пярини хяйаллар аляминдян балаъа Новрузун
аьламаг сяси айырды. Ону няннидян эютцряряк дюшцня
салды.
Яли гоншулугдакы кяндин адамларыны мясъидя
долдуруб од вуран ермянилярин хяйанятини ешидян кими
гямяр атына миниб щямин йеря чапды. Мешянин ичиндян
чыхыб саь тяряфдяки дюнэядян адлайанда гоншу кяндин
мясъидиндян гаты думан кими тцстцнцн галхдыьыны эюрдц.
Яли щяйяъанланараг аты даща да дюрднала чапды.
Мясъидин гапысы юнцндя кянд ъамаатындан бир нечяси
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гапыны ачмаьа чалышырдылар. Анъаг гапы узун мисмарларла
бяркидилдийиндян ача билмирдиляр. Яли щадися йериня чатан
кими балта истяди. Гоъа бир киши ялиндяки балтаны Ялийя верди.
Яли бир нечя эцълц зярбя иля мясъидин гапысыны сындырыб
ичяри эирди. Тцстцдян ичярини эюрмяк олмурду. Ичяридян
гапы аьзына топлашан инсанлардан анъаг цч няфярин
няфяси эялирди. Галан алтмыш сяккиз няфяр йаныб кюмцря
дюнмцшдцляр. Бу цч няфяр дя мцхтялиф дяряъяли бядян
хясарятляри алмышдылар. Йанан мясъиди сюндцрмяк
мцмкцн дейилди. Икинъи эцн йанараг кцля дюнмцш
мясъидин ичярисиня эирмяк мцмкцн олду. Йанан
адамларын тцстцлянян сцмцкляри щяля дя сюнмямишди.
Аилясинин, гощумларынын, гоншуларынын йанараг тцстцлянян
сцмцклярини эюрян, саь галан бир нечя адам ащ-вай
едяряк фярйад гопарырдылар. Бу кянддя йандырылан
адамларын хябярини ешидян гоншу кяндин ъамааты да
ахышыб щарайа эялмишдиляр. Яли ъамаатын гаршысына чыхыб
деди:
- Ермяниляр бизи саймырлар. Торпаьымызын цстя отуруб
бизи горхузараг гачырмаг, сонра да торпаьымыза
йийялянмяк истяйирляр.
Кимся ялини йухары галдырыб деди:
- Биз бу фаъияни беля гоймайаъаьыг. Ермянилярин
ющдясиндян эялмяк цчцн йухарылара шикайят етмяк
лазымдыр.
Кимся бу сюзц дейяня ъаваб верди:
- Я, йухарылара йазанда дейяъякляр ки, эялиб
ермяниляри юлдцряъяйик? Билмирсян ки, башлары падшащлыг
иддиасына гарышыб? Кимди эялиб ермянийя эцлдян аьыр сюз
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дейян. Щавайы йеря юзцндян разы адамлар кими данышма.
Аталар йахшы дейиб: аьаъы гурд ичиндян йейяр.
Яли йахындаkı евин ейванына чыхыб деди:
- Ай ъамаат, икинъи дяфя беля бир фаъия иля цзляшмяк
истямирсинизся, эялин йахына, адынызы йазым бу дяфтяря.
Кюнцллц дястя дцзялдяк. Башда юзцм олмагла
ермяниляря гаршы дюйцшяк. Ермянилярин габаьыны
алмасаг, аьлайа-аьлайа онларын габаьындан гачсаг,
онлар ширникяряк юзцмцзц мящв едиб, евляримизи кцля
дюндяряъякляр. Инди ня дейирсиниз? Еля бу эцн бурда
адымызы сийащыйа алым, йцз няфярлик дястя дцзялдяк.
Щамы бир аьыздан деди ки, ня дейяъяйик, сян
дейянля разыйыг.
«Анъаг силащы щардан тапаъаьыг?», - дейя бир няфяр
ъаван оьлан Ялийя суал верди.
Яли ъавабында деди:
- Сабащ мян бир нечя аьсаггалла эедиб силащын
гиймятини юйрянярик. Сонра пул йыьыб силащ аларыг.
Йашлы бир киши диллянди:
- Силащы нийя дювлятдян алмырыг? Дювлятин башында
отуранлар Вятянин, халгын гейдиня галмалыдыр.
Ъаван бир оьлан иряли эялиб деди:
- Иъазя верин, мян Бакыйа эедиб силащ мясялясини
щялл едим.
Яли аъыглы щалда деди:
- Биринъиси, дювлятин силащы йохду, рус щамысыны
дашыйыб апарыб. Икинъиси, сян Бакыйа эедиб гайыданда
эюряъяксян ки, бу дурдуьумуз йерляр йаныб кцля дюнцб,
адамларыны да ермяни гырыб, гачыб эизлянянляри дя тапыб
ясир апарыблар. Сян билирсянми ки, йухарыда ашаьыда отуран
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мямурлары пул, вар-дювлят марагландырыр. Вятяни
дцшмяндян горумаг йох. Бир ишин чятиня дцшяндя онлара
шикайят етмисянми? Сян шикайят етмисянся, шикайяти ня
дярщал ямял едиблярми? Шикайятя эялянлярин яксяриййяти
билирляр ки, айларды, иллярди шикайятчинин ишиня бахмайыб
сцрцндцрцрляр. Шикайятчи ахырда бу сцрцндцрмячиликдян
безяряк, Аллаща пянащ, дейяряк ъинайятя ял атыр, йа да
юзцня гясд едир. Силащ мясялясини юзцмцз бурда щялл
еляйяъяйик. Щамымызын сюзцмцз бир олса, даьы даь цстя
гойарыг.
Бакыйа силащ цчцн эетмяк истяйян оьлан йенидян
диллянди:
- Ай ъаmаат, фикирляшин, яэяр биз ермянилярля
мцщарибя едирикся, буну дювлятин башчысы билмялиди. Юз
башымыза мцщарибя едя билмярик.
Йеня Яли айаьа дуруб деди:
- Мян дя, сян дя, буранын адамлары да билирик ки,
ермянилярин архасында рус дайаныб. Бизим дювлят тязя
олдуьундан онун ня силащы вар, ня дя патрону. Цмид
галыб халга. Инди биз пул топлайыб, силащ алыb рус-ермяни
тящлцкясиндян хилас етмялийик бу вятяни. Ермяни-рус
бирляшмяляри кяндляря эириб евляри одлайыр, динъ сакинляри
эцлляляйирляр, йандырырлар, ясир эютцрдцкляри ъаванлары
Ирявана апарыб бядян цзвлярини ъярращиййя йолу иля кясиб
хариъи юлкяляря сатырлар, кяндляримиз, гясябяляримиз бирбиринин ардынъа ялимиздян чыхыр. Ермяниляр эеъя вахты
кяндляря эириб евляря од вурдулар, ъамаат чюля чыханда
щамысыны эцлляляйиб гырырдылар. Ъамаат йцк машынларына
долушуб аран тяряфя гачыр, гача билмяйянляри йериндяъя
эцлляляйирляр. Силащсыз галмыш халг ня едяъяйини билмирди.
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Йандырылан кяндлярдян бири дя Ъяфяр вя Надир кишилярин
йашадыглары кянд олду. Эеъя вахты адамлар йатандан
сонра ермяниляр ялляриндя нефтля долу ведряляри ялляриня
алыб, щяйятляря эириб, евлярин тахта олан йерляриня чиляйиб од
вурурдулар. Ъяфярля Надир ов тцфянэлярини, аилялярини
эютцряряк гаранлыг йерлярля, аьаъларын, чяпярлярин диби иля
кянддян чыхдылар. Юзляриn бир гайанын алтына эириб ордан
йанан кянд евляриня бахырдылар. Санки галын аьаълары
гурумуш бир мешя од тутуб йанырды.
Щава сойуг дейилди. Цч гадын, бир ушаг, ики киши
алтдан йухары чылпаг гайалыгда даьа дырмаnырдылар. Бу
даьын башына чыхыб о бири тяряфя адламаг о гядяр дя асан
дейилди. Онлар даьа хейли галхмыш йорулдулар. Динъялмяк
цчцн отурмалы олдулар…
Ъяфяр Надиря деди:
- Арвад-ушаг бярк йорулублар, бир аз динъимизи алаг.
Сонра йолумуза давам едярик. Лап йахшы, динъяляк,
амма ещтийаты ялдян вермяйяк.
- Де эюрцм нечя патронун вар? – дейя Надир
сорушду.
Ъяфяр астадан:
- Она гядяр патронум вар. Инди сян де эюрцм нечя
патронун вар?
- Мяндя олан патрон да сянинки гядярдир, - деди
Надир.
Бу вахт балаъа Новруз аьлады. Новрузун сяси
ешидилмясин дейя анасы ону дюшцня салды. Аъ
олдуьундан ямmякдян сонра эюзляри йаваш-йаваш
йумулду. Инди о эюзляри йумулу щалда анасынын дюшцнц
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сцмцрцрдц. Надир киши ятрафы динляйиб сакитчилик олдуьуна
ямин оландан сонра гызы Пярийя деди:
- Гызым, яэяр Новруз йатыбса, йола дцшя билярикми?
- Ата, йолчу йолунда эяряк, Новруз йатыб, эедя
билярик, - деди.
Ата гызындан нявясинин йатмаьыны она эюря
сорушурду ки, ушаг аьлайыб сясини галдырса, ермяниляр
ешидиб онлара хясарят йетиря билярляр. Пяри гайынанасы
Щялимянин кюмяклийи иля Новрузу далына шялляйиб йола
дцшдцляр. Аилянин габаьында Ъяфяр киши ялиндяки
гошалцляни щазыр вязиййятя эятириб эедирди. Надир киши дя юз
гошалцляси иля аилянин арха тяряфи иля ирялиляйирди. Даьын
башына аз галмышды ки, онлар йорулдугларындан
тювшцйцрдцляр. Йорулсалар да йашамаг наминя даьын
башына чатмаьа ъан атырдылар. Арадан хейли вахт
кечяндян сонра даьын башына чатыб узандылар. Онларын
айаглары санки кейимишди…
Ялинин дястяси Азярбайъан кяндляриня сохулуб
евляри йандырыб, ящалисинин чохуну гырыб, галаныны ясир
эютцрян
ермяни
дястяляринин
бир
нечясини
зярярсизляшдирмишди. Ермяни силащлыларындан хейли сайда
ясир эютцрмцшдц. Ясирляри бизимкиляр тяряфя кечирмяк
истяйяркян диэяр ермяни дястяси ясирляри хилас етмяк
истяйяркян Ялинин дястяси онлары мящв едяряк ермяни
ясирлярини бизимкиляр тяряфя кечириб щярбичиляря тящвил
вермишди. Буна эюря ермяни команданлыьы Ялинин башына
20 мин доллар пул мцкафаты айырмышды. Анъаг ермяни
щярбичиляри вя кяшфиййатчылары ону цздян танымырдылар. Буна
эюря дя ермяни kəşfiййаты щазырлыг ишляри апарырды.
Ермяниляр
кяндлярдян,
гясябялярдян
тутдуглары
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азярбайъанлылары
Ханкяндиня
апарыб,
орда
ясир
сахлайырдылар. Онлар Ялини яля кечирмяк цчцн тутдуглары
ясирлярдян Ялинин дястяси эцман едилдийi яразийя йахын
йердя, щцндцр бир даьын цстцндя сахлайырдылар ки, Яли
щямин ясирляри азад етмяк истяйяркян ону адамлары иля
бирликдя мцмкцн олмаса тяк тутсунлар. Даьын башына
чыхмаг цчцн гясдян долама йолу булдозерлярля
дцзялтмишдиляр. Ясирляри даьын цстцндя чадыр гуруб
сахлайырдылар. Бу даьын цч тяряфи сылдырым олдуьундан бу
цч тяряфдян даьын зирвясиня чыхмаг мцмкцн дейилди. Яли
щямин даьы йахшы таныйырды. Билирди ки, даьын башына чыхмаг
цчцн йалныз бир йол вар. Щямин йолу да ермяниляр гясдян
ачыг гойублар. Яли неъя олур-олсун ермяниляр тяряфиндян
онун цчцн гурулмуш бу тяляни даьытмаьы гярара алды.
Щяля эцндцз олдуьундан дястяни сырайа дцзцб деди:
- Ким кяндирля вя йахуд кяндирсиз щамымыз
таныдыьымыз «Йалчын» даьын сылдырым тяrяfиндян онун цстя
чыха биляр? Яэяр ичяриниздя беля оьланлар варса, иряли
чыхсын.
Дюрд няфяр оьлан иряли чыхды. Яли дястясиня истиращят
цчцн даьылмаг ямри верди. Сонра Яли дюрд няфяр оьланы юз
отаьына эятирди. Цзцнц онлара тутуб деди:
- Дейин эюрцм сиз даьа дырманарсыныз?
- Бяли, - дейяряк ортабойлу, язяляли бир оьлан ъаваб
верди. Щамымыз даьа, гайалыглара кяндирля дырманырыг.
- Дцшмяндян горунмаг цчцн бычağı атмаьы неъя,
билирсинизми? – дейя Яли сорушду.
- Щяр щансы бир тящлцкядян хилас олмаг цчцн бычаг
атмаьы бизя юйрядибляр.
- Атяши ачанда о ан щядяфи вура билирсинизми?
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- Биз анъаг тапанчадан атяш ачмаğы билирик, дедиляр.
Ахшам саат 16-да башлайаn чискинли йаьыш эетдикъя
ири дамлалара чеврилирди. Яли фикирляшди ки, чятинлик олса да
беля шяраитдя ясирляри хилас етмяк сярфялидир. Яли дюрд няфяр
чевик оьланларла силащланараг гаранлыглашанда ясирляр
сахланылан даьын сылдырым тяряфиндян йцксяклийя галхмаьа
башладылар. Бу вахт йаьыш шиддятля йаьырды. Шиддятли йаьан
йаьыш йцксяклийя галхмаьа мане олурду. Гумлу торпаг
йаьышын тясириня давам эятирмяйяряк хырда дашлары, гуму
юзцйля ашаьыйа-йарьана доьру апарырды. Гаранлыг
олдуьундан ятраф айдын эюрцнмцрдц. Щярдян баш-баша
дяйян гара булудларын тоггушмасындан йаранан бир анлыг
ишыг ятрафы эюрмяйя имкан верирди. Йухарыдан ашаьыйа
доьру шыьыйан палчыг сели онлары ашаьыйа доьру сцрцмяк
истядикдя онлар бармагларыны дашлы-гумлу торпаьа даща
да мющкям йерляшдиряряк- бир яли иля йухарыда уълары
бяркидилмиш кяндирдян тутуб, о бири ялляри иля юзцня дайаг
веряряк йухарыйа доьру чыхмаьа ъан атырдылар. Онлар
тамам палчыг ичиндя идиляр. Ашаьыйа доьру ахан палчыг
сели онларын цстляриндян, йанларындан ашаьыйа доьру шырылты
иля ахдыгъа, онларын аьызларына, бурунларына долурду. Буна
эюря дя тез-тез тцпцрцрдцляр. Онлар даьын ортасына гядяр
галхмышдылар. Даьын орта щиссясиндян йухарыйа доьру ирилихырдалы бир нечя ардыъ колу вар иди. Яли вя дюйцшчц достлары
эцъ-бяла иля кичик ардыъ колларына чатдылар. Палчыг сели онлары
ашаьыйа доьру апармасын дейя ардыъ колларындан
йапышараг бу коллары юзляриня дайаг едяряк бир аз
динъялмяк истядиляр. Бу динъялмяк йох, бир аз няфяслярини
эенишляндирмяк демяк иди. Йенидян йухарыйа доьру
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дырманмаьа башладылар. Чох язаб-язиййятдян сонра сон
нюгтяйя чатдылар. Ахшамдан йаьан йаьыш хырда дамлалара
– чискиня чеврилмишди. Яли дястя цзвляринин щяр бириня ня иш
эюряъяклярини тапшырды. Даьын цстц йастана иди. Ятрафда
хырда кол-кос вар иди. Йастанынын тян ортасында чадыр
гурулмушду. Чадырын ятрафында ики-цч кешикчи ялляриндя
автомат щярлянирдиляр. Чискинли йаьыш йаьдыьындан
кешикчиляр эейиндикляри брезент плашларынын башъыгларыны
башларына кечирмишдиляр. Онлар анъаг гаршыларындакы
яшйалары эюря билирдиляр. Бир нечя дягигя кечмямиш
эюзятчилярин щамысы торпаг цзяриндя ъансыз щалда узаныглы
галмышдылар. Артыг çadırın о бири тяряфиндян ашаьыйа доьру
енян йолла он беш няфяр адам ашаьы yенирди. Бунлар Яли
вя онун дюйцш достлары, йердя галан он няфяр ися
ермяниляр тяряфиндян ясир эютцрцлян Азярбайъан
вятяндашлары иди…
Ъяфяр киши йанындакылара:
- Бясдир отурдуьуимуз, ашаьыйа еняк, юзцмцзц
мешяйя салыб гаршыдакы даьы ашыб юзцмцзцнкцлярин
йанына чатаг.
Онлар гайалыглы даьын ашаьысына ениб мешя иля
эедяндян сонра нювбяти даьа дырмандылар. Бу вахт
гаршыдакы аьаъын архасындан рус дилиндя ямраня сяс
ешидилди:
- Ялляр йухары! Силащлары кянара атын! Якс тягдирдя
щамынызы гыраъаьыг!
Гяфилдян дейилян бу сюз аиля цзвляри иля бярабяр
Ъяфярля Надири диксиндирди. Онлар ня ъаваб веряъяклярини
билмядиляр. Икинъи дяфя щямин сяс яввялки сюзляри
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тякрарлады. – Ялляринизи йухары галдырыб силащлары атын кянара!
Силащдан цч аддым эери чякилин!»
Ъяфярля Надир бир-бириня бахдылар. Бу тоггушан
бахышлар онларын бир-бириня ня дейяъяклярини анлатды. Бясди,
Щялимя вя Пяри итбурну колунун архасына гысылмышдылар.
Додагларынын алтында Аллаща йалварырдылар ки, бу бяладан
хилас олсунлар. Ъяфярля Надир бир анда йеря узанараг
патронла долу гошалцляляри сяс эялян тяряфя чевиряряк
тятийи чякдиляр. Эцллялярин сяси гайалара дяйяряк якс-сяда
верди. Бу вахт гаршы тяряфдян атылан автоматларын шаггылтысы
ешидилди.
Ъяфяр Надиря деди:
- Мян ермянилярин башыны гарышдыраъам. Сян
ушаглары сол тяряфдян йухары чыхарыб о бири тяряфя yенин.
Бизимкиляр орда олмалыды. Надир киши габагда, ардынъа ики
гадын вя ушаглы бир эялин даьын йухарысына доьру
ирялиляйирдиляр.
Ермянилярин атдыьы эцлляляря ъаваб олараг Ъяфярин дя
онлара атдыьы эцллялярин сяси ешидилирди. Айаглары хырда колкослара илишян гадынлар тез-тез мцвазинятлярини итиряряк
йыхылырдылар. Онларыn ялляри-айаглары, дизляри ганаг-ганаг иди.
Башга вахт олсайды, онлар хястяханайа эедиб мцалиъя
олунаъагдылар. Инди ися дцшмян ялиня кечмямяк, саь
галмаг цчцн, ял və айагларындакы бу сыйрынтылары
унутмаьа чалышырдылар.
Артыг эцняш гярбдяки даьларын архасына енмишди. Бир
аздан о эюрцнмяз олаъагды. Гаты гаранлыг щяр тяряфи
эюрцнмяз едяъякди. Буну щисс едян йолчулар дцшмян
ялиня кечмямяк цчцн гаршыдакы даьын архасына кечмяйя
ъан атырдылар. Щяля дя даьын зирвясиня чата билмямишдиляр.
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Чох йорулдугларындан айаг цстя дайана билмяйиб
отурдулар. Отурдуглары йердян эялдикляри тяряфя бахараг
Ъяфярин эялмясини эюзлядиляр. Хейли эюзлясяляр дя, Ъяфяр
эялиб чыхмырды. Щяйат йолдашы Щялимя наращат олмаьa
башлады. Цзцнц Надир кишийя тутуб деди:
- Ай Надир, бу кишийя ня олду, эялиб чыхмады. Ахы о
бир нечя эцлля атандан сонра йерини дяйишиб ардымызъан
эяля билярди.
Надир киши башыны булайыб деди:
- Мян дя наращатам. Ону бурда хейли вахты
эюзляйирик ки, эялиб чыхсын. Щяля ки, эялиб чыхмайыб. Яэяр
горхмурсунузса, эери гайыдыб ону ахтарым.
- Наращат олма, Надир гардаш. Эеъя вахты бизи щеч
ким эюрмяз. Хащиш едирям, Ъяфярин ардынъа йола
дцшяндя щяйат йолдашы Бясти сорушду:
- Надир, нечя патронун вар?
- Он патронум вар. Еля он ермянийя бяс едяр.
Щамысы бир аьыздан дедиляр:
- Сяня уьурлар диляйирик. Юзцнц эюзля, айыг ол. Сизи
бурда эюзляйяъяйик. Гадынларын хейир-дуасындан сонра
Надир киши гаранлыьа гарышараг эюздян итди. Арадан хейли
кечдикдян сонра узагда автомат силащын шаггылтысы
ешидилди. Онун ардынъа гошалцлядян чыхан сяси ятрафа
йайылды.
- Ермяниляр Надиря атяш ачдылар, Надир дя онлара
ъаваб атяши ачды. Аллащ ахырыны хейир елясин, - деди Бясти.
- Билмядик Ъяфяр неъя олду, - дейя Щялимя диллянди.
Бу вахт балаъа Новруз ширин йухудан ойаныб
аьламаьа башлады. Анасы Пярийя деди:
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- Ай бала, тез ол, ушаьы дюшцня сал. Ермяниляр сясини
ешидиб бура эялярляр. Силащымыз да йохдур ки, юзцмцзц
мцдафия едяк.
Пяри кюрпяни дюшцня салан кими сясини кясди. Щялимя
айаьа дурараг деди:
- Сиз мяни бурада эюзляйин. Эери гайыдым, эюрцм бу
кишиляр неъя олду.
- Сян тяк щара эедирсян. Мян дя сянинля эери
гайыдырам, эедяк эюряк неъя олдулар, эялиб чыхмадылар, –
деди Бясти.
Щяр икиси Пярийя цряк-диряк вериб дедиляр:
- Гызым, сян бурда гаl. Горхма, бу эеъя вахты
ермяни ня эязир. Биз дя эедяк атанла гайынатаны ахтараг.
Пяри даьын дюшцндя силащсыз кюрпя ушагла тящлцкяли
олмаьын дцшцняряк деди:
- Йох ана, мян бурда тяк гала билмярям,
ващимялянирям, сизинля эетмяк истяйирям.
- Онда чалыш ушаг аьламасын, - деди Бясти. Бу сюзц
она эюря дейирям ки, ола биляр бирдян йахынлыгда ермяни
дястяси олсун. Ушаг аьласа, онлар бизи тута билярляр.
Пяри, - олду, - дейяряк ону разы салды. Щяр цчц эери
дюндцляр. Ъыьыр олмадыьындан тяхмини эедирдиляр. Бир аз
эетмиш дайаныб ятрафы динлядикдян сонра йолларына давам
етдиrdiляр. Нювбяти дяфя ятрафы динлядикдя йахынлыгда инилти
ешидиб о тяряфя дюндцляр. Онлар инилти эялян тяряфя чатдылар.
Бу инилти йеря йыхылараг тярпяня билмяйян Надир кишинин
инилтиси иди. Гадынларын щяр цчц дизи цстя отуруб она ня
олдуьуун йохладылар. Надир кишинин дюш щиссяси ган ичиндя
иди. Бясти тез хябяр алды:
- Надир, бу голу гурумуш ермяниляр сяни вурду?
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Надир киши ъан цстя олса да гцввясини топлайыб деди:
- Ъяфяри юлдцрцб, гошалцлясини дя апарыблар. Мян
гайыдыб бура чатанда мяни вурдулар. Мян дя ики эцлля
атдым, bилмядим дяйди, йа йох. Мяним вязиййятим аьырды.
Эетмяйя тагятим йохду. Сиз дя мяни апара билмязсиниз.
Мяндян ялинизи цзцн. Ишыглашмаьа лап аз галыб. Ня гядяр
ки, итам ишыглашмайыб юзцнцзц даьын о бири тяряфиня
чатдырын. Бизимкиляр о даьын архасындады.
Бу сюзляр Надир кишинин сон сюзляри олду. Онун
няфяси артыг эялмирди. Щяйат йолдашы Бясти гулаьыны Надирин
аьзына тяряф яйди ки, эюрсцн няфяси эялир, йа йох. О, башыны
галдырыб ики яли иля дизляриня вурараг деди:
- Гызым, атан даща йохду. Бизи тяк гойду. Щяр цчц
Надир кишинин мейитини гуъаглайыб аьладылар. Дан йери
сюкцлцрдц. Бясти, Пяри вя Щялимя мешянин ичиндя
сяпялянмиш ирили-хырдалы дашлары Наdирин мейитинин йанларына
вя цстцня йыьыб ону эюрцнмяз етдиляр. Артыг щава
ишыглашмышды. Щяр тяряф айдын эюрцнцрдц. Онлар мейитин
йанындан бир аз аралананда Щялимя Бястийя деди:
- Бясти, мян Ъяфярсиз эедя билмярям. Онун дирисини,
йахуд юлцсцнц эюрмяйинъя эедя билмярям.
Бясти ермянилярдян чякинся дя, Щялимяни тяк
гоймамаг цчцн деди:
- Мян дя сянинля Ъяфяри ахтармаьа эедирям. Сяни
тяк бураха билмярям.
Щялимя етираз ется дя, Бясти ял чякмяйиб, онунла
Ъяфяри ахтармаьа эедяъяйини билдирди. Бясти яринин
йанындан эютцрдцйц гошалцляни саzлайыб деди:
- Щялимя, бах, мешянин ичиндяки о бюйцк палыд
аьаъынын йанындан Ъяфяр бизи йола салыб. Юзц орада
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ермянилярин габаьыны алмаг цчцн галды. Инди щямин йеря
эетмялийик.
Сонраса цзцнц гызына тутду:
- Пяри, сян атан дедийи кими мешянин
гуртараъаьындакы сыхдыьымыз даьа чых, о бири тяряфя ен.
Бизим щярбчиляримиз ордады. Биздян наращат олма. Биз дя
гайынатаны тапыб арханъа эяляъяйик.
Бястийля Щялимя Пярини вя балаъа Новрузу юпцб
айрылдылар. Айрыланда щяр цчц аьладылар. Бу аьламаг сон
вида мярасимини анладырды. Онлар айрылдылар. Мцхтялиф
тяряфляря эедяркян дюнцб архаларына, бир-бирляриня бахабаха ял едирдиляр. Пяри оьлуну баьрына басыб мешянин
ичярисиндя эюрцнмяз олду. Бясти гошалцляни щазыр
вязиййятя эятиряряк щяр щансы тящлцкяйя гаршы щазыр олду.
Онлар ятрафа эюз эяздиря-эяздиря Ъяфярин ермянилярля
дюйцшдцйц йеря чатдылар.
Ъяфяр архасы цстя йыхылмышды. Онун боьазыны йарыйа
гядяр кясмишдиляр. Ган бойун-боьазында лахталанмышды.
Гошалцляси йанында йох иди. Щялимяйля Бясти ганлы ъясяди
гуъаглайыб аьладылар. Бу вахт йахынлыгда ермяни сясляри
ешидилди. Онлар юз дилляриндя ня цстяся мцбащися едирдиляр.
Щялимяйля Бясти бир-бирляринин цзцня бахдылар. Щялимя
деди:
- Дур, аьаъларын архасынъа эизляня-эизляня Пяринин
далынъа эедяк. Онлар Пяринин эетдийи истигамятя тяряф
аддымладылар. Бясти ялиндяки силащы щазыр тутараг архайа
баха-баха Ъяфярин ъясядинин йанындан узаглашдылар.
Хейли эетмишдиляр ки, гаршыдан аьаъын архасындан
Азярбайъан дилиндя сяс ешидилди:
- Ялляр йухары, ялляринизи башынызын цстцня гойун…
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Бясти тяряддцд етмядян сяс эялян тяряфя атяш ачды.
Йенидян щямин сяс ешидилди:
- Еля етмяйин ки, автоматла сизи йеря сярим.
Ялиниздякиляри кянара туллайыб ялляринизи башынызын цстя
чарпазлайын!
Бясти икинъи эцлляни сяс эялян тяряфя бошалтды. Бу
вахт бир нечя автомат эцлляси атылды. Бястиэил ири эювдяли бир
аьаъын архасында юзляриня йахшы бир йер сечдиляр.
Гаршыдан онлары вурмаг мцмкцн дейилди. Бу вахт сяс
арха тяряфдян эялди:
- Ялляринизи йухары галдырын, йохса вураъаьам.
Щялимя иля Бясти эери дюнцб баханда онлардан
тяхминян алты-йедди метр аралыда ики ермяни саггаллысы
ялляриндя автомат дайандыгларыны эюрдцляр. Бясти юзцнц
еля эюстярди ки, эуйа гошалцляни кянара атыр. Ермяниляря
тяряф ъялд дюнцб тятийи чякди. Далбадал атылан эцлляляр
ермяниляри йеря сярди. Щялимя Бястидян нечя патрон
галдыьыны сорушду. Бясти наращат щалда:
- Патрон галмайыб, - дейя ъаваб верди.
Щялимя:
- Эял онда автоматлары эютцряк, - деди.
Юлдцрдцкляри ермянилярин автоматларыны тез-тялясик
эютцрцб орадан узаглашдылар. Ятрафа баха-баха яввялъя
чыхдыглары даьа тяряф эедирдиляр. Бирдян ейни вахтда сясляр
ешидилди:
- Силащлары атын, мцщасирядясиз. Щавайы йеря атяш
ачмайын, сизя дяймярик.
Щяр ики гадын кюкцндян гопуб йеря йыхылмыш аьаъын
йанына гачыб аьаъын далдасында юзляриня йер сечдиляр.
Эюзлядиляр ки, ермяниляр эизляндикляри йердян галхыб онлара
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

105

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

тяряф эялдикдя атяш ачсынлар. Ермяниляр бир нечя дяфя
силащлары атмаьы онлара ямр етдиляр. Анъаг онлар саьсаламат галмаг цчцн бу силащлардан атяш ачыб юзлярини
горумалы идиляр. Щяр тяряфдян онларын цстцня эцлляляр долу
кими йаьмаьа башлады. Бястиэил юзляриня еля йер
сечмишдиляр ки, атылан эцлляляр аьаъын эювдясиня санъылырды.
Ермяниляр онларда щяйяъан вя горху йаратмаг цчцн он
беш няфяrя йахын ермяни саггалылары дюрд тяряфдян ата-ата
онларын цстцня эялирдиляр. Бясти Щялимяйя:
- Юзцнц тохтаг тут. Сян гаршы тяряфи сахла, мян
архадан эялянлярин дярсини веряъям.
Щяр икиси отларын цстя узаныб ермяниляри щядяфя алыб
atırdılar. Бясти она тяряф эялян ермянилярин алты няфярини
йеря сярмишди. Галанлары ися щараса гачыб эизлянмишдиляр.
Щялимя ися цч ермянини о дцнйайа эюндярмишди. Бясти
Щялимяйя:
- Эедяъяйимиз тяряфдя ермяни эюрцнмцр, эял отларын
арасы иля сцрцнцб бир аз эедяк, сонра аьаъларын архасына
сыьынаг, арха тяряфимизи горуйа-горуйа даьа чатыб йухары
дырманаг. Патронумуз вармы?
Щялимя билмядийини сюйляди. Бясти дя она:
- Мян дя билмирям нечя патронум галыб. Ермяниляря
чох атдыг. Ола билсин ки, лап аз галыб.
Бу вахт йан тяряфдян онлара атяш ачдылар… Щямин
тяряфя Бясти иля бярабяр Щялимя дя атяш ачды.
Икинъи дяфя атяш ачыланда Бястиэилин автоматларындан
ъаваб атяши ачылмады. Бясти Щялимядян щяйяъанла
сорушду:
- Ня олду, нийя атмырсан?
- Патронларым гуртарыб – деди Щялимя.
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- Мянимки дя гуртарыб, эял силащлары юзцмцзя йцк
елямяйяк, гачыб ъанымызы гуртараг.
Онлар бош автоматлары йеря гойуб, аьаъларын
архасында
эизляня-эизляня
йцйцрцрдцляр.
Онларын
архасында ики ермяни саггаллысы ялляриндя автомат силащ
йцйцрцрдцляр. Бирдян гаршыдан ики ермяни саггаллысы
онларын гаршысыны кясди. Щялимя Бястинин ялиндян тутуб йан
тяряфя гачмаьа башлады. Ермяниляр бу ики гадыны дири
тутмаьа чалышырдылар. Буна эюря дя онлара архадан атяш
ачмырдылар. Щям горхудан, щям дя хейли вахт
гачдыгларындан аз галырды ки, црякляри йериндян чыхсын.
Тянэняфяс олсалар да, дцшмян ялиня кечмямяк цчцн еля
щей гачырдылар. Эюзлянилмядян гаршыларына дярин бир
учурум чыхды. Йан тяряфдян гачмаг истясяляр дя,
мцмкцн олмады. Чцнки дюрд няфяр яли силащлы ермяни
дыьасы буна имкан вермязди. Ермяниляр онлары тяслим
етмяк цчцн:
- Сылдырымдан эери чякилин, биз сизя дяймярик –
дедиляр.
Бясти иля Щялимя чох гачдыгларындан алынларындан,
цзляриндян тяр дамъылары тюкцлцрдц. Эащ архадан эялян
ермяниляря, эащ да аьзыn яждаща кими айırыб онлары
удмаьа щазыр олан диби эюрцнмяйян учурума бахырдылар.
Бейинляриндя ики фикир бир-бири иля мцбаризя апарырды. Йа
намусу атыб, дцшмяня тяслим олмаг, йа да ки, намусу,
гейряти атмайыб, юлцмц цстцн тутуб бу яждаща кими онлары
удмаьа щазыр олан учурума атылмаг. Щялимя эцъля
ешидиляъяк бир сясля:
- Щейим йохду, даныша билмирям, мяни ешидирсян?
- Ешидирям, - деди Бясти.
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Щялимя няфясини дяриб:
- Айры чарямиз йохду. Бизим намусумузу бу
учурум хилас едя биляр. Ялини мяня вер, баъым, о
дцнйада эюрцшярик. Щялялик…
Архадан ермяниляр чыьырырдылар:
- Дайанын, сизи юлдцрмярик, юзцнцзц учурума
атмайын.
Щялимя иля Бясти билирдиляр ки, бу чаьырыш ермянилярин
алдадыъы чаьырышларыдыр.
Ермяни дыьалары сылдырымын башына чатанда орада щеч
кимин олмадыьыны эюрдцляр…
Пяри даь ашырымында ири бир гайа парчасынын архасына
эизляниб, анасы иля гайынанасынын ял-яля вериб учурума
неъя атылдыгларыны эюряндя аз галды цряйи партласын.
Аьлады… Ялляри иля башына, дизляриня дюйцб чох аьлады. Ала
эюзлярини учурумдан чякя билмяди. Пяри щарада олдуьуну
да унутмушду. Балаъа Новрузун аьлайараг анасына
гошулмасы Пярини санкi йухудан айылтды. Пяри эюзцнцн
йашыны тюкя-тюкя даьын о бири тяряфиня – торпаьыны, халгыны
ермяни-рус ишьалчыларындан гормаг цчцн щазыр дайанмыш
Азярбайъан кюнцллцляри дайанан тяряфя енди…
Ханкяндиндя ики няфяр ермяни забити «Ялякечмзляр»
(Ялинин дястясиня ермяниляр беля бир ад гоймушдулар)
дястясинин башчысы иля бярабяр мящв етмяк барядя щяля
дя бир гярара эяля билмирдиляр. Бу вахт ичяри аь сачлы,
чянясиндя сахладыьы аь топа саггалы, орта бойлу, арыг
бядянли бир адам ичяри эирди. Йашлы адам ичяри эирян кими
эениш маса ятрафында отуруб сющбят едян ики забит айаьа
галхыб ичяри эирян мцлки палтарлы адама салам вериб,
масанын йухары башына дявят етдиляр. Йашлы адам
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

108

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

эцлцмсяйяряк хырда, бир-бириндян аралы дишлярини эюстярди.
Бу адам 1965-ъи илдян ермяни кяшфиййат идарясиндя
хяфиййя ишлямиш, инди ися щямин идарядя мяслящятчи
ишляйян Жора Кукасийан иди.
- Ширин сющбятинизя дейясян мане олдум, - дейян
Жора йенидян эцлцмсяди. Бу эцлцмсямяк щягиги
эцлцмсямяк дейилди. Бу, хяфиййялярин адамы яля алмаг
методу иди. Бу сцни эцлцмсямяк иди. Буна еля адят
етмишди ки, ади бир сюздя сцни эцлцшц кюмяйя чаьырырды.
Капитан рцтбяси oлан забит Саки Маркосович дейя, кющня
хяфиййя ишчисиня мцраъият едяряк деди:
- Биз бир мясяляни щялл етмяк цчцн сизин ардынызъа
адам эюндярдик. Саь олун ки, бизи ешидиб эялмисиниз.
Мясяля белядир. Бу даьларда азярбайъанлылардан
ибарят бир дястя вар. О дястянин башчысынын ады Ялидир. Чох
баъарыглы, газдан айыг бир адамдыр. О дястяси иля нечя
няфяр ясирляримизи гачырыб, хейли сайда ясэярля забитляримизи
мящв едиб…
Инди биз истяйирик ки, щямин дястяни дири ялимизя
кечиряк. Яэяр бу мцмкцн олмаса, щамысыны мящв едяк.
Биз онлара нечя дяфя тяля гурмушуг. Онларса тялядян
саь-саламат гуртулублар. Сизи бура дявят етмякдя
мягсядимиз Ялинин дястясини яля кечирмякдя, йахуд да
мящв едилмясиндя бизя йахындан кюмяклик эюстярясиниз.
Саки бир аз фикирляшиб деди:
- Онда иъазя верин, мян эедиб буи шля мяшьул олум.
Нятиъясини сизя билдирярям.
Саки Кукасийан забитлярля саьоллашыб отагдан чыхды.
Ахшам саат йедди радяляриндя ермянилярля дюйцшян
Азярбайъан кюнцллц дястяляриня нязарят едян дястянин
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ряиси Бабайев Заур Мялик оьлуна зянэ олунду. Полковник
дястяйи галдырды. Телефонун о бири башындан киши сяси
ешидилди:
- Сянин Москвада охуйан оьлун бизим ялимиздяди.
Шяртимизя ямял етсян, оьлун саь-саламат галаъаг. Яэяр
йох десян, оьлунун башыны сяня щядиййя эюндяряъяйик.
Щеч нядян хябяри олмайан полковник оьлу
щаггында ешитдикляриндян аз галды дяли олсун. Фикирляширди
ки, ахы мяним оьлум Москвада охуйур, ону нийя
тутублар, ня цчцн тутублар? Ким тутуб? Бу суаллара ъаваб
тапмаг цчцн бу адамла данышмалыйам, - дейя полковник
бир анлыг телефона ара вердикдян сонра данышмаьа
башлады:
- Шяртиниз нядир?
Данышан адам:
- Бир аздан дейяъяйям щара эял. Полися хябяр
вермя. Дедикляримя ямял етсян, йахшы олаъаг. Якс
тягдирдя оьлунун ганлы башыны эюряъяксян.
Телефондакы данышыгдан сонра полковник дейиляъяк
йеря тяк эетмяйи гярара алды. Арадан бир аз кечмиш
телефон йенидян зянэ чалды. Полковник дястяйи эютцрцб, ешидирям – деди.
Хяттин о бири башындан эялян сяс:
- Ашаьы дцш, мяни эюряъяксян – деди…
Полковник ашаьы дцшцб байыра чыханда эиряъяйин
йахынлыьында сары рянэли миник машынында ики няфяр ъаван
оьлан ону эюзляйирдиляр. Полковник машина йахынлашанда
онлардан бири дцшцб полковники арха отураъаьа дявят етди.
Машынын ачыг гапысы юртцляряк йола дцшдц. Машын асфалт
юртцкля хейли эедяндян сонра саьа бурулуб ики мяртябяли
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щяр тяряфи щцндцр даш щюрэц иля щюрцлмцш йарашыглы бир
бинанын гаршысында дайанды. Полковники апаран оьланлар
ону ичяри дявят етдиляр. Ишыьа гярг олмуш отаьын тян
ортасында ири масанын йухары тяряфиндя бир няфяр, арыг, топа
саггаллы, даз баш бир киши яйляшмишди.
Полковникя онун йанында отурмаг цчцн бош
кцрсцдя йер эюстярдиляр. Полковник яйляшян кими лимонлу
чай эялди. Бунунла да ичяридя оланлар байыра чыхыб гапыны
юртдцляр.
Топа саггал адам диггятля полковникя бахараг
сорушду:
- Мяни таныйырсан?
- Хейр, - дейяряк полковник ъаваб верди.
- Рящмятлик атан мяни йахшы таныйырды. Арамыз ачыг
иди. Атан чох вятянпярвяр киши иди. Бир эцн сющбят
яснасында атана дедим: «Мялик, дцнйанын ишини билмяк
олмаз. Разылыг вер, сойадыnы, атаnын адыны дяйишдириб
азярбайъанлы ады иля явяз етдирим. Ялимдя имкан вар».
Атан мяня тяяъъцбля бахыб суал верди: «Нийя?» Дедим
ки, бу азяри ады сяня лазым олаъаг. Атан разылашды. Атанын
сойадыны дяйишдириб eлятдирдим Бабайев Мялик Азяр оьлу.
Сянин атан Бабайан Мялик Амазоп оьлу 1938-ъи илдя
Ирявандан бура – Азярбайъана эялиб бурда йашайан
ермяни гызы иля аиля гуруб. Сян 1945-ъи илдя
Азярбайъанда анадан олмусан. Сянин адыны Жора
гоймушдулар. Мян сянин адыны дяйишдириб Заур ады иля
явяз етдирдим. Инди сян Бабайан Жора Мялик оьлу йох,
Бабайев Заур Мялик оьлусан. Ялбяття, бу мяним
сайямдя бюйцк ишди. Сянин гяlябянди. Сян билмялисян ки,
сянин Щярби Академийаны охуйуб битирмяйиндя мяним
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бюйцк ямяйим олуб. Суал веря билярсян ки, Саки дайы,
мяним цчцн нийя язиййят чякирдин? Сян Академийаны
гуртаран кими Мцдафия Назирлийиндя ишля тямин етдирдим.
Байагкы суалларын ъавабын вермяк истяйирям. Билмялисян
ки, сян гаршыг йох, халис ермяни миллятиндянсян. Биз
ермянилярин щеч вахт торпаьы олмайыб. Инди йашадыьымыз
Иряван торпаьы Азярбайъанын гядим торпаьыдыр. Русийа
азярбайъанлылары ордан гоvуб чыхардыб, бизи щямин
торпагда йерляшдириб. (Даща доьрусу бизим бабаларымызы)
Биз ермяниляр артмышыг. Бу торпаг бизя азлыг едир. чцнки
бизим эяляъяк нясилляримиз торпаг азлыьындан кючцб
башга юлкяляря цз тутмасын. Русийа бизим архамызда
дуруб. Щярби сурсатла, йемякля. Азярбайъанын няйи вар?
Русийадан айрыландан сонра Русийа ня гядяр силащы
вардыса щамысыны юз торпаьына, чох щиссясини дя бизя
верди. Инди архамызда бюйцк Русийа дурур. Инди эiрявяди.
Силащсыз Азярбайъанын торпагларыны ишьал едиб торпаьымыза
гатмалыйыг. Сонра Тцркийя иля савашыб онун торпагларынын
бир щиссясини алмалыйыг, сонра нювбя эялир Эцръцстана.
Онун да торпагларында йашайан ермянилярля бирликдя о
торпаьы да юз торпаьымыза гатаъаьыг. Ян ахырда Иранда
йашайан ермянилярин кюмяйи иля онун да торпаьынын бир
щиссясини юз торпаьымыза гатаъаьыг. Бир сюзля, бизим
бюйцк планымыз вар. Щансы дювлятдя ермяни йашайыр вя
онун йашадыьы яразини, торпаьы чалышырыг ки, яля кечириб
Гара дянизля Хязяр дянизи арасында бюйцк Ермянистан
дювляти йарадаг. Бу планымызы биз аз-аз щяйата
кечиряъяйик. Бунун цчцн варымыздан, пулумуздан, йери
эялся намусумуздан кечмяйя щазырыг. Бизим террор
тяшкилатларымыз щансы дювлятин торпаьыны яля кечирмяк
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истяйирикся, биринъи щямин дювлятин апарыъы адамларыны
мящв едирик ки, биликли сийасятчиси олмасын. Биз ишимизи беля
щяйата кечиририк вя кечиряъяйик. Мян дя бу гядяр сяня
язиййят
чякиб
бюйцмяйиндя,
тящсил
алмаьында,
Азярбайъанда вязифя тутмаьында, ермяни гызы иля аиля
гурмаьында щамысы мяним щесабымады. Бу гядяр хяръин
пулун атана мян верирдим. Сянин бу ишдян хябярин йох
иди. Баьбан аьаъ якиб беъярир ки, онун барын йесин. Инди
мян дя сяни йетишдирмишям ки, ермяни халгы цчцн сяндян
истифадя едим. Сян ермянисян.
Ермяниляр цчцн дя чалышмалысан. Сяндян ермяни
халгы цчцн еля бюйцк тялябим йохду. Она эюря ки, сянин
бу ишлярдя тяърцбян азды. Еля буна эюря дя сянин эюря
биляъяйин ишдян данышаъам. Бир няфяр азяри баласынын
яlинин алтында яллийя гядяр силащлы адам вар. Дястя
башчысынын ады Ялидир. Дястясиля гяфлятян бизим щярби
щиссяляримизя, кяндляримизя щцъум едиб, ялиня кечяни
юлдцрцр, юлдцрмядийини ясир апарыр. Еля бил гара йелди.
Гяфлятян эялиб силащ анбарыны даьыдыб апарыр. Йердя галан
силащлары да анбарла бирликдя партладыр. Сяндян тялябим
будур ки, сян онун йерини мяня хябяр верясян. Мцмкцн
олмаса юзцнц вя дястясини мящв едясян. Яэяр бу
тялябими йериня йетирсян бир чамадан йцзлцк сяня
щядиййя едяъяйям. Биз пул дярди чякмирик. Халгымыз
наминя торпаг цчцн щяр бир язиййятя дюзмяйя щазырыг.
Гой торпагларымыз эениш олсун. Халгымыз бцтцн
халглардан йахшы йашасын, доьсун, тюрясин, чохалсын. Ахы
торпаг пулду, гызылды, варды, йахшы йашамагды. Бюйцк
Ермянистан йарананда Мцдафия Назирлийиндян президент
вязифясиня йцксяляъяксян. Халг сянин кюмяйини
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гиймятляндиряъяк. Сяня ермяни халгынын гящряманы адыны
веряъяк. Полковник кяшфиййат аэентинин данышыгларына
гулаг асандан сонра деди:
- Сиз дедийиниз ишляри йериня йетирсям, билирсиниз мяни
ня эюзляйир? Эцллялянмяк!
- Горхма, мян гоймарам сяни эцллялясинляр. Еля
мящкямя вахты мящкямя иля гарышыг сяни Ирявана
чатдырарам. Бу барядя архайын ола билярсян.
Полковникин тяряддцд етдийини эюрян Саки Кукасийан
деди:
- Сяня тапшырдыьым бизим цчцн ися чох ваъиб олан бу
иши сяндян башга щеч ким эюря билмяз. Бу иши сян
эюряъяксян. Бунунла да сющбятя нюгтя гойурам. Бу
ишдян
икимиздян
башга
цчцнъц
адам
хябяр
тутмамалыды…
Полковникин йеня дя тяряддцд етдийини эюрян
Кукасийан ону юзцня табе етмяк цчцн цзцнц туршудуб
деди:
- Мян сяня демяк истядиклярими дедим. Бу ишляри
йериня йетирмясян, мяни алдатсан, хцсуси органлара
хябяр версян, оьлун, арвадын вя сян йох олаъагсыныз.
Чцнки сиз бизим нязарятимиз алтындасыныз. Мян сяни евиня
бурахырам. Цч эцндян сонра тапшырдыьым ишляри йериня
йетирдийин щагда мяня йазылы мялумат верирсян.
Полковники эятирян машын онун йаşадыьы бинанын
гаршысында дайанды. Полковник машындан сярхош адамлар
кими дцшцб отаьына эетди.
Яли дястясиля нювбяти ямялиййата эедяркян бир няфəр
орта бойлу, цздян арыг, бядяндян ъанлы бир оьлан Ялийя
мцраъият еляди ки, ону да дястясиня гябул етсин, о,
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ермянилярдян чох-чох йаныглыды. Атасыны, анасыны,
гардашыны ермяниляр атын гуйруьуна баьлайыб, дашлы
йерлярдя
тикя-тикя
едибляр.
Бу
щейфи
онларда
гоймайаъаьам. О, Ялийя йалварараг дястясиня гябул
олунмаьыны хащиш едирди. Дястя цзвляринин разылыьыны алан
Яли щямин оьланы дястясиня гябул етди. Бу оьланын ады
Ъабир иди. Яли Ъабири сынагдан чыхармаг цчцн Мащмудла
ермянилярин силащ, патрон сахладыьы анбарын кешикчилярини
арадан эютцрмяйя эюндярди.
Ъабирля Мащмуд кешикчиляри арадан эютцрдцляр.
Анбардан хейли аралыда пусгуда дайанан Ялинин дястяси
Мащмуд тяряфдян ишаряни эюрян кими анбара йахынлашыб
гапылары ачараг, эятирдикляри атлара силащ, патрон вя башга
щярби сурсат йцкляйиб эери гайытдылар. Ъабир бу
ямялиййатда йахшы щцняр эюстярди. Яли хялвяти
эцлцмсяйяряк Ъабирин онун дястясиня гошулдуьуна
севинирди. Бир нечя беля ямялиййатларда Ъабир
Мащмуддан вя онун дястя цзвляриндян эери галмырды. Яли
беля гярара эялди ки, Ъабири Мащмудун кяшфиййат
дястясиня гатсын. Беля дя олду. Ъабир Ялинин иъазяси иля
Мащмудун дястясиня гошулду. Сон вахтлар Ялинин бяхти
эятирмирди. Щяр ямялиййата эедяндя дястясиля ермянилярин
мцщасирясиня дцшцрдцляр. Щяр мцщасиряйя дцшяндя хейли
итки щесабына мцщасирядян чыха билирдиляр. Йеня дя
нювбяти ямялиййатларын бириндя Яли вя онун дястяси
ермянилярин мцщасирясиня дцшдцляр. Яли дястясиля бирэя
хейли ермяни силащлыларыны мящв етдиляр. Ермяниляр ися ялавя
гцввя эятиряряк, Яли башда олмагла дястяни ясир
эютцрмяк, мцмкцн олмаса щамысыны мящв етмяли идиляр.
Буна эюря дя ермяни команданлыьы ямр етмишдир ки, неъя
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олур-олсун ясир эютцрüлмялийди. Буна эюря дя ермяни
силащлылары мцщасиряни даралдырдылар. Ялинин дястяси чалышырды
ки, мцщасиряни йарсын. Анъаг долу кими йаьан эцлля йаьышы
буна имкан вермирди. Дястядян аз адам галмышды.
Эцняш йан тяряфдяки даьын архасына енмишди. Анъаг
онун гызылы шцалары эюрцнцрдц. Гаранлыг юз гара пярдясини
онун ардынъа юртя-юртя ирялиляйирди. Яли гаранлыьын
олмасындан истифадя едяряк дястяни бир йеря ъям етмяйя
мцвяффяг олду. О, дястя цзвлярини йохлайанда мялум
олду ки, Яли башда олмагла ъями ийирми дюрд няфяр галыблар.
Яли дюйцш достларынын патронларыны йохлады. Патрон
гуртармышды. Анъаг бир нечя гумбара галмышды. Яли
фикирляширди ки, бялкя бу гумбаралар бизи хилас едя, йа
етмяйя, бир цмид Аллаща галыр. Яли деди:
- Достлар, биз Аллащын кюмяйи иля бу мцщасирядян дя
чыхаъаьыг. Беля щадисялярля чох цзляшмишик. Щамысындан
да саь-саламат чыхмышыг.
Яли Мащмудла Гядир адлы оьланы, щансы тяряфдян
мцщасиряни йарыб хилас олаъагларыны юйрянмяк цчцн
кяшфиййата эюндярди. Ъабир дя баъарыглы олдуьуна эюря
ону щямишя Мащмудла кяшфиййата эюндярярди. Анъаг бу
оьлан онларын дястясиня гошуландан Ялиэилин иши дцз
эятирмирди. Буна эюря дя Яли будяфяки кяшфиййата Ъабири
эюндярмяди. Мащмудун кяшфиййата эедиб-гайытмасы
дюрд саат чякди. Эеъя гаранлыг олдуьундан он метр
мясафяни эюрмяк олурду. Анъаг эялян адамын ким
олдуьу билинмирди. Арадан кечян бу дюрд саат Ялийя дюрд
ил кими эюрцндц. О, фикирляширди ки, бялкя онлары ермяниляр
тутуб, она эюря эялиб чыхмадылар. Бу вахт аралыда цч
гаралты эюрцндц. Яли щяр щансы бир тящлцкяйя гаршы
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

116

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

йолдашлары иля щазыр дайанды. Гаралтылар йахынлашдыгда Яли
паролу сорушду. Мащмудун сяси ешидилди. О, паролун
ъавабыны верди. Яли онларын дястяйя йахынлашмасы цчцн
иъазя верди. Мащмудла Гядир юзляри иля бир ермяни
саггаллысы тутуб эятирмигдиляр. Яли вя Мащмуд ермяни
ясиринин ял-голуну ачмадан дястядян араланыб бир колун
дибиндя ондан мцщасиряни щансы тяряфдян йарыб кечмяк
мцмкцн олдуьуну хябяр elədi. Саггаллы щеч ня
билмядийини
етираф
етди.
Ермянинин
чыхыш
йолу
эюстярмядийини эюрян Яли финн бычаьыны чыхарыб ермянинин
эюзляри гаршысында ойнадараг деди:
- Сян саь-саламaт аилянин йанына гайытмаг
истяйирсянся, бизя чыхыш йолуну эюстяр. Яэяр эюстярмяк
истямирсянся, бу бычагла башыны бядяниндян айыраъам.
Тез ол, сящяря йахын десян, йеня дя башыны кясяъям.
Йахшысы будур, щансы тяряфдян арадан чыха биляъяйимизи
эюстяр, тез ол.
Ермяни гуръаланыб деди:
- Дурун, бир аз габаьа эедяк.
Цчц дя бирликдя габагдакы гайаlыьа эирдиляр. Ермяни
ясири тяхминян он метр эедяндян сонра дайаныб
гаршындакы ири гайа парчасыны эюстяриб деди:
- Бу гайанын алтына эириб бурайа гядяр эялдийимиз
енсиз ъыьырды. Бурда зярзяля олмамышдан габаг атамла
бурдан гайанын алтындан кечиб кяндимизя эедярдик. Бура
бизим кяндя йахынды. Даща доьрусу, кяся йолду. Зялзяля
оланда бу гайа парчасы йухарыдан гопуб ъыьырын габаьыны
кясди. Бир нечя адам ня гядяр ъящд етдися, бу гайа
парчасыны бу йолдан кянара итяляйя билмяди. Сiзин uc
тяряфиниз яли силащлы саггаллыларды. Сизин чыхыш йолунуз анъаг
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бу гайа парчасыны итяляйиб йолдан кянарлашдырмаг вя
бурдан кечиб истядийиниз йеря эедя билярсиниз. Чцнки бу
гайалыьын архасында щеч ким йохду. Юзцнцз дя
эюрцрсцнцз ки, бу гайаъыьа чыхыб о бири тяряфя атламаг
чох горхулуду. Чцнки щяр тяряфи учурумду.
Яли Мащмуду дястянин ардынъа эюндяриб бура
эятирмясини хащиш етди. Бир аздан дястя цзвляри гайа
парчасынын торпаг цстцндя отуран щиссясинин ятрафыны
тямизлядиляр. Сонра ону якс тяряфя итялямяйя башладылар.
Хейли эцъ вя вахт сярф едяряк йола дцшян гайа парчасыны
щямин йердян кянарлашдырдылар. Санки бир тяряфи баьланмыш
тунел ачылды. Дястя цзвляри севиняряк о бири тяряфя
аdладылар. Бир аз кечмиш гаршыларына мешя чыхды. Онлар
мешяйя эиряряк ики гардаш даьына тяряф ирялиляйирдиляр.
Артыг онлар мешядян чыхмаг цзря идиляр ки, дан йери
сюкцлцрдц. Яли Мащмуда деди:
- Гядри йанына ал, онунла бирлдикдя эери гайыт, юйрян
эюр ермяниляр дуйуг дцшцбляр, йа йох. Яэяр ardımızla
кими эялирлярся, тез гайыт эял, мяня мялумат вер. Бир
тядбир эюряк. Арадан хейли кечяндян сонра Мащмудла
Гядир хябяр эятирдиляр ки, ермяниляр дуйуг дцшцбляр,
ардымызъан эялирляр. Яли деди:
- Ясири бура эятир.
Ясир эялиб Ялинин гаршысында дайанды.
- Сян мяня де эюрцм сянин ермянилярин ня билдиляр
ки, биз о эизлин йердян гачмышыг. Дцзцн десян, еля инди
сяни бурдан бурахырам. Яэяр дцз демясян, еля бурдаъа
сянин башыны кясярям. Тез ол, йубанма.
Ясир деди:
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- Киши кими сюз верирсянся, бизим ичимиздя сизя гаршы
ня сюз-сющбят олса, анд ичирям ки, щарда олсан сяни тапыб
щамысыны сяня хябяр веряъям. Галды сизи сатан aдама, о
сизин ичиниздядир… Инди мян ону сяня эюстяряъям.
Еля бу вахт атяш ачылды. Эцлля ясирин башындан
дяймишди. Ясир йериндяъя кечинди. Эцлля атан ися дястяйя
гошулан Ъабир иди. О, гачмаьа маъал тапмады. Мащмуд
ону гамарлайыб тутду. Яли дястянин габаьында ермяни
ъасусунун башыны бяdяниндян айырыб деди:
- Ушаглар, артыг сящярдир. Биз эедиб «Ики гардаш»
даьына чатана кими ермяниляр бизи гыраъаг, йа да ясир
эютцряъякляр. Инди ъями 23 няфяр галмышыг. Мян истямирям
ки, бу эцндян сонра щеч бир итки веряк. Билдийиниз кими,
Щаъыаьа мяним мцавинимдир. Кяшфиййатяыларымызн башчысы
да щамынызын йахшы таныдыьы Мащмуддур.
Яли цзцнц Щаъыаьайа тутуб деди:
- Сян ушаглары апар «Ики гардаш» даьына. Патронлары
эизлятдийимиз
йердян
чыхарт,
ушаглара
пайла.
Автоматларынызы сазлайыб «Ики гардаш» даьынын ортасындан
адлайан ъыьырын щяр ики тяряфиндя щазыр дайанын. Мян онлары
узаг мясафядян щярляйиб сиз пусгуда дурдуьунуз йеря
эятиряъям. О саат онларын арха тяряфини кясиб, гяфлятян
щяр тяряфдян атяшя tуттун. Бир няфяр дя олсун дцшмян саь
галмамалыды. Инди мяни дюйцн, цст-башымы гана булайын
ки, мян онлары инандыра билим.
Дястя цзвляриндян щеч ким бу иши эюрмяк истямяди.
Яли онлара цзцнц тутуб деди:
- Яэяр мяни дюйцб йараламасаныз, ермяниляр бизим
щамымызы гыраъаглар. Яэяр мян бурда йаралы вязиййятдя
галсам, онлары узаг мясафядян щярляйиб сизин
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мцщасирянизя саларам. Сиз дя о вахта кими щямин йеря
чатыб, архайын, дедийим кими щазырлыг эюрярсиниз.
Щаъыаьа диллянди:
- Бялкя онлар сянин сюзцня инанмадылар. Онда
сянин талейин неъя олаъаг? Икинъиси, онлары алдадыб бизим
мцщасирямизя салсан, онлар сянин сатгынлыьыны билиб о
дягигя сяни эцлляляйяъякляр. Онда нейляйяъяксян?
Яли деди:
- Вятяни дцшмяндян горумаг наминə щяр бир
вятяндаш юлцмцн эюзцня дик бахыб дцшмяни мящв
етмялидир. Мян дястя башчысы кими габагда эетмялийям
ки, табелийимдя оланлар дцшмян цстцня црякли щярякят
етсинляр. Инди тез олун мяни дюйцн, бир нечя йеримдян
йаралайын ки, онлары инандыра билим.
Бу иши йеня дя щеч ким эюрмяк истямяди. Беля олан
тягдирдя Яли тапанчаны чыхарыб деди:
- Щаъыаьа, бу тапанчада ики эцлля вар. Яэяр
дедийими елятдирmясян, бу ики эцлляни сянин башына
вураъаьам. Ямрими йериня йетир.
Щаъыаьа ермянилярин онларын башынын цстцнц
алаъаьындан ещтийат едяряк ики няфяр дястя цзвцня Ялини
дюйцб йараламаьы ямр етди. Ялинин дедийи кими ону дюйцб,
бир нечя йериндян йаралайараг ермянилярин эяляъяйи йолун
цстцня узатдылар. Щаъыаьанын башчылыьы иля дястя «Ики
гардаш» даьына тяряф щярякят етди. Палтарлары ъырылмыш,
цзцнцн вя эюзляринин алты zярбялярдян гапгара олмуш Яли
ермяниляр эялян йолун кянарында бцзцшяряк зарыйырды.
Ялинин хащиши иля ону бу кюкя салан дястяси йениъя
узаглашмышды ки, сагаллы ермяни дястяси йолун кянарында
зарыйан адамы эюрцб онун башына топлашдылар.
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Саггаллыларын ичиндян бир няфяр Ялийя суал верди ки,
ермянисян, йохса тцрк? Яли тцрк олдуьуну сюйляди вя
йенидян зарымаьа башлады. Ермяни йенидян суал вермяйя
башлады:
- Сяни бу кюкя ким салыб?
- Юзцмцзцнкцляр.
- Няйя эюря?
Яли зарыйа-зарыйа ъаваб верди:
- Ешитдим ки, сиз бизи мцщасиряйя алмаг истяйирсиниз.
Командиря дедим ки, командир, бизим эцллямиз йохдур ки,
онлара мцгавимят эюстяряк. Бизи ясир эютцряъякляр. Иъазя
вер, эери гайыдаг. О да щирсляниб деди ки, ай ахмаг, бура
мцщарибядир. Бураны атыб эедя билмярик. Бура Вятяндир.
Онун сюзцня эцлцб дедим ки, ермяниляр бизи ясир эютцрцб
дюйя-дюйя апаранда неъя? Онда дейя биляъяксянми
Вятяни горуйурам. Бура онларынды. Щеч данышмаьа
дяймяз. Иъазя вер, эери гайыдаг. Еля бу кялмяляр
аьзымдан чыхан кими мяни дюймяйя башладылар.
Эюрдцйцнцз кими, мяни бу кюкя салдылар. Даща онларын
йанына эедя билмярям. Мяня вятян хаини адыны вериб
эцлляляйяъякляр. Иъазя версяниз сизин йанынызда галыб
онларын йерини сизя эюстярярям.
Саггалы йашлы ермяни иъазя верди ки, зарыйан адамы
эютцрцб габаьа дцшсцнляр. Онун эюстярдийи йеря эедиб
дястяни мцщасиряйя алыб тяслим etсинляр. Яли онлары узаг
мясафядян щярляйиб «Ики гардаш» даьына тяряф апарды.
Ермяниляри алдадараг Щаъыаьа иля шяртляшдикляри йеря
эятириб чыхартмышды.
Щаъыаьанын башчылыьы иля Ялинин дястяси «Ики гардаш»
даьына чатыб ики даьын ортасындан кечян ъыьырын сол
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тяряфиндяки даьа дырмананда йахынлыгда бир ГАЗ-69
дайанды. Машындан рус забитляринин цстдян эейиндикляри
боз шинел, узунбоьаз чякмя, башында щярби забитляр
эейинян папаг бир полковник дцшдц. Машындан дцшян
кими саь ялини йухары галдырыб алтдан йухары Ялинин
дястясиня салам дейяряк, йухарыдан она бахан дястя
цзвляриня hava саламы верди. Сонра дястя цзвляри ешитсин
дейя уъа сясля деди:
- Ушаглар, юзцмцзцнкцлярди. Иъазя версяниз
йаныныза галхыб бир-ики мяслящят верярдим.
Щаъыаьа ялини йухары галдырыб ашаьы саллайараг иъазя
вердийини полковникя анлатды. Полковникин ардынъа дюрд
няфяр Азярбайъан ясэяри эейиминдя, чийинляриндя эюдяк
гундагlı автомат силащ йухары – дястянин йанына
галхдылар. Дястя цзвляри иля ял тутуб эюрцшдцляр. Полковник
суал верди:
- Башчыныз кимдир?
Щаъыаьа иряли эялиб, - мян – дейя диллянди.
- Адын, сойадын йохдур?
- Ялбяття, вар, ъянаб полковник.
Дястя башчысы Яли Ъяфярли тез дя ялавя етди:
- Ъянаб полковник, сиз бизим ким олдуьумузу
сорушдунуз. Инди сиз ким олдуьунузу бизя билдирин.
Полковник щеч бир сюз демядян голтуг ъибиндян
паспортуну чыхарыб Щаъыаьайа верди:
- Инди сиз мяним ким олдуьуму йохлайын.
Щаъыаьа паспорту полковникдян алыб уъадан охуду
ки, дястя цзвляринин щамысы ешитсин: «Азярбайъан Мцдафия
Назирлийинин йохлама бригадасынын командири Бабайев
Закир Мядят оьлу».
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Щаъыаьа полковникин сянядлярини дястя цзвляриня
эюстяриб деди:
- Бу сяняд ясл сяняддир. Чцнки полковникин шякилинин
йарысына гядяри Мцдафия Назирлийинин мющцрц юртмцшдцр.
Щаъыаьа сяняди полковникя гайтарыб деди:
- Ъянаб полковник, йанымыза эялмяklя эюстяришиниз
нядир?
Полковник ятрафа эюз эяздириб деди:
- Ермяниляр йеринизи юйряниб, бюйцк дястя иля бура
эялирляр. Мяним мяслящятим будур ки, инди бураны тярк едиб
эери чякилясиниз. Билдийимя эюря патронларыныз гуртарыб. Бу,
лап писди.
Щаъыаьа полковникя диггятля бахыб деди:
- Ъянаб полковник, бизим патронумуз вар. Биз
щазырлашырыг ки, ермяниляри мцщасиряйя салыб щамысыны
гыраг.
Полковник цзцнц Щаъыаьайа тутуб:
- Щаны сизин патронунуз? Варса ня гядярдир?
Дедийинiz
патронла
онларын
ющдясиндян
эяля
биляъяксинизми?
- Бяли, - деди Щаъыаьа. – Дюрд йешик патронумуз
вар, лазым оларса сиз дя бизя кюмяклик едярсиниз,
дцшмянин ахырына чыхаг.
- Йахшы, патронлары эюстяр эюрцм, - дейя полковник
Hаъыаьайа мцраъият етди.
Щаъыаьа патронлары эюстярмяк цчцн гаршыдакы ири
итбурну колунун архасындакы ири дашы йолдашлары иля эютцрцб
кянара атды. Тяхминян йарым метр дяринлийиндя енли
чалада дюрд йешик патрон вар иди. Полковник йешиклярдя
патрон олуб-олмадыьыны йохламаг цчцн Щаъыаьайа ямр
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етди ки, йешийин биринин аьзыны ачсынлар. Щаъыаьа
йешиклярдян биринин аьзыны ачды. Йешийин ичиндя лентвари
йаьлы каьызын арасында гат-гат йыьылмыш патронлар варды.
Полковник йешийин аьзыны баьламаьы ямр етди. Щаъыаьа
тяяъъцбля она бахараг деди:
- Ъянаб полковник, инди ермяниляр бура эяляъякляр,
дястя цзвляриня патрон пайламалыйам…
Полковник дяриндян няфяс алараг:
- Бир аздан пайлайаъагсан. Щяля ки, ермяни-зад
йохду, горхуйа дцшмя, - дейя она тяскинлик верди. –
Дястянин башчысы кими ямр вер, дястя сыралансын.
Щаъыаьа дястяйя сыраланма ямри верди. Дястя ики
сыра олмагла бир-биринин архасында дайандылар. Полковник
Щаъыаьайа:
- Сиз дя сырада дурун, ямри мян веряъям, - деди.
Полковник дястянин ешидяъяйи бир тонла деди:
- Мцщарибя шяраитиндя юзцндян бюйцк рцтбя
сащибиня табе олмадыгларына эюря, полковник дедийи
ъцмляни битирмядян икинъи ямри верди:
- Дястя архайа дюн!
Ийирми цч няфяр фырланараг цзлярини dаьын гайалыг
щиссясиня чевирдиляр. Полковник яввялъя дедийи ъцмлянин
ардыны демяйя башлады:
- Мцдафия Назирлийинин эюндярдийи йцксяк рцтбяли
забитирин ямриня табе олмадыгларына эюря Яли Ъяфярли
башда олмагла дястя эцлляляняряк мящв едилсин!
Азярбайъан ясэяринин палтарларыны эеймиш дюрд ермяни
забити сюз полковникин аьзындан чыхан кими ялляриндяки
эюдяк гундаглы автоматлары щазыр вязиййятя эятиряряк
тятийи чякдиляр. Автоматлар шаггылдадыгъа лцляйиндян чыхан
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гурьушун эцлляляр кюнцллц юз ана торпаьыны горуйан
азярбайъанлыларын кцряйиня шапланды.
Онлара атяш ачыланда щяряси бир тяряфя сяпялянди.
Онлар гачыб ъанларыны бу дцшмянлярдян гуртармаг
истясяляр дя, дюрд автомат силащ вя бир тапанчадан атылан
эцлляляр онлара имкан вермяди. Онлар мцхтялиф тяряфляря
гачараг ъанларыны гуртармаг истясяляр дя, архадан дяйян
сярраст эцлля онлара дяйдикъя сяндяляйиб мцхтялиф
истигамятлярдя йыхылырдылар. Онларын ичярисиндя йалныз бир
няфяр юз сайыглыьы нятиъясиндя саь галмышды. Бу, кяшфиййат
дястясинин командири Мащмуд Няби оьлу иди. Илк атяш
ачыланда Мащмуд йыхылараг даьын шярг тяряфиндяки
мешялийя тяряф йуммаланды. О, сцрцняряк ири эювдяли бир
аьаъын архасында эизляняряк полковники вя онун
йанындакы дюрд няфяри эюздян гоймамаьа чалышды.
Дцшмянляр онун дюйцшчц достларыны неъя амансызлыгла
эцллялядикъя башына-эюзцня дюйя-дюйя аьлайырды. Ялиндя
силащы олмадыьындан дцшмяня мцгавимят эюстяря
билмирди. Полковник йанындакы кюмякчиляринин васитясиля
Азярбайъан
кюнцллцляринин
ъясядлярини
сайдылар.
Эцллялянмиш азяри кюнцллцляринин ъями ийирми ики няфяринин
ъясяди вар иди.
Бу вахт «Ики гардаш» даьына йахынлашан хейли сайда
ермяни силащлылары ики даьын арасына узаныб эедян ъыьырла
Азярбайъан кюнцллцляринин хаинъясиня эцлляляндикляри йеря
йахынлашырдылар. Нящайят, онлар щямин йерин ашаьы
щиссясиня чатдылар. Бу щямин ермяни силащлылары иди ки,
Ялинин дястясини мцщасиряйя алмышдылар. Дястянин
мцщасирядян чыхдыьыны эюрцб, онун архасынъа эедяркян
Яли онлары тяляйя салмаг цчцн онлара бялядчилик едирди.
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Полковник вя дюрд кюмякчиси ашаьыда дайанан
ермяни дястясинин йанына ендиляр. Беш няфяр азяри
эейиминдя олан ясэярляри вя бир командири эюрцнъя
ермяни дястясинин командири капитан ямр верди ки, бу беш
няфяри ясир эютцрцн. Бу вахт полковник эцляряк деди:
- Ъянаб капитан, биз дя сиздяник. Бахмайараг ки,
азяри эейиминдяйик. Сизи мцщасиряйя алыб бурда гырмаг
истяйян Азярбайъан кюнцллцляринин ъясядляри бах орда –
йухарыдадыр.
Капитан полковникдян сянядлярини тягдим етмяйи
тяляб етди. Полковникин айры сяняди олмадыьындан азяри
кюнцллцляриня эюстярдийи сяняди капитана эюстярди.
Капитан сяняди эюрцнъя юз силащлыларына бу беш няфяри
щябс етмяйи ямр етди. Саггаллылар тюкцлцшцб полковники вя
дюрд ермяни забитинин азяри олдугларыны зянн едиб
дюймяйя башладылар. Сонра да яллярини архадан баьлайыб
Ханкяндиня апардылар.
Сящяри эцн онларын бешини дя щябсдян Кукасийан
азад етдирди. Кукасийан полковники бир майорла азяри
кюнцллцляринин
щягигятян
полковник
тяряфиндян
эцлляляндийини йохламаг цчцн «Ики гардаш» даьына
эюндярди. Майорун ГАЗ-69-у полковникин ГАЗ-69-ун
йанында дайанды. Полковникля майор даьын 30-40
метрлийиня галхыб ъясядляр олан тяряфя дюндцляр.
Полковник иэидъясиня бир ялини белиня гойуб, о бири ялинин
шящадят бармаьы иля мцхтялиф сямтляря йыхылмыш ъясядляри
эюстяриб деди:
- Кукасийанын инанмаьы эялмирди. Сиз онун ян
инанылмыш адамысыныз. Инди сайын эюрцн Кукасийана
онларын сайыны дцзмц демишям.
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Майор ъясядляри сайыб ъиб дяфтяриня гейд етди. Щяр
икиси ашаьы ендиляр. Майор сцрцъцсцня ямр етди ки,
машынын йцк йериндяки чемоданы полковникин машынынын
йцк йериня гойсун. Ямр йериня йетирилди. Майор
полковникя деди:
- Ъянаб полковник, истяйирсинизся, пуллары сайа
билярсиниз. Чемодандакы пулларын цстя Кукасийанын юз
хятти иля ня гядяр мябляь олдуьу йазылыб, йохлайа
билярсиниз.
Полковник эцлцмсяйиб, ялини саьа-сола щярякят
елятдириб, етираз етди. – Йох, йол, чох саь олун, зящмят
чякмисиниз.
Щяр икиси юз машынларына отуруб мцхтялиф тяряфляря
щярякят етдиляр.
Эеъяни эцллялянмиш дюйцш достларынын йанында
галмыш Мащмуд Няби оьлу силащдашларынын эюз
гапагларыны яли иля сыьаллайыб юртдц. Онларын щамысынын
цзцндян-эюзцндян юпцб аьлады, чох аьлады. Арада
дуруб эязинди. Даьын ятрафы гаранлыг иди. Щеч ня
эюрцнмцрдц. Сямада анъаг сайрышан улдузлар
эюрцнцрдц. Мащмуд хейли узагда олан Азярбайъан
торпагларыны ики йеря бюлян ермяниляр тяряфиндян гойулан
сярщядя тяряф бахды. Гязябдян йумруглары дцйцнлянди.
Бир аз вар-эял едяндян сонра ща фикирляшди, бир чаря тапа
билмяди. Патронлары эизлятдикляри йеря эетди. Щямин йердя
анъаг бош чала галмышды. Полковник патрон йешиклярини
орадан дашытдырмышды. Ялаъсыз галан Мащмуд беля гярара
эялди ки, ермяни ясэяринин палтарыны эейся, бцтцн патрон
ялдя едя биляр. Ермянинин дилини дя ки, юз дили кими яла билир.
Мащмуд яйилиб йеря дцшмцш бир автомат эютцрцб йохлады
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ки, эюрсцн патрону вар, йохса йох. Патрон йох иди. Бош
автоматы чийниня салараг мешянин кянары иля кюмяк
эятирмяк мягсяди иля бизимкиляр олан тяряфя ирялилямяйя
башлады. Полковникин ады йадындан чыхмамасы цчцн ону
адыны додагалты тякрарлайырды.
Йцк машынында ики няфяр ермяни саггаллысынын
мцшайияти алтында Ялини даьларла ящатя олунмуш, мешя
ичиндя тикилмиш икимяртябяли бир тикилийя эятирдиляр. Бу тикилинин
дюрд тяряфи уълары карандашын уъу кими йонулмуш,
тяхминян диаметри 15 см бярабяр олан диряклярдян щасар
чякилмишди. Щасарын щцндцрлцйц тяхминян 3 метря
бярабяр оларды. Тикили олан щяйят бир щектара бярабяр
оларды. Щяйятдя ики ядяд ит сахланылырды. Ялини машындан
дцшцрцб биринъи мяртябядяки евлярдян бириня апардылар.
Она йемяк цчцн кяпякли чюрякля лобйа суйу вердиляр. Аъ
олдуьундан верилян йемяйи йеди. Бир аз кечмиш йан
тяряфиндян тапанча асылмыш эюзятчи Ялини башга бир отаьа
апарды. Яли отаьа эюз эяздирди. Бу дарысгал отагда кющня
масса ятрафында 3 кятил варды. Бу вахт ялиндя дяфтяргялям тутмуш, майор рцтбяли бир забит ичяри эирди. Бу
щямин майор иди ки, бир чемодан пулу азяриляри эцллялядийи
цчцн полковникя вермишди. Майор масайа йахынлашды.
Ялиндякиляри масанын цстцня гойду. Сонра эюзятчийя
ишаря етди ки, байыра чыхсын.
Майор дяфтяри ачыб ялиндяки гялями ойнада-ойнада
тямиз Азярбайъан дилиндя Ялийя салам верди. Кятиля
яйляшиб цзцнц Ялийя тутуб деди:
- Адын, сойадын, атанын адыны де.
Яли фикирляшди ки, башга ад, сойад десин.
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- Адым Вяли, сойадым Вялизадя, атамын ады
Гянбярдир.
Яли данышдыгъа майор онун дедиклярини гаршысында
дяфтяря гейд едирди. Майор нювбяти суалы верди:
- Неъя олду ки, биз тяряфя кечдин?
Яли щяр шейи фикирляшдийи кими деди.
Майор йенидян суал верди:
- Сян дейирсян ки, йолдашларын сяни дюйцрдцляр. Она
эюря биз тяряфя кечмисян?..
- Бяли, - дейяряк Яли ъаваб верди.
- Бурада сян дцзэцн данышмырсан. Миллиййятиндян
асылы олмайараг щеч бир адам йолдашлары вя йахуд
башгасы тяряфиндян дюйцлмякля Вятяниня хяйанят едиб
дцшмян тяряфя кечмяз. Юзцн етираf едирсян ки, биз
ермяниляр тяряфя сян Азярбайъан ясэяри кюнцллц олараг
кечмисян. Сянин сюзлярини дцз ешитмишям?
- Бяли, - дейяряк Яли ъаваб верди.
- Онда эял дедийин сюзлярин алтындан имза ат.
Яли дедийи сюзлярин алтындан имзасыны гейд етди.
Майор нядянся ясябиляшиб деди:
- Сянин дедикляринин ясасында йайылаъаг бу
мялуматлары гязетдя чап едяъякляр. Бу йазыны охуйан
тележурналистляр бура эяляъякляр. Сянинля мцсащибя
апарыб, дедикляринин щамысыны телевизорда бцтцн дцнйайа
эюстяряъякляр. Бу эюстярилянляря Азярбайъанда да
бахаъаглар. Онда сяни таныйанлар сянин ата-ананы, щяйат
йолдашыны тящгир едяъякляр. Щансы идаряйя, мцяссисяйя
ишляри дцшся, онлары щягарятля гаршылайыб ишлярини
дцзялтмяйяъякляр. Сатгын оьлун атасы, сатгын арвады,
сатгынын оьлу дейяряк, сянин аиля цзвлярини алчалдаъаглар.
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Онда сян яэяр Вятянини, аиляни севирсянся, виъданын
олаъагса, сабунлашдырылмыш кяндин боьазына кечириб
юзцнц асаъагсан. Йох, буну етмясян, онда баша
дцшяъяйик ки, сабащ бурда бир адам сяни дюйся, башга
бир юлкяйя гачыб бизи лякяляйяъяксян. Онда сяни бура
эятиздириб эцлляляйяъяйик.
Бу сюзлярин тясириндян Яли фикря эедиб дцшцндц.
Доьрудан да ермяниляр телевизорда мяни эюстяриб
данышдыгларымы ефиря версяляр, бцтцн Азярбайъанда
алчалаъаьам. Няинки юзцм, бцтцн аиля цзвлярим,
достларым, танышларым ичиндя алчалаъаьам. Бир ан Яли
фикирляшди ки, бу йцкц чийниндян атмаг цчцн майору
мцтляг апарыб милли тящлцкясизлик ямякдашларына тящвил
вермялийям. Айры чыхыш йолум йохду. Ялини фикирдян
майорун сяси айылтды:
- БИз тяряфя ня цчцн кечдийини дцзэцн десян, сяня
завал йохду. Эюрдцн ки, бизя гурдуьунуз тяляйя юзцнцз
дцшдцнцз. Яэяр дцзэцн данышмасан асылаъагсан.
- Бизим дястяни мящв едя билдинизми, ъянаб майор?
- Бяли, щамысыны «Ики гардаш» даьында мящв етдик.
- Мейитляри нейлядиниз?
- Гой онларын ъясядляри гарьа-гузьуна йем олсун.
Йолдашларынын мящв едилдийини биляндя аз галды дяли
олсун. О, ъясядляри орадан чыхармаг щагда дцшцнцрдц.
Достларымын
ъясядлярини
щюкмян
юз
тяряфимизя
кечирмялийям, - дейян Яли йумругларыны дцйцнляди. Майор
машынына миниб щяйятдян чыхды. Эюзятчи Ялини яввялки
отаьа апаранда Яли ондан сорушду:
- Сян бурда эюзятчи ишляйирсян?
- Щя, - дейяряк ермяни саггаллысы ъаваб верди.
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Яли ондан хащиш етди ки, иъазя вер, щяйятдя бир аз
эязиним.
Эюзятчи ъавабында она деди:
- Нийя, дарыхырсан, бцтцн ясирляри еля йердя сахлайыб
ишлядяряк ишэянъя верирляр ки, ъящянням онун йанында
тойа эетмялиди. Сяня гаршы щеч бир ъяза тятбиг олунмур.
Инди ися щяйятдя эязмяк истяйирсян. Майор еля бил сянин
гощумундур. Сянинля чох мещрибан ряфтар едир.
Яли бу сющбятя сон гоймаг цчцн деди:
- Инди иъазя верирсянми, байырдакы аьаъларын йанына
эедиб тямиз щава удум.
Эюзятчи Ялинин габаьында эедиб байыра чыхды. Яли
байыра чыхан кими юйрядилмиш ики iт ону дювряйя алдылар.
Ялинин горхдуьуну щисс едян эюзятчи деди:
- Горхма, мян иъазя вермясям, сяня дяймязляр.
Архайын эяз, долан.
Яли щяйятин щяр тяряфиня эюз эяздирди. Щяйят
гапысындан бир гядяр ичярийя доьру бир йцк машыны
дайанмышды. Ондан бир аз аралыда ися люккяли мотосиклет
дайанмышды. Яли йцк машынына тяряф эедиб сцканын йанына
бахды. Машынын ачары сцкандан асылы иди. Ачардан асылан фил
щейкялъийи йеллянирди. Эюрцнцр, машын йениъя дайанмышды.
Ялини севинъ щисси бцрцдц. Юз-юзцня эцлцмсяйяряк
астадан пычылдады: «Шцкцр Аллаща, дюйцш достларыма баш
чякярям, имкан тапсам ъясядляри машина йыьыб биз
тяряфя кечирярям». Яли дюрд тяряфя нязяр салды. Щеч ким
эюрцнмцрдц. Дцшцндц ки, ола билсин ермяниляр динъялирляр,
йа да гумар ойнайырлар. Фикирляшди ки, Аллащ мяня йол
ачыб, инди галыр мяним ъясарятимя ки, бурдан машынла
бярабяр чыхым. Яли щяр ещтимала гаршы щазыр олмаг цчцн
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ашаьы evlərin ичяриляриня бахды. Гапылар ачыг олса да,
ичяридя щеч ким йох иди. Яли гуртараъаг гапыйа
йахынлашанда су шырылтысы ешитди. Щамама тяряф ирялиляди.
Щамамын гапысы ичяридян баьлы иди. Яли баша дцшдц ки,
эюзятчи щамамда чимир. Эери гайыдыб щяйят гапысыны ачды,
йцк машынына отуруб, мцщяррики ишя салыб гапыдан чыхды.
О, торпаг йолла машыны сцрятля сцрцрдц. Даьлыг йер
олдуьундан йол доланбаъ иди, йолда чохлу чала-чухур чох
иди. Буна эюря машын сцрятля эетдийиндян аз галырды ки,
ашсын Əli.
Яля кечяъяйиндян ещтийат едяряк чалышырды ки,
гаршыда эюрцнян мешяйя эирсин. О, машыны щям ещтийатла,
щям дя сцрятля сцряряк мешяйя дюнян йола дюндц. Яли
вилладан тяхминян 20 км араланмышды. О, ятрафа бахыб
машыны сцрятля сцряряк мешяйя эирди. О, хейли эетмиш саь
тяряфдя дярин учурум эюрдц.
Йол учурумун йанындан кечдийиня эюря горхулу иди.
Чцнки йаьан йаьыш сели йолун йарысыны учурараг учурума
тюкдцйцндян ордан кечмяк горхулу иди. Йолун щяр ики
тяряфиндя гоъаман аьаълар олдуьу üçün кянардан
щярляниб эетмяк мцмкцн дейилди. Яли дцшцндц ки, яэяр
машын тялясмядян аддым-аддым сцрся, бялкя йолун
учмуш щиссясиндян адламаг мцмкцн олду. Яли машыны
йавашыдараг учурумун йанындан кечмяк истяди. Машын
габаг щиссяси учурумун тушуна чатанда машын саь
тяряфя яйиляряк чюнцб учурума дцшмяк тящлцкяси
йаратдыгда Яли сол гапыны ачыб юзцнц учурумун
тящлцкясиз йериня атмаг истяркян пенъяйинин саь тяряфи
машынын ял тутаъаьына кечди. Машын чюнцб учурума
дцшяндя пенъяйин машина илишян щиссяси ъырылды, машын
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Ялини щавайа туллады. Машын эурулту иля учурума
йуварланды. Яли ися учурумун кянарындакы аьаъын
эювдясиня дяйиб йеря дцшдц. Яли щушуну итирди. Яли юзцня
эяляндя эцнортадан кечмишди. О, айаьа дурмаг истяди.
Анъаг буна наил ола билмяди. Чцнки аьаъа дяйяндя
айаьынын биринин язяляляри язилмишди. О, сцрцня-сцрцня
енсиз ъыьырын кянарындакы алчаг дашлы-гайаъыглы тяпянин
эцняшин истисиндян, гышын сойуьундан парчаланараг
кичилмиш гайа парчасына архасыны сюйкяди. Айаьындан
ахан ган дизляри ъырылмыш шалварыны гана батырараг
лахталанмышды. Яли ган итирдийиндян вя йорьун олдуьундан
йаваш-йаваш йухуйа эетди. Бир гядяр сонра йарасына
няся сцртцлдцйцнц щисс едян Яли эюзлярини ачанда боз бир
ъанаварын айаьынын гана булашмыш щиссясини йаладыьыны
эюрдц. Яли ялини узадыб йанындакы дашлардан бирини ялиня
алыб вар эцъц иля ъанаварын башына вурду. Башы
лахталанмыш ганы йаламаьа мяшьул олан ъанавар башына
вурулан зярбядян диксиняряк кянара атылды.
Яли ъанавары диггятля нязярдян кечиряндя эюрдц ки,
щейван арыг вя хястя олмагла готур хястялийиня тутулуб.
Дцшмян тапмасын дейя Яли сцрцня-сцрцня учурумун
йахынлыьындан узаглашмаьа чалышды. Йараланмыш будунун
ятрафы гаралмышды вя бярк аьрыйырды. Яли ган итирся дя,
эюйнядиъи аьрыйа дюзяряк дцшмяндян горунмаг цчцн
лап узаглара эетмяк истяся дя, буна наил ола билмирди.
Хястя, готур ъанавар ися ондан бир аз аралы ардынъа
йаваш-йаваш ирялиляйирди. Дцшмяндян горунмаг цчцн
ъыьырдан чыхыб айаг дяймяйян йашыл отларын, пачаланмыш
гайаъыгларын хырдаланараг чынгыла дюнмцш дашларын цстц
иля сцрцнцрдц. Аъ-сусуз иди. Щейдян дцшмцш щалда
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цстцндя сцрцндцйц чынгыллы дашларын цстцня сярилди. Артыг
ирялилямяйя эцъц йох иди. Сакит узананда айаьынын аьрысы
ону о гядяр инъитмирди. Щейсиз щалда узандыьы йердяъя
ширин йухуйа эетди. Аьры бир гядяр азалмышды. Йухуда iкян
айаьыны няся сыхдыьыны щисс етди. Аьрыдан эюзцнц ачанда
онун ардынъа эялян хястя ъанаварын йарасыны йыртыъы дишляри
арасына алыб сыхырdı. Ъанавар аъ олдуьундан онун
айаьыны йемяк истяйирди…
Анъаг щям аъындан, щям дя хястя олдуьундан
дишлярини онун будуна батыра билмирди. Яли биринъи дяфя
ъанавары говдуьу кими бир дяфя дя ялини йан-йюрясиня
сяпялянмиш даш парчаларындан бир нечясини эютцрцб
ъанаварын башына вурду. Ъанавар яввялки кими сычрайыб
кянара атылды.
Эцняш батмаьа щазырлашырды. Бир нечя саатдан
сонра эцняшин нура бцрцдцйц бу мянзяряли йерляр,
гаранлыьын гарa юрпяйиня бцрцняъякди. Эюзля эюрцнян
ъанлы вя ъансыз яшйалар эюрцнмяз олаъагды. Дюйцшчц
фикирляширди ки, нечя-нечя ганлы дюйцшлярдя дцшмяня
тяслим олмадым, онларын эцлляси мяни йараламады,
юлдцрмяди. Неъя ола биляр ки, хястя бир ъанавар эирявя
тапарса мяни йесин. Йох, мяn onu мящв етмялийям.
Бахмайараг ки, силащым йохду. Ону бу ялляримля
юлдцряъяйям. Бу анда кянарда узаныб юз овуна тамаша
едян ъанавар санки ovunu əлдя едя билмядийини щисс
едяряк щямъинслярин кюмяйя чаьырмаг цчцн аьзыны
йухары тутараг уламаьа башлады. Яли юз-юзцня пычылдады –
йох, еля индиъя мян ону боьуб юлдцрмялийям. Яэяр о,
бир-ики аьыз да уласа, щямъинсляри тюкцлцб эяляъякляр,
мяни парчалайыб йейяъякляр. Дюйцшчц эюзлярини йумду.
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Ъанаварын она сары эялмяйини эюзляди. Аъ ъанаварын
онун эюзляринин йумулдуьуну эюръяк йаваш-йаваш
дюйцшчцнцн йаралы гычына тяряф йахынлашды. Ити дишлярини
ганлы-йаралы инсан будуна батырмаг истяйяндя Яли бцтцн
эцъцнц топлайыб гяфлятян ъанаварын боьазындан йапышды.
Йаралы олмайан айаьыны галдырыб ъанаварын белиндян
ашырды. Ъанаварын цстя чыхараг ону алтына йыхды, вар эцъц
иля ону боьмаьа башлады. Дюйцшчцнцн цст-башыны
ъанавар ъайнаглары иля ъызыб ганатса да, Яли бунлары
нязяря алмайыб, бцтцн эцъц иля фикрини бир нюгтяйя
ъямляшдиряряк, ъанавары боьмаьа давам едирди.
Ъанаварла инсан арасында йашамаг уьрунда эедян
дюйцш инсанын гялябяси иля нятиъялянди. Ъанаварын
ъайнаглары эцъдян дцшяряк сцстляшди. Ъанавар
сцстляшяряк ъаныны тапшырды. Ъанаварла ялбяйаха
дюйцшдян сонра онун ъясядини кянара итяляйиб юзц дя
кянара чякилди. Йаралы айаьы бярк аьрыйырды. Ъанаварын
ъайнаглары онун синясини вя голларыны йараламышды. О,
ъырылмыш палтарындан чыхан ганы кясмяк цчцн кянарда
битмиш гарайонъадан йолуб ялиндя овушдурараг ширяси
чыхан вахт йараларынын цстцня гойду. Сцрцнцб бир гайа
парчасына сюйкяняряк динъини алмаьа башлады. Артыг
эцняш гаршыдакы даьларын архасына кечмишди. Гаранлыг юз
гара пярдясини эцняшин ардынъа ачараг ирялиляйирди. Бир
нечя дягигя кечди. Артыг щяр тяряф эеъянин гара
пярдясиня бцрцндц. Эеъя гушларындан башга айры
гушларын сяси ешидилмирди. Бир аз аралыда мцхтялиф
щейванларын сясляри эащ ешидилир, эащ да ешидилмирди. Яли
чох аъмышды. Эцндцзляр эюрдцйц газайаьы биткисини
йемяк цчцн щямин тяряфя сцрцндц. Ялини узадыб щямин
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биткини ахтармаьа башлады. Газайаьы биткисинин итиуълу
тиканы онун бармаьына тохунуб йаралады. Буна
бахмайараг Яли онун эювдясини тапыб гырды. Сюйкяндийи
гайа парчасынын йанына эятириб, тиканларыны тямизляйиб,
эювдясини сойуб йеди. Аълыьы бир аз азалды. Юзц дя щисс
етмядян ширин йухуйа эетди. Ата-анасыны, Надир ямини,
Бясти халаны йухуда эюрдц. Онларын дюрдц дя аь палтарда,
аралыда дуруб Ялийя бахырдылар. Атасы Ъяфяр киши деди: Горхма оьлум, саь-саламат эедиб Вятяня чатаъагсан.
Анъаг гаршыда чятинликлярин вар. Няся Ялинин айаьына
тохунду. Диксиниб йухудан айыланда сящярин ачылдыьыны
эюрдц. Айаьына тохунан ися ири бир тысбаьа иди. Тысбаьанын
бу щярякятиня хейли эцлдц. Ясян сящяр мещи аьаъларын
йарпагларыны бир-бириня тохундурараг ики севэилинин пычылты иля
астадан данышыгларыны хатырладырды. Яли фикриндян кечирирди ки,
эюрясян Пяри, атам, анам инди щардадылар? Эюрясян
ермяниляр бизим кяндимизи ишьал едиблярми? Пяри дейирди ки,
ушаьа галмышам. Эюрясян оьлум олуб, йохса гызым? Юзюзцня вердийи суаллара ъаваб тапмадыьына эюря наращат
олурду. Йараларына гойдуьу гара йонъа аьрыларыны хейли
азалтмышды. Она эюря дя йеня гара йонъа йолуб, ялиндя
язишдириб йараларынын цстцня гойду. Йара артыг Ялини о
гядяр дя инъитмирди. Анъаг айаьа дуруб йеримяк
истяйяндя эюйнядирди. Ещтийатла айаьа дурду. Йанындакы
гырылыб тюкцлмцш кющня аьаъларын сынмыш будагларындан
юзцня ял аьаъы дцзялтди. Ял аьаъынын кюмяйи иля хейли йол
эетди. «Ики гардаш» даьына тяряф йаваш-йаваш ирялиляйирди
ки, дюйцшчц йолдашларынын ъясядлярини орада олуболмадыьыны эюрсцн. Бирдян йахынлыгда ики ермяни
дюйцшчцсцнц эюрдц. Онлар ермяниъя Ялини чаьырараг,
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дайанмаьы ямр етдиляр. Мяъбур олуб дайанды. Архадан
она йахынлашан ермяниляр щеч бир сюз демядян ону
дюймяйя башладылар. Бу вязиййяти эюрян Яли эирявя тапыб
ялиндяки нащамар аьаъла ермянинин биринин башына эцълц
зярбя ендирди. Ермяни щушуну итириб йеря сярилди. О бириси
автоматы ишя салмаг истяйяндя Яли аьаъла онун голуна
мющкям зярбя вурду. Силащ ермянинин ялиндян йеря
дцшдц. Айаьынын аьрысына мящял гоймайыб ъялд силащы
йердян эютцрдц. Чахмаьы эери чякиб бурахды, тятийи чякди.
Щяр ики ермянини эцлляляйиб силащы чийниня салараг ордан
узаглашды. Лянъ эедирди. Галын мешянин ичи иля эедян
енсиз ъыьырла «Ики гардаш» даьына тяряф ирялиляйирди. Аълыг,
сусузлуг ону ялдян салмышды. Дцшмян ялиндян гачыб
гуртармаг фикри ися бунлары унутдурурду. Щярдян отларын
арасында эюрдцйц сары чичяк ачмыш йемлик отуну
эюряндя, яйиляряк гырыб аьзына гойурду. Бир аз эетмиш су
шырылтысы ешитди. Буна о гядяр дя ящямиййят вермяди. Щям
дя щарданса ешитмишди ки, щяйяъан кечирян, аъ-сусуз
галан адамын гулаьына щяр ъцр сясляр эяля биляр. Йолуна
давам етдикъя су шырылтысы даща айдын ешидилирди. Сяс эялян
тяряфя бахды. Саь тяряфдя чох да уъа олмайан гайа
эюрдц. Бу гайанын алтында су тязйигля чыхараг
гаршысындакы хейли яразини батаглыьа чевиряряк мешяйя
йайылырды. Суйу эюрцб чох севинди. Буз кими сойуг,
думдуру булаг суйундан бир овуъ эютцрцб ичди. Сонра
ятрафда битмиш балдырьан биткисиндян бир нечясини сойуб
йеди. Сонра булаьын кянарындакы йашыл чямянликдя узанды.
Ширин йуху ону рюйалар аляминя апарды. Арадан хейли
кечмиш ат кишнямясиня ойанды. Эюзцнц ачанда башынын
цстцндя ики атлынын дайандыьыны эюрдц. Атлылара баханда
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онлары таныды. Атлылардан бири ону сорьу-суала тутан майор,
диэяри ися танымадыьы ермяни саггаллысы иди. Майор Ялийя
бахараг кинайя иля эцлцмсяди:
- Мян еля билирдим ки, сян аьылланмысан. Вердийин
сюзляринин яксиня олараг, гачырсан. Киши кими сюз вердин
ки, сиз тяряфя кюнцллц кечмисян. Инди мян бунун яксини
эбрцрям. Демяли, сян бизи алдатмысан.
Майор йанындакы атлыйа деди ки, кюмяк еля, буну
виллайа апараг. Ялини саггаллы атлынын гаршы тяряфиня
миндириб йола дцшдцляр. Онлар виллайа чатыб, əlini сорьусуал олунан отаьа апардылар.
Артыг эцняш гцруба енирди. Ермяниляр чякилиб
эетмишдиляр. Бу эюзлянилмяз фаъиядян кядярляняряк
дящшятя эялян Мащмуд ня едяъяйини билмирди.
Эюзляриндян ахан эюз йашларыны ялляри иля силяряк тямизляся
дя, бу аъы эюз йашлары дайанмаг билмирди. Мащмуд
кянардан – ермяниляр ону эюрмясин дейя эеъянин
дцшмясини эюзляйирди. Астадан аьы дейиб аьлайырды:
Ай доьду, дцзя дцшдц,
Сачларын цзя дцшдц.
Ел-алям гоша эязир,
Айрылыг бизя дцшдц.
Ана, мяни, вай мяни,
Алды, гачды, дай мяни,
Нийя аьлайырсан, ана,
Щеч доьмайайдын сян мяни.
Достларынын фаъияли юлцмц аз галырды ки, ону дяли етсин.
Ятрафа нязяр йетиряндя щаванын артыг гаралдыьыны эюрдц.
Айаьа дуруб дюйцшчу достларынын эцлляляндийи тяряфя
аддымлады. Йухары галхыб мцхтялиф мясафялярдя мцхтялиф
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тяряфляря йыхылмыш достларынын ъясядляринин йанында дизи
цстя яйиляряк, онларын щамысынын эюзцндян вя цзляриндян
юпцб эюз гапагларынын цстя сыьал чякяряк юртдц.
Достларынын рущуна анд ичди ки, бу гисасын явязини
полковникдян алаъаг. Мащмуд айаьа дуруб аьлайааьлайа даьдан ашаьы дцшцб, мешянин ичи иля кюмяк тапыб
эери гайыдараг дюйцш достларыны Аьдама апармаг цчцн
ирялиляйирди…
Бу фаъияли щадисядян кядярляняряк вя щяйяъан
кечиртдийи цчцн онун башы аьрыйырды. Бир аьаъын алтында
отуруб кцряйини аьаъын эювдясиня сюйкяди. Сол яли иля саь
ялинин цстцнц овушдурмаг истяйяндя сол ялинин
бармаглары сцрцшдц. Сцрцшян йерин йаныг йери олдуьуну
анлады. Хяйала далараг саь ялинин йандыьы вахты хатырлады…
…Мащмудун 8 йашы оларды. Атасы иля мешя
кянарындакы отлаьа эетмишдиляр. Атасы тяряфиндян бичиляряк
йеря гурумаг цчцн сяриляряк гурумуш оту атасы йаба иля
йыьыб хырда топалар щалына салырды. Сонра да щямин
топланмыш хырда от топлантысыны бир йеря йыьыб тайа
формасына салырды. Гышда щейванларыны йемлямяк цчцн бу
от тайаларыны араба иля кяндя – евляриня дашыйаъагдылар.
Щава исти иди. Анасы онлара евдян йемяк эятирмишди. Анасы
от тайасынын kölgясиндя сцфря ачыб эятирдийи хюряйи
бошгаблара чякиб яри иля оьлунун габаьына гойуб деди:
- Нуши ъан, иштащаныз ачыг олсун, йейин. Мян дя
термосдан чай сцзцм сизя.
Анасынын аьзындан сюз гуртармамыш мешядян цч
атлы чыхды. Атлылар онларын йанына чатдылар. Онлардан бири
цзцнц атасына тутуб:
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- Сяня ким изин вериб ки, мяним сащямдя от
чалырсан?
Мащмудун атасы сцфрядян галхмадан деди:
- Кирвя, бу отлаг дядя-бабадан бизим кяндин отлаг
сащясидир.
Ермяни бу сюздян щирсляниб атдан дцшдц. Айаьы иля
сцфряни вуруб даьытды. Сцфряни айаглайараг деди:
- Бу саат сяни эябярдяъям. Онда биляъяксян ки, бу
отлаг мянимди, йохса сизин.
Мащмудун атасы щирсляняряк айаьа галхыб, сцфряни
даьыдан ермянинин сифятиня эцълц бир зярбя ендирди. Бу
зярбядян айаг цстя дайана билмяйиб йыхылан ермянинин
кюмяйиня ат цстя дайаныб бу щадисянин щансы сонлугла
гуртараъаьыны эюзляйян ермяниляр эялдиляр. Онлар
Мащмудун атасыны йеря йыхыб дюйдцляр. Ермянилярдян бири
кишинин архадан голларыны тутду ки, мцгавимят
эюстярмясин. О бири ермяни ися хянъярини чыхарыб кишинин
боьазыны кясмяк истяйяндя Мащмуд дярйазы эютцрцб
атасынын боьазыны кясмяк истяйян ермянинин хянъяр тутан
ялини вуруб кясди. Ермяни ой-ой дейяряк, хянъяри атыб
биляйини о бири иля иля тутду. Ган чох ахдыьындан йердян
галха билмяди. О бири ермяни Мащмуду тутмаг истядикдя
онун да балдырыны дярйазла кясди. О да ган ахан айаьыны
тутуб отурду. Мащмудун атасыны йеря йыхдыьы ермяни
тапанчасыны чыхарыб Мащмуду вурмаг истяйнядя
Мащмуд дярйазы щямин ермянийя тяряф туллайыб от
тайасынын архасына гачды. Мащмудун атасы дюйцлдцйц
йердян айаьа дуруб яли силащлы ермянинин йанына эялиб
ялиндяки йабаны онун дюш гяфясиня сохмаг истяйяндя
ермяни ики атяш ачды. Мащмудун атасы йеря йыхылды. Буну
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

140

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

эюрян Мащмудун анасы йеря йыхылан яринин йанындакы
йабаны ялиня алыб ермянинин цстя туллайанда цчцнъц атяш
гадыны йеря сярди. Ермяни айаьа галхыб йаралы йолдашларыны
кясилмиш гычыны вя голуну сарыйыб Мащмуду ахтармаьа
башлады. Анъаг ону тапа билмяйиб эери гайытды. Ермяниляр
бирляшиб ярля-арвады от тайасынын йанына сцрцдцляр. От
тайасыны йаба иля даьыдыб онларын цстя тюкдцляр. От
тайасына од вуруб атларына миняряк ордан узаглашдылар.
Мащмуд йахынлыгдакы аьаъын сых йарпагларла бцрцнмцш
будаьында дайаныб атасы иля анасынын йандыьы от тайасына
бахыб дящшятя эяляряк йеря тулланыб, ъялд щярякятля
йцйцрцб атасынын от тайасындан чюля чыхмыш айагларындан
тутуб йанан оддан хилас етмяк истяди. Анъаг эцъц
чатмады. Йаба иля йанан от тайасыны ешяляйиб анасынын
ъясядини тапды. Она да эцъц чатмадыьындан аьлайыб
щарайа адам чаьырса да, йийясиз чюлдя щеч ким онун
щарайына йетишмяди. Булуд кими щавайа галхан от
тайасынын тцстцсцнц эюрян кянд ъамааты ахшама йахын
эялиб чыхдылар. Артыг эеъ иди. Йаныб сцр-сцмцкляри галмыш
ярля-арвадын ъясядлярини кянд гябиристанлыьында дяфн
етдиляр…
Мащмуду хяйалдан айылдан ермяни дилиндя она
верилян суал олду…
- Кимсян? Эеъянин бу ваxты бурда ня эязирсян?
Мащмуд юзцнц итирмяйиб ермяни дилиндя ъаваб
верди:
- Мяням, Тыгранам, тапшырыгдан гайыдырам.
- Щансы баталйондансан?
- Цчцнъцдян.
- Парол, - дейя ермяни ъаваб истяди.
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- Цч эцндц бурда йох идим, тапшырыг далынъа
эетмишдим.
- Инди билярик, - дейян ермяни ялиндяки телефонла
командирляриня зянэ етди. Бир аз кечмиш цч няфяр саггаллы
ермяниляр онлары чаьыран ермянинин йанында олдулар.
Онлардан бири Мащмуда ямр етди ки, ялиндяки силащы
кянара ат, яллярини бойнунун ардына гой. Мащмуд
гяфлятян йеря сяриляряк йумаланыб узандыьы йердян
кянарлашды. Ермяниляр Мащмудун узандыьы йеря вя ятрафа
автоматдан атяш ачдылар. Мащмуд юзцнц бир аьаъын
архасына салыб, ордан узаглашмаг цчцн бир аз гачыб
пющряли бир аьаъын эювдясинин йанында дайанды. Ермяниляр
ятрафа сяпяляняряк ону ахтарырдылар. Онлардан биринин лап
йахынлыгдан кечдийини эюрцнъя Мащмуд онун цстцня
тулланыб бойнунун ардына эцълц бир зярбя ендирди. Силащлы
ермяни цзц цстя йеря йыхылды. Мащмуд онун патрон
дарагларыны вя автоматыны эютцрдц. Ермяни щушуну
итирдийиня эюря ону чийниня эютцрцб сяс-кцй эялмяйян
тяряфя - «Ики гардаш» даьына тяряф апарды. Ермянилярин ону
ахтардыьы йердян хейли араланандан сонра чийниндяки йцкц
йеря гойду. Вурдуьу йери йаваш-йаваш овхалады.
Гулаьыны онун аьзына йахынлашдырды. Ермяни саь иди,
юлмямишди. Нящайят, ермяни юзцня эялди, Мащмудун
йанында отурду. Мащмуд ону сорьу-суала тутду.
- Сян мяня де эюрцм «Ики гардаш» даьыны
таныйырсанмы?
- Щя, таныйырам, ня олсун ки, - деди.
- Де эюрцм, ики эцн бундан габаг орда ня
эюрмцсян? – Мащмуд онун яллярини архадан баьламышды.
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Ялляри ачыг олсайды, бялкя дя Мащмудла ялбяйаха
олардылар.
- Мян орда щеч ня эюрмямишям, - деди ермяни.
Мащмуд гямяни чыхарыб ермянинин эюзц гаршысында
ойнадараг деди:
- Яэяр саь галмаг истяйирсянся, «Ики гардаш»
даьында ермяниляр азяриляри эцлляляйяндян сонра щямин
йеря бир рота ермяни ясэяри эялмишди. Щямин ясэярлярин
ора эятирдийи йаралы азярини щара апарыблар?
Ермяни набяляд адамлар кими чийинлярини чякди.
- Мян ня билим щара апарыблар. Анъаг билирям ки, ону
йцк машынына миндириб ики няфяр ясэярин мцшайияти иля
щараса апардылар.
- Лянят шейтана, машина миндиряндя мян дя
эюрдцм. Мян сяндян сорушурам ки, щара апарыблар.
Ермяни ишин ня йердя олдуьуну анлайыб:
- Яэяр мяни саь бурахаъагсанса, дцзцнц
дейярям, - деди.
- Дейяъяйин ъаваб дцз олса, сяни бурахаъам. Яэяр
йалан десян, - Мащмуд ялиндяки парлайан гямяни она
эюстярди, - бунунла сянин башыны кясяъям.
- Демяли, сян капитанын башчылыьы иля «Ики гардаш»
даьына эялян дястядянсян, елями?
- Бяли, - дейяряк ермяни ъаваб верди.
- Азярбайъанлы ясири апаран ермянилярин ады ня иди?
Ону щара апардылар?
- Азярбайъанлы ясири апардыглары йери таныйырам.
Мащмуд севиняряк:
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- Тез ол, мяни онун йанына апар. Щямин ясири азад
етмякдя мяня кюмяк эюстярсян, сяни юпцб азад
едяъям.
Ялляри баьлы ермяни габагда, ичи патронла долу
автомат Мащмудун ялиндя ермянинин архасында онун
нишан вердийи йеря йола дцшдцляр. Хейли эедиб мешядян
чыхдылар. Мащмуд сорушду:
- Ня олду, чатмамышыг щяля?
- Щяля бир аз йолумуз галыб.
Онлар хейли йол эедяндян сонра щяр тяряфи даьларла
ящатя олунмуш виллайа чатдылар. Ермяни деди:
- Сянин о ясирини бурда сахлайырлар. Ону бир майор
щяр эцн данышдырыр. Ичяридя ики ит сахлайырлар. Ики няфяр дя
эюзятчи вар.
Эеъя йарыдан кечмишди. Мащмуд бу щасардан
неъя кечяъяйини, итляри неъя мящв едяъяйини эютцр-гой
едирди. Бирдян няся йадына дцшмцш адамлар кими
эцлцмсяйяряк, дямир дарвазайа йахынлашыб ялиндяки
дашла ону дюймяйя башлады…
Пяри даьын ашаьысына енди. О, ятрафына баханда
Азярбайъан ясэяри эейиминдя бир нечя силащлы ону ящатя
етмишдиляр. Пяри яввялъя горхду. Еля билди ки, азяри
эейиминдя оланлар ермянилярди. Ясэярлярин халис
Азярбайъан дилиндя данышдыгларыны ешидинъя цряклянди.
- Сиз азярбайъанлысыз?
Ясэярляр щамысы бир аьыздан: - Ялбяття, ай баъы, биз
азярбайъанлыйыг, - дедиляр.
Ясэярлярин командири:
- Ай баъы, бяс сян щардан эялиб щара эедирсян, дейя Пяридян сорушду.
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Пяри башына эялянлярин щамысыны командиря вя
ятрафында дайанан ясэярляря данышды. Онлар Пяринин
башына эялян фаъиядян чох наращат олдулар. Пяри щяйат
йолдашы Ялидян бир хябяр олуб-олмадыьыны сорушду.
Командир ъавабында Ялини шяхсян танымадыьыны деди:
- Ялинин щаггында чох ешитмишям. Щятта юз
дястямля онун дястясиня гошулмаг истямишям. Анъаг
ону тапа билмямишям. Ешитдийимя эюря тез-тез йерлярини
дяйишдикляриня эюря ермяниляр ону тапа билмирляр. Анъаг
ермяниляр чох иткиляр верир. Саь олсун беля оьулу.
Беляъясиня ъан гурбан, - дейян командир Пяридян щара
эетмяк истядийини сорушду.
Пяри пяришан щалда:
- Юзцм дя билмирям щара эедим. Атамы, анамы,
гайынатамы, гайынанамы итирмишям. Онлары йадымдан
чыхара билмирям. онларын фаъияли юлцмц щяр вахт эюзцмцн
юнцндя ъанланыр. Онларын гисасыны вящши ермянилярдян
алмаг истяйирям. Анъаг эцъцм чатмадыьы цчцн, бу
гисасын щейфини ала билмядийим цчцн йаныб-йахылырам.
Буна эюря дя эетдикъя юмрцм эюдялир. Щяйат йолдашымын
да дярдини чякирям. Новрузум олмаса иди, чохдан
гябирдя идим. Щяйатда щяля ки, тякям. Тясяллими
Новрузумдан алырам. Щяр шейими итирмишям. Щара
эедяъяйими, ахырымын неъя олаъаьыны билмирям.
Бунлары сюйляйян Пяри юзцнц сахлайа билмяйиб
аьлады. Командир Пярийя тясялли вериб ики няфяр ясэярля
Аьдама йола салды. Оьлу Новрузу далына шялляйиб
ясэярляр габагда, Пяри дя онларын архасында ъябщя
бюлэясиндян узаглашдылар. Пяри эери дюнцб кяндляри олан
тяряфя бахды. Кянд эюрцнмцрдц. Тякъя ону ящатя едян
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уъа даьлар эюрцнцрдц. Ясэярляр Пярини щярби гярарэаща
тящвил вердиляр. Пяри Ялини гярарэащ нцмайяндясиндян
хябяр алды. Гярарэащ нцмайяндяси Яли вя онун дястяси
щагда хош хябярляр ешитдийини деди. Сонраса: - Амма
хейли вахтдыр онун щаггында бир хябяр ешитмямишик, дейиб сюзцнц тамамлады. Айаьа дуруб башга отаьа
кечяряк, тез дя гайытды. Ъибиндян хейли пул чыхарыб Пярийя
узатды:
- Яэяр Бакыйа эетмяк истясян, билет вя йемяк
аларсан. Яли щагда ятрафлы мялумат алмаг истясян ися
Мцдафия Назирлийиня эедярсян.
Пяри ахшам саат 10-да Аьдам-Бакы гатары иля
Бакыйа йола дцшдц. Сящяр тездян гатар Бакыйа чатды.
Гатардан дцшцб Мцдафия Назирлийиня неъя эедяъяйини
билмядийи цчцн ятрафа бойланды. Бир няфяр орта йашлы киши
Пярийя йахынлашыб ондан щара эетмяк истядийини хябяр
алды.
- Мцдафия Назирлийиня эедяъям. Анъаг ораны
танымырам, - деди.
Орта йашлы адам щансы автобуса минмяйи, нечя
дайанаъагдан сонра дцшмяйи она ятрафлы баша салды.
Пяри вагондан дцшдцйц йердян йениъя араланмышды ки,
ялиндя ири бир габда перашки сатан бир ушаг она йахынлашыб
уъа сясля деди:
- Гайнар, исти перашки. Бирини йейян, щамысыны вер
йейим, дейяр. Эял ай мцштяри, йохду габаг дишляри. Ал ай
хала, пешман олмазсан, яэяр алмайыб эетсян, йенидян
эери гайыдыб алаъагсан.
Бу дилли-дилавяр ушагдан Пяринин хошу эялиб, цч
перашки эютцрцб пулун\у верди. Оьлана:
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- Яэяр дилли-дилавярлийини давам етдирсян, эяляъяйин
парлагдыр.
Ушаг «саь ол, ай хала», - дейиб узаглашды. Пяри
эюзлямя залына кечиб алдыьы перашкиляри орада йеди. Сонра
автобус дайанаъаьына сары эетди. Дейилян автобуса
миниб дейилян йердя дя дцшдц. Бинанын йерини юйряниб
Мцдафия Назирлийинин олдуьу йеря чатды. Бинанын
эиряъяйинин гаршысындакы гапы аьзында вар-эял еляйян
эюзятчи ясэяря ичяри кечмяк истядийини билдирди. Пянъяряйя
йахынлашыб таггылдатды. Пянъяряни ачан забит она ким
лазым олдуьуну сорушду.
- Мяним шикайятим вар. Дярдими кимя демялийям? –
дейян Пяри яри Яли щаггында мялумат верди.
Забит телефонда щараса мялумат верди. Сонра
цзцnц Пярийя тутуб:
- Баъы, сол тяряфдяки гапыны дюй, иъазя вериляндя ичяри
кечиб ъянаб полковникя дярдини де.
Пяри дейилян кими дя еляди. Ичяри кечиб йухары тяряфдя
ири масанын архасында яйляшмиш орта йашлы, щярби эейимдя
бир забитин отуруб няся йаздыгларыны эюрдц. Забит ушаглы
гадындан сорушду:
- Гызым, сяня ня лазымды?
Пяри башына эялянляри забитя данышды. Сонра ися:
- Хащиш едирям, мяня щяйат йолдашым Яли щаггында
мялумат верясиниз.
Пяринин Яли барясиндя дедийи сюзлярдян сонра
полковник Бабайев Заур Малик оьлунун сифяти дяйишди. О,
яввялки кими Пярийя бахмайараг деди:
- Сянин ярин кюнцллц олараг дцшмяня ясир дцшцб.
Табелийиндя олан кюнцллц Азярбайъан торпаьынı
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дцшмяндян горуйан ясэярлярин 22 няфярини дцшмяня
гырдырыб. Сян сатгын арвады \олдуьуна эюря бир дя бура
эялмя. Данышма ъамаата, йохса сяни даш-галаг едярляр.
Пяри полковникя тяяссцфля бахыб деди:
- Мяним Ялим сиз дедийиниз кими сатгын дейил. Бялкя
сиз сящв едирсиниз, ъянаб полковник. Мяним ярим вятян
уьрунда ъаныны вермяйя щазыр олан бир адамды. Аталар
йахшы дейиб: аьаъы гурд ичиндян йейяр. Щяля билмяк
олмаз, Яли кюнцллц ясир дцшцб, йа йох.
Пяри полковникин отаьында ики яллярини йухары галдырыб
деди:
- Аллащым, сяни анд верирям юз бюйцклцйцня, сяни
анд верирям дцшмянляр тяряфиндян гырылан шящидляримизин
рущуна, бу дейилянлярин щягигят цзцнц ач, халга эюстяр.
Аллащым, мяним Ялими юзцмя гайтар, мяни севиндир, - бу
сюзляри дейиб отагдан чыхды.
Чыхдыьы отаьын йанындакы отаьын гапысыны дюйдц.
Ичяридян «эял» кялмясини ешидян Пяри гапыны ачыб ичяри
эирди. Масанын архасында ъаван бир забит яйляшмишди. Пяри
полковникля араларында олан сющбяти эянъ забитя данышды.
Забит деди:
- Ай бала, биз дя билирик ки, азярбайъанлы олан щяр кяс
кюнцллц олараг дцшмяня тяслим олмаз. Биз буну
арашдырмаьа чалышаъаьыг. Сиз наращат олмайын. Щарада
галырсан – дейя забит Пяридян сорушду.
Пяри ъавабында галмаьа йери олмадыьыны, бир
йашында ушагла кцчялярдя галаъаьыны деди. Забит
телефонда щараса зянэ едиб Пяринин бир кюрпя ушагла
галмаьа йери олмадыьыны, щардан эялдийини, ня цчцн
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эялдийини телефонда данышдыьы адама мялумат верди.
Данышыг гуртарандан сонра забит Пярийя деди:
- Баъы, щава лиманынын йанында Биня гясябяси вар,
ора эет. Орада йатагхана вар. О йатагханайа бахан
Суря адлы бир гадын вар. Онун йанына эет. О, сяня
биротаглы мянзил веряъяк. Она йухарыдан зянэ едиб
дейибляр.
Пяри тяшяккцр едиб отагдан чыхды. Сораглашасораглаша дейилян йатагхананы тапды. Щямин гадын Пяри
иля таныш олуб, она бош олан бир отаг верди. Пяринин тязя
эялдийини эюрян гачгын гоншулар онун башына топлашдылар.
Пяри юзц щагда онлара мялумат веряндян сонра гачгын
гадынлар имканлары дахилиндя она йатмаг цчцн йатаъаг
вердиляр.
Пяри евля, йатаъагла тямин едилмишди. Галырды чюряк
газанмаг цчцн иш йери. Фикирляширди ки, иш йерини щардан
тапсын. Яэяр иш оларса, ушагла неъя ишлясин? Бу суаллар
Пярини йатмаьа гоймурду. Сящяри гоншулардан бир гадын
Пяринин йанына эялиб деди:
- Неъясян, гоншу? Мян чалышаъаьам сяня кюмяк
еляйим, - деди. Сонра ися бир бошгаб йемяк эятирди.
Пяри ня гядяр етираз ется дя, ширин дилини ишя салыб
йемяйи Пярийя йедиздирди. Цзцнц Пярийя тутуб:
- Йахынлыгда палтар сатылан дцкан вар, ора сцпцрэячи
лазымды. Йахшы да мааш верирляр. Истясян сяни ора
дцзялдярям.
Пяри ондан дцкан сащибинин киши, йохса гадын
олдуьуну хябяр алды.
Нуря адлы гоншу гадын ъавабында:
- Яр-арвад юзляри ишлядирляр, - деди.
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- Арвады орада ишляйирся, нийя юзц сцпцрмцр дцканы?
- Билирсян, онун арвады аллерэийа хястялийиня тутулуб,
буна эюря щяким она тозлу йерлярдя олмамаьы тапшырыб.
Нуря Пярини биртящяр разы салыб, сящяри щямин дцкана
апарды. Ону дцкан сащиби иля таныш едиб ишя дцзялтди. Он
беш эцн оларды ки, Пяри щямин дцканын ичини тямизляйирди.
Эцнямузд ишлядийиндян щяр иш гуртаранда дцкан
сащибиндян пулуну тяляб едиб алырды. Пяри щяр дяфя дцканы
тямизлйяндя дцкан сащиби онун йанына эялиб, яля алмаг
цчцн ордан-бурдан сющбят едирди. Бир эцн дцкан сащиби
юз щисслярини боьа билмяди. Пярини гуъагламаг истяйяндя,
Пяри она мцгавимят эюстяряряк, сифятиня мющкям бир
силля вурду. Силлянин тясириндян юзцнц итирян дцкан сащиби:
- Сабащдан ишя эялмя. Рядд ол бурдан, - дейяряк
гадыны итяляйиб гапыдан чыхартды.
Пяри оьлуну далына шялляйиб йатагханайа гайытды.
Оьлуну йедириб йатыздырды. Бу вахт Пярини ишя дцзялдян
Нуря адлы гадын ичяри эирди.
- Ешитдим о яълаф сяни ишдян чыхарыб.
- Мян юзцм чыхдым. Тоз мяня вя ушаьа зийан едир.
- Ейби йох, толкучкада сяня бир иш дцзялдярям.
Пяри етираз едиб деди:
- Саь ол, Нуря баъы, лазым дейил, - деди.
Нуря ъиддиляшиб деди:
- Ахы сянин бу эцндян сабаща, йемяйя чюряйин
йохду. Щяртяряфли вязиййятин аьырдыр. Аллащ кюмяк едяр,
ярин дя мцщарибядян гайыдыб эяляр. Вязиййятиниз лап
йахшы олар.
Нуря дейяъяйи сюзцн Пярийя неъя тясир едяъяйини
йохламаг цчцн деди:
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- Ай гыз, ешитдийимя эюря ярин ермяниляря сатылыб,
елями? – дейя ону сорьу-суала тутду.
Пяри полковникин она дедийи сюзлярин ня тез
йайылдыьына тяяъъцб едиб:
- Сян бу сюзц кимдян вя щарадан ешитмисян?
- Шящярдян эялирдим, автобусда данышырдылар.
- Бу сюзц щеч ким данışмайыб. Сян юзцндян
дцзялдиб мяни ъамаат гаршысында алчалтмаг истяйирсян.
- Хейр, сяни алчалтмаг истямирям. Бир гоншу кими
дярдиня шярик олмаг истяйирям. Анд олсун Аллаща ки, бу
сюзц сяндян башга щеч кимя демямишям.
Пяри наращат олуб, юз-юзцня деди:
- Бялкя беля бир иш олуб. Полковник кими бир вязифя
сащиби йалан демяз. Бяс Нуря бу мясяляни щардан билиб.
Бялкя Нуря полковникин адамыдыр. Ола билсин дцшмян
тяблиьатыдыр. Пяри бу фикирляр гаршысында аъиз галмышды. Бу
фикiрлярə ъаваб тапа билмирди. Нуря Пяринин фикря эетдийини
эюрцб деди:
- Фикир елямя, Аллащ гойса, ярин дя эялиб чыхар, оьлун
да бюйцйяр. Йахшы йашайарсыныз. Ярин щагда дейилянляр
тяки йалан олсун, - буну дейиб Нуря айаьа дуруб евиня
эетди. Артыг эеъя дцшмцшдц. Пяри оьлуну бир аз
ойнадараг сакитляшди, верилян йардымдан йемяк
щазырлайыб йеди. Йемяйин суйуна чюряк доьрайыб
Новрузу да йедиздирди. Оьлуну йатаьа гойуб, юзц дя
онун йанына узанды. Оьлуну гуъаглайыб дярин йухуйа
эетди. Гяфлятян Пяринин йашадыьы отаьын гапысы дюйцлдц.
О, горху ичиндя йухудан айылараг гапыйа йахынлашыб,
«кимсян?» дейя сорушду. Гапынын архасындан киши сяси
ешидилди.
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- Аллащ бяндясийям, йерим йохду. Иъазя вер, бу
эеъя йанында галым.
Пяри ъидди щалда:
- Рядd ол бурдан, яэяр бир дя гапыны дюйсян полися
зянэ вураъам, – деди.
Арадан бир аз кечмиш аддым сясляри ешидилди. Бу
сясляр эетдикъя ешидилмяз олду. Тялашдан Пяринин аз
галырды ки, цряйи йериндян чыхсын. Гапыны дюйян адамын
эетдийиня ямин оландан сонра йериня узанды. Амма ня
гядяр чалышса да, йухуйа эедя билмяди. Горху щисси
йатмаьа мане олурду. Пяри фикирляширди ки, гадынын тяк
йашамасы онун адынын лякялянмясиня вя горху щисси иля
йашамасына йардым едир. Ялини йадына салараг аьлады.
Астадан аьлайырды ки, гоншулар ешитмясин. Астадан
аьлайа-аьлайа дейирди: - Яли, сян йанымда олсайдын,
мяним гапым дюйцлмязди. Яэяр о гапы таггылтысыны ешидян
варса, мяним щаггымда пис дцшцняъяк. Бу да мяним
щюрмятимин алчалмаьына эятириб чыхараъаг. Ярсиз гадынын
неъя фаъия иля йашамасы инди мяня мялум олду. Аллащ
сяни мяня тез йетирсин, Яли. Сянсиз кечирдийим бир эцн он
иля бярабярдир. Хошбяхт олдуьумуз эцнляр ня тез
гаранлыьа чеврилди? Сянин щаггында дейилянляря
инанмырам, Яли! Сян Вятяни мяндян вя валидейнляриндян
дя артыг севирдин. Вятяни севмясяйдин, башына дястя
топлайыб дцшмянля вурушмаьа кюнцллц эетмяздин. Инди
сянин щаггында олмайан сюзляр данышылыр. Бу да мяни
цзцр. Эюрясян сяни эюря биляъяйямми, Яли? Эюрясян
мяни вя оьлуну эюряъяксянми?
Сящяри полковник иш йериня юз ГАЗ-69-у иля
эедяркян Нурянин йолун кянарында дайандыьыны эюрцб
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машыны сахлады. Нуря она йахынлашды. Полковник ондан
сорушду:
- Бир шей едя билдин?
- Аз галыб, - дейя Нуря ъаваб верди.
- Ал буну, - дейиб полковник Нуряйя пул верди. –
Ону гачгынларын, ятрафда йашайанларын эюзцндян сал.
Гой щамы ону сатгын арвады кими танысын. Гой она щеч
ким мярщямят эюстярмясин. Баша дцшдцн?
Нурянин башы иля онунла разылашдыьыны билян полковник
мцщяррики ишя салыб узаглашды.
Щямин эцнцн ахшамы Нуря Пяринин отаьына эялиб
онунла чох сямими юпцшцб эюрцшдц. Сонра кющня бир
кятилин цстя отуруб Пярийя деди:
- Иш тапа билдин?
- Йох! – дейя Пяри ъаваб верди.
Нуря фцрсятдян истифадя едиб она:
- - Мяним бир баъылыьым вар. Имканлы адамды. Она ев
ишляри эюрян бир гадын лазымды. Эяряк онун евиндя ишляйян
гадынын яли яйри олмасын. Яэяр о гадынын евиндя ишлямяк
истяйирсянся, сяни апарым ора, - деди.
Пяри сынайыъы нязярлярля она бахыб:
- Гой фикирляшиб сяня бир сюз дейярям, - дейя ъаваб
верди.
- Пяри, сянин бу наращат щяйатын барядя эеъя
йатанда да сянин дярдини чякирям. Тяк гадынсан,
гуъаьында кюрпя ушаг вар. Беля гадынларын ардынъа чох
сюз данышырлар. Ярини билмяк олмаз, эяляъяк, йа йох. Эял
сяни субай бир оьлана яря верим. Еви дя вар, тяк йашайыр.
Юзц дя ишляйир. Сакит адамды.
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- Йох, - дейя Пяри аъыглы щалда ъаваб верди. –
Мяним ярим эяляъяк, онунла йашайыб хошбяхт олаъам.
- Ещ, ай йазыг гыз, сянин бу инадкарлыьын сяня баща
баша эяляъяк. Сяни ахырда щойду-щойдуйа салыб бурдан
говаъаглар. Галаъагсан кцчялярдя.
Нуря бу сюзляри Пярийя она эюря дейирди ки, онун яри
гайыдыб эяляндя арвадынын башга кишийя яря эетдийини
ешидян кими она нифрят едиб башгасы иля аиля гураъаг, йа
да тязя яри иля Пярини гятля йетиряъяк. Бунунла да аиля
даьылаъаг. Полковникдян дя мцкафатыны алаъаг. Нуря
йенидян ширин дилини ишя салыб:
- Баъы, инди ня дейирсян? Эедякми баъылыьымэиля?
Бурда сяни инъидирляр, щяр ахшам гапыны дюйцрляр. Бу
вязиййят сяни бурда йашайанларын эюзцндян салар. Орда
сяни щеч ким инъитмяйяъяк. Оьлунла орада юз евин кими
ращат йашайарсан.
Пяринин тез-тез полковникин йанына эедиб ярини тяляб
етмяси ону горхудурду. Она эюря дя гярара эялди ки,
Пярини йашадыьы яразидяки ъамаатын эюзцндян салмаг
лазымдыр. Ъамаат онун яринин дцшмяня кюнцллц тяслим
олуб юз дястясини дцшмянин яли ilə мящв едилмясини билсин.
Бунунла да Пяри инансын ки, доьрудан да онун яри
дцшмяня кюнцллц тяслим олуб. Бунунла да бир даща
полковникин йанына эедиб ярини тяляб етмясин. Беляликля дя
полковникин цстцндян бу аьыр йцк эютцрцлсцн.
Нуря нящайят ки, Пярини баъылыьыэиля эятириб орада
ишлямяйя разы салды. Пяри Pцстя адлы гадынын евиндя
ишлямяйя башлады. Пцстянин яри Пашанын палтаr сатылан
дцканы варды. О, щяр эцн эялиб дцканы ачыр, алтына бир кятил
гойуб дцканын габаьында отурур, мцштяри эюзляйирди.
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Евиндя ишляйян эялинин хариъи эюрцнцшц биринъи Пашаны
валещ етмишди. Фикирляширди ки, щансы кяляйя ял атсын ки, тязя
гуллугчуну яля ала билсин. Паша бир нечя дяфя арвадына
ешитдирирди ки, дцканы сцпцрмяк лазымды, яэяр иъазя верся,
Пярини юзцйля апарыб дцканы тямизлятдирсин. Анъаг арвады
разылашмады.
- Щямишя дцканы юзцн тямизляйирдин. Инди неъя олду
ки, башгасына тямизлятмяк истяйирсян? Бир дя беля сюз
данышма. Зящмят чяк, яввялки кими юзцн тямизля.
Паша арвада сюз гайтармайыб дцкана эетди.
Бир базар эцнц Нуря баъылыьыэиля эялди. Пяри iля дя
юпцшцб эюрцшдц. Хейли сющбятдян сонра Пяри юз ишляринин
далынъа эетди. Фцрсятдян истифадя едян Нуря Пцстяйя:
- Щеч билмямишям. Пяринин яри ермяниляря кюнцллц
тяслим олуб, юз дястясини дя ермяниляря гырдырыб. Беля дя
адам олар? Щяр йердя буна сатгын арвады дейирмишляр.
Мяним дя хябярим йохду. Инди ешитмишям. Сянин йанына
буну эятирдийимя эюря хяъалят чякирям. Сян Аллащ,
мяним адым олмасын. Сорушса ки, ким дейиб, дейярсян
башга адамдан ешитмишям.
Пцстя ъиддиляшиб деди:
- Сян дя йюнлц адам тапыб эятирмисян, адамы
яввялъя юйряняр, сонра инанарлар. Даща мян дцшмян
арвадыны евимдя сахлайа билмярям, говуъам ону.
Нуря ширин дилини ишя салыб йалвар-йахар елямяйя
башлады:
- Инди йох, гой арадан щеч олмаса ики эцн кечсин,
ондан сонра говарсан. Инди говсан мяндян
шцбщяляняъяк.
- Йахшы, - дейиб Пцстя онунла разылашды.
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Нащар вахты Пцстя яриня деди ки, эял бу эцн
универмаьа эедяк. Юзцня брилйант гашлы цзцк алмаг
истядийин яриня дедикдя, Паша онунла разылашмайыб:
- Мяn дцканы бу вахты баьлайыб цзцк алмаьа эедя
билмярям. Бу эцн мцштяринин бол олан вахтыдыр. Йахшы олар
ки, оьлунла эедясян. Мян дцкана эедиб алыш-вериш еляйим.
Пцстя яринин сюзляри иля разылашыб оьлуну да
эютцряряк евдян чыхды. Паша оьлу иля арвадынын
универмаьа эетдикляриня ямин олдугдан сонра дцканы
баьлайыб евя эялди. Пяри Пашанын нащара эяляъяйини
билдийиндян хюряк щазырлайыб, йахшы бир самовар чайы
дямлямишди. Самовар йемяк масасынын йухары башында,
чайник дя самоварын башындакы дямкешин цстцндя дям
алырды. Самовар ися астадан юз охумасында давам
едирди. Бу вахт Паша гапыны ачыб тялясик ичяри эирди. Пяринин
евдя олмадыьыны эюрцб юзцнц мятбяхя салды. Пяри йемяк
щазырлайырды. Паша Пярийя йахынлашыб ону щяйяъанлы тярздя
гуъагламаг истяди. Пяри эери чякилиб, «юзцнц йахшы апар»
деся дя, щиссиййатынын аьла цстцн эялмясиндян вяъдя
эялян Паша Пяринин дедиклярини ешитмяди. О, ятрафы
унудуб, анъаг юз истяйиня наил олмаг щявяси иля Пярини
гуъагламаг истяди. Пяри онун ялиндян чыхыб мятбях
гапысынdan йцксяк сясля чыьырыб кюмяк истяди. Анъаг
онун щарайыны ешидян олмады. Эюзляри юкцз эюзц кими
qızarmış Паша Пярийя чатараг ону сцпцрляйиб йеря
йыхмаг истяди. Пяри онун бармагларындан бирини дишляри
арасына алыб мющкям сыхды. Бу эюйнядиъи аьрыйа таб
эятирмяйян Паша Пярини бурахыб бармаьыны тутду.
Бармаьыны сарыйыб Пярийя йенидян ъумду. Пяри далы-далы
эедяряк, ят доьрайан мятбях бычаьыны ялиня алды. Буну
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сезмяйян Паша Пярини гуъаглайыб йеря йыхды. Онун
цстцня узанмаг истядикдя узун тийяли ят бычаьы Пашанын
дюш гяфясиня эирди. Ону гызармыш эюзляри бярялмиш щалда,
бядяни Пяринин цстцндян дюшямянин цстя дцшдц. Пяри
оьлуну далына шялляйиб цмид йери олан йатагханайа тяряф
ири аддымларла ирялиляйирди. О, санки гачырды. Сящяри Пярини
полис машынына миндириб полис идарясиня апардылар. Пяринин
оьлу Новрузу ися ушаг евиня вердиляр…
Онлар виллайа чатыб Ялини сорьу-суал олунан отаьа
апардылар. Майор ичяри эириб масанын кянарында гойулмуш
кятилин цстцндя отурду. Гялям-дяфтярини сащмана
саландан сонра Ялийя цз тутуб деди:
- Де эюрцм, щягигятян биз тяряфя кечмишдинся, нийя
гачырдын?
- Сиз кечян сорьу-суал заманы дединиз ки,
тележурналистляри чаьыраъаьам ки, сяни сорьу-суал едиб,
телевизийада эюстярсинляр. Бцтцн Азярбайъан халгы сяня
бахыб нифрят етсинляр. Бу сябябя эюря йаныныздан
узаглашдым ки, бялкя фикринизи дяйишясиз, - дейя Яли
майора ъаваб верди.
Майор ялиндяки гялями ойнада-ойнада деди:
- Дялилляр сцбут едир ки, сян бизим бир ротаны тяляйя
салыб гырмаг истямисян. Бу тялядян тез хябяр тутан
полковник бу тяляни бир андаъа мящв едяряк бизим алтмыш
няфяр ясэяримизи юлцмцн пянъясиндян хилас едиб.
- Ъянаб майор, о полковник ким иди?
Майор аъыглы щалда ъаваб верди:
- Онун сяня дяхли йохду ким иди. Сабащ сяни сон
мянзиля йола саланда биляъяксян ки, тяля гурмаг ня
демякдир.
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Ъаваб эюзлямядян майор байыра чыхды. «ГАЗ-69»а отуруб мцщяррики ишя салмаг истяся дя, мцщяррик ишя
дцшмяди. Буну эюрян майор эюзятчини йанына чаьырыб
деди:
- Кюмяк еля мцщяррик ишя дцшсцн.
Эюзятчинин кюмяк етмясиня бахмайараг машын ишя
дцшмяди. Дилхор олан майор эюзятчини кюмяк цчцн
ясирлярин ардынъа эюндярди. Эюзятчи Яли иля Сямяд адлы
ясири зирзямидян чыхарыб майорун йанына эятирди. Майор
онлара ямр етди ки, машыны габаьа итялясинляр. Яли ися бу
арада эюз эяздирирди ки, эюрсцн эюзятчи узагдады, йохса
йахында. Эюзятчи кянарда дайаныб гуъаьында силащ атяш
ачмаг цчцн щазыр дайанмышды. Яли иля Сямяд машыны
итялясяляр дя машын ишя дцшмяди. Буну эюрян майор
дилхор щалда машындан дцшцб деди:
- Бу олмады. Дейясян бу эеъя бурда галмалы
олаъам.
Машынын ишя дцшмядийиндян мяйус олан Яли:
- Эюр бяхтим неъя эятирмяди. Машын ишя дцшсяйди,
майору юз машынында юз тяряфимизя кечирярдим. Щейф,
бяхтим эятирмяди, - дейя юз-юзцня дейинирди.
Бу вахт майорун сяси ешидилди:
- Онларын голуну баьлайыб зирзямийя сал.
Эюзятчи Ялинин голуну баьламаг истяйяндя Яли
истяди ки, ону вуруб йеря сяряряк юлдцрсцн. Сямядля
бирликдя юз тяряфимизя кечсин. Анъаг о майорсуз эери
дюнмяк истямядийиндян бу фикриндян ял чякди. Майорун
ону юлдцряъяйиня о гядяр дя инанмайан Яли ялляри
архадан баьлы щалда зирзямийя енди. Сямядля бирэя
архаларыны дивара сюйкяйяряк фикря эетмишдиляр.
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Мащмуд ири дямир дарвазайа йахынлашыб, йердян бир
даş эютцрцб дарвазаны дюймяйя башлады. Мащмуд
тутдуьу ермянийя деди:
- Ичяри эиряндя вя йахуд сонра аьзыны ачsan о
дягигя сяни дя, эюзятчини дя юлдцрцб ичяри эиряъям вя
достуму азад едяъям. Истямирям ки, ган тюкцлсцн. Инди
ики няфяр ичяри эиририк, чыханда цч няфяр олаъаьыг. Сянin
мяня етдийин щюрмятя эюря байыра чыханда сяни азад
едяъям. Олдуму?
- Олду, - дейяряк ермяни ясир ъаваб верди.
Еля бу вахт дямир дарвазанын таггылтысына байыра
чыхан эюзятчи щасарын ич тяряфиндян сорушду:
- Кимдир гапыны дюйян?
- Юзцмцзцнкцйям, бир тцрк тутуб эятирмишям. Ону
бу эеъялик гябул ет ки, эери гайымалыйам. Сабащ эцнорта
эялиб ону Ханкяндиня апараъаьам.
Бу вахт итлярин щцрцшмяси ешидилди. Мащмуд
дарвазанын чюлцндян деди:
- Гардаш, итляри кянарлашдыр, бизи йаралайар.
Эюзятчи итлярин узаглашмасы цчцн ямр етди. Бунунла
да итлярин сяси кясилди. Эюзятчи дарвазанын йанындакы кичик
эиряъяк гапысыны ачды. Мащмуд ялляри архадан баьлы,
аьзына тыхаъ вурулmuş ермянини итяляйиб ичяри салды.
Эюзятчи гапыны баьлады. Мащмуд эюзятчидян ясири щара
салаъаьыны сорушду. Эюзятчи ири бир залын гапысыны ачды.
Йухары тяряфя ирялиляйиб дюшямядян сечилмяйян гапыны
йухары галдырыб дивара сюйкяди. Ашаьы гаранлыг
олдуьундан эюзятчи ялиндяки фяняри ашаьы тяряфя тутуб
ораны ишыгландырды. Ашаьы тяряфдя даш пиллякян эюрцндц.
Эюзятчи Мащмуда деди:
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- О тцркц эятир бура. Бу эеъя она той едяъям.
Мащмуд яли иля ермяни ясириня тохунуб сакит
олмасыны ишаря етди. Сонра ясир ермянийя ашаьы енмясини
ямр етди. Ермяни йаваш-йаваш Мащмудун кюмяйи иля
ашаьы енди. Мащмуд йанында дайанан эюзятчидян
зирзямидя башга ясир олуб-олмадыьыны сорушду.
- Ялбяття, вар. Икиси бирдян. Йахын вахтларда икиси дя
эцлляляняъяк.
- Бурда тяк галырсан, йохса йолдашын вар? – дейя
Мащмуд йеня эюзятчидян хябяр алды.
- Ялбяття, вар. О, ахырынъы отагда динъялир. Ъянаб
майор да йан отагда динъялир.
Мащмуд юз-юзцня:
- Ейби йох, онлар орда динъялсинляр, сян дя бурда, дейя юз-юзцня диллянди.
Зирзями гаранлыг олдуьундан Мащмуд ятрафы там
айдын эюря билмирди. Бирдян ъялд щярякятля Мащмуд
эюзятчинин бойнунун ардынa эцълц бир зярбя ендирди.
Зярбя истянилян нюгтяйя дягиг дяйдийи цчцн эюзятчи йеря
йыхылды. Сонра дюнцб бу мянзяряйя тамаша едян ермяни
ясирини дя о дцнйалыг едиб диварын дибиндя отуран ики няфяр
ясиря йахынлашды. Ялиндяки фяняри онларын цстцня саланда,
онлардан биринин юз командири Яли олдуьуну эюрдц. Онлар
юпцшцб эюрцшяндян сонра Мащмуд щяр икисинин яллярини
ачды. Эюзятчинин силащыны Ялийя верди…
Сонра Ялидян сорушду:
- Бурда майор вар?
- Щя, онун отаьыны таныйырам, эедяк.
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Онлар ахырынъы отагда динъялян ермянини гятля
йетириб, майор йатан отаьын гапысыны ачыб ичяри эирдиляр.
Айаг сясляриня ойанан майор сорушду:
- Бу няди? Сизи бура ким бурахыб?
Яли ъаваб вермядян ял атыб тапанчаны эютцрдц.
Ялиндяки автоматы йанында дайанан Сямядя верди. Яли
горхудан эюзляри bərələ qalmış, mayora dedi:
- Телефонла данышараг де ки, мяня тяъили бир йцк
машыны эюндярин. Сцрцъцдян башга айры адам лазым
дейил. Яэяр тякид етсяляр, де ки, эюндярин.
Майорун дили топуг вура-вура деди:
- Кимя зянэ едим?
- Сиздян бюйцк олана вя йахуд сянин
сярянъамында олан адамлардан бириня. Данышанда
архайын, тялясмядян. Ейни заманда артыг сюз
данышмадан. Аьзындан сюз гуртаран кими дястяйи йериня
гой. Дедийим сюзлярдян кянара чыхсан, бу тапанчанын
ичиндякиляри башына долдураъаьам ки, аьылланасан. Инди
башла, йубанма, тез ол.
Майор дястяйи эютцрцб щараса зянэ едиб машын
истяди. Телефонун о башындакы ня дедиlərся майор тез
ъаваб верди ки, лазымды. Арадан бир аз кечмиш байырдан
машын сяси эялди. Бу вахт Яли иля Сямяд палтарларыны
дяйишиб эюзятчилярин палтарларыны эейинирдиляр. Мащмуд ися
ясир эютцрдцйц ермянинин палтарыны эейинмишди. Яли
майора:
- Эедяк! – деди.
Майор тяшвиш ичиндя ондан щара эедяъяклярини
сорушду.
- «Ики гардаш» даьына, - gedirik Яли ъаваб верди.
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Щяр цчц машина миндиляр. Шофери Яли гямя иля
вурараг йеря салды. Майору да юзляри иля эютцряряк «Ики
гардаш» даьына тяряф ирялилядиляр. Машын торпаг йолла
сцрятля ирялиляйирди. Щеч бир манеяйя раст эялмядян «Ики
гардаш» даьына чатдылар.
Яли майорун ял-голуну баьлайыб бир тяряфя узатды.
Яли, Мащмуд вя Сямяд дюйцш йолдашларынын ъясядлярини
дашыйыб чадырла юртцлц йцк машынына йыьдылар. Яли сцкан
архасына кечди. Майору йанында яйляшдирди. Майорун сağ
тяряфиндя ися Мащмуд отурду. Мащмуд сол ялиндяки
тапанчаны майорун бюйрцня сюйкяйяряк АьдамХанкянди йолу иля Аьдам истигамятинdя сцрятля
ирялиляйирдиляр. Мащмуд Ялийя:
- Беля сцрятля сцрмя, машын йцклцдц, аша биляр, деди:
Яли бир сюз демяйиб, орта сцрятля машыны идаря
етмяйя башлады. Яли Мащмуда:
- Ермянилярин дцзялтдикляри кечид йериня чатана йахын
майорун айагларыны мющкям баьла, яллярини ачыг сахла ки,
шцбщялянмясинляр.
Яли майора тапшырды ки, кечид йериня чатанда
кешикчиляр суал вермямиш данышма, шцбщяли щярякятляр
елямя, яэяр сяс-кцй вя шцбщяли щярякятляр елясян, сяни
юлцм тящлцкяси эюзляйир. Яэяр кечид йериндян
кечмяйимизя кюмяк етсян, сяни о тяряфя кечяндян
сонра азад едяъям. Олду? – дейя Яли майордан ъаваб
эюзляди.
- Олду, - дейяряк майор аста сясля ъаваб верди.
Сямяд ялиндя автомат ъясядлярин йанынdа яйляшиб
щяр щансы бир тящлцкяйя гаршы щазыр дайанмышды. Машын
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Ясэяраны кечиб бир аз ирялилядикдян сонра ермяниляр
тяряфиндян гурлмуш Ясэяран-Аьдам кечид йериня
чатдылар. Ермяни эюзятчиляри ял фянярлярини машина тяряф
чевиряряк сахламаг ишаряси вердиляр. Машын кянара
чыхмадан йолу баьлайан турбанын йанында дайанды.
Эюзятчиляр машина йахынлашыб Ялидян йцк йериндякинин ня
олдуьуну сорушдулар:
- Щара эедирсиниз? Ня цчцн? Апардыьыныз нядир?
Майор ъаваб верди ки, машынын ичиндякиляр бизимкиляр
тяряфиндян юлдцрцлян тцрклярди. Бизимкилярля Азярбайъан
Мцдафия Назирлийинин разылашмасына ясасян биз бу
ъясядлярля долу машыны нейтрал зонайа сцрцб онлары
эюзляйяъяйик. Онлар бизя беш няфяр ясир эютцрдцкляри
ермянини веряъякляр. Биз дя онлара 22 няфяр
азярбайъанлынын ъясядини веряъяйик. Ермяни ясирляринин
тящвил алыб Ханкяндиня гайыдаъаьыг.
- Беля иши эцндцз эюрярляр. Ясирин йа юлцсцнц, йа да
дирисини эеъя вахты дяйишмирляр, - дейя эюзятчи ъаваб
верди. Биринъи дяфядир ки, беля иши эюрцрям. Эюзятчи ялини
телефона апарыб кимирнляся данышмаг истяйяндя сцкан
архасында отурмуш Ялинин атдыьы атяш ону йеря сярди.
Ъялд щярякятля Яли машыны ишя салыб йолун цстцндяки
машыны кечмяк цчцн гурашдырылмыш турбаны вуруб
даьыдараг эюзятчи мянтягясиндян кечди. Архадан атылан
эцлля йаьышы алтында йцкля долу олан машын Аьдама доьру
сцрятля ирялиляйирди. Машынын гранатанла вурула биляъяйини
баша дцшян Яли машыны сцрятля вя ещтийатла идаря едирди.
Машын гаршыдакы дюнэяни бурулуб ермянилярин архадан
атдыглары атяшдян хилас олду.
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Артыг щава ишыгланмышды. Пайыз фясли олдуьундан
аьаъларын саралмыш йарпаглары йеря тюкцляряк щяр тяряфи
сары рянэя бойамышды. Машын Аьдам мясъидинин
габаьында дайанды. Шящидлярин машында олдуьуну билян
Аьдам ъамааты мясъидин габаьына йыьылдылар. Щямин эцн
шящидляри суйа тутдулар. Аьдамын йухарысындакы Шящидляр
Хийабанында йер олмадыьындан, Аьдамын ашаьысындакы
«Узун дяря» адланан йердя икинъи Шящидляр Хийабанында
дяфн етдиляр. Щамы Аллащ рящмят елясин дейиб, эюз йашы
тюкдц. Дцшмяня лянят дейиб, шящидляря йас сахладылар.
Ертяси эцн Яли, Мащмуд вя Сямяд гярарэаща
эедиб башларына эялянляри данышдылар. Щярби гярарэащдан
Ялийя 22 шящидин Аьдамда дяфн олундуьу барядя каьыз
вериб дедиляр:
- Бу каьызы Мцдафия Назирлийиня вер, щяр ня олубса,
онлара данышын.
Щямин ахшам щяр цчц майору да юзляри иля бярабяр
Аьдам-Бакы гатарына миниб сящяр тездян Бакыйа
чатдылар.
Яли Мащмуда:
- Эял яввялъя майору Милли Тящлцкясизлик Назирлийиня
веряк, сонра башга ишляримизи эюряк, - деди.
Щямин эцн майору Милли Тящлцкясизлик Назирлийиня
тящвил вердиляр. Ъябщя бюлэяляриндя башларына эялян
щадисяляри тящлцкясизлик ямякдашларына данышдылар. Онлары
гябул едян полковник С.Ясэяров Ялидян сорушду:
- Сянин щаггында бизя бязи мялуматлар эялиб чатыб.
Мялумата эюря, сян кюнцллц ермяниляря ясир дцшмцсян.
Бу щагда ня дейя билярсян?
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Яли башына эялянляри яввялдян ахыра гядяр Сяид
Ясэярова данышды. Ермяни майоруn шащид кими эюстярди.
Мащмуд 22 няфяир кюнцллц дюйцшчцмцзц Мцдафия
Назирлийиндя ишляйян полковник Бабайев Закир Мядят оьлу
тяряфиндян эцлляляндийини деди. Сонраса:
- Мян ону таныйырам, иъазя версяниз йахындан
йохлайарам, - деди.
- Йохлайырсан йохла, амма еля ки, о сянин цзцнц
таныйыб эюрмясин, - дейя Ясэяров деди.
- О, мяни танымыр.
- Лап йахшы, - дейя Ясэяров сюзцнц тамамлады.
Подполковник Ясэяров онлара мцяййян тапшырыглар
верди. Сонра онларын гаршысына бир нечя шякил гойуб деди:
- Диггятля бахын, Бабайев Закир Мядят оьлу
бунлардан щансыдыр?
Мащмул шякилляря бахыб:
- О адамын шякли бунларын арасында йохдур, - деди.
Ясэяров айаьа дуруб сейфя йахынлашды. Орадан бир
нечя говлуг эятириб, онлары бир-бир ачыб ичиндяки шякилляри
Мащмуда эюстярди. Мащмуд алтынъы говлугдакы шякилин
цстя бармаьыны гойуб деди:
- Йолдаш Ясэяров, бахын, мян дедийим бу адамдыр.
Мащмуд бу тапынтыдан севинян кими олду. Ясэяров
цзцнц онлара тутб:
- Бу адамын ады Бабайев Заур Мялик оьлуду. Сиз
дедийиниз адамын ады ися Бабайев Закир Мядят оьлуду.
Мащмуд исрар етди:
- Йолдаш Ясэяров, ола билсин ки, бу адамын бирзя
эюстярдийи сяняд сахта имиш. Рящмятлик Щаъыаьа бунун
шяхсиййят сянядини охуйанда мян бу адама диггятля
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бахырдым. Онун сол эюзцнцн кянарында хырда бир халы вар
иди.
Ясэяров Мащмуда мяслящят эюрдц ки, Мцдафия
Назирлийиня эедиб бу адама диггятля бахсын. Анъаг еля
елясин ки, полковник Мащмуда диггят йетиря билмясин.
Сонра йенидян онун йанына гайытсын.
Яли диллянди:
- Йолдаш полковник, билдийиниз кими биз бирбаша дюйцш
бюлэясиндян эялмишик, йатмаьа йеримиз йох, йемяйя
чюряйимиз. Йашадыьымыз йерляри ермяниляр ишьал едиб.
Хащиш едирик, бизя йашамаг цчцн мянзил, азугя алмаг
цчцн пулла тямин олунмаьымыз цчцн имкан йарадасыныз…
С.Ясэяров телефонла щараса зянэ етди. Хейли
данышдыгдан сонра цзцнц Яли иля Мащмуда тутараг деди:
- Бир аздан сизи мянзилля вя пулла тямин едяъякляр.
Ертяси эцн Яли иля Мащмуд Мцдафия Назирлийиня
эетдиляр. Нювбятчи онлардан кимин йанына эетмяк
истядиклярини сорушанда – полковник Закир Мядят оьлунун
йанына эялмишик, - деди. Нювбятчи эцлцмсяйяряк:
- Бурда беля адам ишлямир. Бурда Заур Мялик
оьлудур, - деди.
Яли она:
- Иъазя верин, онда онун йанына эедяк, - деди.
- Буйурун икинъи отаьа, - дейиб нювбятчи отаьы она
эюстярди.
Ялиэил гапыны дюйдцляр. Ичяридян, - эял, - дейя сяс
ешидилди.
Мащмуд гапыны ачыб ичяри эирди. Ъябщя достларыны
эцлляляйян полковники масанын архасында эюрцнъя
Мащмуд дишлярини бир-бириня сыхараг, йумругларыны
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дцйцнляди. Ири аддымларла она тяряф ирялиляйиб боьмаг
истяди. Бу йердя Ясэяровун сюзц йадына дцшдц: «Юзцнц
она йахындан танытма, планымызы позарсан». Мащмуд ити
эюзляри иля полковникин цзцня нязяр саланда эюрдцйц
хырда xal сол эюзцнцн кянарында иди. Бу адамын достларыны
эцлляляйян щямин полковник олдуьуну йягинляшдириб деди:
- Баьышлайын, сящв эялмишям, - дейиб байыра чыхды.
Ертяси эцн Яли иля Мащмуд Ясэяровун гябулуна
эялдиляр. Мащмуд Бабайев Заур Мялик оьлунун Бабайев
Закир Мядят оьлу олдуьуну вя онларын ейни адам
олдугларыны Ясярова данышды. Мащмуд ялавя етди ки,
мяним бу фикрими ясир ермяни майору да тясдиг едя биляр.
Ясэяров майорун эятирилмясини ямр етди. Майор
яввялъя щеч ня демяк истямяди. Она верилян мцяййян
мяслящятлярдян вя тядбирлярдян сонра ермяни майору
полковникин щаггында билдикляринин щамысыны Ясэярова
данышды. Ясэяров зянэи басыб, икi ямякдашына полковник
Бабайев Заур Мялик оьлунун онун йанына эятирилмясини
ямр етди. Яли Ясэяровдан хащиш етди ки, валидейнляри вя
щяйат йолдашы Пяри Ъяфяр гызынын тапылмасы цчцн она
кюмяклик эюстярсин.
Ики эцндян сонра Яли Ясэяровун гябулуна дцшдц.
Ясэяров она билдирди ки, щяйат йолдашын адам юлдцрцб,
она эюря дя щябс едилиб. Мящкямяси ися щяля
башламайыб.
Яли Пяринин ъяза чякдийи щябсхананы тапды. 1 ил 8 ай
цзцнц эюрмядийи щяйат йолдашы иля эюрцшдц. Ялини эюрян
Пяри аз галды ки, щушуну итирсин. О, башына эялян фаъиялярин
щамысыны яриня данышды. Яли валидейнляринин фаъияли
юлцмцндян кядярляняряк башыны ики ялляри арасына алыб
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аьлады. Пяри дя она гошулду. Яли эюз йашларыны силиб Пярийя
деди:
- Наращат олма, язизим, оьлумуз Новруз щарада
олса ону тапыб сяня эятиряъяйям.
Ики эцндян сонра Яли Новрузу ушаг евиня верян
адамла бирликдя онун йанына эетди. Ушаьы орадан алыб
эятирди. Новрузу эюрцнъя Əli чох севинди. Хейли айрылыгдан
сонра кядяр севинъля явяз олунду.
Ики айдан сонра Пяринин мящкямяси башлады.
Мящкямя залында хейли адам варды. Пяри
дямир
бармаглылар архасында яйляшмишди. Щаким мящкямя
залына дахил оланда щамы айаьа галхды. Мящкямя
башлайан кими щаким Пярийя суал верди:
- Неъя олду ки, евиндя гуллугчулуг етдийин адамы
гятля йетирдин?
Пяри:
- Мющтярям щаким, мян Пашанын евини танымырдым.
Йатагханада йашайан Нуря адлы гадын мяни щямин евдя
ишя дцзялтди. Ишим йыр-йыьыш етмяк, йемяк биширмякдян
ибарят иди. Оьлуму да юзцмля щямин евя апарырдым.
Ахшамлар да кюрпямля бирликдя йатагханайа гайыдырдым.
Евин сащиби олан Паша адлы шяхс мянимля йахынлыг етмяк
истяйирди. Ону баша салдым ки, бу фикриндян дашын. Беля бир
фикри щеч хяйалына да эятирмя. Бу сюздян сонра бир нечя
эцн мяня щеч ня демяди. Амма сонра йеня дя мяня
ешг елан етмяйя башлады. Ширин дилини ишя салыб деди ки,
разылыг вер, евляняк, яэяр сян мянимля евлянмяк истясян
арвадымы бошайарам. Гяти етираз етдим. Ишдян эедяндя
дедим ки, Паша мцяллим, сабащдан сянин евиня айаг
бачмайаъаьам. О, да йалвар-йахар еляди ки, эетмя,
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даща сяня беля сюзляр демяйяъяйям. Бу эцндян сян
мяним доьма баъымсан. Мян дя сянин гардашын. Хащиш
едирям, сяня дедийим сюзляри арвадыма демя. Десян
бурда ган дцшяъяк. Арадан беш эцн ютдц. Базар эцнц
иди. Евдя щеч ким йох иди. Паша да маьазада ишдяйди.
Арвадыйла оьлу универмаьа няся алмаьа эетмишдиляр.
Мятбяхдя йемяк щазырлайырдым. Бирдян гапы ачылды. Паша
ичяри эириб гяфлятян мяня щцъум етди. Эцъля онун голлары
арасындан чыхыб байыра гачдым. Вар эцъцмля чыьырыб
кюмяк истядим. Щарайыма эялян олмады. Паша архадан
сачларымдан тутараг мяни йеря йыхды, евин ичиня доьру
сцрцдц. Фцрсят тапыб онун бармаьыны дишлядим. Уфулдайыб
ялини мяндян чякди. Амма йенидян цстцмя ъумду.
Масанын цстцндя узун тийяси олан бычаг варды. Юзцмц
мцдафия етмяк цчцн бычаьы ялимя эютцрдцм. Мяни йеря
йыхыб цстцмя узанан заман бычаг дюш нащийясиня эирди.
Ону юлдцрмяк йох, горхутмаг истямишям».
Щаким:
- Сянин гышгырыьына гоншулардан эялян олдуму?
Пяри:
- Хейр, щеч ким мяним щарайыма эялмяди.
- Шащидин йохдурса, демяк олар ки, йалан
данышырсан. Ола билсин ки, сян ону гясдян юлдцрцб евдяки
бащалы яшйалары, гызыллары эютцрцб арадан чыхмаг
истямисян.
Бу вахт мящкямя залынын гапысы ачылды. Ялиндя яса
орта бойлу бир киши щакимя йахынлашыб деди:
- Мющтярям щаким, мяня сюз версяниз,
эюрдцклярими вя ешитдиклярими данышарам.
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Щаким она данышмаг цчцн иъазя верди. Киши сюзя
башлады:
- Мющтярям щаким, алты ай юнъя мян автомобил
гязасына дцшмцшдцм. Тез-тез щякимя эетсям дя,
щярякят еляйяндя айаьым аьрыйыр. Буна эюря дя юзцмля
яса дашыйырам, йаваш-йаваш щярякят едирям. Базар эцнц
иди. Евдя тяк идим. Ушаглар шящяря эязмяйя эетмишдиляр.
Пашанын евиня тяряф олан пянъярянин габаьында гойулан
диванда узаныб китаб охуйурдум. Эцнортайа аз
галмышды. Гяфлятян Пашанын ейванында гадын чыьыртысы
ешитдим. Пянъярядян баханда эюрдцм ки, Паша бу
гадынын сачындан тутуб, она бир нечя зярбя ендирди вя
евин ортасына доьру сцрцкляди. Аста аддымларла Пашанын
евиня тяряф эялдим. Пиллякянлярля йухары чыхыб ичяри дахил
оланда дюшямянин цстя йыхылмыш Пашаны эюрдцм, ган
ичиндяйди. Аьзы, эюзляри ачыг иди. Юлдцйцнц баша дцшдцм.
Ялими она вурмайыб эери гайытдым. Евдя ондан башга
кимся йох иди.
- Даща кимин сюзц вар, - дейя щаким залда
отуранлара суал верди. Щеч кимдян сяс чыхмадыьыны эюрян
щаким вя коллеэийа цзвляри мцшавиряйя эетдиляр.
Мцшавирядян гайыдандан сонра щаким гярары охуду:
- Вятяндаш Паша Гяриб оьлу евиндя гуллугчу
ишляйян Пяри Надир гызына зоракылыг эюстяряряк онун
намусуна тяъавцз етмяк истядикдя Пяри Надир гызы
валидейнлярини вя йахын гощумларыны итирдийиня эюря щямин
вахт рущ дцшкцнлцйцндя олмуш, бу вахт Паша Гяриб
оьлунун она тяъавцз етмяк истядийини эюрцнъя щяйяъан
щисси кечирдийиндян юзцндя олмамыш, юзцнц мцдафия
етмяк истяркян ону гятля йетирмишдир. Бунлары нязяря
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алараг мящкямя коллеэийасы Пяри Надир гызынын мящкямя
залындан азадлыьа бурахылмасына щюкм верди.
Залда отуранлар айаьа галхыб мящкямянин бу
щуманист щюкмцнц алгышладылар. Яли вя ону таныйанлар
Пяринин азадлыьа бурахылмасы цчцн ону тябрик етдиляр.
Яли Новрузу юпцб йухары галдырараг ики айаьыны
бойнуна кечириб ялляриндян тутараг Пяринин йашадыьы
йатагханайа доьру эцля-эцля ирялилядиляр.
Полковник Заур Мяликов ики ямякдаш тяряфиндян Милли
Тящлцкясизлик Назирлийиня эятирилди. Полковник Ясэяров
щямин назирликдя щярби ишляр цзря мцстянтиг иди. Ясэяров
Заур Мяликовла гаршы-гаршыйа отуруб она суаллар вермяйя
башлады…
- Полковник, дейин эюряк сиз щарада анадан
олмусуз? Миллиййятиниз нядир?
Азярбайъанда
анадан
олмушам,
азярбайъанлыйам.
- Хейр, сян Азярбайъан вятяндашысан, анъаг
азярбайъанлы дейилсян.
- Шяхсиййят вясигям гаршыныздады, ъянаб полковник.
Ясэяров масанын цстцндяки говлуьу ачыб, ичиндян
бир сяняд эютцрдц вя охумаьа башлады:
- Бабайан Жора Мялик оьлу. 1945-ъи илдя Бакы
шящяриндя анадан олуб. Атасы Бабайан Мялик Аbазар
оьлу 1938-ъи илдя Ирявандан Азярбайъана эялиб, бурада
ермяни гызла аиля гуруб. Сонрадан атанын вя сянин
адыныз, сойадыныз дяйишдирилиб. Нийя? Бу суала ъаваб вер!
- Билмирям, бу суалын ъавабыны гябирдя чцрцйян
атамдан соруша билярсиз, - дейя ъаваб верди.
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- Сянин цч адын вя цч сянядин вар. Биринъи сяняддя
Бабайан Жора Мялик оьлу, икинъидя Бабайев Заур Мялик
оьлу, цчцнъцдя ися Бабайев Закир Мядят оьлу. Сян бу
цчцнъц сянядля 22 няфяр, дюйцшдя дцшмяня ган
уддуран Азярбайъан кюнцллцляриня эюстяряряк, онлары
алдадыб щамысыны эцллялятмисян. Юзцн, щяйат йолдашын вя
оьлунун саь галмасы наминя вятяня хяйанят едяряк
аьласыьмаз ъинайят етмисян. Бу тюрятдийин ъинайятя эюря
дцшмян
тяряф
сяни
йцксяк
мябляьдя
пулла
мцкафатландырыб. Дцздцрмц?
- Бунлары ким дейир? Шащидиниз вармы?
- Дедикляримизин щамысынын шащиди вар.
Ясэяров mayorun дедиклярини дискя йазмышды.
Йазылмыш диски ишя салды. Майорун сяси ешидилди.
Полковникин ъинайятлярини майор сакит щалда данышырды.
Полковник ясяби щалда айаьа галхыб деди:
- Бунлар щамысы мяня гаршы гойулан бющтандан
башга бир шей дейил.
Ясэяров зянэи басды. Эюзятчийя ямр етди ки,
полковники тяъридханайа салсын. Арадан бир нечя эцн
кечяндян сонра Ясэяров полковники ермяни майору иля
цзляшдирди. Фактлар гаршысында аъиз галан полковник
мяъбур олуб елядийи ъинайяти бойнуна алды. Ясэяров
ондан сорушду:
- Сяня ким хябяр верди ки, бир ермяни ротасыны 22
няфяр азярбайъанлы дюйцшчц мящв едяъяк, тез кюмяк
един.
- Мян вя мяним кюмякчилярим онлары эцлляйяндя
онларын ичиндян сяс эялди «мян сиздяням, мян
сиздяням». Ики дяфя бу сяс тякрарланды. Еля баша дцшдцм
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ки, гышгыран адам ъаныны мяним ялимдəн гуртармаг
истяйир, она эюря чыьырыр. Сонра мялум олду ки, чыьыран
адам бизим аэентмиш, онларын йерини о, мяня хябяр
вермишди. Билмядян ону да эцллялямишям.
Арадан ики эцн кечмиш Тящлцкясизлик Назирлийинин
тяъридханасындан
полковники
гачырдылар.
Эюзятчини
юлдцрмцшдцляр. Ертяси эцн Яли иля Мащмуд Ясэяровун
гябулуна дцшдцляр.
Ясэяров ясяби щалда сигарети сигаретя ъаламышды.
Отаг тцстцйя бцрцнмцшдц. О, наращат щалда отагда варэял едирди. Фикирляширди ки, йухарылар онун ишя мцнасибятини
башдансовду кимi баша дцшяъякляр. Ясэяров щадисяни
эенерала чатдыранда о, демишди ки, тезликля полковник
тяъридханада олмалыды. Отагдакы сцкуту Яли позду:
- Ъянаб Ясэяров, наращатчылыьынызын сябябини билмяк
олармы? Бялкя кюмяйимиз дяйди.
Ясэяров Яли иля Мащмудун Ханкянди вя онун
ятрафына йахшы бяляд олдугларыны вя бяркдян-бошдан
чыхдыгларыны, ермяни дилиндя сярбяст данышмаларыны
билдийиндян фикриндя оланлары онлара данышмаьы мяслящят
билди:
- Ики эцн бундан яввял полковники тяъридханадан
гачырыблар. Ону тапыб бура эятирмяк лазымды.
Яли иля Мащмуд бир аьыздан дедиляр:
- Биз ону йерин дешийиндя олса беля тапыб сизин
щцзурунуза эятирярик.
Ясэяров эцлцмсяйяряк деди:
- Полковник отуруб сизи эюзляйир ки, тутуб ону бура
эятирясиниз. Индии эюрясян о щардадыр? Йягин о, баша
дцшцб ки, ардынъа эяляъякляр. Она эюря бир мцддят
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эизлянмяли олаъаг. Мащмудла Ялинин полковникин ардынъа
эетмяк истямялярини исрар етдиклярини эюрцнъя онлара бир
нечя эюстяриш вя мяслящят вериб сабащ йола
дцшяъяклярини деди. Сящяри эцн онлара вясигя вериб йола
салды.
Сящяр
саат
10
радяляриндя
«Арарат»
мещманханасындан шух эейимли палтарда, шлйапа
гоймуш ики няфяр ъаван адам гаршыдакы ресторана
эирдиляр. Хейли кечдикдян сонра онлар ресторандан чыхыб
Ханкянди шящяринин кцчяляриндя ирялиляйирдиляр. Базарын
габаьында дайаныб ятрафы диггятля нязярдян кечирирдиляр.
Бирдян Мащмуд йериндян сычрайан кими олду. Достунун
пенъяйиндян тутараг силкяляди:
- Бах, полковник, полковник онларын арасындады.
Полковникин яйниндя гара рянэли мцлки палтар варды.
Гыса вурулмуш сачлары йана даранмышды. Тяк дейилди.
Йанында бир няфяр дя варды. Яли Мащмуда деди:
- Биз бу яълафы излямялийик. Эирявя дцшян кими
эютцрцб арадан чыхмалыйыг.
Бир аз кечмиш полковник йанындакы адамла машина
яйляшиб щараса эетди. Яли иля Мащмуд кирайяйя миник
машыны эютцрдцляр. Щямин машина миниб полковники
излямяйя башладылар. Полковникин машыны гаршыдакы
кюрпцнц кечиб хейли эетдикдян сонра саьа бурулду. Бир
азэетмиш кянарлары уъа щюрэцлц бир щяйятя эирдиляр. Щава
гаралса да, ятраф айдынлыг иди. Ятрафдакы евлярин ишыглары
йанса да, полковник эирдийи евин ишыьы йанмырды. Яли иля
Мащмудэил машыны йолун кянарында сахладылар. Ялляриндя
тапанча евя дахил олдулар. Архадан атылан атяшя эюря
Мащмуд евя эирмяйиб дящлиздя галараг атяш ачаны
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вурмаг истяди. Еля бу анда йенидян атяш ачыланда
Мащмудун атдыьы сярраст эцлля щядяфя дяйди. О, йаны
цстя йыхылды. Бу вахт щяйятин вя евин ишыглары йанды. Ишыг
йананда ичяридян гапы аьзында олаn Яли эюрдц ки,
ичяридяки икинъи гапыдан она тяряф атяш ачылды. Яли ъялд
тярпяниб тапанча иля щямин адамы вуруб йеря сярди. Ялийя
атылан икинъи эцлля ону йаралады. О, дивара сюйкяняряк
йаваш-йаваш дизи цстя ашаьы чюкдц. Байырда бярк атышма
сясляри ешидилирди. Мащмуд ики няфярля дюйцшцрдц.
Нящайят, Мащмуд ону дири тутмаьа чалышан бu iki няфяри
вуруб юлдцрдц. Бу вахт Мащмуд полковникин машина
гачараг арадан чыхмаг истядийини эюрдц. О, ъялд тярпяниб
полковникин машынына тяряф йцйцрдц ки, ону тутсун. Анъаг
полковник Мащмуддан ъялд тярпяниб машина миняряк
узаглашмаг истяди. Анъаг Мащмуд кирайя тутдуьу
машина миняряк архадан ону говмаьа башлады.
Мащмуд архадан полковникя тапанчадан эцлля
йаьдырмаьа башлады. Гаршыдакы кюрпцйя чатанда
полковникин машыны саьа-сола щярякят етмяйя башлады.
Мащмуд баша дцшдц ки, ону йаралайыб. Полковник машыны
идаря едя билмядийиндян машын сол тяряфя дюняряк
кюрпцнцн цстцндян чайа дцшдц. Мащмуд фикирляшмядян
машыны сахлайыб батмаг цзря олан машынын ардынcа юзцнц
чайа атды. Полковник отуран тяряфдяки гапыны ачыб ону
чякиб чыхартды. Мащмуд ону суйун цзцня чыхарараг
сащиля тяряф цздц. Она кюмяклик эюстяриб юз машынына
тяряф апарды. Полковник йаралы иди. Мащмуд ону машıна
отуздуруб щякимя апарды. Щяким онун йарасыны сарыйыб
деди:
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- Ъянаб, сиз эяряк хястяханада йатасыныз ки,
йараныз тез саьалсын.
Полковник ися разылашмады. Цзцнц Мащмуда тутуб
сорушду:
- Неъя олду ки, сиз мяни хилас етдиниз?
- Мяндян габагда бир «Волга» щярякят едирди.
Кюрпцйя чатмаьа аз галмыш «Волга»дан габагда
эедян машина атяш ачылды. Далбадал атылан атяшдян сонра
«Волга» ютцб кечди. Бу машын мяним гаршы тяряфимдя
эюрцндц. Гаршымда эедян машын gah саьа, эащ да сола
щярякят едиб машынлара, ейни заманда мяня тящлцкя
йарадырды. Бирдян сол тяряфя щярякят едиб чайа дцшдц.
Мян она кюмяк етмяк цчцн машыны сахлайыб чайа
атылдым. Батмагда олан машындан сизи чыхарыб судан
кянара апардым. Сонра машына гойуб щякимя эятирдим.
Чийниниз чох аьрыйыр? – дейя Мащмуд сорушду.
- Бяли, аьрыйыр.
- Наращат олмайын, сизя тез-тез баш чякярям.
- Саь олун, сиз мяним щяйатымы хилас етдиниз. Сизя
чох миннятдарам, - дейян полковник ялини ъибиня салыб
Мащмуда пул вермяк истяди. Анъаг пуллара су
дяйдийиндян хараб олмушду.
Мащмуд полковники евиня апарды. Полковник
палтарыны дяйишди. Мащмуддан да хащиш етди ки, о да
палтарларыны дяйишсин. Онлар душ гябул едиб бирликдя нащар
етдиляр. Полковник Мащмуду Ханкяндиндя йашайан
ермянилярдян бири щесаб едиб онунла ябяди дост
олаъаьына анд ичди. Онлар саьоллашыб айрылдылар…
Йараланмыш Ялини ермяниляр тутуб полковникин
Ханкяндиндяки тязя ишя башладыьы идаряйя эятирдиляр.
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Саггаллылар она суаллары долу кими йаьдырырдылар: - Сян
кимсян? Нийя бизим ики няфяр йолдашымызы юлдцрдцн?
- Онлар мяним гощумларымы юлдцрмцшдцляр. Онларын
рущу шад олсун дейя мян дя онлары юлдцрдцм.
- Ахмаг, - дейя ермянилярдян бири диллянди. – Бунун
цстцндя сянин дярини сойаъаглар. Полковник Mahmudun
атдыьы эцлля йарасындан юлмяди. О, йенидян ишини давам
етдирмяйя башлады. Она хябяр вердиляр ки, атышма заманы
бир няфяри йаралайараг тутмушуг. Полковник ямр етди ки,
щямин адамы онун йанына эятирсинляр. Ики эцн иди ки,
полковник Заур Бабайев (Бабайан Жора) Ялини сорьусуала тутараг бу адамын онун ардынъа эюндярилян адам
олуб-олмадыьыны йохлайырды. Ялинин мянлийини ашаьы салмаг
вя ишэянъя вермяк мягсядиля ишлядийи бинанын чюл
эиряъяйинин пиллякянляринин башланьыъында ики метр
дяринлийиндя гуйу газдырды, цстцнц дямир-бетон елятдирди.
Ялини орда сахламаьы гярара алды. Полковник вя онун
адамлары ишя эялиб-эедяндя онун цстцндян кечиб
эедирдиляр. Йаьыш йаьанда исланса да, она бцрцнъяк
вермирдиляр. Йухары чыхмаг лазым оланда ашаьыйа
нярдиван саллайырдылар. Эцнляр беляъя эялиб кечирди.
Полковник Ялидян онун ардынъа эялдийини сорушдугда Яли
яввялки сюзлярини дейирди:
- Ики няфяр мяним гощумларымы юлдцрцбляр. Мян дя
онлары юлдцрмяйя эялмишдим.
Бу сюзляр полковникин гулаьына эирмирди. Чцнки о
ъанындан горхдуьу цчцн Ялини сойундуруб мцсялман
олдуьуну йягин ется дя, она инанмырды. Щяля Ялинин
азярбайъанлы олдуьуну йягин едя билмямишди. Чцнки
Ялинин вясигясиндя Русийа вятяндашы олдуьу вя
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миллиййятъя чечен олдуьу йазылмышды. Полковник ики йол
айрыъында галмышды. Ялинин чечен вя йахуд азярбайъанлы
олдуьуну мцяййянляшдиря билмирди.
Арадан ики эцн кечяндян сонра полковник Ялини
йанына эятиздирди. Яли ичяри эиряндя полковникин кцрсцйя
йайылараг отуруб, гаршысындакы масанын цстцндяки
бошгабдан щярдянбир чяряз эютцряряк аьзына атдыьыны
эюрдц. Полковникин столунун цстцндя силащ вя бир ядяд
гандал варды. О, ялини эятирян эюзятчийя байыра чыхмасына
ишаря етди. Эюзятчи байыра чыхды. Полковник цзцнц Ялийя
тутуб:
- Сян мяним ики эюзятчими юлдцрмцсян. Буна эюря
сяни эцлляляйяъяйям, - деди.
- Ъянаб, онлар мяним ян йахын гощумларымы
юлдцрцбляр, мян дя щямин ъаниляри эцллялядим.
- Сян яввялляр ня ишля мяшьул идин?
- Мян яввялляр дя, инди дя оьурлугла мяшьулам.
- Демяли, сян оьрусан.
- Бяли, - дейя Яли ъаваб верди.
- Йахшы, сян оьурлуьу неъя едирдин? Яэяр дцзэцн
демясян, яллярини гандаллайыб гуйуйа атдыраъам, дейяряк полковник ондан бир аз аралыда масанын
цстцндяки гандалы эюстярди.
- Мян оьурлуьа башлайанда бу ъцр едирям, дейяряк, Яли узаныб масайа тяряф сцрцндц. Гяфлятян
айаьа галхыб масанын цстцндяки тапанчаны эютцрдц вя
полковникя деди:
- Эюзятчиляри ичяри чаьыр.
Полковник щяр икi эюзятчини ичяри чаьырды. Эюзятчиляр
ичяри эирян кими Яли онларын щяр икисини эцлляляди. Палтарынын
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алтындакы гямяни чыхарыб телефон хяттини кясди. Полковники
габаьына гатыб онун машынына яйляшиб орадан узаглашды.
Яли soba иля сцканы идаря етдийи щалда сağ яли иля тутдуьу
тапанчанын лцлясини полковникя тяряф тутараг деди:
- Яэяр тярпянсян, эцлляляр эиъэащындан эириб о бири
тяряфдян чыхаъаг. Ахмаглыг елямя.
Машын мешя кянары иля ирялиляйирди. Полковник суал
верди:
- Щара эедирик? Мяни ясир апарырсан? Машыны архайа
чевир, Ханкяндиня гайыдаг.
Яли эцлцмсяйяряк деди:
- Ъянаб полковник, биз Бакыйа эедирик.
Ялинин аьзындан сюз чыхан кими полковник соля ли иля
Ялийя эцълц бир зярбя ендирди. Ялинин башы эиъялляндийи
цчцн машын йолдан чыхыб кянардан хяндяйя дцшдц. Бу
йол ишляк йол олмадыьындан ня машын, ня дя пийада
эюрцнмцрдц. Яли юзцня эяляндя машынын хяндяйя
дцшяряк саь бюйрц цстя ашдыьыны вя полковникин онун
алтында галдыьыны эюрдц. Яли полковники тярпятди. Анъаг о,
тярпянмяди.
Онун
юлдцйцнц
дцшцндц.
Амма
юлмямишди. Машын хяндяйя дцшяндя онун башы машынын
гапысына чырпылдыьындан щушуну итирмишди.
Мащмуд Ялини тапмаг цчцн дцшмянля атышдырдыглары
йеря эялди. Щямин йердя хейли силащлы ермянилярин
йыьылдыьыны эюрдц. О, полковникя кюмяк етдийи цчцн
адамлар тяряфиндян тутулса да, полковник тяряфиндян азад
едиляъяйини дцшцняряк онларын йанына эялиб Жораны
сорушду.
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Онлардан бири ъаваб верди ки, ня Жора вар, ня дя
тутдуьумуз чечен. Мащмуд сорушду ки, бяс Жоранын
машыны щаны? Онлардан бири диллянди:
- Еля биз дя бу ишя мяяттял галмышыг.
Мащмуд баша дцшдц ки, Яли полковники апарыб, она
кюмяк лазымды. Мащмуд онлара деди:
- Мян достум Жораны тапаъаьам. Хащиш едирям,
мяня бир ат верин.
Бу вахт бир ермяни капитаны она йахынлашыб деди:
- Сян Жораны нейнирсян?
- Жора мяним достумдур. Мяня ат лазымдыр ки, щяр
тяряфи эязиб ону тапым.
- Ахы сян кимсян? – дейя капитан щирсли щалда
Мащмуда суал верди.
- Ъянаб капитан, иъазя вер, Жораны тапаг, ону
тапандан сонра мяним щаггымда ондан сорушарсыныз.
Икинъи дяфя сизя дейирям, Жора мяним достумдур.
Бу вахт ат кишняртиси ешидилди. Йан тяряфдян бир атлы
онлара йахынлашараг деди:
- Ешитдим Жора йоха чыхыб.
- Бяли, - дейя Мащмуд атлы ермянийя ъаваб верди. –
Хащиш едирям мяня дя бир ат тапын, пулуну веряъям.
Гайыдыб эяляндя аты гайтарарам.
- Эял мин тяркимя, бирликдя эедиб Жораны тапаг.
Мащмуд атылыб атлы адамын архасында атын цстцндя
отурду. Атын башыны эцнчыхан тяряфя дюндяриб Ясэяран
тяряфя эедян йолла чапдылар. Онлар мешянин кянары иля
эедян йолда машын изини эюрдцляр. Щямин изля йолларына
давам етдиляр. Хейли эетдикдян сонра йолун саь тяряфиндя
йаны цстя ашмыш полковникин машыныны эюрдцляр. Машина
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чатыб ичини йохладылар. Машында щеч ким йох иди. Мащмуд
атдан дцшцб изи йохлады. Цзцнц ермянийя тутуб деди:
- Ики няфярин изи вар. Бу изляр мешяйя эедир, эял онлары
мешядя ахтараг.
Йенидян ата миниб мешяйя эирдиляр.
Яли полковники машындан чыхарыб йеря узадараг
цзцня су чиляди. Арадан бир аз кечяндян сонра
полковникин щушу юзцня эялди. Голларынын архадан
баьландыьыны эюрцб Ялидян сорушду:
- Бура щарады?
Яли она кюмяклик едиб айаьа галдырараг ъаваб
верди:
- Бура йолун ичиди. Инди биз мешяйя эириб йолумуза
давам едяъяйик.
Полковник эетмяк истямядикдя Яли она мцгавимят
эюстяряряк габаьына салыб мешяйя эирдиляр.
- Щара эедирик – дейя о, йеня суал верди.
Яли ъиб дясмалыны бцкцб онун аьзына басараг деди:
- Бакыйа эедирик, ъянаб полковник.
Буну ешидян кими о, гачмаг истяди. Яли она бир нечя
зярбя ендиряндян сонра деди:
- Яэяр гачмаг фикриня дцшсян, сяни еля бу
мешядяъя эябярдяъям. Саь галмаг истяйирсянся,
габаьыма дцш. Щеч бир суал вермядян ямирляримя табе
ол. Онлар хейли эетдиляр. Эцн батмаг цзря иди. Гаршыда
кющня чай йатаьы варды. Чай йатаьынын кянарларыны кол-кос
юртдцйцндян онун ичи эюрцнмцрдц. Вахтиля щямин йердян
эцълц чай ахдыьындан чайын кянар щиссяляри учараг щям
эенишлянмиш, щям дя йахындакы даьа йахынлашдыьындан
щямин тяряфдя учурум йаранмышды. Инди Яли иля полковник
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щямин тяряфдян йолларына давам едирдиляр. Яли щяр
ещтимала гаршы полковникин бел щиссясиня баьладыьы кяндири
ялиндя сахламышды.
Бирдян полковникин айаглары бошлуьа дцшдцйцндян
йаны цстя йыхылараг ашаьы тяряфя сцрцшмяйя башлайанда,
Əli ики ялли кяндирдян бярк тутуб юзцня тяряф чякмяйя
башлады. Бунунла бярабяр щяйяъанла полковникя дейирди:
- Полковник, айаьыны йеря бярк бас ки,
сцрцшмяйясян.
Яли чох чятинликля полковники чайын кянарындакы
сылдырымдан чякиб чыхартды. Онлар узаныб динъялирдиляр. Бу
вахт ат айаьынын сяси ешидилди. Яли сяс эялян тяряфя
баханда атлы адамын онлара тяряф эялдийини эюрдц.
Тапанчасыны чыхарыб ермяни дилиндя деди:
- Кимсян?
Ону сясиндян таныйан Мащмуд ъаваб верди:
- Мяням.
Еля бу вахт атын цстцндяки адам «ай» дейяряк,
атдан йаны цстя йеря йыхылды. Атын цстцндяки икинъи адам
йеря дцшяряк Ялинин йанына эялиб гуъаглашыб юпцшдцляр.
Башларына эялянляри бир-бириня данышдылар. Йанларындакы
полковник тез-тез уфулдайараг аьрыдан эилейлянирди. Онлар
айаьа дуруб йолларына давам етмяк истядикдя полковник
йерийя билмядийиндян эилейлянди. Ону ата миндириб
йолларына давам етдиляр. Узагдан ит сясляри ешидиляндя Яли
Мащмуда деди:
- Ермяниляр изимизя дцшцбляр, йеришимизи тезляшдиряк.
Мащмуд атын йцйяниндян тутараг габагда, атын
ардынъа Яли эедирди. Бир аз эетмишдиляр ки, эцлля сясляри
ешидилди. Бирдян Яли дайаныб башыны йухары галдырараг
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голларыны йана ачыб йеря йыхылды. Архайа бахан Мащмуд
атын йцйянини аьаъа кечириб достунун йанына йцйцрдц.
Онун кцряйиндян ган ахырды. Эцлля габаг тяряфдян
чыхмамышды. Мащмуд эцлля дяйян йеря диггятля баханда
эцллянин сцмцйц гырараг ичяридя галдыьыны эюрдц. Эцлля
узагдан атылмышды. Яли тянэняфяс щалда деди:
- Сян мяня эюря дайанма. Щяр икимизи дя
ермяниляр тута билярляр. Бунунла да тапшырыьы йериня йетиря
билмярик. Сян эет буну Ясэярова тящвил вер. Пярийя
мяним юлдцйцмц демя. Гой мяни эюзляйя-эюзляйя
оьлумузу црякли бюйцтсцн. Мяним юлцмцмц анъаг
Ясэярова де. Бир гардаш кими эюзцн щямишя аилямин
цстцндя олсун, онлара нязарят ет. Ал бу каьызы, мян
йадына дцшяндя ач, бурда йазыланлары оху. Мащмуд
каьызы алыб ъибиня гойду. Яли артыг данышмырды. Анъаг щяля
няфяси варды. Итлярин сяси лап йахындан эялирди. Ялини апара
билмяйяъяйини йягин едян Мащмуд ону йахынлыгдакы
бюйцрткян колунун арасында эизлятди ки, ермянилярин ялиня
кечмясин. Ъялд ата миниб полковники гуъаьына алараг аты
мащмызлады. Ат дюрд анала чапараг ордан узаглашды.
Ертяси эцн Мащмуд полковники Ясэярова тящвил
вериб Ялинин юлцмцнц она деди. Ясэяров бу хябярдян
чох кядярлянди, эюзляри йашарды. Мащмуд Ясэяровун
йанындан чыхандан сонра Ялинин она вердийи каьызы ачыб
охуду. Мащмудун эюзляри йашарды. Щямин шеири йенидян
охуду.
А достум, сяфярин дцшся бу йурда,
Тяр эцлдян, чичякдян хябяр ал мяни.
Эюзляри интизар, цряйи дарда,
Камалы эюйчякдян хябяр ал мяни.
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Ала эюзляриндян юпцб эялдийим,
Ешгиля зцлмятин баьрын дялдийим,
Щцснцнц юмрцмя эцняш билдийим,
Бир эениш црякдян хябяр ал мяни.
Щяр эцндя мин дяфя назын чякдийим,
Соналар ялвида, эюзялляр ялвида.
Шеири охуйан Мащмуд хялвятя чякилиб хейли аьлады.
Сящяри эцн Ясэяров Мащмуду йанына чаьырды вя деди:
- Тяяссцф ки, Яли арамызда йохду. Мян эенералла
эюрцшцб, сизин башыныза эялян щадисяляри, Ялинин тапшырыьы
йериня йетиряркян фаъияли юлцмц щагда данышдым. О, сизин
вятян гаршысында эюстярдийиниз гящряманлыьа эюря
мцкафатландырылаъаьынызы деди. Ялавя етди ки, сяни юз
сыраларымыза гябул едяк. Щямин эцн Ш.Ясэяров Мащмуд
Няби оьлуна капитан рцтбяси тягдим етмякля, щярби эейим
дя тягдим етди.
1993-ъц илдя полковник Бабайев Заур Мялик
оьлунун (Бабайан Жора Мялик) мящкямяси олду.
Мащмуд Нябиоьлу мящкямядя шащидлик едяряк Жора
Бабайанын вязифясиндян суи-истифадя едяряк, Азярбайъан
кюнцллцляри неъя эцллялядийини деди. Ясир эютцрцлмцш
ермяни майору да Жоранын эцллялядийи Азярбайъан
щярбчиляринин явязиндя Кукасйан Сакинин васитясиля бир
чамадан пул вердийини деди. Мящкямя Жора Бабайаны
шащидлярин иштиракы иля вятяня хяйанятдя тягсирли олдуьуну
билдиряряк ону ян аьыр ъязайа – эцллялянмяйя мящкум
етди.
Ики айдан сонра Мащмуд ермяни хяфиййя ишчисинин ики
няфяр ялалтысы иля бирликдя щябс едиб ишлядийи Милли
Тящлцкясизлик Назирлийинин тяъридханасына салды. Бир айдан
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сонра онларын мящкямяси олду. Кукасийан Сакини юлцм
ъязасына, ики няфяр ялалтысыны ися мцхтялиф маддялярля щябс
ъязасына мящкум етдиляр. Пяри иля эюрцшмяйя ъан атан
Мащмуд о, Ялини сорушанда ня едяъяйини эютцр-гой
едирди. Еля бу вахт Мащмудун отаьындан телефон зянэ
чалды. Ясэяров ону йанына чаьырды. Мащмуд Ясэяровла
эюрцшцб деди:
- Ешидирям, ъянаб полковник.
Ясэяров масанын цстцндян бир сяняд эютцрцб
Мащмуда веряряк деди:
- Ал бу икиотаглы ев сянядини, апар вер Пяри ханыма.
Онлара тязя мянзиля кючмяйя кюмяк еля.
Мащмуд щямин эцн йатагханайа эялиб Пяри иля
эюрцшцб балаъа Новрузу юпдц. Ъибиндян шоколад чыхарыб
она верди.
Пяри щювсялясини баса билмяйиб сорушду:
- Бяс Яли щаны?
Мащмуд Pərini шцбщяляндирмямяк цчцн сямими
эюркям алыб деди:
- Ялинин кюмяклийи иля полковники тапдыг. Эятириб
тяъридханайа салдыг. Яли тяъили тапшырыг алыб йенидян
Ханкяндиня гайытды.
Пяри бикеф щалда деди:
- Мащмуд, сянин бу сюзцн шцбщяли эюрцнцр.
Мащмуд чятинликля дя олса Пярини инандырды. Тязя
мянзилим сянядини Пярийя верди. Еля щямин эцн Пярини
оьлу иля бярабяр икиотаг мянзиля кючцрдц.
«Ясирин дедикляри»
Сящяри эцн Мащмуд йени тапшырыьы йериня йетирмяк
цчцн гатарла Бярдяйя йола дцшдц. Ахшам 10 радяляриндя
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Бакы-Бярдя гатары йцксякдян фит веряряк йола дцшдц.
Мащмудун гаршы тяряфиндяки йердя бир ъаван оьлан да
отурмушду. Оьлан вагонун пянъярясиндян чюля бахыб
щярдян ащ чякирди. Оьланын дярдли адам олдуьу
Мащмудун
нязяриндян
гачмады.
Мащмуд
эцлцмсяйяряк хябяр алды:
- Гардаш, адыны да билмирям. байагдан сяня фикир
верирям, йаман ащ чякирсян. Ня олуб? Бялкя сяня
кюмяйим дяйди.
Оьлан йериндя гуръаланыб деди:
- Ай гардаш, мяним дярдим еля бюйцкдц ки, сян
она кюмяк едя билмязсян.
Мащмуд деди:
- Адам дярдли оланда башына эялянляри башгасына
данышанда бир аз йцнэцлляшир.
Оьлан боьазыны арытлайараг башына жялян щадисяни
Мащмуда данышмаьа башлады:
- Мян 1993-ъц илин ийул айынын 16-да оьлумун 3 йашы
тамам олмасы мцнасибятиля ад эцнцнц кечирмяк üçün
гайнатамэиля – Йевлах шящяриня эетмяли олдум. Машыны
ишя салыб, йолдашым, мян вя цч йашлы оьлумла бирликдя
Йевлах шящяриндя йашайан гайнатамэиля йола дцшдцк.
Оьлумун ад эцнцнц евимдя – Аьдамын Сарыъалы
кяндиндя кечиртмяк истяйирдим. Гайынатамын хащиши иля
Йевлаха эетмяли олдум. Бир щяфтя гощумларла бирэя йейибичдик, шадландыг. Ийул айынын 23-дя ахшам кяндимизя –
Сарыъалыйа гайытмалы олдуг. Аилямля бирэя гайынатам,
гайынанам да бизимля эялирдиляр. Аьдамын Гарадаьлы
кяндиндян юз кяндимизя кечяндян бир нечя ясэяр
габаьымызы кясяряк дедиляр ки, щара эедирсиз. Ермяниляр
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Аьдамы вя она йахын кяндлярин щамысыны ишьал едибляр.
Эетмяйин, гайыдын эери…
Мян ясябиляшиб дедим ки, ермяни ня зибилди ки, бизим
кяндимизи ишьал елясин. Онларын сюзцня бахмайыб дюрд йол
айрыъыны сцрятля кечиб кяндимизя эирдим. Эеъя
олдуьундан ишыгсыз щеч няйи эюрмяк мцмкцн дейилди.
Даща доьрусу кяндимизин ишыглары йанмырды. Машынла
кяндя тязяъя эирмишдик ки, щяр тяряфдян цстцмцзя эцлля
йаьышлары йаьмаьа башлады. Машынын габаьыны кясиб бизи
ашаьы дцшцртдцляр. Бу вахт гайынатама эцлля дяйдийиндян
о юлдц. Ясябиляшиб ермянилярля аъыглы данышдым. Онлар
ялляриндяки ири фянярлярля цст-башымыз, машынын ичини
йохладылар. Онлардан бири оьлумун ялиндян тутараг кянара
апарыб деди:
- Сян бизи тящгир етдийиня эюря бу ушаьы гурбан
дейирик.
Аьзындан сюз гуртаран кими оьлумун башына бир
эцлля вурду. Оьлумун сяси чыхмадан йыхылды. Оьлума сары
йцйцряндя мяни тутуб сахладылар. Щяйат йолдашымла
гайынанам чыьырараг ушаьа тяряф гачанда автоматын
архасы иля онлары вуруб йеря сярдиляр. Мяни дя чыьырыб
аьладыьыма эюря вуруб йыхдылар. Ялаъсыз галыб дедим ки,
имкан верин гайынатамы бурада, йолун кянарында
басдырым, оьлуму ися юз щяйятимдя басдырым.
Разылашдылар. Гайынатамы кяндимизин эиряъяйиндя, йолун
саь тяряфиндя дяфн етдим. Оьлуму ися эятириб щяйят евинин
гаршысында дяфн етдим. Щяйат йолдашымла гайынанамы
мяндян айырыб щараса апардылар. Сящяри эцн мяни Аьдам
мясъидиня эятириб ялимя кцлцнэ вердиляр ки, бу мясъидин ики
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минарясиндян биринин юзцлцнц газ ки, минаря учсун.
Кянара чякилиб дедим:
- Мяни бурда эцляляйин, анъаг бу сюзц демяйин.
Мяни орда мющкям дюйдцляр. Сонра да йцк машынына
туллайыб Шуша тцрмясиня эятирдиляр. Мянимля бир йердя
хейли ясирляр варды. Бизи сящярляр йцк машынында Хоъалыйа
ишлятмяйя эятирирдиляр. Хоъалыда кялям якмишдиляр. Щямин
йердя ахар су олмадыьындан беш тонлуг чянля су эятириб
бизя сулатдырырдылар. Щяр ялимиздя бир ведря су иля долу
тарланын гуртараъаьына дашыйыб кялямин дибиня тюкцрдцк.
Су дашымагдан ялляримиз габар олуб дешилдийиндян
ялляримизин ичи йара олуб эюйняйирди. Динъимизи алмаг
истядикдя
бизим
цчцн
щaзырлатдырдыглары
чубугла
дюйцрдцляр. Биз о вахт динъимизи ала билярдик ки, тарла
тамам суланмыш олсун. Щансы ки, шланкла тарланы тез бир
заманда сулайыб гуртармаг оларды. Гясддян бизя язаб
вермяк цчцн бу цсулдан истифадя едирдиляр. Тарла
суландыгдан сонра ися йахынлыгдакы гайадаn даш чaрпыб
гуъаьымызда эятириб машина йцкляйирдик. Наразылыг
едяндя дя дюйцрдцляр. Йашлы адамлар бу язаба
дайанмадан истядикляриня эюря даш гуъаьында йыхылыб
юлцрдцляр…
Арадан хейли кечяндян сонра йанымыза бир няфяр
азярбайъанлы ясир эятирдиляр. Бу адам ъаван олмасына
бахмайараг саггалы чаллашмышды. Башынын гара тцкляри
арасында да аь тцкляр пейда олмушду. Она баханда
баша дцшдцм ки, бу адам чох язиййятляр чякдийиндян бу
кюкя дцшцб. Бу адамын овурдлары батмыш, эюзляри чухура
дцшмцшдц. Бунлара бахмайараг гайнар эюзляри, ити
бахышлары варды. Эялян эцндян бу адам санки магнит кими
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мяни юзцня тяряф чякирди. Онунла достлашдыг. Бу адамын
ады Яли иди. Мян ондан сорушдум ки, сян ня ъцр олду ки,
ясир дцшдцн? Суалыма беля ъаваб верди:
- Ермяниляр мяни йары юлмцш щалда тапыб щоспиталда
кцряйимдя илишиб галан эцлляни чыхарыблар. Мяни мцалиъя
едиб бура эятирибляр. Сонра юйряндим ки, Азярбайъан
тяряфиндян ясир эютцрцлмцш ермянилярля бизи дяйишдирмяк
цчцн гуллуг эюстярирмишляр.
Ялийя тяклиф етдим ки, Хоъалыйа ишлямяйя эедяндя
орадан гачаг. О, етираз едиб деди:
- Сян гачырсанса гач. Мян 22 достумун
эцллялянмяйинин явязини чыхмайынъа щеч йеря эедян
дейилям.
Дедим ки, сянин силащын йох, юзцн дя ясирсян,
достларынын hейфини неъя ala билярсян?
Яли наразы щалда башыны булайыб деди:
- Саьлыг олсун, эюрмясян дя, ешидярсян.
Чалышаъаьам ки, дедиклярими тез щяйата кечирим ки, юлсям
дя о даь цряйимдя нисэиля, кядяря сябяб олмасын. Аз да
олса достларымын рущларыны шад еляйя билим.
Ермяниляр бизи Хоъалыда ишлядяндя цстцмцздя
нязарят едян бир ермяни варды. Бир дяфя щямин нязарятчи
бизя йахынлашыб деди ки, ора чюрякля пендир гоймушам,
эютцрцн йейин. Еля билдик ки, нязарятчи бизи зящярлямяк
истяйир, она эюря дя йемядик. Сящяри эцн щямин адам
биздян сорушду:
- Нийя чюряйи йемядиниз? Еля билдиниз ки, чюрякля
пендири зящярлямишям? Сизя гаршы беля алчаг из
тутмарам. Мяним сизя йазыьым эялир. Чцнки ъавансыныз.
Сизин юлмяйинизя разы ола билмярям. Чцнки Азярбайъанын
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щансы йериндя олмушамса, мяня юз гардашлары кими
щюрмят едибляр. О евлярдя йедийим чюряйи айаглайа
билмярям. Ялимя фцрсят дцшян кими щяр икинизи дя
гачыраъаьам.
Эцнлярин бириндя gecə vaxtı тцрмянин гапысы ачылды.
Щямин адам ичяри эириб деди:
- Гапылар ачыгды, тез олун бурдан гачын, бир щяфтядян
сонра щяр икинизи юлдцряъякляр. Чалышын яля кечмяйясиниз.
Яля кечсяниз мяни яля вермяйин.
О адама инанмадым. Еля баша дцшдцм ки, бу
адам бизи алдадыб гачыранда архадан бизи эцлляляйяъяк.
О, Яли иля мяни итяляйиб чюля чыхартды. Йенидян тякрар етди:
- Баша дцшцрям ки, сиз мяня инанмырсыз. Ялийя ичи
патронла долу автомат верди вя деди: - Ди эедин. Ардынызъа
эялян олса, юзцнцзц горуйарсыныз.
Яли она деди ки, имкан варса бир автомат да бу
оьлана вер. О, ися ъавабында: - Bir aвтоматдан башга
имкан йохду, - деди.
Яли диллянди:
- Онда ялавя ики дараг патрон вя дюрд ядяд дя
гранат вер.
Щямин адам щараса эедиб бир аздан эери гайытды.
Ялийя дюрд ядяд гумбара, ики дараг да патрон вериб:
- Йолунуз ачыг олсун, эедин, - деди.
Яли цзцнц мяня тутуб:
- Сян йола чыхмадан гябиристанлыьын ичиндян кечиб
енишля чайа тяряф гач. Чайын мешяйя эирян йериндя мяни
эюзля, - деди.
Тяяъъцбля она бахдым. Сорушдум ки, нийя мянимля
эетмирсян? Яли ъавабында деди:
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- Она эюря эетмирям ки, сян эедяндян сонра
бураны харабайа чевиряъям. Эюзятчилярин щамысыны
гырандан сонра ясирляри азад едиб юзцмля эятиряъям.
- Ахы сяни тута билярляр, юлдцрярляр.
- Мян 22 достумун щейфини бурдакылардан
чыхмалыйам ки, цряйим бир аз сакит олсун. Щям дя
достларымын рущлары аз да олса сакитлик тапсын. Инди сян эет,
лянэимя. Бир аз эюзля, эялмясям, сян мешя иля, имкан
олмаса чайын ичи иля биз тяряфя адла.
Бу вахт эюзятчилярин башчысы деди:
- Бизимкиляр Аьдамы алыблар, она эюря дя чайла эедиб
ишьал олунмамыш Яфятли кяндиндя судан чых.
Мян гачараг ачыг гапылардан чыхдым. Ениш ашаьы
эащ йцйцрцрдцм, эащ да йерийирдим. Тез-тез хырда колкоса илишяряк йыхылараг йумарланырдым. Эащ горхур, эаз
да севинирдим. Биртящяр эялиб чайа дцшдцм. Чайда су о
гядяр дя чох дейилди. Чайы кечиб мешянин кянарында Ялини
эюзлямяйя башладым. Бирдян галадан атяш сяси эялдийини
ешитдим. Гала щцндцр йердя олдуьундан атяш сяси лап
айдын ешидилирди. Бир аз кечмиш яввялки кими бир автоматдан
йох, бир нечя автоматдан атылан атяш сясляри ешидилирди.
Хейли атышмадан сонра атяш сясляри кясилди. Йенидян атяш
сясляри эялди. Атяш сясляри эетдикъя мян дурдуьум йеря
йахынлашырды. Мян дурдуьум йерин галайа олан тяряфиндя
кол-кос олмадыьындан кянардан эялян гаралтыны сечмяк
олурду. Бир аздан Яли мяним йанымда иди. Онун ардынъа
хейли ермяни ясэярляри силащ ата-ата эялирдиляр. Яли мяня
деди:
- Чякмяляринин баьыны тез ол ач вер мяня.
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Чякмялярин баьыны ачыб она вердим. Сорушдум ки,
бунлары нейляйяъяксян?
- Эцллям аз галыб. Сяни онлардан горуйаъаьам ки,
узаглашасан. Сон эцлляйя кими онларла дюйцшяъям.
Ахырда бу гумбаралары белимя баьлайаъам, ипин бир
уъуну дишимля сахлайаъам…
Яллярими йухары галдырыб, онларын ятрафыма топландыьыны
эюряндя ипи дишляримля бярк тутуб башымы гяфлятян архайа,
йахуд йана чевиряъям. Бу вахт гумбаралар партлайаъаг,
щям мяни, щям дя ятрафымда олан ермяниляри мящв
едяъям. Бу ямялиййаты да щяйата кечиря билсям,
достларымын рущлары йцз фаиз ращат олаъаг. Инди сян гач ки,
яля кечмяйясян.
Яли ъибиндян йазылы бир каьыз чыхарыб мяня верди ки,
бурда адлары йазылан адамларын икиси иля эюрцшяндя, ня
эюрмцсянся онлара даныш. Мяним щяйат йолдашым Пяри
ханымла эюрцшяндя мяним щялак олмаьым барядя она
щеч ня демя. Анъаг она мяндян салам де. Де ки, Яли
тапшырды ки, Новрузумузу црякли бюйцтсцн.
Артыг щава ишыгланырды. Мян Ялини юпцб, онун тякиди
иля мешяйля эедиб Яли олан йери йахшы эюрмяк цчцн
щцндцр бир аьаъа чыхдым. Эюзлямяйя башладым.
Ермяниляр дюрд тяряфдян ону мцщасиряйя алмышдылар. Яли
юзцнц дцшмян эцллясиндян горумаг цчцн ири бир аьаъын
архасында сыьынса да, хейри йох иди. Ермяниляр ону
мцщасиряйя алмышдылар. Яли онларла ермянини вуруб йеря
сярирди. Нящайят, патронлары гуртарды. О, айаьа дурараг
ачыглыьа чыхды. Яллярини йухары галдырды ки, ермяниляр
тяряддцд етмяйиб ону тутмаьа эяляряк ятрафында
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топлашсынлар. Ермяниляр онун ятрафында топлашанда Яли
уъадан деди: - Вятян наминя, халгымын азадлыьы наминя.
О, сюзцнц гуртаран кими ани бир эурулту ешидилди.
Ятрафдакы ермянилярин щамысы йердя чапалайырдылар. Мяним
ардымъа эялян ермяниляр архайа гайытдылар. Аьаъдан тез
дцшцб чайа эирдим. Чайда су о гядяр дя чох дейилди.
Чайын ичи иля хейли эедяндян сонра чайдан чыхыб онун
кянары иля гачмаьа башладым. Чцнки чайын ичиндяки колкос ирялилямяйимя мане олурду. Бир аз эетмиш ермянилярин
сясини ешитдим. Йенидян ичи кол-косла долу чайын ичиня
эирдим. Яллярими, сифятими тиканлы коллар cыrдыьындан цзэюзцмдян ган ахырды. Нящайят, гаранлыг дцшяндя
Аьдамын Яфятли адланан кяндиня чатдым. Бу кянд
Аьдамын ишьал олунмамыш кянди иди.
Сящяр тездян гатар Бярдя шящяриня чатды.
Ясирликдян гачан оьланла гатардан дцшдцк. Стансийада
кющня, ишя йарамайан дямир вагонларыны эюстяриб деди:
- Эюрцрсян бу паслы вагонлары? Бу вагонларда 50йя кими аиля йашайыр. Гышын сойуьуна, йайын истисиня дюзя
билмяйян йашлы адамлар бу шяраитя дюзя билмяйяряк
юлцрляр. Ъаванлар ися дишимизи бир-бириня сыхыб дюзцрцк. Бу
шяраитдя йашамаг гейри-мцмкцндцр. Ики-цч илдян сонра
биз юляъяйик. Индики кюрпя ушаглар бюйцйяндя ермяниляр
тяряфиндян
ишьал
олунмуш
Ана
Вятянлярини
танымайаъаглар. Бу да онларын доьма ата-бабаларынын
доьулдуьу йеря гайытмайаъагларына сябяб олаъаг.
Щюкумятимиз чалышмалыдыр ки, ишьал олунмуш торпагларымызы
эери гайтарсын ки, миллят дя Ана Торпаьа гаршы йадлашма
баш вермясин. Мян бу дямир вагонларын бириндя
йашайырам. Балаъа бир електрик гыздырыъым вар. Гышын оьлан
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чаьында ону йандырырам. Бир-ики саат йанандан сонра
ишыглар тамам кечир. Ишыьа ъавабдещ оланлардан сябябини
сорушанда ъаваб верирляр ки, билмирям. беляъя, язабла
биртящяр йашайырыг. Юляъяйимиз эцнц эюзляйирик. Гачгын
оьлан мяни галдыьы йеря дявят етди. Анъаг ишимин чохлуьу
вя онун тез щяллини нязяря алараг оьланын тяклифини йериня
йетиря билмядим. Ясирликдян гачан оьланла ял тутуб
айрылдым.
Эцняш йер сятщиндян араланараг асиманын
янэинликляриня доьру галхырды. Шящидляр хийабанында бир
мязарын гаршысында цч няфяр дайанмышды. Ортада аьсачлы
бир гадын, сол тяряфдя ъаван бир оьлан, саь тяряфиндя ися
башынын тцкляри чаллашмыш, Ялинин досту Мащмуд Няби оьлу
дайанмышды. Мязарын башдашына бу сюзляр щякк
едилмишди: «Бу мязарда вятяни мцдафия едяркян
дцшмяня аьыр иткиляр вермиш Азярбайъанын Милли
Гящряманы Яли Ъяфяр оьлу уйуйур. 1968-1994-ъц ил. Аллащ
рящмят елясин. Мязары нурла долсун».
Аьсачлы гадын вя ъаван оьлан айаг цстя дурараг
Ялинин башдашына щякк едилмиш шяклиня щясрятля бахдылар.
Гадынын сачы вахтындан яввял гар кими аьармышды, ири
бадамы эюзляринин кянарлары гырышларла юртцлмцшдц. Узун
кирпикляри, эюзляринин алты торбаланмышды, лаля йанаглары
солмуш, сифятинин орта щиссяси иля додагларынын кянар
щиссяляриндя хырда гырышлар пейда олмушду. Аьламагдан
эюзляринин нуру азалмышды. О гадын башдашына йахынлашыб
Ялини шяклиня гырышмагда олан додагларыны сюйкяди. Шякли
юпдц, юпдц. Солмуш йанаглары иля ашаьы сцзцлян аъы эюз
йашларыны силмядян кянара чякилди. Гадын башдашындакы
Ялинин шяклини юпяндян сонра ъаван оьлан башдашыны
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гуъаглайараг аьлайа-аьлайа, щяля гадын додаьына
дяймяйян инъя додагларыны Ялинин шяклиня сюйкяйиб деди:
- Цзцнц эюрмядийим, сясини ешитмядийим, мяни
юпсян дя, щисс етмядийим язиз атам Яли, каш инди саьсаламат анамла мяним арамызда олайдын. Бу цч
няфярдян бири Ялинин досту, Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин
ямякдашы, майор рцтбяли Мащмуд Няби оьлу, аьсачлы,
вахтсыз гоъалмаьа башлайан Ялинин щяйат йолдашы Пяри
Надир гызы иди. Ъаван оьлан ися Ялинин дойунъа севя-севя
юпяряк ойнада билмядийи, йумру, гырмызы сифятиня дойунъа
баха билмядийи оьлу Новруз иди. Синя дашынын цстя Ялинин
Мащмуда вердийи цряк эюйнядян шеири щякк едилмишди.
Сон сюз:
Ики атлы щяля дя эцняшин чыхдыьы тяряфя чапырдылар.
Эцняш чыхмамышды. Онун чыхдыьы йер щяля дя
гызармамышды. Ики атлы щяля дя чапырдылар. Бир аз кечмиш
эцняшин йери гызарды. Эетдикъя йерин гаранлыг тяряфини
ишыгландырды. Эцняш артыг Йер кцрясинин гаранлыг тяряфини юз
гызылы шяфягляри иля там ишыгландырды. Даиря шяклиндя олуб алт
тяряфи йерин бярабярлийиндя оланда атлылардан бири о бириня
суал верди:
- Ата, бу чыхан эцняш йеня батаъаг?
- Хейр, оьлум, - дейя ата оьлунун суалыны
ъавабландырды. – Бу эцняш даща батмайаъаг. Чцнки
итирилмиш торпагларымыз эери алынмасына аз галыб.
Оьул атасына йенидян суал верди:
- Ата, торпагларымызы эери аландан сонра дцшмян
йенидян торпаьымызы ялимиздян алса, онда кими
эцнащландырмаг олар?
Ата ъаваб верди:
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- Ялбяття, юлкя башчысыны. Яэяр юлкя башчысы вятяни,
халгы дцшмяндян горуйа билмяся, эяляъяк нясил
тарихимизи охуйанда щямин башчыны лянятляйяъяк.

СОН
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ODLU DAİRƏ
Sənədli hekayə
«Azərbaycan bayrağı» ordenli kəşfiyyatçı Şahin Hüseynova
ithaf edirəm.

Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndindən olan Şahin
Hüseynov 1986-cı ildə Rusiyanın Amur vilayətinə əsgərlik
xidmətinə yola salındı – Vaqona minəndə atası Cəmil kişiyə,
anası Bəyim xalaya dedi: «Sağ olun, sağlıqla qalın. Məndən
nigaran olmayın. Əsgərlik xidmətimi başa çatdırıb, kəndimizə
qayıdacağam». Teplovoz fit verərək dərindən nəfəs alıb,
arxasındakı vaqonları dartaraq yola düşdü.
Şahin Amur vilayətində özünü çox bacarıqlı, verilən əmrləri
vaxtında yerinə yetirən bir əsgər kimi göstərdi. Komandanlıq
onun bacarıqlı, sağlam bədənli idmançı olduğunu nəzərə alıb,
onu mükafatlandırdı. Aradan iki ay keçdikdən sonra
komandanlığın əmri ilə Şahin xüsusi təyinatlı dəstəyə
göndərildi. Şahin həmin dəstədə xidmət müddətinin axırına
kimi əla xidmət etdi. Şahin bu xidməti illərində bütün döyüş
növlərinə yiyələndi. Xidmət müddətini başa vurub, doğma
Azərbaycana qayıtdı.
Cəmil kişinin yeganə oğlu Şahinin Amur vilayətində əsgərlik
müddətini bitirib, kəndə qayıtması münasibətilə iki otaqlı
evində qonaqlıq vermək üçün tədark görüldü. İki evinin
qarşısındakı zal adamla dolu idi. Qara erkəyin ətindən
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bişirilən kabablar nazik yuxanın arasında şişdən çəkilərək,
boşqablara yığılırdı. Ət xörəkləri iri boşqablarda süfrəyə
düzülmüşdü. Sazəndələr masanın yuxarı başında
əyləşmişdilər.
Qonaqlar Cəmil kişiyə söz verdilər ki, məclisi açıq elan eləsin.
Şahinin atası Cəmil kişi ayağa durdu, üzünü oturan qonaqlara
tutub dedi:
- Camaat, mən bu məclisi oğlum Şahinin əsgərlik xidmətini
başa vurması münasibətilə təşkil etmişəm. Allah-Təala
hamımızın qapısına belə şadyanalıq qismət etsin. Qonaqlar əl
çalıb, Şahini əsgərlik vaxtının qurtarıb evə gəlməsi
münasibətilə təbrik etdilər. Cəmil kişi xanəndəyə müraciətlə
dedi:
- Oğlum, çörəyimizi yeyək, sonra sənin oxumağına qulaq
asaq.
Hamı əl çalıb razılığını bildirdi. Yemək başlandı. Yemək
yeyilərkən arada şirin-şrin söhbətlər də oldu.
Məclisdə iştirak edənlərdən biri xanəndəyə tərəf çevrilib dedi:
- Qardaşım, sənin adın məşhurdur. Sənin oxumağına
televizorda çox baxmışam. Sənin oxuduğun «Heyratı»nı
başqası sənin kimi yerli-yataqlı oxuya bilməz. Xahiş edirəm,
bir muğam oxu. Sonra da «Heyratı»ya başla.
Qarayanız oğlan ayağa durub dedi:
- Əmi oğlu, mən dədə-babadan yerli ağdamlıyam. Adım
Bakir, soyadım Haşımovdur. İndi sizin üçün bir muğam
oxuyacağam. Tarın, kamanın iniltili səsləri ətrafa yayıldı. Bir
az keçmiş Bakirin ürəkaçan səsi hər tərəfə yayıldı.
Bir xalqın alovlu, odlu ürəyi,
Ətirli baharı, yazıdır muğam.
Ən böyük bayramı, böyük diləyi,
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O Dədə Qorqudun sazıdır muğam.
Torpağı ağladan, daşı ağladan,
Zirvədə min qara quşu ağladan,
Baharı ağladan, yazı ağladan,
Talanan yurdumun özüdür muğam.
Xanəndə Bakir bu mahnını qurtaran kimi zalda gurultulu alqış
qopdu. Hamı xanəndəyə «afərin» dedi. Xanəndə bir az keçmiş
«Heyratı»nı oxudu. Onun oxuduğu sözlər əyləşənləri elə
ovsunlamışdı ki, zalda milçək uçsaydı, səsi eşidilərdi.
Xanəndə «Heyratı» muğamını oxuyub qurtaran kimi şirin
söhbətlər başladı. Söhbətin axırı hərlənib Şahinin ailə
qurmasının üstünə gəldi. Söhbət bu yerə çatdıqda Şahinin
anası Bəyim xala Şahinə yaxınlışab, gülümsəyə-gülümsəyə
dedi:
- Başına dönüm, ay Şahin, yaşın ötür axı, ay bala, kimi gözaltı
eləmisənsə,dədə-baba qaydası ilə elçi gedək, «hə» alıb, toyunu
edək. Nə deyirsən, ay oğul? Mən də, atan da nəvə-nəticə
sahibi olaq. Utanma, de, anan qurban.
Şahin gülümsəyib dedi.
- Ay ana, hələ ki, gözaltım yoxdur, olanda birinci sən
biləcəksən.
Şahinin uşaqlıq dostu Əkrəm ana-balanın baş-başa verib
pıçıltı ilə danışmalarını görəndə ucadan dedi:
- Ay Bəyim nənə, mənim sümüklərim bitişib. Bu bitişmiş
sümüklərimi Şahinin toy gününə saxlayıram. And içirəm ki,
bu bütövləşmiş sümüklərimi Şahinin toy günündə «Ay sarı
köynək» mahnısı ilə oynayıb, qırıq-qırıq edəcəyəm. Əkrəmin
bu sözlərinə oturanlar əl çalıb güldülər. Əkrəm sözünə davam
etdi:
- İndi nə vaxt başlatdırırsan toyu, Bəyim nənə?
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Bəyim nənə dərindən bir ah çəkib, dedi:
- Başına dönüm, ay Əkrəm, bunun ürək sirdaşı sənsən. Bunu
yola gətirib mənə bir şad xəbər versən, xələtin məndə.
Əkrəm bic-bic gözlərini döyüb, dedi:
- Bəyim nənə, ahın dağlara-daşlara, xələt səndə, Şahini yola
gətirmək məndə. Danışdıq, Allah çox mübarək etsin.
Bununla da Şahin söhbəti qurtardı. Şahinin xidməti borcunu
bitirib gəlməsi münasibətilə verilən məclis gecə yarısına kimi
davam etdi. Ziyafət gecəsinin səhəri Şahin anasına dedi:
- Ay ana, Gülablı kəndinə gedib xalam və xalam oğlu ilə
görüşmək istəyirəm. İcazə verirsənmi?
Bəyim ananın oğlunun sözündən çox xoşu gəldi:
- Nə vaxt gedirsən, qadan alım?
Şahin əlini gözünün üstünə qoyub, dedi:
- Elə vaxtdı, Bəyim ana.
- Bu saat səni yola salaram, - deyib evə girdi.
Bir az keçmiş əlində bacısıgilə sovqat dolu bir zənbil gətirib,
oğluna verdi və dedi:
- Sənə yaxşı yol, oğul. Xalana və xalan uşaqlarına, həyat
yoldaşına atandan və məndən çoxlu-çoxlu salam söylə. Di get,
oğlum, sənə uğurlar olsun.
Gülablı kəndi dağlıq ərazidə yerləşirdi. Bu kəndin üç tərəfi
meşəli dağlarla əhatə olunmuşdu. Bağlı-bağatlı buz kimi
soyuq bulaqları vardı. Kəndin adamları mehriban, gülərüz,
qonaqpərvər insanlar idi. Bu kəndə birinci dəfə gələn adam elə
bilirdi ki, bura kurort şəhərciyidir. Əsəbi adam Gülablı
kəndində bircə ay qalsa, tam sağalıb, evinə dönərdi. Buradakı
adamlar həkimə getmirlər. Bu kəndin bir həkimi var idi: o da
axşamacan kitab oxuyur, xəstəsi olmayandan sonra həkim
neyləməlidir ki?
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Bu kəndin meşələrinə nəzarət etmək üçün kənd sakini, camaat
içində hörmətli olan Kərəm kişi meşəbəyi təyin edilmişdi. Bu
kişinin əlli yaşı olmasına baxmayaraq, at yarışlarında, hədəfə
gülləni dəqiq vurmaqda cavanlardan geri qalmırdı. Kərəm
kişinin Mələk adında 18 yaşında gözəl-göyçək bir qızı vardı.
Atası Mələyə at çapmağı, güllə atmağı öyrətmişdi. Hər hansı
bir təhlükədən qızının salamat qurtarması üçün iki il bundan
əvvəl atası ona özünümüdafiə fəndlərini öyrətmək üçün
müəllim tutmuşdu. Müəllim bir ilə müdafiə fəndlərini Mələyə
öyrətmişdi.
Kəndin cavanlarından bir neçəsi Mələyə elçi düşsələr də,
onlardan heç birini bəyənməmişdi. Kərəm kişinin qızına
dediyi kimi, Mələk elə bir oğlana ərə getmək istəyirdi ki, onun
sənəti olsun, vətənini, ailəsini sevən olsun. Qanundan kənar
hərəkətlərə yol verməsin. Həmişə tərəzinin gözü kimi düz
olsun. Hələ ki, onun qarşısına belə bir oğlan çıxmamışdı.
Şahin artıq iki gün idi ki, Gülablı kəndində xalasıgildə qalırdı.
Xalası oğlu Yunis bazar günləri kəndin aşağısındakı düzən
yerdə kəndin cavanlarından ibarət cıdır yarışlarının keçirildiyi
yerə gedərdi. Həmin yerə Şahini də apardı ki, o da cıdır
yarışlarına tamaşa etsin. Şahin cıdır yarışlarının keçirildiyi
yerdə kənd adamlarının yığışdığını gördü. Yunislə bir tərəfdə
əyləşib, cıdırın başlanmasını gözlədilər. Bir az keçmiş
cavanlardan ibarət at çapanlar meydanın sağ tərəfində atları ilə
bərabər gəlib dayandılar. At çapanların ağsaqqalı əli ilə işarə
verdi ki, at çaparlar hazırlaşsınlar. Bu vaxt Şahinin gözü
birinci sırada at belində oturmuş qıza sataşdı.
Şahin dirsəyi ilə Yunisi yavaşca vurub, dedi:
- Yunis, bu qız kimdir?
Yunis Şahinə maraqla baxıb, dedi:
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- Bu qız kəndin cavanlarından yaxşı at çapır. O yarış olmaz ki,
mükafat almasın.
Şahini maraq bürüdü:
- O, kimin qızıdır?
- Adı Mələkdir, Kərəm adlı meşəbəyinin qızıdır, - deyə Yunis
cavab verdi. O qıza hələ bir oğlan yanaşıb ürəyini aça
bilməyib, çünki o qız kişi qeyrətli qızdır. Mələk yaxşı at çapır,
əla güllə atır, özündən deyən oğlanla dalaşsa, onun aşının
suyunu verər. Bir sözlə, oğlan kimi qızdır.
Bu vaxt cıdıra rəhbərlik edən adamın yuxarı qaldırdığı bayraq
sürətlə aşağı endi. Atların ayaqları altından qalxan toz-torpaq
hər tərəfi bürüdü. Atların ayaqlarından çıxan gurultu səsi
getdikcə uzaqlaşırdı. Atlar uzaqlaşdıqca üstündəki adamlar
balacalaşaraq qarışqa kimi görünürdülər. Nəhayət, görünməz
olan çaparlar geri döndülər. Qabaqda gələn atın ayaqları sanki
yerdən üzülüb, havada ildırım sürətilə irəliləyirdi. Atın
üstündəki adam atın boynuna sanki sarılmışdı. Nəhayət, finişə
kürən at birinci çatdı. Şahin atlıya diqqətlə baxanda atın
üstündəki adamın Mələk adlı qızın olduğunu gördü. Şahin
qadın hörüklərinin vurğunu idi. Mələkdə olan xurmayı bir cüt
yoğun hörüklərə baxanda o məst oldu. Çünki hər bir kişi
qadının xarici görünüşünün müxtəlif yerlərinə məftun olur.
Mələyin sifət və bədən quruluşuna, əla at çapmasına, özünü
kişi kimi aparmasına görə, Şahinin ondan çox xoşu gəldi.
Şahin qərara gəldi ki, Mələklə imkan tapıb danışsın, bəlkə, o
heç Şahini bəyənməyəcəkdi. Əgər onunla ailə qurmağa razı
olsa, atamgili elçi göndərərəm. Şahin xalası vasitəsilə Mələklə
danışmağa nail oldu. Mələk, Şahinin boy-buxunlu olduğunu,
özünü kişi kimi aparmasını bəyənib, onun hərbçi olacağını
bildikdən sonra onunla yaxından tanış olmağa razılıq verdi.
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Şahinlə Mələk bir neçə gün görüşüb, gələcək həyatları barədə
söhbət etdilər. Mələk Şahinə dedi:
- Sənin mənə var-dövlətin lazım deyil. Sənin mənə yalnız
məhəbbətin lazımdır. Əgər mən səni sevdiyim qədər sən də
məni sevsən, quru torpağın üstündə də olsaq, hər şeyimiz
olacaq. Çünki bütün çətinliklərin həll olunmasında məhəbbət
birinci yeri tutur.
Mələk sözünə davam edərək, dedi:
- Ailə qurandan sonra mən, sən çalışdığından da çox çalışıb,
ev-eşik quracağıq. O barədə yüz faiz arxayın ola bilərsən.
Evin kişisi kimi sənin hörmətini saxlayacağam. Çalışacağam
ki, sənin hörmətin xalq içində daha da yuxarı qalxsın. Mən
saçı kəsik, nərmənazik, dırnaqlarını uzadıb boya çəkən, dizdən
yuxarı geyinən, dar şalvar geyinən qızlardan deyiləm. İndi
məni necə görürsənsə, eləcə də olacağam. Atam-anam məni
belə tərbiyə ediblər. Əgər çatışmayan, sənin xoşuna gəlməyən
cəhətlərim olsa, deyərsən, mən də həmin nöqsanı aradan
qaldıraram. Mən həyat yoldaşımın ağıllı məsləhətlərinə
həmişə əməl edəcəyəm.
Şahin gülümsəyərək, boynundan asdığı, kiçik həcmli, kitab
formasında olan Quran kitabçasını iri palıd ağacının altındakı
qaya parçasının üzərinə qoyub, Mələyə dedi:
- Mələk, əzizim, gəl bu Qurana əl basıb and içək ki, birbirimizə sadiq qalacağıq. Dar gündə bir-birimizi atmayacağıq.
Bu iki bədən, bir bədən kimi olacaq.
Mələk razılaşıb Şahinlə birlikdə Qurana əl basıb, and içdilər
ki, ömürlərinin axırına kimi bir-birlərini ürəkdən sevəcək və
bu anda sadiq qalacaqlar.
Şahin anasına, «xalamgildə beş gün qalacağam» verdiyi
vəddən on gün ötməsinə baxmayaraq, hələ də kəndə
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dönməmişdi. Şahinin anası Bəyim ana oğlunun gec
qayıtmasından narahat olmağa başladı. Buna görə də Gülablı
kəndinə gedənlərdən birindən bacısına sifariş göndərdi ki,
Şahini yola sal, gəlsin. Şahinə anasının sifarişi çatan kimi
Mələyi görüşə dəvət etdi. Mələklə Şahin görüşüb, ürək
sözlərini bir-birlərinə deyib, əl tutub ayrıldılar.
Şahin kəndlərinə qayıdandan üç gün sonra Sumqayıtdan
Gülablı kəndinə qohumlarıgilə gəlmiş boy-buxunlu Şirin adlı
bir gənc Mələyi görüb, aşiq oldu. Bir neçə dəfə Mələyə öz
eşqini elan etməsinə baxmayaraq, Mələk ona öz etirazını
bildirib «yox» cavabını verdi. Şirin qohumlarının vasitəsilə,
Mələyə kənd ağsaqqallarından ibarət elçi göndərdi. Mələyin
atası Kərəm kişi qızına elçi gələn adamlara dedi:
- İcazə verin, qızımın ağzını arayım. Qızım razı olmasa, mən
də razı olmayacağam.
Aradan üç gün keçdi. Elçilər yenidən Kərəm kişinin qapısını
döydülər. Kərəm kişi qızının cavabını elçilərə çatdırdı. Qısaca
belə dedi:
- Qızım «yox» deyəndən sonra mən nə deməliyəm?
Bununla da Şirinin göndərdiyi elçilər «yox» cavabını ona
çatdırdılar. Bu cavabdan sonra Şirin Mələyi qaçırmaq fikrinə
düşdü.
May ayı idi. Günlər uzanmış, havalar isinmişdi. Hər tərəf
yamyaşıl örpəyə bürünmüşdü. Təbiətin bu vaxtında dağların
başındakı qarlar əridiyindən çaylar aşıb-daşır, məcralarına
sığmırdılar. Cıdır yarışlarına hazırlaşmaq üçün Mələk kəndin
aşağısında yerləşən Yastanada kürən atı ilə məşq edib,
yaxınlıqdakı xırda təpənin yanında atını hörükləmişdi. Özü isə
təpənin döşündə sağ böyrü üstə uzanıb, dağların ətəyi ilə aran
tərəfə axan çaya tamaşa edirdi. Hərdən də çaydan ayağını
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götürüb, yüz metrlərlə hündürlüyə qalxıb, özü kimi dağlarla
çiyin-çiyinə dayanan meşəli dağlara tamaşa edirdi.
Birdən Mələyin başına arxadan adyala oxşar bir şey atdılar.
Bu vaxt kimsə onu süpürlədi. Bu gözlənilməz basqından
özünü qurtarmaq üçün Mələk bütün qüvvəsini toplayıb, əks
hücuma keçdi. Təxminən beş dəqiqəlik əlbəyaxa döyüşdən
sonra Mələk rəqiblərini təslim etdi. Bunlar kim idi? Biri
Mələklə ailə qurmaq istəyən Şirin adlı oğlan, o biri isə Şirinin
köməkçisi. Şirinin bu axmaq hərəkətindən hiddətlənən Mələk
onların hər ikisini əzişdirib, qollarını arxadan bağladı. Özü isə
kəhər atına minib, Şirinlə onun köməkçisini atın qabağına
qatdı. Onları gətirib, milis idarəsinə təhvil verdi və onların
etdiklərini danışdı. Onların başına yığışan adamlar elədikləri
axmaq hərəkətə görə onlara gülürdülər. Hər iki dostun
üzündə-başında Mələyin onlara vurduğu qırmancın izləri var
idi. Şirin və onun dostunu döyüb, kəndə gətirməsi, camaat
isində biabır etməsi Mələyin ləyaqətini birə-beş artırdı.
Mələyin namuslu, kişi qeyrətli bir qız olduğu nəinki kəndə,
hətta bütün rayona yayıldı. Həmin hadisədən sonra Mələyin
adının qarşısına bir ləqəb də əlavə olundu: «qoçu» ləqəbi.
Gülablı kəndində üç qızın adı Mələk idi. Onları bir-birindən
ayırd etmək üçün, biri atasının adı ilə filankəsin qızı, ikincisi
çox danışan olduğuna görə zəvzək Mələk adlanırdı. Meşəbəyi
Kərəm kişinin qızı Mələk isə həmin hadisədən sonra qoçu
Mələk adını aldı. Mələyin kənd camaatı tərəfindən qoçu
Mələk adlanması Qaradağlı kəndinə yayıldı. Bu xəbəri eşidən
Şahin gülməkdən az qalırdı başı ağrısın. Şahinin öz-özünə
gülməsinin səbəbini Bəyim nənə oğlundan soruşanda, Şahin
anasına Mələklə aralarında olmuş sevgi macərasını yerliQəhrəman Tağıyev
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yataqlı danışdı. Ana sevincindən az qaldı ki, çırtıq çalıb
oynasın. Şahin öz-özünə dedi:
- Afərin sənə, Mələk. İmtahandan əla çıxdın. Ananın südü
sənə halal olsun. Mən arzu edirəm ki, bütün azəri qızları sənin
kimi sözü düz, kişi kimi ləyaqətli olsunlar. Özlərini qorumağı
bacarsınlar ki, sonra ağlamasınlar.
Bəyim xala oğlunun dediklərini həyat yoldaşı Cəmil kişiyə
çatdırdı. Belə qərara alındı ki, Bəyim xala kənddəki
ağbirçəklərdən bir neçəsi ilə Gülabl kəndinə gedib, həm
gələcək gəlininə baxsın, həm də «hə» alsın. Bəyim xala hansı
günün düşərli olmasını bilmək üçün kənd mollasının yanına
yollanıb, hansı günün xeyir iş üçün düşərli olduğunu ondan
soruşdu. Molla Quranı açıb baxaraq dedi:
- Bəyim bacı, xeyir iş üçün ən düşərli gün cümə günüdür.
Cümə günü Bəyim xala kənddəki sayılan ağbirçəklərdən bir
neçəsini özü ilə Gülablı kəndinə apardı. Mələyin özünün və
valideynlərinin razılığı ilə Mələyin «hə»si alındı. O biri
həftənin cümə günü Cəmil kişi kənd ağsaqqallarından ibarət
kişilərlə Gülablı kəndinə gəlib, Kərəm kişidən qızı Mələyin
«hə»sini aldı. Şahinlə Mələyin toylarına hazırlıq başlandı.
Böyük bir toy mağarı quruldu. İki gün qabaq uzaqda yaşayan
qohumlar toya dəvət olundular. Toy günü xanəndə və onun
çalğıçıları gəlib, mağarın yuxarı başında qurulmuş uzun
masanın arxasında əyləşdilər. Adətə görə, toy günortadan
sonra başlayıb, gecə iki-üçə qədər davam edirdi. Bəzən toy
sahibi iki gün toy çaldırardı. Cəmil kişi də oğlu Şahinə iki gün
toy çaldıracağını xanəndə ilə danışmışdı. Toy başlanana kimi
mağar ağzına kimi adamla doldu. Toyun çalınma vaxtı
çatanda Cəmil kişi çalğıçılara yaxınlaşıb dedi ki, kim
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oynamaq istəsə, çalsınlar. Bu vaxt mağarın çölündən boğuq
səs eşidildi:
- Cəmil, ara, məni niyə toya çağırmamısan? Bəs biz dost
deyilik? Səndən inciyirəm. Belə olmaz axı, Cəmil can.
Cəmil kişi mağarın girəcəyində dayanıb danışa-danışa onu
gözləyən qonşu erməni kənd sakini Mıkırtıçı gördü. Onu
mağarın yuxarı başına dəvət etdi. Mıkırtıç oturmamış üzünü
ona tamaşa edən adamlara tutub, dedi:
- Ay bunun qonşuları, qohumları, bilirsiniz mən Cəmil kişi ilə
necə dost olmuşam? Çoxdanın söhbətidi, yaz vaxtı idi, öz
eşşəyimin belində oturub, kəndə gedirdim. Yaz vaxtı
olduğundan çay daşıb sel gedirdi. Getdiyim yol çaydan
təxminən üç metr hündürlükdə idi. Sağ tərəfimdən maşınlar
gəlib-gedirdi. Mən eşşəklə çay tərəfdən yolun kənarı ilə
gedirdim. Birdən yanımdan keçən bir maşın yüksəkdən bir
xarici siqnal verdi. Bu səsdən eşşək ürküb, məni çay tərəfə
tulladı. Mən özümü nə qədər saxlamaq istəsəm də,
bacarmadım.
Gedib çaya düşdüm. Çünki çayla yolun arası qısa, həm də
sıldırım idi. Mən boğulurdum, ağzıma su dolduğundan nə
edəcəyimi bilmlirdim. Mən bu vəziyyətdə ikən birdən
boğazıma nə isə ilişdiyini hiss etdim. Əlimi boğazıma vuranda
boğazıma ipin keçdiyini hiss etdim. Tez ikiəlli ipdən yapışdım
ki, boğulmayım. Sonrasını da bilmədim. Ancaq gözümü
açanda bir kişini yanımda gördüm. Durub oturanda boğazıma
keçən ip yanımda idi. Mıkırtıç gülümsəyə-gülümsəyə Cəmil
kişiyə işarə etdi ki, arxasını sən danış. Cəmil kişi də
əyləşənlərə nəzər salıb gördü ki, camaat sakit dayanıb, onun
danışmasını gözləyir.
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- Hə, mən də ipi, baltanı götürüb meşəyə, bir at yükü quru
odunlardan evə odun gətirməyə gedirdim. Məndən xeyli
qabaqda bir kişi eşşəyin üstündə oturub, çay tərəfdən yavaşyavaş yolla irəliləyirdi. Sağ tərəfdən maşınlar gəlib-gedirdi.
Mənim sağ tərəfimdən keçib, bu kişinin yanından ötən bir
maşın bərkdən siqnal verdi. Siqnaldan ürkən eşşək bu kişini
çay tərəfə tulladı. O da yumalanıb çaya düşdü. Gedib-gələn
maşınlardan başqa heç nə yox idi. Mən cəld kəndirin bir
ucunu əlimdə saxlayıb, digər ucunu sel aparan bu kişinin
boğazına kəmənd atdım. Kəndir onun boğazına keçən kimi,
kəndiri dartıb onu çaydan çıxardım. O gündən, bu günə kimi
dost olmuşuq.
Məclisdə oturanlardan biri Mıkırtıça sual verdi:
- Kirvə, adın nədir?
Mıkırtıç cavab verdi ki, onun adı Mıkırtıçdır. Amma onu
tanıyanlar ona qısaca Mkır deyirlər. Bu vaxt tamada ayağa
durub dedi:
- Cəmil kişi bəyin atası, Bəyim nənə bəyimizin anası, Kərim
kişi xanımımızın atası, Gülyaz ana xanımımızın anası, bura
yanıma gəlin. Çağırılanlar tamadanın göstərdiyi yerdə ayaq
üstə dayanıb, tamadanın nə deyəcəyini gözlədilər. Tamada
onlar üçün «Qudalar» oyun havasını çaldırıb, onları oynatdı.
Qohum-qardaş da onlara qoşulub, oynamağa başladılar.
Beləliklə, toy başlandı. Qonaqlara yemək paylamaq üçün
«qazanaçdı» da oldu. Dadlı-ləziz yeməklər süfrəyə düzüldü.
Yeməklərin yanına nə lazımdısa, qoyuldu. Qonaqlar həm
yeyir, həm də oynayıb-şadlanırdılar.
Səhərə qədər toya gələnlər əylənib şadlandılar. Toyun ikinci
günü təxminən saat 1 radələrində qırmızı lent bağlanmış
maşınlara adamlar minib, gəlini gətirməyə getdilər.
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Musqiçilərin müşayiəti altında gəlini gətirib, Cəmil kişinin
evinə qoydular. Qız-gəlinlər təzə gəlinin başına toplaşıb,
xeyir-dua verərək deyib-gülürdülər.
Mağarda cavanlar oynayaraq, öz məharətlərini göstərirdilər.
Elə bildik ki, əzab-əziyyətimiz arxada qaldı. Daha əzabəziyyətlə heç vaxt üzləşməyəcəyik. Daha nə biləydik ki, kinli
düşmənlə mübarizəmiz hələ qabaqdadır. Hamının yaxşı
tanıdığı, öz lətifələri ilə camaatı güldürüb şadlandıran Zəhra
xalanın həyəcanlı səsi yeyib-içən, deyib-gülən, şadlanan,
oynayıb məclisi əyləndirən cavanların diqqətini cəlb etdi.
- Ay camaat, silahlı ermənilər kəndə doldu. Kim qabaqlarına
çıxırsa, öldürürlər. Tez olun, başımıza bir çarə qılaq.
Bu sözləri eşidən mağardakılar, bayırdakılar əllərinə keçəni –
yaba, dəhrə, bel, oraq alaraq ermənilərin qabağına çıxdılar.
Cəmil kişi oğlu Şahinə dedi:
- Oğlum, gəlini təndirə sal, təndirin üstünü də zir-zibillə,
dəmir-dümürlə ört. Gəlinə tapşır, səsini çıxarmasın. Özün də
pəyəyə gir, qaranlıq küncdə dur, çölə çıxma. Görək bu
əclafların qabağını necə alırıq.
Bu vaxt erməni Mıkırtıç Cəmil kişiyə yaxınlaşıb astadan dedi:
- Başına dönüm, Ay Cəmil, məni bağışla, Cəmil, mən gedim.
Onlar məni burda görsələr, hər tikəmi qulabım boyda
edəcəklər. Allah kömək olsun.
Bu sözləri deyəndən sonra o, həyətdəki ağacların arası ilə
arxaya baxa-baxa gözdən itdi. Şahin atasına dedi:
- Yox, ata, mən uşaq deyiləm ki, məni gizlədirsən. Mən indi
onların otun-suyun verəcəyəm ki, sakitləşsinlər.
- Oğul, mən onları sülh yolu ilə yola salacağam. Sən hələlik
özünü onlara tanıtma. Vaxt olar ki, mənim indi dediyim bu
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sözlər sənin köməyinə çatar. Get pəyədə otur, mən də onları
birtəhər yola salım.
Şahin qəzəblənsə də, atasının «sülh yolu ilə» sözlərinə görə
razılaşdı. Mələyi təndirə salıb, üstünü örtdü. Özü də qaranlıq
pəyənin bir tərəfinə söykənib, durdu. Əllərində ucları
karandaşın ucu kimi iti yonulmuş armatur çubuqlar, balta,
qoşalülə, xəncər, iki avtomat silahla silahlanmış on beşə qədər
erməni cavanları Cəmil kişinin həyətinə girdilər. Onların
qabağına əliyalın çıxan Cəmil kişi soruşdu:
- Sizə nə lazımdır? Deyin, imkanımız olsa, sizin dediyinizi
yerinə yetirəcəyik.
Ermənilərin başçısı dedi:
- Biz istəyirik ki, siz bu kəndi tərk edəsiniz. Burada
yaşamağınız daha bəsdir.
Cəmil kişi heyrətlə erməni dığasının başçısının dediklərindən
təsirlənib, dedi:
- Axı, bura bizim vətənimizdir. Buranı necə tərk edək?!
Başçı əlindəki qoşalülə tüfəngi Cəmil kişiyə göstərib dedi:
- Getməsəniz, bu tüfənglə sizi güllələyib, itlərə atacağıq.
Sonra sözünə davam edib, dedi:
- Uzağı bir həftəyə qədər burdan köçün. Bu sözdən sonra
onlar həyətdən çıxıb, getdilər. Cəmil kişi oğlu Şahinə dedi:
- Oğlum, bunlardan qorxmaq lazım deyil. Biz özümüzü bu
əclaflardan qorumaq üçün bir iş görməliyik. Sən gəlini götür,
get Ağdam şəhərindəki bibingilə. Gəlinə arada baş çəkərsən.
Şahin Mələyi Ağdamda yaşayan bibisigilə apardı. Qayıdıb
gələndən sonra atası Cəmil kişi Şahinə dedi:
- Kənd cavanlarının dəliqanllılarından 10-15 nəfər başına
topla, onlar gələndə cavablarını verək.
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Düz bir həftədən sonra erməni dığaları kəndə girib, kənddən
getmədiklərinə görə camaatı döyüb, şikəst edirdilər. Kim
müqavimət göstərirdisə, yerindəcə güllələyib, qətlə
yetirirdilər. Bu hadisəni eşidən Şahin başına topladığı
dəliqanlı cavanlarla qəfildən onların başının üstünü aldı.
Onların hamısını tərksilah edib, özlərini də möhkəm
əzişdirdikdən sonra buraxdı. Bu dava-dalaş bir müddət ara
verdi.
Günortadan keçmişdi. Cəmil kişi əlində bel, yer şumlayırdı.
Birdən darvaza qapısı döyülmədən açıldı. Əllərində ucları
yonulmuş armatur çubuqlar, balta, oraq, qoşalülə tüfəng,
avtomatla silahlanmış erməni dığaları həyətə girdilər. Həyətə
girən kimi mal-qara üçün toplanmış ot tayasını odladılar. Bu
vəziyyəti görən Cəmil kişi əlindəki bellə od tayasını odlayanı
vurub, yerə sərdi. Erməni dığaları Cəmil kişinin üstünə
tökülüşüb, əllərindəki armatur çubuqlarla onu dəlmə-deşik
etdilər. Özünü irəli atıb, həyat yoldaşı Cəmili erməni
dığalarının əlindən almaq istəyən Bəyim xalanı onlardan biri
əlindəki qoşalülə tüfəngin arxası ilə vurub yerə sərdi. Bu
vəziyyəti eşidib-bilən qonşular əllərinə keçənlə ermənilərin
üstünə düşüb, iki nəfəri vurub öldurdulər. Erməni dığaları
ölən yoldaşlarını görəndə qorxularından başları-bədənləri qan
içində qaçıb, canlarını qurtardılar.
Səhəri özünü kəndə yetirən Şahin bu vəziyyəti görüb, çox
təəssüfləndi. Atasının yaralarını sağaltmaq üçün Ağdama
apardı. Aradan ay yarım vaxt keçdikdən sonra Cəmil kişinin
yaraları sağalmış halda evə qayıtdı. Cəmil kişinin həyətində
iki nəfər erməni öldürüldüyünə görə ermənilər yenidən onun
həyətinə girdilər. Onlar Cəmili və onun oğlu Şahini öldürmək
fikri ilə yenidən bu həyətə girdilr. Cəmil kişini dövrəyə alanda
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qonşular da köməyə gəldilər. Cəmil kişini yenidən dəlmədeşik edib, əzabla öldürmək istəyəndə, qoca bir erməni Cəmil
kişini döyüb, deşik-deşik edən ermənilərə çatıb, onları
danlamağa başladı:
- Siz neyləyirsiniz, bu kişi mənim dostumdur. Əl çəkin ondan!
Cavanlardan ikisi qoca erməninin səsini eşidib, kənara
çəkildilər. Onlardan biri qoca erməniyə dedi:
- Necə olur ki, arxada bizi öyrədirsiniz ki, türklər bizim
düşmənimizdir. Türklərlə qarşılaşanda onlara deyirsiniz ki,
türklər bizim dostumuzdur. Bunu necə baş düşək?
Qoca erməni onlara fikir verməyib, yaralanmış Cəmil kişini
yerdən qaldıran azərilərə kömək etməyə başladı. Cəmil kişinin
başına toplaşan azərilərə dedi:
- Bzim bu cavanlar və biz qocalar sizinlə çoxdan bəri
qonşuluqda yaşayırıq. Uzun müddətdir ki, bir-birimizlə
tanışıq. Artıq dost olmuşuq, kirvə olmuşuq. Bu cavanları da
ha başa salırıq ki, bu türklər bizim dostumuzdur, keçmişdə nə
olub-olub. İndi ocağı eşələyib, tüstülətmək lazım deyil. Nə
qədər desək də, bizim bu dəliqanlılar bizi eşitmirlər. İndi sizə
bir söz deyim: pis başa düşməyin, mən bu cavanların gizli
söhbətlərini eşitmişəm. Onlar sizin burada qalıb, yaşamağınıza
imkan verməyəcəklər. Yaxşı olar ki, yavaş-yavaş buradan
uzaqlaşasınız. Yoxsa onlar hamınızı qıracaqlar.
Bu sözləri eşidənlər az qaldılar ki, qoca ermənini öldürsünlər.
Qoca erməni dediyi sözlərdən hiddətlənən azərilərin onu
əzişdirəcəklərini hiss etdi. Əlindəki əyri əsanı yerə döyə-döyə
oradan uzaqlaşdı. Azərilərin biri dedi:
- Görürsən, bu alçağı, arxada dığalar öyrədib salırlar canımıza.
Üzdə isə açıqca doğma torpağımızdan köçüb getməyimizi
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tələb edirlər. Yalandan da özlərini bizə dost kimi göstərirlər.
Qocalardan biri hirsli halda əllərini havada oynadıb, dedi:
- Bunu belə qoymaq olmaz, yuxarıya şikayət etməliyik ki,
bunların ipini yığsınlar. Yoxsa getdikcə bunun axırı pis
olacaq.
Otuza qədər kənd sakini pasportlarının nömrəsi, imzaları ilə
hökumət başçısına ermənilərin onları öz ata-baba yurdlarından
qovub çıxarmaq istədiklərini yazıb, poçt vasitəsilə
göndərdilər. Aradan beş ay keçməsinə baxmayaraq, şikayət
ərizəsinin cavabı gəlmədi. Bu vəziyyəti görən kənd ziyalıları
özlərinin iştirakı ilə qırxa qədər adamın imzası ilə yenidən
ermənilərdən şikayət ərizəsi yazıb, bir nəfərlə Bakıya – dövlət
başçısına göndərdilər.
Başı stol davasına qarışan başçı «tədbir görərik» deyərək,
məktubu aparan ziyalını arxayın edib, yola saldı.
Ermənilər imkan düşdükcə azəriləri qətlə yetirir, kəndlərə
girib, çıxıb getmələrini tələb edirdilər. Azərilər isə gözü yolda,
qulaqları səsdə hökumət başçısının qərarını gözləyirdilər.
Cavab isə gəlmirdi ki, gəlmirdi.
…İstilər getdikcə şiddətlənirdi. Xocavənd rayonunun Muğanlı
kəndindən 5 nəfər gənc oğlan dağ döşündəki meşənin içində
«damcı» bulaq deyilən bulağın üstündə ocaq qalayıb
gətirdikləri toğlunu (cavan erkək qoyun) kəsib bişirərək
süfrəyə düzmüşdülər. Cavanlar yeyib-içir, gülə-gülə söhbət
edirdilər. Kimisi payızda nə əkəcək, kimisi nə qədər mal-qara
saxlayacaq, kimisi də payızda evlənib ailə quracağı barədə
şirin-şirin söhbət edirdilər. Bu vaxt iki minik maşını onların
yaxınlığında dayandı. Maşınlardan 8 nəfər erməni dığası
düşdü. Onların əllərində lüləsi kəsilmiş qoşalülə tüfənglər və
ucları iti yonulmuş armatur çubuqları var idi. Azəri cavanlar
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erməni dığalarını yemək üçün süfrəyə dəvət etdilər. Erməni
dığaları onlara cavab verməyib, əllərindəki tüfəngləri sazlayıb,
süfrə başında oturub çörək yeyən azəriləri dövrəyə aldılar.
Onlardan biri, nisbətən yaşlısı əlindəki tüfəngi çörək yeyən
cavanlardan birinin başına dirəyib dedi:
- Burada nə gəzirsiniz? Sizi bura kim buraxıb?
Cavanlar ayağa durmaq istəyəndə atılan güllə onlardan birini
o dünyalıq etdi. Bunu görən azəri cavanları erməni dığalarının
üstünə atıldılar. Dörd erməni ilə dörd azəri cavanı
süpürləşəndə, dörd erməni də geridə dayanıb, əllərindəki
tüfəngləri arxadan azərilərin başına dirəyib tətiyi çəkdilər və
dörd azərini qətlə yetirdilər. Diri qalan bir nəfər azərini isə
əllərindəki ucları itilənmiş armaturla dəlmə-deşik edərək,
qətlə yetirdilər.
Səkkiz nəfər erməni dığası beş nəfər azərbaycanlı oğlanını
yemək süfrəsi üstə qətlə yetirib, gəldikləri kimi də maşınlara
doluşub, aradan çıxdılar.
Livan vətəndaşı, milliyyətcə erməni olan Apo Melkomiyan
Livanda hazırlanmış terror təşkilatının ən fəal üzvlərindən biri
idi. A.Melkomiyan bacarıqlı bir terrorçu olduğuna görə
komandanlığı tərəfindən bir neçə dəfə mükafatlanmışdı. Onu
bacarıqlı bir terrorçu olduğuna görə komandanlıq tərəfindən
Fransada xüsusi tapşırığı yerinə yetirmək üçün Fransaya
göndərdilər. Fransa xüsusi kəşfiyyat idarəsinin agentləri
tərəfindən A.Melkomiyan xüsusi tapşırığı yerinə yetirmək
istərkən həbs edilir. Terrorçu təşkilatların təzyiqi nəticəsində
o, Fransa həbsxanasından azad olunur. Fransa hökumətinin
tələbi ilə ölkədən qovulur. Melkomiyan Fransadan
Ermənistana gəlir. Bu, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etdiyi o vaxta təsadüf edir. Belə bir məşhur terrorçunun
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Ermənistana gəlişi ermənilər üçün göydəndüşmə olur.
Ermənilər Azərbaycan torpaqlarının zəbt olunmasında fəal
iştirakı Melkomiyanı batalyon komandiri vəzifəsinə təyin
etdilər. O, Xocavənd istiqamətində hərəkət edir, 1992-ci il 2
aprel tarixdə Xocavənd rayonunun azərbaycanlılar yaşayan ən
böyük kəndlərindən biri olan Qaradağlı kəndini gecə ikən
mühasirəyə aldı. Bu vaxt silahsız kənd camaatı şirin yuxuda
idi. Pəncərədən gözünə düşən işıq şüası Azərbaycanın hərbi
kəşfiyyatçısı Hüseynov Şahin Cəmil oğlunu yuxudan oyatdı.
Şahin kəndin alova büründüyünü gördü. O, kənd evlərinə
cumub, camaatı oyadır. Ermənilərə qarşı bir həftə qabaq
topladığı dəstəni əvvəlcədən şərtləşdikləri yerə toplayıb,
onlara Ağdam şəhərindən bir-iki kilometr şərq tərəfə – Laçın,
Şuşa, Xankəndi yolunun kənarındakı iki uzun təpənin
altındakı silah anbarından aldığı silahları payladı. Şahin kənd
camaatından topladığı dəstə üzvlərinin xeyli hissəsini kəndin
ətrafına keşik çəkməyə göndərdi. Kəndin ətrafına göndərdiyi
kəşfiyyat xəbər gətirdi ki, ermənilər kəndi mühasirəyə alıblar.
Şahin dostu Əkrəmə və bir həftə qabaq ona köməyə gəlmiş
xalası oğlu Yunisə dedi:
- Biz Ağdama tərəf yol açıb, kənddəki adamları kənddən
çıxarmalıyıq. Kənddən çıxara bildiyimiz adamları Ağdama
aparmalıyıq. İndi mən atıma minib qəflətən düşmənin
arasından adlayıb, Ağdama kömək gətirməyə gedirəm. Mən
oradakı könüllülərdən bir dəstə ilə ermənilərə arxadan hücum
edəcəyəm. İndidən beş nəfər ayırın, camaata xəbər versinlər
ki, Ağdama tərəf getmək üçün hazırlaşsınlar. Kəndi dövrəyə
alın, qoymayın kəndə bir erməni girsin.
Şahin Əkrəmə tərəf çevrilib, dedi:
- Kəndi yandıran erməniləri neylədin?
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Əkrəm hövsələsiz halda cavab verdi:
- Qırdığımızı qırdıq, qıra bilmədiklərimiz qaçdılar. Kəndi
onlardan özümüz müdafiə edəcəyik. Lap yaxşı, mən getdim
Ağdama. Hələlik, dostlar.
Şahin atının yüyənindən tutub, kəndin kənarına apardı.
Düşmən mövqeyinə az qalmış ata minib, Ağdama tərəf
dördnala çapdı. Bir az keçmiş Şahinin ardınca bir neçə güllə
atıldı. Şahin Ağdama – hərbi qərargaha qəlib, vəziyyəti
danışıb kömək istədi. Rəis harasa zəng vurdu, nəsə dedi, sonra
telefonun dəstəyini yerinə qoyub, Şahinə dedi:
- Oğlum, sənə 20 nəfər könüllü verə bilərəm. Artıq adamım
yoxdur.
Şahin razılaşıb dedi:
- Onlar nə vaxt burada olacaqlar?
- Yarım saata kimi burada olacaqlar. Sənə çox adam verə
bilərdim. Ancaq biz də bu alçaqlarla döyüşürük. Bizim dağlıq
hissələrimizi işğal etmək istəyirlər. Buna yol verməmək üçün
gecə-gündüz bizim könüllülər keşik çəkirlər.
Yarım saatdan sonra 20 nəfər könüllü və Şahin Qaradağlı
kəndinə qayıtdı, özləri ilə gətirdikləri hərbi sursatı düşmən
mövqeyindən bir az aralı boşaltdılar. Şahin köməyə gətirdiyi
könüllülərə dedi:
- Mən gedib düşmən mövqeyini yoxlayıb qayıdıram. Məni
gözləyin.
Şahin düşmən mövqeyinə tərəf sürünməyə başladı. Xeyli
keçmiş Şahin qayıtdı. İyirmi döyüşçünü müəyyən məsafədə
düşmənin arxasında yerləşdirdi. Müəyyən tapşırıqlar verdi.
Özü isə düşmən içindən adlayıb, kəndə girmək üçün düşmənə
tərəf süründü. Yatmış ermənilərin yanından keçəndə onlardan
birini boğazlayıb, özü ilə kəndə keçirdi. Yoldaşları onu
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dövrəyə aldılar. Şahin özü ilə gətirdiyi erməni döyüşçüsündən
neçə nəfər döyüşçü olduqlarını, ən çox kəndin hansı tərəfində
çox olduqlarını, başçılarının kim olduğunu soruşdu. Erməni
döyüşçüsü əvvəlcə deməkdən imtina etdi. Şahinin işlətdiyi
fəndlərdən sonra əsirin dili açıldı. Şahin, kəndin
qorunmasında dayanan könüllülər öz yerində qalmaqla, yerdə
qalan könüllülər camaatı Ağdam tərəfə keçirmək üçün
hazırlaşdılar. Şahin döyüşçülərinə dedi:
- Biz hamımız könüllülərik. Borcumuz bu kənd camaatını sağsalamat düşmən mühasirəsindən çıxarıb, Ağdama aparmaqdır.
Mühasirəni yarmaqda kim qorxaqlıq edəcəksə və yaxud
indiən düşməndən qorxursa, desin. Qorxaq adam öz
qorxaqlığını etiraf edirsə, biz ona güldən ağır bir söz
deməyəcəyik. Əgər döyüş vaxtı qorxaqlıq etsə, o, yerin altında
da olsa, onu tapıb tikəsini qulağı boyda edəcəyəm.
Şahin sözünü bitirib qarşısında sıralanmış qırxa qədər kənd
cavanlarına dedi:
- Kim düşməndən qorxub vuruşmaq istəmirsə, buyurub
sıranın qarşısına çıxa bilər.
Heç kimdən səs çıxmadığını görən Şahin dedi:
- Bir-birimizdən beş metr aralı olmaqla, düşmən tərəfə
sürünərək qarşımıza çıxan düşməni səs çıxarmadan fin bıçağı
ilə məhv edirik.
Əgər mümkün olmasa, silaha əl atıb qarşımızdakı düşməni
məhv edərək, təxminən yüz metr enində yol açıb, kənd
camaatını o tərəfə keçiririk, sualı olan var? Sual verən olmadı.
Dəstə üzvləri bir ağızdan dedilər:
- Şahin, biz səninləyik. Sən necə əmr versən, biz hazırıq.
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Şahinin göstərişinə əsasən, düşmənə tərəf süründülər.
Düşməni zərərsizləşdirib, kənd camaatını Ağdam tərəfə
keçirməyə başladılar.
Səhərə az qalırdı. Kənd camaatının qabaq hissəsi piyada
mühasirədən çıxıb xeyli uzaqlaşmışdılar ki, düşmən duyuq
düşdü. Atışma başladı. 20 nəfər Ağdam könüllüsü arxadan,
qırx nəfər Qaradağlı kəndindən olan cavan qarşıdan erməniləri
tutduqları mövqelərindən xeyli uzaqlaşdırdılar. Şahin əmr etdi
ki, geridə qalan adamları kənddə olan iki yük maşınına
doldurüb, iti sürətlə Ağdama doğru sürsünlər. Qızğın döyüş
altında adamların çoxu kənddən çıxarıla bildi. Bu döyüşdə
Şahinin dəstəsindən və Apo Melkomiyanın batalyonundan
xeyli itgi oldu. Melkomiyan öz döyüşçülərinə demişdi:
- Bu kəndin bir nəfəri də sağ çıxmamalıdır. Bu kəndi adamları
ilə birlikdə yandırıb, kül edəcəyəm.
Şahinin fədakarlığına baxmayaraq, kənddən 98 nəfər adamı
çıxarmaq mümkün olmadı. Bu ona görə mümkün olmadı ki,
Şahinin qırılan döyüşçülərinin yerini əvəz edəcək döyüşçü
yox idi. Melkomiyanın qırılan döyüşçülərinin yerinə ikiqat
döyüşçü cəlb olunurdu. Əlavə iki tank da döyüşə düşmən
tərəfdən cəlb olunmuşdu. Tankların ardınca gələn düşmən
döyüşçüləri mühasirədən çıxan adamların arasına girib,
silahsız adamların mühasirədən çıxmasına imkan vermirdilər.
Şahinin dəstəsi tanklardan birini vurub, sıradan çıxardı. Bu
vaxt düşmənin «qrad» qurğusu işə düşdü, mühasirədən çıxıb
canlarını qurtarmağa çalışan adamların ardınca qrad yağışı
yağmağa başladı. Dinc əhalidən və döyüşçülərdən xeyli adam
məhv edildi. Şahin nə qədər fənd işlətsə də, kənddə qalan dinc
sakinləri çıxara bilmədi. Bu döyüşdə az qalmışdı ki, Şahin və
sağ qalan döyüşçülər əsir düşsünlər.
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Gecə döyüşünün səhəri gün hava soyuq idi. Hər tərəfdə
sakitlik hökm sürürdü. Bu sakitliyi şimaldan əsən soyuq külək
pozurdu. Bahar ayı olmasına baxmayaraq, qışın soyuq havası
hələ də davam edirdi. Ermənilər gecəki döyüşdə qırılmış
döyüşçülərinin cəsədlərini maşınlara yükləyib, harasa
apardılar. Günəş səmanın ənginliyinə doğru xeyli qalxmışdı.
Ermənilər kəndin mühasirəsini daraldaraq, yanıb külə
dönmüş, yalnız hisli divarları qalmış kəndə girdilər.
Silahsız, ac, susuz, əksəriyyətinin əynində isti paltarı olmayan,
düşmən təhlükəsindən xilas olmaq üçün quru divarları qalmış
hisli evlərin divarlarına qısılaraq, düşmənin onları nə vaxt
tapacağını qorxu içində gözləyən adamlar vurnuxurdular.
Düşmən əsgərləri öz dillərində hay-küy qaldırıb, yırtıcı
heyvan kimi xaraba kəndin yanmış evləri arasında dolaşaraq
mühasirədən çıxıb canlarını bu yırtıcılardan qurtara bilməyən
kənd adamlarını axtarırdılar. Axşama kimi ermənilər yanmış
evlərdə gizlənən adamları tapıb toplayaraq, kəndin külə
dönmüş meydançasına yığdılar. Soyuq şimal küləyinin
təsirindən uşaqlar, qadınlar, kişilərin bəziləri üşüyürdü. Gecə
düşmən qorxusundan yuxudan hövlnak oyanaraq qalxan bu
adamlar əyinlərinə paltarlarını geyinmədən, yanan evlərin
arasında ora-bura qaçışaraq, özlərinə etibarlı sığınacaq
axtarırdılar. Bu adamların axtarıb tapdıqları etibarlı yer, qapıpəncərələri yanmış, quru divarları yanmış evlərin külək
tutmayan hisli divarlarının dibi idi. Ermənilər bu adamları elə
bu hisli divarların dibindən döyə-döyə sürüyüb, kənd
meydançasına toplamışdılar. Bu silahsız, çılpaq, ac-susuz olan
adamları sıraya düzmüşdülər. Onların qarşısında çox da uzun
olmayan cəllad baxışlı bir adam dayanmışdı. O, əli ilə ona
tabe olan kapitana əmr etdi:
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- Bu əsirləri say gör, neçə nəfərdir?
Kapitan sağ əlini qulağının bərabərinə qaldırıb, dedi:
- Oldu, cənab Melkomiyan.
Kapitan köməkçiləri ilə bərabər, sıralanmış qadınlı, kişili,
uşaqlı əsirləri saydılar. Kapitan gəlib Melkomiyana məlumat
verdi ki, kişili-qadınlı, uşaqlı doxsan səkkiz nəfərdir. Apo
sıralanmış, soyuqdan, aclıqdan bozarmış azərbaycanlı əsirlərə
nifrətlə baxıb, kapitana tərəf çevrilib dedi:
- Kəndin kənarında bir silos quyusu var: ekskavator gətirt, o
quyunun içini dairəvi şəkildə qazdır. Dərinliyi üç metr olsun,
eni 25 olsun.
Kapitan Aponun tapşırığını yerinə yetirməyə getdi.
Şahinin rəhbərliyi altında Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kəndi sakinlərinin çox hissəsi erməni mühasirəsindən çıxdı,
çıxarılan sakinlər Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinə təhvil
verildi. Ata-anasını, həyat yoldaşını Ağdamda yaşayan
bibisigildə qoyub, cəbhə bölgəsinə qayıtdı.
Günortadan sonra kapitan gəlib Aponun qarşısında dayandı.
Onun göstərişini yerinə yetirdiyi barədə məlumat verdi. Apo
az seziləcək tərzdə gülümsədi. Apo qarşısındakı adamı qətlə
yetirəcəyi təqdirdə belə gülümsəyərdi. Artıq o, neçə illər idi
ki, bu adətinə riayət edirdi. Günəş öz qızıl şəfəqlərini ardınca
sürüyüb, qayalıqlı dağın arxasına aparırdı. Qaranlıq onu
izlədiyindən günəşin qızıl şəfəqlərinin yerini tuturdu. Buludlu
hava qaranlığı daha da qaranlıqlaşdırırdı. Əyinlərindəki
paltarlar nazik olanlar, ağac hissələri yanıb külə dönmüş
evlərin hisli divarlarına qısılaraq, bir-birini qızdırmaq üçün bir
yerə cəm olmuşdular. Aprel ayı olsa da, hələ hava ağacların
bar verməsini ləngidirdi. Körpə uşaqlar analarının qucağına
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qısılaraq, Şimal tərəfdəki başı qarlı dağların soyuğunu gətirən
küləkdən qorunurdular.
Axşam yeməyə bir şey verilmədi. Uşaqların «ana, çörək ver,
acından ölürəm» deyərək, ağlaması insan qatili olan Aponun
ürəyini az da olsa kövrəltmədi. Analar acından ağlayan
uşaqlarının başını sinələrinə sıxaraq, gözlərindən süzülüb
gələn acı göz yaşlarını əllərinin arxası ilə silsələr də, bu göz
yaşları dayanmırdı. Sinələrinə basdıqları uşaqlarına soyuq
dəyməsin deyə, analar əllərini uşaqlarının kürəklərinə sipər
çəkmişdilər. Acından ağlayan uşaqların bəziləri analarının
sinəsinə qısılaraq, analarının isti nəfəsini uda-uda şirin yuxuya
getmişdilər. Bəziləri hələ də acından ağlayırdı. Anaların da
bəziləri qorxunun və soyuğun təsirindən iki gün
yatmadıqlarından, qucaqlarındakı körpələrinin ilıq nəfəsi
sinələrinə dəydikcə, şirin yuxuya gedirdilər. Kişilərin
əksəriyyəti sabahkı müdhiş cəzanın necə olacağı barədə birbiri ilə dərdləşirdilər. Bəziləri keşikçiləri öldürüb, aradan
çıxmaq barədə fikrini irəli sürürdü. Bu sözə qulaq asanlar isə
deyirdilər: «Necə qaçaq? Gözətçilərdən əlavə, bizi mühasirəyə
alıblar. Əgər birimiz qaçsaq, hamımızı qıracaqlar». O biri isə
deyirdi: «Ə, onsuz da əzabla ölməkdənsə, qoy güllə ilə ölək.
Bu ölüm lap yaxşıdır. Görmədin, dünən axşam Apo nə dedi?
Dedi ki, hamınızı odda yandıracağam. Güllə ilə ölmək hara,
odda yanmaq hara? Qaçaq, bəxtimiz gətirsə, yaralansaq da,
sağ qalarıq».
Bu vaxt cavan bir oğlan toplaşıb dərdləşənlərin yanına gəlib
oturaraq dedi:
- Mən yarım saatdan sonra qaçacağam. Kim mənimlə gəlmək
istəyirsə, gəlsin, qaçaq.
Bu vaxt cavan bir oğlan da ona qoşulub, dedi:
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- Yaxşı, mən də səninlə gedirəm. Allaha pənah, ya ölərəm, ya
qalaram. İçimizdən heç olmasa bir nəfər bizimkilərə xəbər
verməlidir ki, sabah ermənilər Qaradağlı kəndinin uşaqlıböyüklü 98 nəfər sakinini yandıracaqlar. Bəlkə bizi buradan
qurtaracaqlar?
Cavan oğlan yanındakına dedi:
- Yaxşı, Şirin, bəs keşikçilərdən necə qurtulacağıq?
Şirin əlini onun çiyninə qoyub, dedi:
- Hər ikimiz keşikçilərə tərəf sürünərək qəflətən onların üstə
atılıb, silahlarını əllərindən alarıq.
Cavan oğlan dedi:
- Bəlkə gücümüz çatmadı, onda nə edecəyik?
Şirin dedi:
- Əlimizə daş alarıq, duyuq düşsələr, tez özümüzü gözətçiyə
çatdırıb, zərərsizləşdirərik. Avtomatını götürüb gedərik.
Duyuq düşsələr, özümüzü qoruya-qoruya burdan uzaqlaşarıq.
Onların yanında köhnə adyala bürünmüş bir qoca dilləndi:
- Ay mənim balalarım, mən və bu qocalar azdan-çoxdan
dünya görmüşük. Amma siz hələ dünya tamından
dadmamısınız. Birtəhər eləyin, burdan qaçın. Xəbər verin ki,
bizi qurtarsınlar. Qurtara bilməsələr də, onda bilsinlər ki,
erməni terrorçusu Apo Melkomiyan hamımızı silos
quyusunda diri-diri yandırıb, külə döndərdi. Bəlkə Şahin
bizim heyfimizi ondan aldı.
Qoca sözünü qurtarıb, dedi:
- Balalarım, tez olun, aradan çıxın.
Şirin cavanlara yenidən üz tutub, dedi:
- Biz ikimiz burdan gedirik, yaxşı olardı ki, siz də bizimlə
gedəsiniz. Gedib Ağdamdakı könüllülərə qoşulub, burdakı
adamları ermənilərin əlindən alardıq.
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Onlardan səs çıxmadı. Ona görə səs çıxmadı ki, onlar
qorxurdular, əgər qaçsalar, ermənilər onları tutarlar, onda Apo
onlara daha ağır cəza verər. Onlar ümid edirdilər ki,
ermənilərə güllə atmadıqlarına görə, bəlkə Apo onları
bağışladı. Bizi tam azad etməsə də, bizimkilər tərəfindən əsir
götürülən erməni əsirləri ilə bəlkə dəyişdirilərik. Onlar erməni
xasiyyətini yaxşı bilmədiklərindən öz fikirlərində qalaraq
özləri də bilmədən ölümün pəncəsinə doğru irəliləyirdilər.
Onlardan səs çıxmadığını görən Şirin yanındakı oğlanla
gözətçilərə tərəf süründülər. Silaha söykənərək yatan
gözətçini Şirinin yanındakı oğlan qəflətən boğazladı.
Gözətçini boğub, yerə uzatdı. Qətlə yetirdikləri gözətçinin
silahını və üstündəki iki qumbaranı götürüb, mühasirəni
yarmaq üçün qarovul çəkən əsgərlərə tərəf süründülər.
Mühasirədə dayanan əsgərlərdən yatanlarının yaxınlığından
sürünərək keçdilər. Düşməndən xeyli aralanandan sonra ayağa
durub, Ağdama tərəf irəliləyərkən arxadan atılan güllələrdən
biri Şirinin yanındakı oğlana dəydi. Oğlan yerə yıxıldı. Gecə
vaxtı atılan bu güllə təsadüfi olaraq, sərrast hədəfə dəymişdi.
Şirin istədi ki, oğlanı dalına alıb aparsın. Ölüb-ölmədiyini
yoxlamaq üçün Şirin əyilib qulağını oğlanın ağzına
yaxınlaşdırdı. Nəfəs yox idi. Arxadan ermənilərin səs-küyü
gəlirdi. Ermənilər qaçanları tutmaq üçün onların ardınca
gəlirdilər. Əllərindəki gecə fənərlərini sağa-sola, irəliyə salıb
irəliləyirdilər. 23
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Ermənilərin onun ardınca gəlməsi Şirini vadar etdi ki, oğlanın
cəsədini gizlətsin ki, onların əlinə keçməsin. Arxadan
ermənilərin gəlişi ona imkan vermədi ki, oğlanın cəsədini
gizlədə bilsin. Dalına almaq istədi, çox ağır olduğundan apara
bilmədi. Şirin ermənilərin yaxınlaşdığını görüb, öz-özünə
dedi:
- Tez aradan çıxım, bəlkə əsirlərə köməyim dəydi.
Şirin gecənin qaranlığında təxminən 4 radələrdə var gücü ilə
Ağdama tərəf qaçırdı. Şirinin ardınca gələn ermənilər onu
görməsələr də, hansı tərəfə qaçdığını yəqinləşdirib, ardınca
güllə yağdırırdılar. Şirin ermənilərdən xeyli aralanmışdı ki,
ayağı bir çuxura düşdü. O, üzü üstə torpağın üstə sərildi.
Ayağı topuqdan bərk ağrıdı. Şirin nə qədər çalışsa da, ayağa
dura bilmədi. Getdikcə topuğundakı ağrı şiddətlənirdi. Bir
tərəfdən qorxu hissi, o biri tərəfdən əsirlərin xilası üçün hərbi
qərargaha xəbər vermək lazım olduğu halda, belə vəziyyətə
düşməsi Şirini narahat edirdi. Əlavə iki gün ayaq üstə qalması,
aclıq-susuzluq onu tamam əldən salmışdı. Şirin çalışırdı ki,
heç olmasa sürünə-sürünə düşmən mövqeyindən uzaqlaşsın.
…Şirini fikir götürmüşdü ki, ola bilsin səhər açılanda onu
tapıb, əsirlərin yanına gətirsinlər. Onda onun vəziyyəti necə
olacaq? Şirin xeyli çalışıb, ayağını çuxurdan çıxara bildi.
Yandırıcı ağrı olsa da, əsirləri xilas etmək üçün çalışırdı ki,
bütün gücünü toplayıb, irəli sürünərək özünü qərargaha
çatdırsın. Şirin ayağının ağrısını unutmağa çalışaraq, irəli
sürünürdü. O, bir az sürünüb üzü üstə torpağa sərildi. Bir az
keçmiş yenidən irəliləməyə başladı. O, sol ayağını
tənzimləməyə çalışsa da, istədiyinə nail ola bilmədi. Şiddətli
yandırıcı ağrı imkan vermədi. Buna baxmayaraq, yaşamaq və
yaşatmaq eşqi şiddətli ağrıya üstün gəldi. O, hansı kitabdasa
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

224

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

oxumuşdu ki, insan öz məqsədinə çatmaq üçün bütün
çətinliklərə qalib gəlməlidir. İndi Şirin bu kəlamı beyninə
həkk edərək iməkləyib məsafəni bir az da olsa yaxınlaşdırırdı.
Şirin yorulub dayandı. Onun əllərini kol-kos, tikanlar cıraraq
qanatmışdı. Şalvarının dizləri cırılaraq, dizləri çölə çıxmışdı.
Üz-gözü toz-torpaq içində idi. O, ağrısını unutmaq üçün
iradəli insanları yadına salmağa çalışırdı. Hansı kitabdasa
oxumuşdu, iradəli cavanın düşmən işğalından ölkəsini necə
xilas etməsi yadına düşdü. Güclü bir ölkənin şahı varlı, ancaq
öz ölkəsini idarə edə bilməyən bacarıqsız bir şahın ölkəsini
mühasirəyə alır. Bacarıqsız şaha belə bir məktub göndərir:
«Əgər sənin adamlarından biri ilə söhbət edib qurtarana kimi
əlini yanan ocağın üstə saxlaya bilsə, sənin ölkənə hücum
etmərəm, ancaq səndən qoşunumun bir aylıq yeməyinin
verilməsini tələb edərəm. Göndərdiyin adama üç sual
verəcəyəm. Əli yanan odun üstə ola-ola verdiyim üç suala
düzgün cavab versə, səndən heç nə almayıb geri
qaytaracağam. Əks təqdirdə, sənin ölkəni işğal edib,
adamlarını qılıncdan keçirəcəyəm». Varlı ölkənin bacarıqsız
şahı ölkənin hər yerinə adam göndərdi ki, iradəli bir adam
tapılsın.
Vətənini sevən bir cavan vətənini xilas etmək üçün güclü
şahın şərtlərinə razı olub, şahın sarayına gəlir. Şah onu qəbul
edir. Şah və şahın məmurları, yaxın adamları iri bir otaqda
əyləşirlər. Şah oğlanı qarşısındakı oturacağa dəvət edir. Şahla
oğlanın aralarındakı boş yerə qızarmış kömürlə dolu iri
manqal qoyulur. Şah oğlana əmr edir ki, əllərinin ikisini də
qızarmış kömürə lap yaxın tutsun. Oğlan əllərinin ikisini də
qızarmış kömür dolu manqalın üstünə tutur. Şah birinci sualını
verir:
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

225

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

- İnsanın ürəyini yeyən nədir?
Oğlan cavab verir:
- Həsəd.
Şah ikinci sualını verir:
- Ən şirin şey nədir?
Oğlan cavab verir:
- Yuxu.
Şah üçüncü sualını verir:
- İnsanı məqsədinə yetirən nədir?
Oğlan cavab verir:
- İradə.
Şah oğlanın əllərinə baxır ki, oğlanın əllərindən yağ süzülüb,
közün üstə tökülərək alovlanır. Oğlanın əlinin dərisi yanır və
əllərinin sümükləri görünür. Sümükləri istinin təsirindən
qaralaraq, yanmaq üzrədir. Şah oğlanın əllərini manqaldan
çəkdirib, həkim çağırtdırır. Bu oğlanın əllərini müalicə etməyi
tapşırır. Şah öz-özünə sual verir: «Bu ölkənin cavanı belə bir
iradəyə malikdirsə, onda bunların ağsaqqalları necə
müdrikdirlər?» həmin gündən güclü şah öz bəd fikrindən əl
çəkib geri – öz vətəninə qayıdır.
Şirin xəyaldan ayılıb ətrafına göz gəzdirdi. Dan yeri
sökülürdü. Artıq bir azdan hər tərəf işığa qərq olacaq idi. Şirin
dərəli-təpəli bir yerə gəlib çıxmışdı. Onun ayaqları süstləşdi,
göz qapaqları ağırlaşaraq yumuldu. Üzü torpağa yapışaraq
huşunu itirdi. Xeyli keçmiş qulağına it hürüşməsi səsi gəldi.
Çalışırdı ki, başını yuxarı qaldırsın. Başını qaldıra bilmədi.
Sanki onun başını aşağı basıb, yuxarı qaldırmasına imkan
vermirdilər. Birdən nəsə onun qolundan tutub sürüdü. Şirin nə
qədər çalışsa da, başını qaldıra bilmədi. İndi isə nəsə onu
yuxarı qaldırırdı. Bu yerdə o, tamamilə huşunu itirdi.
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Şirin gözünü açanda mavi xalatlı, papaqlı adamlar onun
ətrafında dayanıb ona baxırdılar. Onun huşu bir az özünə
gələndə çarpayısının yanında dayanan yaşlı həkimin ona
dediyi sözləri eşitdi:
- İndi özünü necə hiss edirsən, oğlum?
Şirin nəsə demək istədi, ancaq deyə bilmədi, gözü yumuldu.
Məşhur terrorçu Apo Melkomiyan kənarları hamarlanmış,
dairə şəklinə salınmış silos quyusunun kənarında xırda kətilin
üstə oturmuşdu. O, silos quyusunun qarşı tərəfində Apo ilə
üzbəüz ayaq üstə kişili, qadınlı, uşaqlı əlləri arxadan məftillə
bağlı əsirlərə baxıb, gülümsəyərək dedi:
- Görürsünüz qarşınızdakı bu dairəvi quyunu? Bunun dərinliyi
üç metrdir. Eni uzunluğuna bərabərdir. 25x25 metrdir. Heç
kimdən səs çıxmadığını görən Apo özü verdiyi suala özü
cavab verdi:
- Bu quyu sizin üçündür.
Əsirlərin içindən cavan bir oğlan Apoya dedi:
Günahsız insanlara əzab verənlər heç vaxt cəzasız
qalmayıblar. Xalq belə insanları əzabla məhv edib. Apo, sənin
də əzabın yetişəndə biz sənin yadına düşəcəyik. Onda səhv
etdiyini başa düşəcəksən. Apo oğlana baxıb, dedi:
- Bu quyuya əvvəlcə səni salacağam. Çox ürəkli danışırsan.
Terrorçunun sifətinin bir tərəfi bir az əyilərək səyirdi. Sarı,
balaca gözləri quyunun başında əlləri arxadan bağlı əsirlərə
baxaraq, qıyıldı. O, əsəbiləşəndə üzünün forması bu şəklə
düşürdü. Aponun tabeçiliyində olanlar bilirdilər ki, Aponun
sifəti dəyişilib bu şəklə düşəndə, onu hirsləndirənə ən ağır
cəza verəcək. Bu dəfə Apo əsir oğlanın sözlərindən hirslənsə
də, onun hayıfını 88 nəfərdən almağa hazırlaşdı. 98 nəfər
əsirin içindən ən cavan oğlanlardan 10 nəfəri ayırıb, aprel
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ayının 24-nə saxlamağı əlaltılarına əmr etdi. Sonra üzünü
uşaqlı-böyüklü yerdə qalan 88 nəfər əsirə tutub, dedi:
- Aprel ayının 24-də biz xaçpərəstlərin bayramı günü siz
tərəfdən öldürülən ermənilərin qəbirləri üstündə, sizin
içinizdən seçilən bu on nəfər seçmə oğlanların başını
kəsdirəcəyəm.
O, sözünü qurtarıb əlaltısı kapitanı şəhadət barmağı ilə yanına
çağırdı. Kapitan Apoya çatmamış yüyürərək sağ əlini qulağı
bərabərinə gətirib, heykəl kimi qarşısında dayandı. Apo xırda
gözlərini əlləri arxadan bağlanmış böyüklü-kiçikli əsirlərə
zilləyərək, onları quyuya saldırmağı kapitana əmr etdi.
Kapitan əsgərlərinə əmr etdi ki, əsirləri itələyib quyuya
salsınlar. Erməni cəlladları quduzlaşmış itlər kimi əsirləri
süpürləyib, uşaqlı-böyüklü üç metr dərinliyi olan dairəvi
qazılmış enli quyuya salırdılar. Əlləri arxadan məftillə
bağlanmış əsirlərin bir çoxu ilə uşaqların əksəriyyəti quyuya
düşərkən başları, qabırğaları, qıçları, qolları qırıldığından
ölürdülər, sağ qalanlar isə zarıyırdılar. Quyudan qalxan
nalələr, qarğışlar, ağlaşmalar hər tərəfi başına götürmüşdü.
Cavanlar zədə alsalar da, səslərini çıxarmırdılar. Onlar nə
ağlayır, nə də yalvarırdılar. Bunu qürurlarına sığışdırmırdılar.
Əksinə, cavan əsirləri erməni əsgərləri quyuya salmaq
istəyəndə onları təpiklə, kəllə ilə vurub yerə sərirdilər. Onlar
başa düşürdülər ki, onsuz da onları yandıracaqlar, ölümqabağı
düşmənə nə qədər bacarırlarsa, müqavimət göstərib, onlara
zərbələr endirirdilər. Cavanlar bir neçə düşmən əsgərini özləri
ilə bərabər quyuya salmışdılar. Əsirlər həmin əsgərləri əlləri
arxadan bağlı olduqlarından kişili-qadınlı təpiklə döyüb
ayaqları altına salırdılar. Bu vəziyyəti görən Apo Melkomiyan
əsgərlərin bir neçəsini özləri ilə bərabər quyuya salan
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cavanlardan bir neçəsini tapançası ilə vurub, öldürdü. Apo
hirslənmiş halda ona qədər əsgərinə əmr etdi ki, nərdivanla
aşağı düşüb döyülüb-əzilmiş əsgərləri yuxarı çıxarsınlar.
Əllərində silah olan on nəfər fəal döyüşçü aşağı enib,
qabaqlarına keçən əsirləri avtomatın arxası ilə vurub yerə
sərdilər. Aşağıda quyunun içində əsirlər tərəfindən döyülərək
yarımcan olan on bir nəfər əsgəri yuxarı çıxardılar. Bu vaxt
quyunun kənarında beştonluq benzin daşıyan maşın dayandı.
Artıq bayırda əsir qalmamışdı. Kiçik körpələri də analarının
ya kürəyində şəllənmiş, ya da qucağında olan vəziyyətdə
itələyib, quyuya salmışdılar. Qadınların çoxu quyuya düşdüyü
yerdən qalxa bilməyib, uşaqla birlikdə dünyalarını
dəyişirdilər. Apo əmr etdi ki, benzini şlanqla quyuya
vursunlar. Dairəvi quyuda ölənlərlə birlikdə 88 nəfər uşaqlıkişili-qadınlı əsir alınmış adam vardı. Əliyalın, günahsız
azərbaycanlıların üstünə benzin tökdülər. Apo kənardan
quyunun içinə tapançasından atəş açdı. Sanki yerdən böyük
gücə malik vulkan püskürdü. İnsanı dəhşətə gətirən bu
vulkanın içindən tükürpərdən insan, uşaq çığırtıları eşidilirdi.
Bu böyük dairəvi quyudan, qara tüstüqarışıq qırmızı dilimli
alovun içindən gələn çığırtılar ani olaraq kəsildi. Çırtıltı ilə
yanan alovun öz səsindən başqa heç bir səs, hənir eşidilmirdi.
Ancaq qara tüstüqarışıq qırmızı dilimli alov quyunun üst
səthindən üç-dörd metr hündürlüyə qalxırdı. Ət iyi verən tüstü
Azərbaycanın üstü ilə Bakıya tərəf irəliləyirdi.
Ara-sıra günəş buludlar arasından çıxıb yerə boylananda, qara
buludlar ona imkan verməyib, yenidən onun parlaq üzünü
örtdülər. Günəş dağlar arxasına çəkildikcə, qaranlıq öz qara
pərdəsini onun ardınca sürüyürdü. Apo ürəyini sakitləşdirmək
üçün dairəvi quyunun kənarına gəlib, yanıb kömürə dönmüş
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insan cəsədlərinə tamaşa etdi. Qaranlıq hələ tam
çökmədiyindən quyunun içindəki kömürə çevrilmiş insan
cəsədləri aydın görünürdü.
…Hələ də quyudan ət iyi verən qara tüstü tam çəkilməmişdi.
Quyunun müxtəlif tərəflərində yanıb, kömürə dönmüş insan
sümükləri hələ də tüstülənirdi. Apo ətrafına baxıb,
əsgərlərinin bu dairə içində yanıb kömürə dönmüş insan
cəsədlərinə baxmayaraq, kənarda dayandıqlarını gördü. Apoda
belə bir fikir formalaşdı ki, əsgərlər qorxduqlarından yanmış
insan cəsədlərinə baxmırlar. Nə vaxtsa özlərinin də bu
vəziyyətə düşəcəklərini hiss ediblər. Apo dairəvi quyunun
içinə baxdıqca sanki axşama qədər alovlanan, indi isə insan
bədənlərinin əriyib qurtardığı üçün sakitləşən alov yenidən
alovlanaraq onun bədənini yandırırdı. Apo yüzlərlə insanı
terror vasitəsilə qətlə yetirəndə heç bugünkü qədər həyəcan
keçirməmişdi. Üzə vurmasa da, qorxurdu. Ona görə qorxurdu
ki, nə vaxtsa bu faciənin qisasını ondan alacaqlar. Bu qorxu
onun canına üşütmə salmışdı. Apo bu faciəni heç kimin
bilməməsi üçün bu odlu dairəni torpaqla doldurtmaq istədi.
Bunun üçün kapitanı əlinin işarəsi ilə yanına çağırdı. Kapitana
əmr etdi ki, bu quyunu tez bir zamanda torpaqla doldurtsun.
Sonra da üstünü elə hamarlatsın ki, kənardan insanı cəlb
etməsin. Kapitan sağ əlini əsə-əsə qulağının bərabərinə gətirib
«baş üstə» deyərək, tapşırığı yerinə yetirməyə getdi.
Aponun canına düşən qorxu sakitləşmirdi. Ancaq azəri
türklərini belə cəzalandırdığı üçün özünü qəhrəman kimi hiss
edirdi. Buna baxmayaraq, naməlum bir qorxu ona əzab
verirdi. Bir az gəzib-dolaşmaq və bu qorxunu özündən
kənarlaşdırmaq üçün kənarda dayanmış «Qaz-69»a minib,
oradan uzaqlaşdı.
Qəhrəman Tağıyev

Xaraba şəhərin üç sakini

230

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

Şahin əsirlikdən çıxara bilmədiyi həmkəndlilərinin acı
talelərini yoxlamaq üçün Qaradağlı kəndinə gəldi. Gündüz
olmasına baxmayaraq, o, ermənilərdən qorxmurdu. Uzun
müddət onlarla ünsiyyətdə olduğuna görə erməni dilini əla
bilirdi, buna görə də onlarla danışanda ermənilərdən
seçilmirdi. Şahin əvvəlcə yanmış evlərin ətrafını və içini
yoxladı. Kənddə heç bir insan yox idi. O, kəndin kənarındakı
köhnə silos quyusunu yoxladı. Silos quyusu uzunsov olduğu
halda, eni də uzunluğuna bərabərləşdirmək üçün qazaraq
enlətmişdilər. Sonra da qazılmış torpağı içinə tökərək üstünü
hamarlatmışdılar. Silos quyusunun yenidən doldurulduğunu,
əsirlikdən xilas edə bilmədiyi 98 nəfər həmkəndlisinin
ermənilər tərəfindən məhv edildiyini yəqinləşdirərək geri
döndü. Şahin Ağdamdakı hərbi qərargaha gəldi. Orada
toplaşmış könüllülərdən öyrəndi ki, Qaradağlı kəndindən çıxa
bilməyən adamlardan biri əsirlikdən qaçanda yaralanıb,
hospitalda yatır. Bu sözü eşidən Şahin hospitala tərəf qaçdı.
Yaralı adamı tapdı. Şirindən əsirlərin vəziyyətini öyrənib,
dəstəsinin yanına qayıtdı. O çox kefsiz idi. Dəstəsini sıraya
düzüb, qarşılarında dayanıb, dedi:
- Dostlar, bizim əsirlikdə qalan azərbaycanlılarımızı ermənilər
silos quyusuna salıb, üstlərinə benzin tökərək yandırıblar. Heç
kim bilməsin deyə, üstlərini torpaqlayıblar. Dostlar, sizin
qarşısında and içirəm ki, bizim millətimizi yandıraraq məhv
edən livanlı terrorçu Apo Melkomiyanı daha dəhşətli cəza ilə
cəzalandıracağam. Mənim bu sözlərimə yüz faiz inanın.
Bu sözlərdən sonra Şahin kövrəldi. Gözlərindən gələn yaşı
heç kim görməsin deyə, aşağı oturub, başını əlləri arasına aldı.
İyul ayı olduğundan havalar isti keçirdi. Adamlar istinin
təsirindən kölgəyə çəkilirdilər. Apo meşənin kənarında
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qarşıdakı hündür qayalıqlı dağın altından pıqqıldayıb,
aşağıdakı dərənin içi ilə Şərqə tərəf axan çaya tökülən buz
kimi bulağın başında istirahət edirdi. Bulağın yanında bir neçə
vələs, palıd, cökə ağacları bir-birinə yaxın olduqlarından
kölgələri də bir-birinə qarışıb, böyük bir sahəni günəşin
yandırıcı şüalarından qoruyurdu. Bulağın yaxınlığında
ağacların kölgəsində əlaltısı kapitan tərəfindən Apoya yay
çadırı qurulmuşdu. Axşamdan yatan Apo bu gözəl mənzərəli,
meşəli dağların insanı məst edən havasının təsirindən hələ də
yatırdı. Günəşin qarşıdakı dağın zirvəsinə qalxmasına az
qalmışdı. Quşların oxuduqları nəğmələr hər tərəfə yayılaraq,
əks-səda verirdi. Haradansa bir arı vızıldayaraq, Aponun üst
dodağının üstünə qondu. Axşam yeməyindən sonra çayla
yediyi tortun şirəsi onun dodağında qaldığından, it arısı
Aponun dodağındakı tort şirəsini sormağa başladı. Apoya elə
gəldi kİ, hansı qadınsa onun dodağını sorur. Apo da
dodaqlarını geniş açmaq istədi ki, həmin qadının dodaqlarını
sorsun. Apo sallaq dodaqlarını marçıldadanda it arısı neştərini
Aponun üst dodağına sancdı. Qəfil ağrıdan hövlnak yuxudan
ayılan Apo baş tərəfləri iki ağaca bağlanmış yelləncəkdən üzü
üstə yerə sərildi. O, yerə çatmamış başı yelləncəyin
kənarlarındakı çıxıntıya dəymişdi. Bu mənzərəni görən
keşikçi tez yüyürüb Aponun yerdən qalxmasına kömək etdi.
Apo axşam içdiyi içkinin təsirindən şişmiş göz qapaqlarını
aralayıb, yan-yörəsinə göz gəzdirdi. Xeyli əsgərlərin dövrəyə
alaraq, ona baxdıqlarını gördü. Hamıdan qabaqda, əli
qulağının bərabərində sakit dayanıb, Aponun şişib tuluğa
dönən üst dodağına tamaşa edən kapitanı gördü. Apo
qarşısında müntəzir dayanan kapitanın sifətinə lomba ilə
tüpürdü. Sonra da şişmiş üst dodağına tamaşa edən əsgərlərini
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yanından qovdu. Axşam çox içdiyinə görə özünü söydü. Əgər
çox içməsəydi, yeməkdən sonra tort yeməsəydi, bu vəziyyətə
düşməzdi. Əsgərlərin az bir hissəsi onun dodağının şişib
tuluğa döndüyünü görüb. Bəs hamısı görsə, necə? Apo yediyi
tortu lənətləyib, güzgüyə baxdı. Apo hirslənərək, şişmiş
dodağına baxdı. Arı üst dodağının yan tərəfindən neştərini
batırdığına görə, dodaq şişib iriləşdiyindən ağzı əyri
görünürdü. Axı, o gələcək planlarından danışmaq üçün
əsgərlərinin qarşısında çıxış etməli idi. Apo tortu və arını
xeyli lənətlədikdən sonra kapitanı çağırtdırıb, bərk-bərk
tapşırdı ki, kim onu soruşsa, desin ki, xəstədir. Sonra həkimi
çağırtdırıb, dodağını müalicə etdirməyə başladı. Kapitan
Aponun yanından yenicə çıxmışdı ki, yenidən yanına
çağırtdırdı. Həkim əllərini yuyub, oradan uzaqlaşdı.
Aponun xırda, sarı gözləri az qalırdı ki, yerindən çıxsın.
Qəzəbindən dodaqlarını bir-birinə sıxmaq istədisə də,
alınmadı, üst dodaq mane oldu.
Apo masanın üstündəki nazik, dəmir xətkeşi götürərək
kapitanın çiyinlərinə bir neçə zərbə vurub, dedi:
- Əclaf, indi də türklərə işləməyə başlamısan?
O, kapitanın üstünə çığıraraq, ayağını yerə döydü:
- De görüm, türkləri yandıranda nə üçün ağlayırdın?
Kapitan anladı ki, onun ağladığını doğrudan da kimsə görüb,
Apoya xəbər verib. Çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq
üçün kapitan and içdi ki, o ağlamayıb, tüstü gözünə dolduğu
üçün gözləri yaşarıb. Buna görə də əlləri ilə gözlərini silib.
Apo kapitana yarı inansa da, yarı inanmadı. Kapitana tərəf
çevrilib dedi:
- Bu gündən işdən azadsan, hara istəyirsən, get.
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Kapitan iş yerini itirsə, ailə vəziyyətinin ağırlaşacağından
narahat olub, dedi:
- Cənab Melkomiyan, axı, mənim günahım nədir ki, məni
işdən azad edirsiniz?
Apo əsəbi halda ayağa qalxdı. Masanın üstündəki tapançasını
əlinə alıb, kapitanı hədələyərək dedi:
- Mən səni bu tapança ilə güllələmədim ki, ailəli adamsan.
Get, dilən, ailəni saxla. Əgər bu barədə danışsan, bu
tapançanın içindəki güllələri başına dolduracağam. Rədd ol
burdan! Səni gözüm görməsin.
Kapitan əlacsız qalaraq, bikef halda Aponun istirahət
çadırından çıxdı. Yaxınlıqdakı ümumi çadıra tərəf gedirdi ki,
dəyişək paltarlarını götürüb, Xankəndindəki evinə getsin. Bu
vaxt orta yaşlı, dolu bədənli, saqqalı çallaşmış, orta boylu bir
nəfər əlindəki bəzəkli əsaya söykənib, axsaya-axsaya kapitana
yaxınlaşdı və Aponu soruşdu. Kapitan kefsiz halda çadırı
göstərdi. Saqqallı adam kapitandan əl çəkməyərək, onu
Aponun yanına aparmasını xahiş etdi. Kapitan etiraz əlaməti
olaraq, əlini yelləyib, aşağı salaraq başını buladı və dedi:
- O, məni işdən qovub. Bir daha onun yanına qayıda
bilmərəm. Əgər sənin xahişinə görə qayıtsam, o, məni
güllələyəcək.
Saqqallı adam kapitanın qoluna girib, ağacların kölgəsindəki
oturacaqlardan birində onunla bərabər oturmasını xahiş etdi.
Kapitan yaşlı adamın xahişini nəzərə alaraq, onun yanında
əyləşdi. Kapitanın gözlərinin nəmli olması qocanın nəzərindən
qaçmadı. Qoca asta səslə kapitanın işdən azad olunmasının
səbəbini soruşdu. Kapitan isti olduğundan əsgərlərin kölgəyə
çəkilib yatdıqlarından arxayın olub, işdən çıxarılmasının
səbəbini qocaya nəql etməyə başladı:
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- Mən Xankəndindənəm. Ara qarışmamışdan əvvəl bənna
işləyirdim. İş yerim Azərbaycan kəndləri idi. Tək mən yox,
Xankəndində və Xankəndinin ətrafında yaşayan ermənilərin
80%-i Azərbaycan kəndlərində, Bakıda, Sumqayıtda,
Gəncədə, Mingəçevirdə və başqa şəhərlərdə işləyirdik. Şəxsi
evlərdə işləyəndə gündə üç dəfə yemək, çay da lazım oldu,
yanımızda hazır olurdu. Ev tikilib hazır olanda, pulumuzu
alırdıq. Səhəri onun qonşusunun evini başlayardıq. Bir sözlə,
nə qədər erməni ustaları, fəhlələri var idisə, hamımız
azərbaycanlıların hesabına Xankəndində dolanırdıq. Elə ki, bu
alçaq İrəvan erməniləri aranı qarışdırdılar, ara qarışdı, məzhəb
itdi. Ruslarla birləşib, yazıqların şəhərlərini, kəndlərini
dağıtdılar.
Dinc sakinləri amasızcasına qırdılar, onarın ev-eşiklərini
dağıdıb, torpaqlarını zəbt etdilər. Həm onları məhv etdilər,
həm də bizim çörəyimizi kəsdilər. Allah onları yer üzündən
silsin. İşsiz olduğumdan gəlib Apoya yalvardım ki, mənə
yanında bir iş versin. Mənə sual verdi ki, - qızın var? Dedim
ki, - var. Dedi ki, - gətir, ona da yanımda bir iş verim.
Səhəri ata-bala hər ikimiz sevinə-sevinə bu alçağın yanına
gəldik. Mənə dedi ki, sən mənim yanımda olarsan, səni hara
buyursam, ora gedərsən. Qızın da yanımda yazı-pozu işi ilə
məşğul olar. Beş ay idi ki, bu alçağın yanında ata-bala
işləyirdik. Verdiyi pullar çörəyimizi güclə ödəyirdi. Beş aydan
sonra öyrəndim ki, qızım Apodan hamilədir. Mən bunu
Aponun nəzərinə çatdırıb tələb etdim ki, qızımla kəbin
kəsdirsin, ailə qursun. O, xırda sarı gözlərini mənə zilləyib,
gülümsəyərək dedi:
- Narahat olma, yoluna qoyacağam, əgər səs-küy qaldırsan,
ata-bala hər ikinizi işdən qovacağam.
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Qızım daha işə gəlmədi. Mən də Aponun qulluğunda daha
yaxşı dayandım ki, qızımı bəlkə ala. Doqquz aydan sonra
qızım dünyaya bir qız övladı gətirdi. Qızımın bu vəziyyətini
görəndən sonra adamların içinə çıxmadım, gözlərinə
görünməməyə çalışdım. Camaat içinə çıxmağa utanırdım. İndi
də məni işdən qovdu. Vəziyyətim lap pis oldu. Yaşlı adam
soruşdu:
- Bayaqdan söhbət edirik, nə mən sənin adını soruşuram, nə
də sən mənim. De görüm, adın nədir?
Kapitan cavab verdi ki, - adım Karapetdir.
Yaşlı adam da öz adını dedi:
- Mənim adım Daniyeldir. İndi olduq tanış, - deyə yaşlı adam
Karapetə cavab verdi. Yaşlı adam Karapetə sual verdi:
- Karapet, indi mənə de görüm, bu Apo hələ payıza kimi
burada yatıb qalacaq, yoxsa türklərə yenə qan udduracaq?
Karapet başını aşağı saldı, nəyisə yadına salıb dedi:
- Bu alçaq hələ bir ay burada yatıb dinlənəcək. Sonra ayı kimi
yuxudan ayılıb, türklərin şəhər və kəndlərinə soxulub onları
məhv edəcək, evlərini, özlərini yandıracaq.
Daniyel Karapetin Apodan narazılığından istifadə edərək,
dedi:
- Apo həmişə bu çadırda yatıb-durur?
Karapet cavabında dedi:
- Gecələr gözətçiləri də olur. Gündüzlər gözətçilər isti
olduğundan ağaca söykənib yatırlar. Daniyel Karapetə sual
verdi:
- Yaxşı, de görüm, bizim bu Apo türklərə necə divan tutdu?
Karapet narahat halda dedi:
- Xocavəndin türklər yaşayan Qaradağlı kəndini tanıyırsan?
Daniyel cavab verdi ki, tanıyır. Karapet Daniyelə dedi:
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- Onda qulaq as, onların başına bu alçaq nə əzab gətirdiyini
sənə deyim. Aprel ayının neçəsi olduğu yadımda deyil. Ancaq
hava hələ soyuq idi. Apo hamımızı başına toplayıb dedi: «Bu
axşam Qaradağlı kəndini mühasirəyə alacağıq. Orada yaşayan
türklərin birini də sağ buraxmayacağıq». Gecə saat 2-də
türklər yatan vaxt Qaradağlı kəndini mühasirəyə aldıq. Apo 20
nəfər ayırıb, onlara dedi ki, həyətlərdə olan otu-samanı daşıyıb
tökün qapıların, pəncərələrin altına, od vurub pusquda durun.
Çölə çıxanı güllələyin. Evlər alışanda kəndin içindən bizə atəş
açdılar. Apo dedi ki, türklər bizim bura gəlməyimizdən
əvvəlcədən xəbər tutublar. Hazır dayanıb bizi gözləyirmişlər.
«Eybi yoxdur» deyərək, Apo dərindən nəfəs aldı. Bir az
gəzişib əlavə etdi: «Səhərə qədər onları mühasirədə saxlayıb,
dərslərini verərik». Apo öyrəndi ki, mühasirədə olan kənd
camaatı mühasirəni yarıb qaçırlar. Apo əmr etdi ki, qaçanları
güllələsinlər. Bizimkilər onlara atəş açanda, onlar da atəşə
cavab verdilər. Buna baxmayaraq, Apo qaçanların ardınca
tank saldı. Tank türklərdən xeyli adamı məhv etdi. Türklər
tankı yandırdılar. Xeyli vaxt atışma oldu, onlardan və bizdən
xeyli adam məhv oldu. Beləliklə, 98 nəfər saxlaya bildik.
Kəndin kənarındakı silos quyusunu Apo qazdırıb, böyütdü.
Gündüz təxminən saat 10 radələrində Apo 98 nəfərdən on
nəfər cavan oğlanı ayıraraq, başqa yerə apartdırdı. Yerdə
qalan 88 nəfər uşaqlı-qadınlı, kişili hər kəsin əllərini arxadan
məftillə bağlatdırdı. Apo onların hamısını dərinliyi üç metr,
eni 25 metr olan quyuya saldırdı, üstlərinə benzin töküb
odladı. Elə bil yerin altından güclü vulkan püskürdü. İnsanı
ürpərdən insan çığırtıları bir an eşidilib, bir anda da yox oldu.
Onda mən istər-istəməz ağladım. Çünki bu adamlar silahsız,
dinc sakinlər idi. Axı, düşmən olsaq da, etiraf etməliyəm ki,
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dinc sakinləri qırmaq olmaz. Naxçıvanik kəndindən olan bir
erməni əsgəri çığıra-çığıra dedi:
- Cənab komandir, onları yandırırsan, yandır, amma səndən
xahiş edirəm, uşaqlara dəymə, onları yandırma.
Aponun ürəyinə elə bil güllə vurdular. Bu sözlərdən sonra
onun sarı, balaca gözləri az qaldı yerindən çıxsın. Əlini
tapançasına atıb, həmin erməni əsgərinin başından vurub, yerə
sərdi və dedi:
- Bu alçağı gördünüz, o, türklərə işləyirmiş. Bizim də
xəbərimiz yox.
Apo hirsli halda dedi:
- Bu gündən sonra kim türklərə işləmiş olsa, onu öz əllərimlə
doğrayacağam.
Bir anda bu qədər insanı məhv etdi. Mənim ən çox körpələrə
yazığım gəldi. Axı, onların nə günahı vardı? Apo yanan
insanlara baxıb dedi:
- Əsl elə uşaqlar yanmalıdır. Bu türklərin uşaqlarını da ona
görə yandırıram ki, onlar böyüyəndə bizi qırarlar. İndidən biz
öz təhlükəsizliyimizi qorumalıyıq. Karapet sözünə davam
edərək, dedi:
- Öz aramızdır, Daniyel, sən də ermənisən, mən də.
Cavanlıqda mən çox kitablar oxumuşam. Keçmiş erməni
tarixçiləri də yazıblar ki, nə İrəvan, nə Qarabağ biz
ermənilərin deyil. Bu torpaqlar dədə-baba türklərin torpaqları
olub.
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Bizim ata-babamızı bu torpaqlara ruslar gətirib. Ona görə
gətiriblər kİ, biz ermənilər hərtərəfli onlara kömək olaq.
Görürsənmi, indi bizi aldadıb, Azərbaycan türklərinin
torpaqlarını zəbt etdirir. Bizi onlarla düşmən etdilər. Axı,
bizim dədə-baba torpaqlarımız olmayıb, biz ermənilər qaraçı
milləti kimi dağınıq halda müxtəlif ölkələrdə sığınacaq tapıb
yaşamışıq. Bizi bura ruslar İrandan gətirərək yerləşdiriblər.
Karapetin susduğunu görən Daniyel soruşdu:
- Bəs 10 nəfər cavanın taleyi necə oldu?
Karapet narazı halda başını bulayıb dedi:
- İndi biz burada türklər haqda danışırıq. Biz erməni milləti
olaraq, hamımız qaniçən deyilik. Amma faiz hesabı ilə desək,
80 faizimiz qaniçənik. İndi mən sənə soruşduğun 10 nəfər
cavan türkdən danışacağam. Onda görəcəksən ki, mən düz
danışıram. Elə ki, aprelin 24-ü oldu, Apo üstü çadırlı yük
maşınına həmin oğlanları əlləri arxadan bağlı halda mindirdi.
Onlara keşik çəkmək üçün dörd nəfər əsgəri də onların yanına
mindirib, özü də «Qaz-69»una minib qəbirstanlığa sürdürdü.
Əsir oğlanlardan birini Apo yaxın adamının qəbri üstünə
gətirdi. Apo qəbirstanlıqda olan erməni sakinlərə dedi:
- Camaat, görürsünüz bunları? Sizin oğullarınızın bu
qatillərini! Sizin gözünüzün önündə başlarını kəsib, hər
qəbirin üstünə bir türk başı qoyacağıq. Aponun yanında əlində
ülgüc kimi iti xəncərli bir köməkçisi dayanmışdı. Apo ona
əmr verdi ki, oğlanın başını kəssin. Bu vaxt oğlan Apoya dedi:
- İcazə ver, bir-iki kəlmə oxuyum, ondan sonra nə istəyirsən,
elə.
Apo yanındakı əli xəncərli cəlladına dayanmaq əmrini verdi.
Oğlan oxumağa başladı:
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Seyrana çıxanda dağda, aranda,
Heyrətdən dil açan dağda gəz məni.
Buludlar ağlayıb şimşək çaxanda,
Od alan yamacda, döşdə gəz məni.
Kəsəli əhdinə olmayıb naşı,
Eşqin aynasını qırıb yad daşı,
Başına yığanda qohum-qardaşı,
Gümüşə bənzəyən saçda gəz məni.
Oğlan elə yanıqlı oxudu ki, özümü saxlaya bilməyib, yana
çevrilib ağladım. Bu ağlamaq məndən asılı deyildi. Ömrümün
çox hissəsini onlarla – azərbaycanlılarla birlikdə keçirmişdim.
Onların insanlığı, imkansızlara əl tutmaları,
qonaqpərvərlikləri, dostluqda sədaqətli olmaları, kin
saxlamamalarını fikirləşəndə, dünyada azərbaycanlılar kimi
ikinci bir millətin olmadığı qənaətinə gəlirəm. Oğlan oxuyub
qurtaran kimi, ikinci əsgər əlindəki baltanın arxası ilə arxadan
oğlanın başına güclü zərbə endirdi. Oğlan üzü üstə yerə
yıxıldı. Əlində xəncər tutmuş ikinci cəllad orta və şəhadət
barmaqlarını oğlanın burnuna soxub, başını arxaya əyərək
xəncəri onun boğazına çəkdi. Qan fışqırdı. Oğlan xırıldayaraq
çapalayırdı. Mən daha baxa bilmədim. Üzümü başqa səmtə
tutdum. Mən dayana bilməyib, çönüb oğlanı necə qətlə
yetirdiklərinə baxdım. Apo əlində iri bir parçı oğlanın axan
qanının altına tutmuşdu. Parç ağzına kimi qanla doldu. Apo
qanla dolu parçı əlləri arxadan bağlı oğlanlardan birinə
uzadaraq dedi:
- İç, dostunun qanıdır, soyumayıb, istidir.
Aponun ağzından söz qurtaran kimi oğlan Aponun üzünə
tüpürüb, cəld hərəkətlə əlləri bağlı olmasına baxmayaraq,
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Aponun ağzına möhkəm bir kəllə ilişdirdi. Gözlənilməz
zərbədən Apo arxası üstə yıxıldı. Gözətçilər oğlanın üstünə
düşdülər. Əllərindəki silahla başına vurub, yerə yıxdılar. Bu
zaman Apo yerdən birtəhər qalxıb, ağız-burnunun qanını silib
dedi:
- Onun başını kəsin, sonra da dörd yerə bölün. Hər şaqqasını
bir qəbrin üstünə qoyun. Əsgərlər Aponun əmrini yerinə
yetirdilər. Elə bu vaxt güllə səsləri eşidildi. Dönüb baxanda
arxa tərəfdəki dərədən qəflətən üç atlı çıxdı. Onlar atları
yəhərsiz-yüyənsiz minmişdilər. Onların əllərinin hər ikisi
əllərindəki avtomatı saxlayaraq, dördnala çapa-çapa atəş
açırdılar. Aponun əsgərlərini bir anda vurub yerə sərdilər. Apo
vəziyyətin çıxılmaz olduğunu yəqinləşdirərək qəbirlərin arası
ilə yüyürüb «Qaz-69»a minib qaçanda, atlılardan biri onun
ardınca çapdı. Arxadan «Qaz-69»a bir neçə dəfə atəş açdı.
Güllələr maşının arxa hissəsinin şüşəsini çilik-çilik etsə də,
Apoya bir şey olmadı. O qaçıb aradan çıxdı. Mənsə təzə
qazılmış qəbirin içinə girərək uzandım ki, elə bilsinlər
ölmüşəm. Yük maşınının səsi gələndə ayağa durub baxdım.
Onlar əsir düşmüş, sağ qalan səkkiz nəfərin əllərini açıb
maşina yığdılar.
Başları kəsilmiş oğlanların da cəsədlərini maşina yığıb, oradan
maşınla birgə uzaqlaşdılar. Az qalmışdı ki, yadımdan çıxa,
mülki paltarda yanımızda olan dörd nəfər zabiti də əllərini
arxadan bağlayıb, maşına mindirərək uzaqlaşdılar. Daniyel
Karapetə sual verdi:
- Sən atlı oğlanlardan hər hansı birini görsən, tanıyarsan?
Karapet başını təsdiqləyici tərzdə aşağı-yuxarı hərəkət etdirib
dedi:
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- Əlbəttə, tanıyıram. Ələlxüsus da Aponun ardınca atını
çaparaq onu atəşə tutanı əgər görsəm, tanıyaram.
Daniyel Karapetin bu sözündən gülümsəyən kimi oldu.
Karapet bunu sezmədi. Karapet sözünü qurtarıb, susdu.
Daniyel Aponun çadırına tərəf baxıb, əlindəki bəzəkli əsanı
ikiəlli sıxdı. Ona fikir verən olsaydı, elə bilərdi ki, Daniyel
əsanı qırmaq istəyir. O, dərindən ah çəkib, Karapetə dedi:
- Dostum, mən səni işindən elədim. Mənə görə gecikdin. Gün
əyilib, çox danışdıq. Nə vaxtsa yenə görüşərik. Yaxşı olar ki,
evinin ünvanını mənə verəsən. Biz bu gündən dost olduq. Mən
çalışacağam ki, sənə bir iş yeri tapım. Karapet cibindən kiçik
cib dəftərçəsini çıxarıb, ev ünvanını yazdı, yazdığı bu vərəqi
də cırıb, Daniyelə verdi.
Onlar görüşüb, ayrıldılar. Gün əyilsə də, Apo çadırından
çıxmayaraq, hələ də yatırdı. Görünür, ağacların kölgəsində
qurulmuş çadırın sərinliyi, yaxınlıqdakı bulağın şırıltısı onun
röyalar aləmində hələ çox qalacağından xəbər verirdi. Daniyel
adlandırdığımız adam hər tərəfə göz gəzdirdi. Çadırın
ətrafında adam gözə dəymədiyindən ayağa qalxdı. Çadıra tərəf
irəlilədi. Daniyel yenidən ətrafa baxıb, tam sakitlik olduğuna
əmin olduqdan sonra çadırın qapısını açıb, içəri girdi. Bir az
keçmiş onun əlində içi dolu bir torba çadırdan çıxdı, yeyin
addımlarla meşəyə tərəf gedərək yox oldu. Daniyel meşənin
qalın yerində dolu torbasını da qucağına alaraq, ağaca
bağladığı kürən atına minib, dördnala Ağdam tərəfə çapdı.
Axşam olmuşdu, qaranlıq hər tərəfi öz qara pərdəsi altına
alırdı. Apo hələ də yatırdı. Onun əl telefonu nə qədər zəng
çalsa da, Apo cavab vermirdi. Çadırın yan tərəfindəki ardıc
kolunun kölgəsində sərinlənmək üçün uzanan gözətçini yuxu
apardığından o da zəngin səsini eşitmirdi. Nəhayət, gözətçi
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yuxudan ayıldı. Oyandığını hiss etdikdə tez ayağa qalxaraq
çadırın qapısı ağzına gəldi. Telefon zəng çalırdı. Gözətçi istədi
ki, qapını açıb ağasını durğuzsun, telefonuna cavab verməsini
xahiş etsin. Ancaq cəsarətsizliyi buna imkan vermədi. Elə bu
vaxt Aponun yeni köməkçisi, mayor rütbəli zabit əli ilə
gözətçini qapı ağzından kənara çəkib, qapını itələyərək içəri
girdi. Bir an keçməmiş mayor qışqıra-qışqıra bayıra çıxdı, əli
ilə çadırın içinə işarə etdi. Mayorun həyəcanlı səsinə
yaxınlıqdakı çadırda istirahət edən əsgərlər bir anda Aponun
istirahət çadırının qarşısına toplaşdılar. Bir az keçmiş altı
əsgər Aponu qucaqlarında bayıra çıxardılar. Onun paltarı qan
içində idi. Təəccüblü idi ki, Aponun başı bədəninin üstündə
yox idi.
Bazar axşamı idi. Alay komandirinin otağına xeyli zabit
toplaşmışdı. Bu toplantı alay komandirinin ad günü
münasibətilə təşkil olunmuşdu. Stolların üstünə müxtəlif
yeməklər qoyulmuşdu. Alay komandirinin qarşısındakı stolun
üstündə zabitlər tərəfindən gətirilmiş hədiyyələr qoyulmuşdu.
Zabitlər komandirlərini ad günü münasibətilə təbrik edirdilər.
Elə bu vaxt otağın qapısı açıldı. Şahin içəri girib, alay
komandirinin oturduğu stolun qabağına gəldi, heç bir söz
demədən əlindəki torbanın ağzını aşağı – stolun üstünə
tutaraq, torbanı silkələdi. Torbanın içindən qana bulanmış
insan başı düşdü. Alay komandiri ilə bərabər bütün zabitlər
heyrətlənərək, ayağa durdular. Bu baş azərbaycanlılara qənim
kəsilən livanlı terrorçu Apo Melkomiyanın kəsilmiş başı idi.
Bu gözlənilməz hadisədən komandir başda olmaqla, zabitlər
də sevindilər. Şahin alay komandirinin anadan olması
münasibətilə həmyerlilərini yandırdığına, onlardan ikisinin
başını kəsdirdiyinə görə bir şey olmadığından Apo
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Melkomiyanın başını gətirdiyini bildirdi. Alay komandiri
Şahini qucaqladı, bağrına basıb öpdü və dedi:
- Sən qəhrəmanlığa layiqsən. Həmvətənlərimizin qisasını bu
alçaqdan aldın. Ziyafətdə əyləşən zabitlərin hamısı Şahini bu
igidliyinə görə təbrik etdilər. Ziyafət gecə yarısına kimi
davam etdi. Komandir soruşdu:
- Sən ora necə getdin?
- Başqa adam qiyafəsində.
Batalyon komandiri Apo Melkomiyanın ölümü erməniləri
sarsıtmışdı. Hər yeri ələk-vələk etsələr də, Aponun qatilini
tapa bilməmişdilər. Aponun keçmiş köməkçisi kapitan
Karapeti çox incidirdilər. Bu işi erməni kəşfiyyat orqan
işçiləri aparırdılar. Orqan əməkdaşları tərəfindən Karapetin
söhbət etdiyi adamın yerini deməsi təklif olunurdu. Karapet
isə and-aman edirdi ki, o adamı tanımır, ancaq o adamın
dediyinə görə, Xankəndində yaşayır. Orqan əməkdaşları
Karapetlə birgə Xankəndində olan evləri axtarmaqdan tamam
yorulmuşdular. Gözətçini də çox danışdırdıqdan sonra
həbsxanaya göndərdilər. Kapitanı hər dəfə danışdıranda
deyirdi: «Vallah, mən onu tanımıram. O adam Apoya şikayətə
gəlmişdi. Məndən xahiş etdi ki, onu Aponun yanına aparım.
Apo məni hədələdiyinə görə qorxumdan aparmadım. Mən
evdə eşitdim ki, Aponu öldürüblər».
Bu danışıqların bir faydası olmadığından əməkdaşlar Karapeti
o ki, var döyürdülər. Karapetin üz-gözü qançır olmaqla
bərabər, qan içində idi. Kəşfiyyat orqan əməkdaşları bacarıqlı
bir rəssamı istintaq gedən otağa dəvət etdilər. Karapet,
Aponun yanına getmək istəyən adamın xarici görünüşünü
təsvir etdikcə, rəssam əlindəki qara karandaşla ağ vərəq
üzərində təsvir olunan adamın sifət cizgilərini həkk edirdi.
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Nəhayət, Daniyelə bənzər bir təsvir alındı. İstintaq aparan
zabit rəssama təşəkkür edib, dedi:
- Şəklini çəkdiyin adamın üzünü tükdən təmizləyərək həmin
adamın ikinci bir şəklini çək.
Daniyelin tükdən təmizlənmiş ikinci şəkli də hazır oldu.
İstintaq aparan zabit şəkilləri səliqə ilə iş qovluğunun arasına
qoydu. Səhəri masanın arxasında zabitlə qarşı-qarşıya bir
leytenant rutbəli erməni zabiti əyləşmişdi. Müstəntiq yerini
rahatlayıb, qarşısında əyləşmiş leytenant rütbəli Sərkis adlı bir
oğlanla söhbətə başladı:
- Sən Azərbaycan dilində azərilər kimi danışırsan. Nitqində
elə bir nöqsan tapa bilmədim. Hədəfi əla vura bilirsən.
Adamlardan söz almağı, aldatmağı, təhlükəsizliyini qorumaq
naminə qətl törətməyin yollarını yaxşı öyrənmisən. Ən
başlıcası, üç ay qabaq müsəlman olmağını da bunların üstünə
gəlsək, olur lap əla. Sənə deyildiyi kimi, Aponun qatilini
tapıb, aldadıb, tora salmalısan. Daha doğrusu, bura diri
gətirməlisən. Mümkün olmasa, başını gətirməlisən. Səni
böyük mükafatla bərabər, böyük rütbə gözləyir. Sabah səni
böyüklə görüşdürəcəyəm.
Səhəri gün müstəntiq Sərkis adlı erməni casusunu
böyüklərinin yanına apararaq, ona təqdim edib dedi:
- Cənab polkovnik, sizin göstərişinizə əsasən, leytenant Sərkis
Bağdasaryanı təlimatlandırıb, yanınıza gətirmişəm. Polkovnik
stuldan ayağa durdu. Sərkislə əl tutub əyləşmək üçün yer
göstərib, dedi:
- Məncə, təlimatçı sənə hər şeyi ətraflı danışıb. Yenidən təkrar
edirəm, - sən Aponun qatilini tapıb, bizə təhvil versən, sənə
kapitan rütbəsi ilə bərabər, yüksək məbləğdə pul mükafatı
verəcəm, döşünü isə başqa orden-medallarla bərabər,
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qəhrəmanlıq medalı bəzəyəcək. Xətir-hörmət də öz yerində
olacaq.
Polkovnik üzünü təlimatçıya tutub, dedi:
- Sabah yola sal, getsin.
Onlar polkovniklə əl tutub, otağı tərk etdilər. Günəş öz
yerindən xeyli yüksəkliyə qalxmışdı. Avqust ayı qurtarıb,
sentyabr ayı başlamışdı. Havalar o qədər isti keçmirdi.
Buludlar hərdən göyün üzünü örtür, günəşi görünməz edir,
sərin şimal küləyi əsirdi. Ətraf sakitlik idi. Şahin öz dəstəsi ilə
meşənin yaxınlığındakı hündür qayalıqda əlindəki durbinlə
ətrafı nəzərdən keçirirdi. Birdən Şahinin gözü düşmən
tərəfdən meşənin kənarı ilə onlara tərəf qaçan bir nəfəri gördü.
Qaçan adamın ardınca üç nəfər erməni əsgəri qaçır, onu
tutmağa çalışırdılar. Qaçan adamın əlində avtomat silahı
vardı. Onun arxasınca gələn erməni əsgərləri atəş aça-aça, onu
vurmağa çalışırdılar. Qaçan adam bir an ayaq saxlayıb, geri
döndü. Elə o dəqiqə arxasınca gələnlərə atəş açdı. Qabaqda
onun arxasınca gələnlərin ikisi də yerə yıxıldı. Qaçan adam
yenidən qaçmağa başladı. Arxasınca gələn tək erməni əsgəri
ona atəş açdı. Qaçan adam yıxıldı. Bu mənzərəni izləyən
Şahin yoldaşlarına erməni əsgərini diri tutmağı əmr etdi. Özü
isə yaralanan adamın yanına getdi, qaçan adam ayağından
yaralanmışdı. Güllə sümüyə dəymədən, baldır ətini dəlib
keçmişdi. Qan axırdı. Şahin ondan soruşdu:
- Sən kimsən?
Ağrıdan dişlərini bir-birinə qıcayaraq, ikiəlli ayağından
yapışan adam dedi:
- Mən Sumqayıtdanam. Cəmilli kəndinin müdafiəsində
gülləmiz qurtarana kimi ermənilərlə döyüşdük. On beş
nəfərdən dörd nəfər sağ qalmışdı. Gülləmiz qurtardığı üçün
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bizi əsir götürdülər. Yoldaşlarımızı bir-bir öldürdülər. Daha
doğrusu, birinin onurğa beynini çıxardılar, o birinin də
qaraciyərini çıxardılar. Hər ikisi öldü. Orada bir nəfər qalıb.
Mənsə imkan düşdüyü üçün qaçdım.
Bu sözü eşidən Şahin alt köynəyini cırıb, yaralı adamın
ayağına sarıdı. Yanında dayanmış dostu Əkrəmə, yaxınlıqda
bağlanmış atı onun yanına gətirməsini xahiş etdi. Əkrəm
yaralı əsiri atın üstündə hospitala aparıb, ayağından cərrahiyyə
olunan Şirinin yanındakı çarpayıya uzadıb, geri qayıtdı…
Cərrah Şirinin ayağında cərrahiyyə əməliyyatı aparıb, müalicə
etmişdi. Ancaq bu müalicəni etməsəydilər, daha yaxşı olardı.
Cərrah naşılıq edərək, Şirinin topuqdan çıxan ayaq pəncəsini
yerinə düzgün salmadığından onun sol ayağının pəncəsi əyri
idi. Şirin yeriyəndə sol ayağının pəncəsi sol tərəfə əyilirdi. Bu
da onun axsamasına səbəb olurdu. Şirin onun ayağını bu kökə
salan naşı həkimi, xəstələrinin, tibb bacılarının, bir neçə can
həkiminin qarşısında biabır etdi. Cərrahlar bir yerə yığışıb,
məsləhətləşdikdən sonra Şirinin ayağını yenidən cərrah
bıçağının altına saldılar. Sərkislə yan-yana qoyulmuş
çarpayıda hər ikisi müalicə olunurdu. Sərkisin sağalması da
Şirinin sağalması vaxtına düşdü. Hospitalda yatdıqları vaxt
Şirinlə Sərkis ürəklərini bir-birinə açdılar. Məlum oldu ki,
Şirin 8 aydır ailə qurub, cəmi 3 ay evdə olub. Sumqayıtda
yaşayır. Şirinin heç kimi yoxdur. Ailəsi qaynanasıgildədir.
Hospitaldan çıxan kimi birinci növbədə cəbhə bölgəsinə
gedəcək. Komandirini tanıyıb, döyüşəndən sonra icazə alıb,
həyat yoldaşına baş çəkib yenidən cəbhə bölgəsinə qayıdacaq.
Sərkis isə deyirdi: «Mən burdan çıxan kimi cəbhə bölgəsinə
gedəcəyəm». Sərkis Şirinə yenidən dedi:
- Şirin, gəl elə bir yerdə mən yaralandığım bölgəyə gedək.
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Şirin razılaşdı. Hər ikisinin ayağı sağalmışdı. Sərkis bələdçilik
edərək Şirinlə bərabər yaralandığı bölgəyə yola düşdülər…
Günəş xeyli yuxarı – asimana doğru qalxırdı. Hava buludsuz
idi. Hər tərəf yamyaşıl göz oxşayırdı. Sərkis və Şirin meşəyə
girib, bir neçə saat yol getdilər. Nəhayət, Sərkisin yaralandığı
yerə çatdılar, onlar dağın döşündən pıqqıldayaraq aşağıdakı
dərədən axan çaya tökülən bulağın başında oturub, buz kimi
su ilə əl-üzlərini yuyub, göz yaşı kimi duru sudan içib, bulağın
ətrafında yaşıl çəmənliyə uzandılar. Onlar uzun yolu piyada
gəldikləri üçün yorulub, əldən düşmüşdülər və buna görə də
bir az sonra dərin yuxuya getdilər. Onları iki əli silahlı adam
durğuzdu. Sərkislə Şirin yuxudan ayılanda başlarının üstündə
iki əli silahlı adamın durduğunu gördülər. Şirindən qabaq
Sərkis dedi:
- Qardaşlar, burada ay yarım bundan əvvəl ermənilər
tərəfindən yaralandım. Bir oğlan yaramı sarıyıb, məni
hospitala yola saldı. Adını bilmirəm, xahiş edirəm, məni onun
yanına aparın.
Əli silahlı oğlanlar Sərkislə Şirini qabaqlarına salıb, Şahinin
yanına apardılar. Şahin Sərkisi görən kimi tanıdı. Axı, onun
yarasını öz əlləri ilə sarıyıb, hospitala yola salmışdı. O vaxt
yaralı olduğuna görə onu sorğu-suala tutmamışdı. İndi onun
kim olduğunu dəqiqləşdirmək üçün sal daşların birində
oturmaq üçün yer göstərdi. Şahin əvvəlcə Şirindən başladı:
- Sənin adın nədir?
Şirin başını dik tutub, cavab verdi:
- Adım Şirindir. Sumqayıtda yaşayıram. Qaradağlı kəndi
ermənilərin mühasirəsinə düşməzdən əvvəl o kənddə yaşayan
daıymgilə gəlmişdim. İki gün idi ki, oradaydım. İkinci günün
gecə yarısı ermənilər kəndi mühasirəyə aldılar. Kənddə
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yaşayan camaatın çoxu o kənddə yaşayan Şahin adlı oğlanın
başçılığı ilə kənddən çıxarıldı. Arxada qalan adamlar çıxmaq
istəyəndə ermənilər mühasirədən çıxan adamların arasına tank
saldılar. Tank xeyli sayda dinc insanı qırdı. Bununla bərabər
qrad qurğusu da işə düşdü. Adamların çoxu Ağdama tərəf
çıxarıldı. Arxadakı adamların qabağını ermənilər kəsib, əsir
götürdülər. Bizi ikiqat mühasirəyə aldılar. Ermənilər bizə
deyirdilər ki, sizin hamınızı yandıracağıq. Mən qaçmaq
istəyəndə oradakılara dedim ki, kim əsirlikdən xilas olmaq
istəyirsə, mənim yanıma gəlsin, birlikdə qaçaq. Ancaq bir
oğlan mənimlə qalmaq istədiyini bildirdi. Sürünə-sürünə
qarşımıza çıxan erməni əsgərlərini məhv edib qaçanda,
yanımdakı oğlanı vurdular. Ermənilər arxamızca gəldiklərinə
görə çalışdım ki, oğlanı dalıma şəlləyib qaçırım, ancaq oğlan
çox ağır olduğuna görə onu apara bilməyəcəyimi
yəqinləşdirib, qaçmağa başladım. Ayağım çuxura düşdü.
Zorla ayağımı çuxurdan çıxardım. Yeriyə bilmədiyimi görüb,
sürünməyə başladım. Ayağım bərk sancır və ağrıyırdı. Həm
dözülməz ağrıdan sürünərək çox yol getdiyimdən, özümdən
getmişəm. Kim məni hospitala aparıb, bilmirəm. «Səni kim
hospitala aparıb, onu da öyrənərik», - deyə, Şahin Şirini
sakitləşdirdi. Şahin üzünü Sərkisə tərəf çevirib, dedi:
- Bəs sən kimsən? Özünü mənə təqdim elə.
Sərkis bir az duruxub, dedi:
- Mən də Sumqayıtdanam. Cəmilli kəndinin müdafiəsində
dayanıb, kəndi ermənilərdən müdafiə edirdik. On beş nəfərdik
düşmənlə vuruşmanın çətin yerində güllələrimiz qurtardı.
Arxaya nə qədər zəng etsək də, bizə patron gətirən olmadı.
Ermənilər sağ qalmış 6 nəfərimizi əsir götürdülər. Bizə çox
əziyyətlər verdilər. Dözdük. Hələ müharibədən qabaq Azad
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adında bir erməni qonşumuz vardı. O, Sumqayıtda bərbər
işləyirdi. Elə ki, ermənilərlə bizimkilər arasında savaş başladı,
gecə ikən o, Xankəndinə qaçdı. Həmişə başımı ona
qırxdırırdım. Bir-birimizi yaxından tanıyırdıq. Elə ki,
ermənilər bizi əsir götürüb, Xankəndinə apardılar, Laçın
alınandan sonra ermənilər bizi Laçına apardılar. Orada mən
bərbər Azadı gördüm. O, məni tanıdı. Qaşı ilə mənə salam
verdi, mən də onun salamını qaşımın işarəsi ilə aldım. Girəvə
düşdükcə söhbət də edirdik. Bir neçə gündən sonra bizi
azərbaycanlıların salamat qalmış evlərini sökməyə apardılar.
Evlərin taxtalarını Xankəndinə, ən çox isə İrəvana
daşıyırdılar. Onu bizim üstümüzdə gözətçi qoymuşdular. Bir
gün Azad mənə yaxınlaşıb, dedi:
- Yerli, bura axmaq yerdir. Cavanlarınızın içalatını çıxarıb,
xarici ölkələrdəki xəstə olanlara köçürürlər. Mən sual verdim
ki, - cavanların harasını xaricə satırlar? O, cavabında dedi:
«Cavanların onurğa beynini, gözlərini, qaraciyərini,
böyrəklərini, ürəklərini». Mən təəccüb içində dedim:
«Yazıqların daha harası qaldı?» Hə, bax bu sadaladıqlarımı
pula baha qiymətə Almaniyaya – Fransaya, nə bilim, daha
haralara satıb varlanacaqlar.
Mən dözə bilməyib, dedim:
- Yaxşı, Azad kişi, bəs bu şikəst adamların axırı necə olur? O,
cavabında dedi ki, - onlar sağ qalmırlar, ölürlər. Ölüləri də
harasa aparırlar. Ondan xəbərim yoxdur. O, mənə dedi: «Əgər
canını burdan qurtarmasan, gözün baxa-baxa bədən üzvlərini
kəsib satacaqlar». Sonra o, mənə diqqətlə baxıb dedi: «O
birilərə söz vermirəm, ancaq girəvə düşən kimi səni buradan
qaçıracağam, elə yerlərlə get ki, ələ keçmədən bizimkilərin
yanına gedib, çıxa biləsən.
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Səhərə yaxın idi. Saxlanıldığımız yerin qapısı ağzında tıqqıltı
eşitdim. Bir az keçmiş qapı açıldı. Azad göründü. Əllərimin
kəndirini əlindəki bıçaqla kəsdi. Yerə yıxılıb, huşunu itirən
gözətçinin avtomatını mənə verib, dedi:
- Tez özünü meşəyə sal, qaç. Əgər tutulsan, mənim adımı
çəkmə.
Mən avtomatı ondan alıb, özümü meşəyə saldım. Çox
yorulmuşdum, bir ağacın altında yorğunluğumu aradan
qaldırmaq istədim. Artıq səhər idi. Mən gizlənmək üçün sıx
yarpaqlı bir ağacın lap başına çıxıb, bir qanadının üstündə
oturub, hansı tərəfə gedəcəyimi düşünürdüm. Birdən
yaxınlıqda səs-küy eşitdim. Məni axtaran ermənilər mən
çıxdığım ağacın altından keçib, getdilər. Mən başa düşdüm ki,
onlar gedən tərəfə getmək lazımdır. Bir də başa düşdüm ki,
bizimkilər bax burda, indi siz olduğunuz yerdədirlər. Mən
onların ardınca irəlilədim.
Onlardan biri məni gördü. O qışqıranda mən qaçmağa
başladım. Sonrasını da siz gördünüz».
Şahin onu dinlədikdən sonra dedi:
- Yaxşı, səni əsirlikdən azad edəndə sən əsir yoldaşlarından
heç olmasa birini özünlə niyə gətirmədin?
Sərkis cavabında dedi:
- Məni qaçıran adam ancaq məni qaçıracağına söz vermişdi.
Sözünə də əməl etdi. Azad qorxurdu ki, əsirlərin hamısını
qaçırsa, ermənilər tez duyuq düşərlər. Bununla da ordan bir
nəfər də qaçırmaq olmaz.
Şahin Sərkisə yenidən sual verdi:
- Sizdən başqa əsirlikdə bizimkilərdən saxlanılırdı?
Sərkis başı ilə təsdiq etdi ki, bəli, saxlanılır. Hamısı da
yeniyetmə cavanlardır. Onları yaxşı-yaxşı yedizdiribQəhrəman Tağıyev
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içizdirdilər ki, bədən üzvləri sağlam olsun. Çünki onların
bədən üzvlərini kəsib satırlar.
Şahin narahat halda Sərkisə sual verdi:
- Orada saxlanılan yeniyetmələr siz saxlanıldığınız yerdən
uzaqda saxlanılırdı?
- Xeyr, - deyə, Sərkis cavab verdi, - onlarla bizim aramızda
təxminən yüz metr ola, ya olmaya.
Aponu qətlə yetirən qatilin ardınca göndərilən casus Şahini
tam inandırdı ki, o, azəridir, ermənilərə əsir düşüb. Köməklik
nəticəsində əsirlikdən azad olub. dinc əhali arasından və
ermənilərlə atışma zamanı əsir düşmüş cavanların ayrı
saxlanıldığı yeri düzgün dedi. Xarici ölkələrə satılan donor
orqanlarının, ermənilərin əsir götürdükləri azəri cavanlarından
kəsilib götürülməsinin həqiqət olduğu Diysburqda buraxılan
«Blək» qəzetində dərc olunmuşdu. Həmin qəzetdə erməni
həkimlərinin Qərbi Avropaya donor orqanlarının və qanın
ötürülməsi kimi şübhəli əməliyyatlarda iştirak etməsi
haqqında məlumat verilir. Daşınan mallar Köln və bir neçə
şəhərin müalicə mərkəzlərinə çatdırılırdı. Təsadüfi yoxlama
zamanı donor orqanlarının köçürülməsinin rəsmi sənədləri
olmadığından istintaq aparılması qərara alındı…
Yarım il ərzində alman cinayət axtarışı şöbəsinin əməkdaşları
Tuluzadakı (Fransa) hərbi hospitalın əməkdaşı Marvel
Qalstyanın, Fransada qeyri-qanuni miqrant (keçmiş həkim)
Sarkis Mnasakyanın, həmçinin donor orqanlarının
transplantasiyasında iştirak edən prokuror Berqerin izinə
düşməyə müyəssər oldular. Çox hallarda donor orqanlar
Ermənistandan gətirilirdi. Ən çox böyrək, göz buynuzu,
onurğa beyni, qaraciyər, qan damarları – bu orqanlar erməni
əsirliyində olan soydaşlarımızdan çıxarılırdı. Bir amerikalı
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tədqiqatçı və jurnalist Tomas Holtsun ingilis, rus, alman və
fransız dillərində nəşr olunan «Ötən əsrin qanlı tablosu»
(Varşava 2001) əsərində təsvir olunmuşdur. Kitabda müəllifin
Bakıda azad olunmuş əsirlərdən və onları müayinə etmiş
həkimlərdən birbaşa aldığı müsahibələri qeyd edilib. Şahin
Əkrəmə dedi:
- Tutduğumuz erməni əsirini bura gətirin!
Bu sözü eşidən Sərkisin sifətində az da olsa bir dəyişiklik
əmələ gəldi. Onun ətrafında oturanlar bunu hiss etmədilər. Bir
az keçmiş uzun, qarayanız bir ermənini iki silahlı içəri
saldılar. Şahin erməni əsirinə sual verdi:
- Sən bu adamı tanıyırsan?
Əsir diqqətlə Sərkisə baxıb, onun əsir olduğunu başı ilə təsdiq
etdi. Əsirin danışmadan başı ilə cavab verməsi Şahini
əsəbiləşdirdi. O, əsirin üstünə çığıraraq dedi:
- Qancığın doğduğu dilini kəsiblər ki, danışmırsan?
Əsir uçuna-uçuna cavab verdi:
- Cənab, Sərkis əsir götürülmüşdü.
Sərkis sakit hərlənirdi. Nə deyirdinsə, o dəqiqə yerinə
yetirirdi. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Sərkis əsirlikdən
qaçar. Səhər duyuq düşdük ki, o, gözətçini vurub yerə sərərək
qaçıb. Əmr olundu ki, onu axtaraq. Axırında siz görürsünüz.
Şahin erməni əsirindən soruşdu:
- Adın nədir?
- Adım Artundur.
- Artun, - deyə Şahin əsirdən soruşdu, - sənin qabağınca gələn
əli silahlıları kim vurdu?
- Əlbəttə ki, Sərkis vurdu. Çünki biz onu tutmağa çalışırdıq.
- Sərkisin vurduğu silahlılar erməni idi, yoxsa Azəri əsirləri?
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Şahinin bu sualının qarşısında çaş-baş qalan Artun nə cavab
verəcəyini bilməyib, susdu. Bir az ara verəndən sonra cavab
verdi:
- Əlbəttə ki, erməni əsgərləri idi.
Şahin istədi desin ki, Sərkisin vurduğu əsgərlər erməni
əsgərlərinin mundir geyindirilmiş azəri əsirləri idi. Çünki mən
onları soyundurub, yoxlamışam. Ancaq Sərkisi duyuq
salmamaq üçün susdu. Şahin Əkrəmə dedi:
- Bunu apar, sal yerinə.
Qaranlıq ətrafa yayılaraq Günəşi təqib edirdi. Günəş qarşıdakı
dağın arxasına çəkilmişdi. Ancaq sönük halda qızılı şüaları
görünürdü. Bir az keçmiş o da görünməz olub, yerini
qaranlığa təhvil verdi. Hər tərəf qaranlığa büründü. Ulduzlar
bülüdsüz səmada bərq vurmağa başladılar. Şahin döyüş
dostlarına tapşırıqlar verib, Artunun yanına yollandı. Qayalıqlı
dağın üstündəki kiçik mağaranın sağ tərəfindəki təbii oyuqda
Artun büzüşüb oturmuşdu. Çıxışa isə dəmir barmaqlıqlı, çox
da uca olmayan bir qapı bərkidilmişdi. Əlində silah tutmuş
gözətçi bir az aralıda ayaq üstündə silahını hazır vəziyyətə
gətirib, Artunun qarovulunu çəkirdi.
- Dayan, kimdir gələn? – deyə, gözətçi gələn qaraltıya
dayanmaq əmrini verdi. Qaraltı «Komandirin Şahindir» deyə, cavab verdi. Gözətçinin «gəlin» cavabından sonra Şahin
gəlib barmaqlı qapının çölündə oturub, Artunla söhbətə
başladı:
- Artun, sən dedin ki, Bakıdansan. Müharibə başlananda
gəlmisən Xankəndinə. Məcburiyyət qarşısında İrəvandan
gələnlərin təzyiqi altında onlarla birlikdə orduda qulluq
edirsən. İndi gəl, səmimi söhbət edək. Sən Azərbaycan
vətəndaşısan. O vaxt qorxub, Xankəndinə qaçmısan. İndi sən
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mənimlə razılaşsan, sənin bizə göstərəcəyin xidmət
müqabilində mən də çalışıb, səni və ailəni Bakıda hansı evdə
yaşamısansa, ora aparacağam. Sənətinə görə iş tapacağam.
Ailənlə birlikdə kefi kök yaşayacaqsan. Əks təqdirdə, məni
aldatsan, sən yerin deşiyində olsan da, səni tapıb, başını kəsib,
qoltuğunun altına qoyacağam. İndi isə verəcəyim suallara
düzgün cavab ver. De görüm, Sərkisin güllə ilə vurub
öldürdüyü iki nəfər kim idi?
Artun vəziyyətin çıxılmaz olduğunu nəzərə alıb, dedi:
- Öldürülənlər azərbaycanlı əsirlər idi. Sərkis onları öldürməli
idi ki, siz ona inanasınız. Sərkis Aponu qətlə yetirən adamı
axtarır. O, erməni casusudur, milliyyətcə ermənidir. Rütbəsi
baş leytenantdır. Üç ay bundan qabaq onu sünnət etdiriblər ki,
siz onu yoxlayanda onun azərbaycanlı olduğuna inanasınız.
Şahin dedi:
- Mən onu yoxlatdırmışam, erməni olduğunu bilirəm. De
görüm, orada neçə nəfər Azəri əsiri var idi?
- Saylarını dəqiq deyə bilmərəm. Xeyli miqdarda qoca və
cavan var. Cavanların içalatını kəsərək, çıxarıb İrəvandan
vertolyotla gələn alıcılara satırlar.
Şahin cibindən çıxardığı cib dəftərçəsini Artuna verib dedi:
- Əsirlərin saxlandığı yerin xəritəsini çək.
Artun əsirlərin harada saxlanıldığı yerin təxmini xəritəsini cib
dəftərçəsinə çəkib, Şahinə qaytardı.
Səhəri Şahin alay komandirinin yanına gedib, Şirin və Sərkis
haqda ətraflı məlumat verdi. Alay komandiri Şahinlə həmfikir
olduğunu bildirdi. Alay komandiri Şahinə dedi:
- Ehtiyatlı olun, Artun sizi tələyə saldıra bilər.
Şahin dedi:
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- Mən onunla ətraflı danışmışam. Əgər onun məni tələyə
salmaq fikri olsa, onda Artunun oğlunun kəsilmiş başını
uşaqlar ona verəcək.
Polkovnik Şahinə dedi:
- Kiminlə getmək istəyirsən, seç, nə lazımdırsa, götür.
Səhəri gün Laçına tərəf dağların arası ilə uzanan ensiz cığırla
iki cavan irəliləyirdi. Onlar düşmənin dilini yaxşı
bildiklərindən və hər ikisi xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət
etdiklərindən heç nədər qorxub çəkinmədən lazım olan yerə
tərəf irəliləyirdilər. Şahin Əkrəmə dedi:
- Dostum, gəl burda əyləşib, getdiyimiz yerin xəritəsinə bir də
baxaq.
Onlar yaxınlıqdakı kahanın girişində qarşı-qarşıya hərəsi bir
daşın üstündə oturdular. Xəritəyə baxdılar. Şahin Əkrəmə
dedi:
- Buranı görürsən, xəritədəki dağ bu qarşımızdakı dağdır. Bu
dağın o biri tərəfi bizim əsirlərin saxlandığı yerdir. Şahin əlini
gözünün üstünə qoyub, günəşə tərəf baxaraq dedi:
- Gün axşama doğru əyilib. Qaranlıq düşəndə dağa qalxıb, o
biri tərəfə enərik. Orada gözləyərik.
Gecə iki radələrində işimizə başlayarıq.
Əkrəm Şahinə dedi:
- Şahin, səhərdən indiyə kimi piyada yol gəlmişik. Bir nəfər
erməniyə rast gəlməmişik. Qəribədir. Əgər bunlar iki nəfəri
görə bilməyiblərsə, deməli, bunların keşik çəkənləri birbirindən çox uzaqdır.
Şahin dostunun sözünü təsdiqlədi. Axşam düşmüşdü. Dostlar
belə qərara gəldilər ki, gecə saat 12-yə qədər dağa qalxıb, o
biri tərəfə adlasınlar. Yerə qaranlıq çökmüşdü. Təxminən gecə
ikiyə işləmiş iki dost erməni əsirliyində olan azərilərin
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saxlanıldığı yerə yaxınlaşdılar. Əsirlərin saxlanıldığı olaçığın
ətrafına çəkilmiş tikanlı məftil çəpərin lap yaxınlığına gəldilər.
Tikanlı çəpərin dibində uzanıb gözətçilərin nə vaxt
dəyişiləcəyini gözlədilər. Bir az keçmiş dəyişdirici iki əsgərlə
gəlib köhnə keşikçiləri dəyişdirdi. Keşikçilər bir-birindən
xeyli aralı var-gəl edirdilər. Şahin arxası üstə uzanıb
avtomatın başındakı bıçağın özü və qınını birləşdirib, tikanlı
məftilləri kəsdi. Hər ikisi içəri adladılar. Çəpəri ot basdığından
içində nə gizləndiyini kənardan görmək olmazdı. Şahinlə
Əkrəm yaşıl ot basmış yerə uzanıb gözətçini gözlədilər.
Gözətçi gəlib onların yaxınlığından keçərək bir neçə addım
irəli getmişdi ki, Şahin cəld yerindən qalxıb, sol əli ilə
arxadan gözətçinin ağzından tutub, sağ əlindəki qəməni onun
boğazına dirəyib, erməni dilində qulağına dedi:
- Qorxma, mən də sizdənəm. Qonşuluqdakı Xorenin
dəstəsindən bizi imtahan üçün sizin dəstənizə göndərdilər ki,
buradan iki türk əsgərini oğurlayıb, Xorenin dəstəsinə aparaq.
Bizə dedilər ki, tapşırığı yerinə yetirsəniz, hərənizə min dollar
pul çatacaq. Ona görə Xoren bizi bura göndərdi. Əlavə etdi ki,
səhəri iki türkü onların özlərinə qaytaracağam. Gözətçinin dili
açıldı:
- Yox, mən bunu edə bilmərəm. Bilirsiniz məni nə gözləyir, 4
gün ac saxlayıb, 4 gün də döyəcəklər.
Şahin ehmalca onun qulağına pıçıldadı:
- Yavaş danış, əgər səndən başqa adam bilsə ki, biz bura nə
üçün gəlmişik,onda bizim planımız baş tutmaz. İndi onların
yerini bizə de. Əgər qorxursansa, bizimlə get. Səhər Xoren
sizinkilərlə danışar, qoymaz sənə cəza versinlər. Səhər onlarla
qayıdıb gələrsən. Əgər bizə kömək göstərsən, sabah günorta
sənə üç yüz dollar pul verməyə hazıram.
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Keşikçi öz məsuliyyətini unudub, üç yüz dollara aldandı.
Şahinlə Əkrəmin qonşuluqda olan Xorenin dəstəsindən
olduqlarına da inanıb, əsirlərin yerini onlara göstərdi. Şahinlə
Əkrəm cəld tərpənib, əsirlərin olduqları evin qapısının kilidini
qırıb, səkkiz əsirin hamısını çölə çıxardılar. Gözətçi Şahinə
dedi:
- Bəs sən deyirdin ki, iki türk aparacaqsan, bəs bunların
hamısını hara aparırsan?
Şahin tez ona yaxınlaşıb, dedi:
- Nə qədər çox türk aparsaq, pulumuz o qədər artacaq. İndi
mən sənə 800 dollar verəcəyəm. Gedirsənsə, sən də gəl. Sabah
sizi Xoren özü böyüyünüzə təhvil verəcək. Biz dəstələr
içərisində qalib olacağıq. Gözətçi də onlara qoşuldu. Dəstə
yola düşdü. Şahin xəlvəti Əkrəmə dedi:
- Gözətçinin yanınca get, onu gözdən qoyma. Duyuq düşər,
qaçar.
Şahin dedi:
- Dostlar, mən hardan gedirəmsə, siz də ardımca gəlin. Arxaya
qalmayın, danışmayın. İndi bir az qaçaraq gedəcəyik.
Onlar nə cığırla, nə də yolla getməyib, ayaq dəyməyən
yerlərlə Ağdama tərəf irəliləyirdilər…
Onlar meşələrlə, qayalıqlı dağlarla, dar və enli dərələrlə gah
yeriyir, gah da yüyürürdülər. Əli bağlı olan gözətçi artıq
aldandığını başa düşüb, qaçmaq istəyəndə əsir düşən
oğlanlardan biri gözətçinin qolunu öz qoluna bağladı. Özünün
və yoldaşlarının kirli dəsmallarını yumrulayıb, gözətçinin
ağzına basdı ki, hər ehtimala qarşı sakitlik olsun. Onlar
gecənin qaranlığında irəliləyirdilər. Onlar Ağdamın
yaxınlığında erməni kəndi olan Xoramurt kəndinə çatanda
artıq işıqlanırdı. Kənddə adam yaşamırdı. Şahin dostu
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Əkrəmlə erməni əsirliyində olan səkkiz nəfər Azərbaycan
oğlunu alay komandirinə təhvil verib, geri qayıtdılar.
Səhəri gün Şahin Artunun saxlandığı yerə gəldi. Ona bir neçə
sual verdi:
- Artun, Xankəndinin hansı küçəsində yaşayırsan?
- Şaumyan küçəsi 15, mənzil 23-də.
- Mən sənin oğlunu yanıma gətirib, səni azad edəcəyəm. Sən
mənim tapşırığımı başa çatdırana kimi, oğlun mənim yanımda
qalacaq. Sən bura gəlməyəcəksən. Söhbətimiz, tapşırıqlarım
kağız vasitəsilə olacaq. Bizim bu tədbirlərimizi ikimizdən
başqa heç kim bilməməlidir. Kağız vasitəsilə bir-birimizə
məlumat verəcəyimiz yer, sənə göstərəcəyim daşın altı olacaq.
Yazılmış kağızı sənə göstərəcəyim daşın altına qoymaq vaxtı
qaranlıqda olacaq, götürmək vaxtı da. Əgər xəyanət etsən,
yerimizi düşmənə satsan, o vaxtdan iki gün sonra oğlunun
başını mənzilinin qapısı ağzında görəcəksən. Səhərə yaxın
səni buraxacağam. Sərkis haqda soruşulsa, deyərsən ki,
onların içindədir, bir azəri əsgəri kimi xidmət edir. Birbirimizə danışmağa imkan verilmirdi. Orada bizə qarşı nə sözsöhbət olsa, mənə təcili çatdırarsan.
Səhərə yaxın saat 4 radələrində 6 güllə atıldı. Dəstə içində səs
yayıldı ki, erməni əsiri gözətçini aldadaraq qaçıb. Ardınca
güllə atsalar da, xeyri olmayıb.
Dəstə üzvləri Şahinə dedilər ki, əsir gedib üstümüzə erməni
silahlılarını gətirəcək. Buna görə də yerimizi dəyişək. Şahin
cavabında dedi:
- Narahat olmayın, əgər bizim keşikçilərimiz sayıqlıq
göstərsələr, onların qabağını alarıq.
Sərkis Şahinin Aponu öldürməsini dəstə üzvlərinin birinin
dilindən qaçırması sayəsində öyrənmişdi. Sərkis fürsət
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axtarırdı ki, Şahini aldadıb əsirlər saxlanıldığı yerə aparıb
həbs etsin. Ancaq Şahin «hələ vaxt deyil» deyərək, onun
tələsinə düşmürdü. Şahinin erməni əsirliyindən 8
azərbaycanlını azad edib, gətirdiyini Əkrəmlə özündən başqa
dəstədə heç kim bilmirdi. Sərkis isə elə bilirdi ki, əsirləri
əsirlikdən qurtarmaq üçün hazırlıq gedir. Sərkis bir neçə dəfə
Şahini öldürüb, başını aparıb komandirinə verib, vəd olunan
mükafatı almaq, ad-san sahibi olmaq istəsə də, buna nail ola
bilmədi. Çünki Şahin dəstədə olanda onu 2 nəfər xəlvəti
qoruyurdu. Bunu bilən Sərkis işini ehtiyatla görməyi
planlaşdırırdı.
Vaxt ötüb keçirdi. Sərkis hələ bir iş görə bilməmişdi. O belə
qərara gəldi ki, öz planını uğurla başa çatdırmaq üçün gecə
yarı qaçıb, komandirinə Aponu öldürəni tapdığını, ancaq onu
öldürmək mümkün olmadığını desin. Buna görə komandir bir
rotanı onların üstünə göndərsin. Atışma başlayanda imkan
tapıb, Şahini əsir götürsün. Ya da güllələyib, başını kəsib
komandirinə təhvil verib, mükafat alsın.
Havalar getdikcə soyuyur, hərarət aşağı düşürdü. Ağaclardakı
yarpaqlar yavaş-yavaş saralmağa başlayırdı. Quşların oxuması
getdikcə azalırdı. Qaranlıq payız gecələrinin birində
gözətçilərdən başqa Şahin və Şahinin silah dostları şirin
yuxuda olarkən Sərkis gözətçilərdən xəlvət gecə yarı onların
atlarından birinə minib, Laçına tərəf çapmağa başladı.
Sərkis batalyon komandirinin yatdığı qapını döydü. Bir az
keçmiş işıq yandı, batalyon komandiri Sərkisin qarşısında
dayandı. Əl verib, bir-biri ilə görüşdükdən sonra Şahinin
dəstəsi olan çınqıllı dağın əli ilə çəkdiyi xəritəsini komandirə
verib, dedi:
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- Cənab komandir, Aponu öldürəni tapmışam. Ancaq onu
öldürmək mümkün deyil. İki gözətçi onu qoruyur. Onu
aldatmaq da mümkün deyil. Qazdan ayıqdır. Siz sabah, ya da
o biri gün gecə oranı mühasirəyə alsanız, mən fürsət tapıb
onun dirisini, ya da ölüsünü sizə təqdim edərəm.
Komandiri Sərkisi başdan-ayağa süzüb dedi:
- Qabaqdan gəlmişlik eləyirsən, əclaf! Əsirlərin yerini onlara
xəbər verib, qaçırtmısan. Üstəlik gözətçini də aparıblar.
Sərkis təəccüb içində komandirə baxıb, dedi:
- Məzhəb haqqı, mənim bundan xəbərim yoxdur. Əgər mənə
inanmırsınızsa, oranı mühasirəyə alın. Mən onların
komandirini əsir götürüb, bura gətirərəm. Siz ondan buranı
kim onlara nişan verdiyini xəbər alarsınız. O adam eyni
zamanda cənab Aponu öldürən adamdır. Yaxşı, baxarıq sənin
hünərinə. Əgər həmin adam əsirləri aparıbsa, ağlım kəsmir ki,
sən onu tutub bura gətirəsən, - deyə, komandir Sərkisin yekəyekə danışmasına qarşı cavabını verdi. Sərkis yenidən israr
etdi ki, Şahini onun qarşısına gətirəcək. Komandir Sərkisə
dedi:
- Baxarıq.
Sərkis Artunun onların əlindən qaçdığını da komandirinə
xəbər verdi. Komandir dedi:
- Artun burdadır, onu həbs etmişəm. Mən elə güman edirəm
ki, əsirlərin yerini Artun onlara deyib. Onlar da əvəzində onu
əsirlikdən azad ediblər. Artun da sənin kimi and içir ki,
əsirlərin qaçırılmağında onun xəbəri yoxdur. Mən ancaq
ondan şübhələnirəm. Bu düyünün açılması qalır sənin
boynunda. Əgər Şahin adlandırdığın adamı tutub bura
gətirsən, əsirlərin qaçırılmağını mən onun boynuna qoyaram.
Qaldı onları mühasirəyə almağa, sabah gecə yarı onları
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mühasirəyə alacağam. Sən yatma. Şahini gözdən qoyma. Əgər
Şahini diri gətirə bilməsən, öldürüb başını gətirərsən. Onun
başı olub-olmadığını Artun mənə deyəcək. Arrtun onu yaxşı
tanıyır. Bunları ona görə sənə deyirəm ki, məni aldadıb,
Şahinin başının əvəzinə başqa adamın başını gətirməyəsən.
Komandir sözünü bitirib, Sərkisə dedi:
- Gecikirsən, sənə yaxşı yol.
Onlar əl tutub ayrıldılar. Sərkis çınqıllı qayaya çatdı, atdan
düşüb, atı öz yerinə bağladı. Gəlib bir tərəfdə uzandı.
Səhəri gözətçi Sərkisin onun atına minib harasa getdiyini,
səhərə yaxın gəlib çıxdığını Şahinə dedi. Şahin xəlvəti
Əkrəmə və gözətçiyə dedi:
- Sərkisin qollarını arxadan bağlayın. Ayaqlarını da elə
bağlayın ki, yeriyə bilsin. Bu gecə çınqıllı qayanın sağ tərəfinə
köçəcəyik. Ona görə yerimizi dəyişməliyik ki, Sərkis erməni
komandirinə bizim yerimizi xəbər verib. Erməni silahlıları
sabah və ya o biri gün bizi mühasirəyə almağa gələcəklər. Biz
onları arxadan üç tərəfdən mühasirəyə alıb qırmalıyıq. Bir
nəfər ermənini sağ buraxmamalıyıq.
Şahin Əkrəmə dedi:
- Patronlarımız hələ çoxdurmu?
Əkrəm cavabında dedi:
- Patronlarımız da çoxdur, qumbaralarımız da.
Şahin Şirini çağırıb dedi:
- Sərkisi sənə tapşırıram. Onu gözdən qoyma.
Şirin təəccüblə Şahinə baxaraq dedi:
- Nə olub ki, komandir?
Şahin Şirinə heç bir söz deməyərək, Sərkisin əli-qolu bağlı
olacağı halda, ikinci dəfə Şirinə onu gözdən qoymamağı
tapşırdı.
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Payız təzəcə girmişdir. Artıq sentyabrın son günləri idi.
Ağacların yarpaqları hələ tökülməsə də, onların saralması,
bəzilərinin qırmızı rəngə boynması tezliklə ağacdan qopub,
yerə töküləcəyindən xəbər verirdi. Havalar mülayim keçirdi.
Gündüzlər mülayim olsa da, gecələr hava xeyli soyuduğundan
kəşfiyyatçılar qalın geyinirdilər. Şahinin rəhbərliyi altında ağır
yüklərini iki ata yükləmişdilər. Yerdə qalan şeylərini hərə öz
torbasına yığıb, dallarına almışdı. Dəstə yavaş-yavaş, ehtiyatla
çınqıllı qayanın sağ tərəfinə doğru irəliləyirdi. Sərkisin əlləri
arxadan bağlı, ayaqları bir-birindən bir az aralı bağlanmışdı ki,
yeriyə bilsin, dəstəyə yük olmasın. Sərkis qabaqda, Şirin
əlində avtomat onun ardınca qarşıdakı dik, ensiz cığırla
yuxarıya qalxırdılar. Birdən Sərkisin ayağı dolaşıb yıxıldı.
Şirin cəld hərəkətlə onu qucaqlayıb, aşağıda dibi görünməyən
sıldırımdan xilas etdi. Yenidən dəstənin ardınca yollarına
davam etdilər. Dəstə çətin yolla irəliləyib, lazım olan yerə
çatmağa cəhd göstərirdi. Sərkis fikir verib gördü ki, Şirindən
başqa ona o qədər fikir verən yoxdur. Sərkis geri dönüb,
Şirinə asta və qəmli səslə müraciət etdi:
- Mənim heç bir günahım olmadığı halda, bilmirəm Şahin
mənim qollarımı niyə bağlatdırıb? Dostum, bəlkə sən bu
barədə bilib, mənə demirsən?
Şirin başını bulayıb, bir ah çəkərək dedi:
- Sərkis, mən səni azərbaycanlı bilib, səninlə yoldaşlıq etdim.
Bilsəydim ki, sən azərbaycanlı cildinə girmiş ermənisən, inan
ki, səni çoxdan o biri dünyaya göndərmişdim.
Sərkis özünü Şirinin dediklərinə təəccüb edirmiş kimi
göstərərək dedi:
- Bu nə sözdür danışırsan? Bilsəydim ki, hər deyilənə inanan
adamsan, səninlə bir kəlmə də danışmazdım. Sənin dediklərin
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böhtandan başqa bir şey deyil. Əgər mən erməniyəmsə, sübut
göstər.
Şirin dedi:
- Yadımdan çıxıb, Şahin hamımızın yanında səni soyundurub,
sünnətinə baxıb. Dedi ki, 2-3 ay olar, səni sünnət ediblər.
Bunu ona görə ediblər ki, biz azərilər səni azərbaycanlı kimi
qəbul edək…
Sərkis özünü hirslənmiş kimi göstərərək dedi:
- And içirəm ki, yalan sözdür. Mən erməni deyiləm. Mənim
heç kimim olmayıb. Yetimxanada böyümüşəm. Mənim 15
yaşım olanda övladı olmayan bir kişi məni övladlığa götürüb
saxladı. Evlənmək vaxtım gələndə o kişi məni evləndirmək
istəyəndə dedim ki, ata, məni sünnət elətdir, sonra evləndir. O
kişi mənim sünnət olub-olmadığımı bilmirdi. Atalığım (mən
ona belə deyirdim) məni sünnət elətdirib, toyumu elədi. Dörd
aydır ki, sünnət olunmuşdum, iki ay idi ki, ailə qurmuşdum,
müharibə başladı. Məni də başqaları kimi müharibəyə
apardılar.
Biz 15 nəfər Cəmilli kəndini ermənilərdən qoruyurduq.
Patronumuz qurtardı, arxaya nə qədər zəng etsək də, cavab
almadıq. Ermənilər bizi əsir götürdülər. Əsirlikdən qaçanda da
arxadan düşmən gülləsi ayağıma dəydi. Buna Şahinin özü
şahiddir. Sonrakı da səninlə birlikdəyəm.
Şirin Sərkisi dinlədikdən sonra öz-özünə fikirləşdi ki, ola
bilsin Şahin də, mən də səhv etmişik. Yetimxanada
olduğundan orada sünnət etməyiblər. Sonra sünnət olub.
Bunun üçün hər hansı bir adamı ittiham etmək olarmı? Şirinin
bu fikirlərini düzgün saymaq olardı. Əgər Artun Sərkisin
erməni olduğunu və Aponu qətlə yetirəni axtardığını
deməsəydi.
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Şirin Artunun dediklərini Şahindən eşitmədiyinə görə, Sərkisə
bir qədər inandı. Bu vaxt Sərkis Şirinə dedi:
Mənim qollarımı aç, rahatlamaq istəyirəm. Səndən 3-4 metr
aralıda oturub, qayıdıram. Sənin gözünün qabağında
olacağam.
Şirin baxdı ki, yoldaşlarının hamısı ondan qabaqda gedirlər.
Gecə qaranlıq olduğundan onların qaraltısını güclə görür,
onların ayaqlarının altında qalan xırda daşların xışıltısını
eşidirdi. Şirin birdən-birə özünü Sərkisin yerinə qoyub, ona
yazığı gəldi. Fikirləşdi ki, gecə vaxtı heç kim onları görmür,
hərə öz hayındadır. «Qollarını açım, rahatlasın», - Şirin
fikirləşdiyi kimi də etdi. Sərkisin arxadan bağlanmış qollarını
açdı. Sərkis bir az qollarının, əllərinin keyini açmaq üçün
onları ovuşdurub, qəflətən Şirinin xirtdəyinin qabarıq yerinə
sağ əlinin yanı ilə möhkəm bir zərbə vurdu. Şirin o an yerə
sərildi. Şirinin hələ huşsuz olduğunu görən Sərkis onun
üstündə olan avtomatını, qranatlarını götürüb, meşəli dağların
arası ilə Laçına tərəf qaçmağa başladı. Səhər işıqlaşanda
komandirinin yataq otağının qapısını döydü. Komandir
mundirini geyinmiş halda qapıda göründü. O, Sərkisi içəri
dəvət etdi. Sərkis nə bilirdisə, hamısını komandirinə danışdı.
Belə qərara alındı ki, sabah günortadan sonra Şahinin
dəstəsinə qarşı əməliyyata başlanılsın. Sərkis isə qurduğu
plana əsasən, döyüş vaxtı Şahini əsir götürsün.
Artıq işıqlanırdı. Şahin və döyüş dostları çalışırdılar ki,
qarşıda düşmənlə olacaq döyüşə qədər yaxşı mövqe tutsunlar.
Şahin toplanmış döyüş dostlarına nəzər yetirib, Şirindən və
Sərkisdən başqa hamının burada olduğunu gördü. Şahin tez
Əkrəmə Şirinlə Sərkisi tapmaqda ona kömək etməsi barədə
əmr verdi. Hər ikisi gəldikləri cığırla geri qayıtdılar.
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İşıqlandığına görə hər tərəf aydın görünürdü. Birdən Şahin
cığırın kənarında nəyinsə qaraltısını gördü. Hər ikisi iri
addımlarla qaraltıya yaxınlaşdılar. Şirini yerdə uzanıqlı
vəziyyətdə gördülər. Şahin tez Şirini yoxladı, yarası yox idi.
Şahinlə Əkrəm köməkləşib, Şirini təzə köçdükləri yerə
apardılar. Nəhayət, Şirin özünə gəldi. Şahinin Şirinə birinci
sualı bu oldu:
- Sərkis hanı?
Şirin Sərkisin onu necə aldatdığını yerli-yataqlı Şahinə
danışdı. Şirin əllərini dizinə vuraraq, peşman olduğunu dedi.
Şirinin dediklərindən narahat olan Şahin Şirinə dedi:
- Sənin bu axmaqlığın bağışlanılmazdır. Səni hərbi tribunala
verəcəyəm. Sən bizi pis vəziyyətdə qoydun. Mən yerimizi
dəyişdim ki, düşmən yerimizi bilməsin. Sən Sərkisi
qaçırmaqla təzə köçdüyümüz yeri düşmənə bildirdin. O,
sözünü davam etməyə imkan tapmadı. Düşmənin qəflətən
onların üzərinə yağdırdığı güllələr dolu kimi yağmağa başladı.
Sərkisin komandiri verdiyi vədədən bir gün tez, özü də
gündüz Şahinin dəstəsinə hücum etmişdi. Şahin dəstə
üzvlərinə əmr etdi ki, özünüzü düşmən güllələrindən qorumaq
üçün ağacların, qaya parçalarının arxasında dayanmaqla
düşmənə atəş açın. Düşməni yaxın buraxmayın, əgər düşmən
güclü olsa, aşağı – çayın sahilinə enərik. Dəstə üzvlərinin
hərəsi özünə mövqe tutaraq, düşmənin canlı qüvvəsini
avtomatlardan atəşə tutdular. Sərkis düşmən tərəfdən əlindəki
durbinlə Şahini axtarırdı. Şiddətli atışma gedirdi. Düşmən
Şahinin dəstəsinin tutduğu mövqeyə bir neçə dəfə hücum etdi.
Ancaq xeyli itgi verərək geri çəkildi. Şahinin üstünlük əldə
etməsinin səbəbi, bu yerləri yaxşı tanıması və bələd olması
idi. Şahin Əkrəmə dedi:
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- Uşaqlardan birini götür, ətrafımızı nəzərdən keçir, bəlkə
düşmən bizi mühasirəyə almaq istəyir. Əkrəm bir nəfərlə
ətrafı nəzərdən keçirməyə getdi. Şirin düşmənlə könülsüz
vuruşurdu. Tribunala verilmək fikri başından çıxmırdı. O
fikirləşdi ki, Şahin onu tribunala versə, həbs edəcəklər. Onda
mənim ailəm necə olacaq? Həbs müddətim qurtarana qədər
ailəm məni tərk etməyəcək ki? Gözləyəcəkmi? Bu suallar onu
tərk etmirdi. Başqa bir fikir də onu tərk etmirdi. Fikirləşirdi ki,
düşmən tərəfə keçsəm, necə olar? Könüllü keçdiyimə görə
ermənilər mənimlə pis rəftar etməzlər ki? Elə bil ki,
keçmişəm. Soruşacaqlar ki, niyə biz tərəfə keçmisən. Bəlkə
casusluq etmək üçün keçmisən? Məni o ki, var döyücəklər.
Mən nə qədər and-aman eləsəm də, inanmayacaqlar. Axırda
da güllələyəcəklər. Həm canım gedəcək, həm də məni
tanıyanlar içində biabır olacağam. Məni lənətləyəcəklər.
Ailəm camaat içində başıaşağı gəzəcək. Hərə ona satqının
arvadı deyəcək. Yox, əsir düşmək, özü də kimə, əlimizin
altında işlətdiyimiz, çörəyimizi yeyib, torpağımızı əlimizdən
almaq istəyən erməniyə. Yox, qoy məni əclaf Sərkisin üstündə
lap güllələsinlər. Mən özümüzünkülərin gülləsi ilə ölərəm,
ancaq əsir düşmərəm. Bu, alçaqlıqdır, vətənə, xalqa
xəyanətdir. Bir sözlə, xalqımızın qeyrətini, kişiliyini
sındırmaqdır. Bircə yolum var, o da Şahinə kömək edib,
Sərkisi tutmaqdır. Həm günahımı yumuş olaram, həm də ailə,
dost, xalq içində hörmətli olaram. «Günahlarımızı özümüz
yaradırıq», - deyə Şirin fikirləşdi. Əgər qanuna tabe olub,
Sərkisin əllərini açmasaydım, hörmətli olardım. Belə fikirlərlə
çıxış yolu aramağa çalışmazdım. Şirin fikirləşdi ki, əgər
tribunala verilsəm, özümü müdafiə edə bilməyəcəyəm, niyə?
Ona görə ki, qanun kitablarını oxumamışam. Əgər hərb
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qanunlarını heç olmasa bir az bilsəydim, bu qədər həyəcan
keçirməzdim. Əgər qanunları oxuyub bilsəydim, bilərdim ki,
vəziyyətim necə olacaq. Mənim kimilərin qanunlarımızı
bilmədiyindən, əzab-əziyyətə düşürük. Məsələn, yolda
maşınla gedərkən yol polisi əlindəki zopanı yuxarı qaldırıb,
maşını saxlamaq əmri verdi. Maşını saxlayırıq. Gəlib
sürücülük vəsiqəsini istəyir. Biz də sənədlərin hamısını
veririk. Sənədləri əlinə alıb, özünü yoxlayırmış kimi göstərib
deyir:
- Sən yüzlə gəlirdin, halbuki, bu yolla 80-dən yuxarı sürmək
qadağanır. Maşın cərimə meydançasına getməlidir.
Maşın açarını əlindən alıb, cərimə meydançasına sürmək
istəyir. Nə qədər and-aman edirsən ki, mən 80-dən yuxarı
sürməmişəm, yol polisi deyir:
- Sən 100-dən yuxarı sürürdün.
Bu yerdə ona bir onluq versən, canın onun əlindən qurtaracaq,
pul verməsən, maşını cərimə meydançasına aparacaq,
həftələrlə səni süründürəcək. Qanunları bilməməyin, biri bu.
İkincisi, əgər bir adamla savaşmısansa, işin müstəntiqin əlinə
düşübsə, qanunu bilmədiyinə görə pul verənə kimi səni aylarla
süründürəcək. Həkimə getmisənsə, «haran ağrıyır?» əvəzinə,
gözləri sənin əlində və cibində olacaq. Fikirləşəcək ki, görsün
ona pul verəcəksən, ya yox. Əgər pul versən, bildi-bilmədi
döyüşüb, bir aləm dava-dərman yazacaq. Yox, həkimə pul
verməsən, deyəcək: «Sənin işin bir Allaha qalıb, xəstəliyi
gecikdirmisən. Vaxtında gəlməmisən. And-aman eləyirsən ki,
ay həkim, bu ağrı bir saat olmaz məni tutub».
Onda həkim deyəcək ki, bu xəstəlik səndə çoxdan varmış,
xəstəlik gizli keçdiyindən sənin xəbərin olmayıb. Xəstəliyi
çox gecikdirmisən. Vaxtında gəlməmisən. İndi ağrı verib.
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Üçüncüsü, işini pul vermədiyinə görə düzəltməyən, səni getgələ salan aşağı təbəqədə işləyən bir məmurdan təngə
gəldiyinə görə, onun tabe olduğu yuxarı təbəqədəki məmura
bir şikayət ərizəsi ilə müraciət etməli olursan. Şikayət
ərizəsini məsafə uzaq olduğuna görə poçtla yola salırsan. Ha
gözləyirsən ki, sənə cavab gələcək. Cavab gəlmir ki, gəlmir.
Əsəbiləşib, ikinci ərizəni yazırsan. Çox gözlədikdən sonra
sənə cavab gəlir ki, şikayətinizə baxıldı, tədbir görüləcək.
Aradan üç ay keçir, işin düzəlmir ki, düzəlmir. Axırda birtəhər
yol pulu düzəldib, mərkəzdəki məmurun qəbuluna gedirsən,
səni o saat içəri buraxmırlar. Qapı ağzında duran gözətçi polis
sənə deyir: «get, on gündən sonra gəl». Cavabında deyirsən
ki, ay qardaş, mən dərdimi deməyə gəlmişəm. Polis isə deyir
ki, əşi, sənə dedim də, sənin növbən on gündən sonradır.
Gözətçi qarşısına bir kağız qoyub deyir ki, bu blankı doldur,
bu, sənin növbəyə durmaq blankındır. Çox yalvar-yaxardan
sonra cibindən bir beşlik çıxarıb, zorla gözətçi polisin cibinə
salırsan.
O da bir az naz-qəmzə eləyib, deyir: «Gözlə görüm, səni
növbədən kənar içəri sala bilərəmmi?» Xeyli gözlədikdən
sonra polis deyir ki, çox minnətdən sonra səni bu günün
növbəsinə yazdım. Bir az gözlə, çağıracaqlar. Xeyli
gözlədikdən sonra deyirlər ki, nahar vaxtıdır, rəis nahara
gedib. Nahardan sonra səni rəisin otağına çağırırlar. Baxırsan
ki, gözətçi səni aldadıb. Səndən başqa burada heç kim yoxdur.
Qapını taqqıldadırsan, «gəl» deyə, cavan qız səsi eşidilir. İçəri
girəndə zalın yuxarı başında masanın arxasında cavan bir
qızın əyləşdiyini görürsən. Sənin nə üçün gəldiyini soruşur.
Nə üçün gəldiyini ona deyəndən sonra qız məmurun otağına
girib çıxır, sonra sənə deyir ki, keç içəri. İçəri keçib, dərdini
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şikayət ərizəsi yazdığın məmura danışıb, əlavə yazdığın
ərizəni onun qarşısına qoyursan. Məmur cavabında sənə deyir:
«Biz hər şeyi qanun çərçivəsində həll edirik. Onun haqqında
tədbir görərik». Sevinə-sevinə evinə qayıdıb, kiçik məmurun
sənin işini düzəldəcəyini gözləyirsən. Kiçik məmurun yanına
çox gedib-gəlməkdən yorulursan, onunla dalaşırsan. Bir sözlə,
çox əsəbiləşirsən. Bir müddət o işin ardınca getmirsən. Axır
məqamda onunla bir otaqda işləyən adamın vasitəsilə kiçik
məmurun tələb etdiyi məbləği ona verib, işini düzəldirsən. Bir
o qədər yol pulun, əsəbiləşməyin, işinin gecikməyi səni geri
salır. Bizim qışın soyuğunda, yayın istisində belə əziyyətlərə
düşməyimizin səbəbi dövlətin qəbul etdiyi qanunlarımızı
bilməməyimizdir.
Çiyninə dəyən əl Şirini şirin xəyallarından ayırdı. Yavaşyavaş Şirinin çiyninə vura-vura dedi: «Tez ol, aşağı enirik».
Artunun həbs edildiyi otağın qapısı açıldı. Nəzarətçi Artunu
qabağına salıb, batalyon komandirinin otağına aparıb geri
döndü. Otağın yuxarı tərəfində iri bir masanın arxasında
mayor rütbəli bir zabit əyləşmişdi. Artun qapı ağzında bir az
durandan sonra mayor onu masaya dəvət etdi. Artuna
mayorun ilk sualı belə oldu:
- Sən səkkiz türkün və bizim bir nəzarətçimizin azərilər
tərəfindən aparılmasında əqsirli bilinirsən. Buna görə səni
hərbi tribunala verəcəyəm. Vətən xaini kimi güllələnəcəksən.
Evin də müsadirə olunacaq.
Az qaldı Artunun başına hava gəlsin. O, belə bir vəziyyətlə
üzləşəcəyini heç ağlına da gətirməzdi. Artun vəziyyətinin
yüngülləşməsinin yolunu mayora yalvarmaqda gördü. O,
mayora nə qədər yalvar-yaxar etsə də, xeyri olmadı. Mayor
masanın arxasından ayağa duraraq, Artuna dedi:
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- Mən səni bu fəlakətdən bir az uzaqlaşdıra bilərəm. Ancaq bir
şərtlə. Əgər dediklərimə əməl etsən, bu ağır cəzadan səni
qurtara bilərəm.
Artun mayorun uzunboğaz çəkmələrini qucaqlayaraq ağlayıb,
dedi:
- Cənab mayor, nə desəniz, şərtinizə razıyam.
Mayor əlindəki siqarı tüstülədə-tüstülədə var-gəl edib,
qarşısındakı ikiqat olan Artunun başının üstündə duraraq dedi:
- Sənin oğlun mənim yanımda girov qalmaqla, sən Şahinin
dəstəsinə gedirsən. Onu başa salmalısan ki, «çınqıllı qaya»
dörd tərəfdən mühasirəyə alınıb. Mühasirədən çıxmağa yerin
yoxdur, mən də həbsdən qaçmışam, həmişəlik sənin yanında
qalacağam. Geri dönsəm, məni güllələnmək gözləyir.
«Çınqıllı qaya»nın sağ tərəfindən çayın sahilindən təxminən
20 metr aralı qayanın altında ağzını kol-kos basmış bir mağara
var. Sən guya onları xilas etmək üçün həmin mağaraya
salarsan. Qabaqlarına düşüb, mağaranın içi ilə irəliləyərsən.
Təxminən 100 metr getdikdən sonra mağaranın qurtaracağı
yerdən bayır görünəcək. Həmin yerdən bir adam keçə biləcək
bir deşik var. Sən əvvəlcə oradan bayıra çıxarsan. Sən
çıxandan sonra əlinlə işarə edərsən ki, çıxın. Onlar çıxmağa
başlayanda sən bizim silahlılarımızın mağaranın çıxışının
ətrafında uzandıqları yerə gəlib, onların yanında uzanarsan.
Gerisi ilə işin yoxdur. Bu tapşırığı yerinə yetirsən, səni də,
oğlunu da azad edəcəyəm.
Söhbət bu yerə çatanda Artun mayora dedi:
- Axı, oğlumu Şahin girov götürüb.
Üç gün bundan qabaq Şahin oğlunu azad edib.
Artun həmin yeri az tanısa da, Şahinin dəstəsinin çınqıllı
qayanın hansı tərəfində olduğunu Sərkisdən dəqiq öyrəndi.
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Səhərə yaxın Artun Şahinin dəstəsinin olduğu yerə gəlib,
çıxdı. Şahin düşmənin çox olduğunu, özlərinin isə
patronlarının az olduğunu, düşmənlə atışma vaxtı dəstəsindən
beş nəfər itgi verdiyini nəzərə alıb, dəstəsini çınqıllı qayanın
dibi ilə axan çayın sahilinə endirib, çaydan keçərək Ağdam
istiqamətində meşə ilə getmək qərarına gəldi. Şahin beynində
cızdığı planın xəyalından yenicə ayrılmışdı ki, arxadan onun
çiyninə bir əl toxundu.
Çevrilib baxanda qarşısında Artunu gördü. Artun gülər sifətlə
Şahinin boynunu qucaqlayıb, çoxdan tanıdığı bir dost kimi
onun üzündən öpməyə başladı. Şahin Artunun oğlunu azad
etdiyini dedi. Artun Şahinə dedi:
- Mən aşağıda – çaydan 20 metr araılı bir mağara yeri bilirəm.
Həmin mağaranın çıxışı ağlagəlməz yerdir. Həmin mağaranın
içi ilə gedib, o biri tərəfdən çıxarıq. Oradan da sən hara desən,
ora gedərik. Sən hara getsən, mən də səninlə gedəcəyəm. Mən
daha ora qayıda bilmərəm. Qayıtsam, məni güllələnmə
gözləyir.
Şahin Artundan soruşdu:
- Axı, səni niyə həbs etmişdilər?
- Ona görə ki, səkkiz azərinin və bir nəfər gözətçinin azərilər
tərəfindən aparılmasında məni günahkar bilirlər. Guya onların
yerini mən sizə demişəm. Nə qədər yalvardım, and içdim ki,
onların yerini mən deməmişəm, inanmadılar. Məni həbs
etdilər ki, səni tribunala verəcəyik. Mən də gecə ikən bayıra
çıxmaq bəhanəsi ilə gözətçini gəbərdib qaçdım.
- Lap yaxşı eləmisən, - deyə, Şahin ona ürək-dirək verdi.
Artun qabaqda, Şahin də sağ qalmış on nəfərlə onun ardınca
mağaranın qaranlığa qərq olmuş içi ilə irəliləyirdilər. Xeyli
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getdikdən sonra qarşıda mağaranın çıxış yeri göründü. Artun
əvvəlcə çıxıb, dedi:
- Hə, nə durmusunuz, tez olun, çıxın.
Tələsən Artunun hərəkəti Şahinin gözündən yayınmadı. Ona
elə gəldi ki, mağara çıxacağının hər iki tərəfi düşmən
silahlıları tərəfindən nəzarətə alınıb. Çünki Artunun gözləri
mağaranın hər iki tərəfinə dikilmişdi. Bu, Şahini və dəstə
üzvlərini şübhələndirirdi. Dəstənin mağaradan çıxmadıqlarını
görən Artun yenidən yüksək tonla dedi:
- Şahin, niyə çıxmırsınız?
Bu vaxt Əkrəm qəflətən sıçrayıb, mağaradan çölə çıxdı.
Əkrəm özünü düzəldib, mağaranın ətrafına baxanda ona tərəf
tuşlanmış avtomatları gördü. O başa düşdü ki, bilərəkdən
Artun onları tələyə salıb. Əkrəm əlindəki avtomatın içindəki
bütün güllələri Artunun sinəsinə boşaltdı. Artun üzü üstə yerə
sərildi. Bu vaxt hər tərəfdən Əkrəmin üstünə güllələr dolu
kimi yağmağa başladı. Güllələr Əkrəmin bədənini aşsüzən
kimi deşik-deşik etdi. Əkrəm ancaq bu sözləri deyə bildi:
«Artun bizi tələyə salıb, özünüzü qoruyun!» sonra o, üzü üstə
yerə sərildi. Şahin yoldaşlarına onu qorumasını tapşırıb,
Əkrəmin cəsədini mağaraya salmaq istəsə də, buna düşmənin
güclü atəşi imkan vermədi. Düşmən mağaranın içinə bir neçə
mərmi atdı. Mağaranın çıxışı uçub, çıxış yolunu bağladı.
Şahinin döyüş dostlarından 4 nəfəri qaya parçalarının altında
qaldı. Şahin 6 nəfər döyüşçüsü ilə mağaranın giriş yerinə
qayıtdı. Təxminən 20 metr mağara girişinin qarşısında iti
sürətlə axan çay, en məsafəsi dar, qarşı tərəfi uçurum
olduğundan çox sürətlə axırdı. Şahin dəstə üzvlərinə dedi:
- Alt köynəyinizi çıxarın, tez olun, düşmən bizi mühasirəyə
ala bilər.
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Sonra o, yeddi köynəyi bir-birinə bağladı. Bağlanmış
köynəkləri su ilə isladıb burmağa başladı. Uzun bir kəndir
alındı. Şahin kəndirin bir ucuna ağac parçası bağladı. Çayın o
biri tərəfindəki «turba» yoğunluğunda gövdəsi olan cavan
palıd ağacının gövdəsinə əlindəki ağac parçasını bağladığı
kəndiri atdı. Ağac parçası gövdəsindən bir az qabağa getdikdə,
kəndir ağacın gövdəsinə toxundu. Bu vaxt kəndirə bağlanmış
ağac parçası palıd ağacının gövdəsinə sarıldı. Şahin kəndiri
var gücü ilə özünə tərəf dartıb yoxladı. Kəndir ağaca möhkəm
sarılmışdı. Şahin dəstə üzvlərinə tərəf çevrilib dedi:
- Uşaqlar, içinizdə yüngül çəkili olan varsa, kəndirdən tutatuta o tərəfə keçib, kəndiri ağaca möhkəm bağlasın ki, biz o
biri tərəfə keçək. Şirin cəld kürəyindəki torbasını yerə qoyub,
avtomatını çiyninə keçirib, kəndirdən tutaraq çayın o biri
tərəfinə keçməyə başladı.
Çay həm dərin, həm də sürətlə axdığından Şirini ağac yarpağı
kimi üzündə saxlayaraq, axın istiqamətində kəndirdən
qoparıb, aparmaq istəyirdi. Buna görə kəndirin Şirin tərəfi
axına doğru dartılıb, açılmaq qorxusu yaradırdı. Şirin yüngül
çəkili olduğundan kəndirə o qədər də güc düşmürdü. Şirin
cəld hərəkətlə əlləri ilə tez kəndirdən yapışdığından çayın o
biri tərəfinə keçə bildi. O, kəndirin dolamasını açıb, düyün
vuraraq dedi:
- İndi keçə bilərsiniz.
Dəstə çayı keçdi. Düşmən kəndirdən istifadə etməsin deyə,
Şahin kəndiri kəsib, çaya buraxdı. Onlar çayın kənarından
başlayan qalın meşəyə girib, yollarına davam etdilər. Şahinin
dəstəsi ilə çaydan keçdiyini əlindəki durbinlə müşahidə edən
Sərkis komandiri, mayor Abrama dedi:
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- Cənab mayor, onlar çayın aşağı hissəsindən keçdilər, biz də
yuxarı tərəfindən – çayın dayaz yerindən keçib, onların
qabağını kəsə bilərik. Mayor Sərkisin dediyi kimi elədi,
batalyon çayı keçib, kəsə cığırlarla meşənin içi ilə gah yeriyir,
gah da yüyürürdülər. Sərkislə mayor çalışırdı ki, bu yeddi
nəfəri diri ələ keçirsinlər.
Günəş qüruba enmişdi. Onun görünməz olması üçün təxminən
bir qarış yer qalmışdı. Noyabr ayı olduğundan havalar
soyumağa başlamışdı. Gün qısalmışdı. Şahin dəstəsinə bir az
dincəlmək üçün icazə verib, dedi:
- Dostlar, bir az dincəlib, yolumuza davam edərik ki, düşmən
arxamızca gəlib, bizə çatmasın.
Şirin dedi:
- Şahin, Əkrəmin meydini gərək özümüzlə götürərdik.
Şahin kədərlənərək dedi:
- O, mənim yaxın dostum idi. Gördünüz ki, mən nə qədər
çalışdım ki, onun meydini heç olmasa mağaranın içinə salım.
Amma mümkün olmadı. Şahin ayağa durub, dedi:
- Mən sizin başçınız olduğuma görə sizə həm dost, həm də
uşaqlar deyərək, müraciət edirəm. İndi deyin görüm, bu
sözlərin hansı sizin xoşunuza gəlirsə, həmin sözlə sizə
müraciət edim.
Altı nəfər dəstə üzvü bir ağızdan dedi:
- Bu sözlərin hansı ilə bizə müraciət etsən, əmr etsən, fərqi
yoxdur, biz sənin əmr və müraciətlərinə tabeyik.
Şahin dəstə üzvlərinə dedi:
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- Mən bir başçı kimi sizin dəyanətinizi, hər cür çətinliyə
dözümünüzü alqışlayıram. Əsl kəşfiyyatçı, döyüşçü belə
olmalıdır. Qoruduğumuz bu torpaq bizim ana vətənimizdir.
Düşməndən bu torpağı biz – vətən oğulları qorumalıyıq. Əgər
vətən övladları bir yumruq kimi birləşsək, düşmən ehtiyat
edib, bu torpağımızı işğal edib, xalqımızı qıra bilməz. Əgər
özbaşınalıq olsa, daha doğrusu, «mənəm-mənəmlik» olsa,
düşmən xalqımızı məhv edib, torpağımızı işğal edəcək.
İndi torbalarınızı açıb, içindəki ərzaqla qidalanın. Sonra
Ağdama tərəf yola düşək. Oradan xeyli könüllü ilə bura
qayıdıb, bu əclafların dərsini verib, geri oturdaq. Mənə sözü
olan var? – deyə, Şahin yoldaşlarına sual verdi.
Dəstə üzvləri bir ağızdan Şahinlə həmrəy olduqlarını
bildirdilər.
Şahin yenidən dəstə üzvlərinə tapşırıqlar verdi:
- Hərənizdə neçə qumbara var?
Dəstə üzvlərinin cavabı müxtəlif oldu. Eləsi oldu iki, eləsi
oldu bir qumbarası olduğunu bildirdi.
- Avtomatlarınızı, tapançalarınızı sazlayın, ola bilər ki,
düşmən qarşımızı kəsib, bizi mühasirəyə alsın. Əsir
düşməmək üçün ən birincisi çalışıb, mühasirəni yarıb, aradan
çıxmalıyıq. Bu, mümkün olmasa, əsir düşməmək üçün son
güllələri özümüz üçün saxlamalıyıq. İndi artıq gecədir, durun
yola düşək.
Şahin sözünü qurtarıb dəstənin qabağına düşdü, dəstə üzvləri
isə onun ardınca meşənin içi ilə Ağdama doğru getməyə
başladılar.
Onlar xeyli vaxt idi ki, daş-kəsəkli cığırlarla yol gedirdilər.
Hava mülayim idi. Artıq hava işıqlanırdı, onlar güclə
irəliləyirdilər. Şimaldan əsən soyuq külək Şimal tərəfdəki
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dağlara yağmış qarın soyuğunu özü ilə Cənuba doğru aparırdı.
Bir az keçmiş sürətlə əsən Şimal küləyi özü ilə gətirdiyi
quşbaşı qarı ətrafa səpələməyə başladı. Göz açmağa imkan
verməyən çovğun, sol tərəfdən güclü küləklə səpələnən qar
şərqə tərəf gedən yeddi nəfər kəşfiyyatçını ağ örpəyə
bürümüşdü. Onlar yıxılmamaq üçün sağ ayaqlarını yerə daha
möhkəm basırdılar. Şahin qabaqda gedirdi. Altı dəstə üzvü isə
onun ayaq izləri ilə sakit vəziyyətdə irəliləyirdilər. Qarşıda
çılpaq qayalıqlı orta hündürlükdə dağ görünürdü. Birdən
Şahin nə fikirləşdisə, ayaq saxladı. Arxasınca gələn döyüş
dostlarına tərəf çevrilib dedi:
- Uşaqlar, mənim ayağım getmir. Elə biləcəksiniz ki,
yorulmuşam, əsla yox. Mən geri dönmək məcburiyyətində
qalmışam.
Döyüş dostları onu əhatəyə alıb, sorğu-suala tutdular:
- Hara gedirsən? Nə iş üçün gedirsən?
Şahin dedi:
- Mən Sərkisi tutmamış və ya onu məhv etməmiş komandirin
yanına qayıda bilmərəm. Həm özümüzü, həm də
komandirimizi sevindirməliyik.
Dəstə üzvləri bir ağızdan dedilər:
- Əliboş hara gedirik? Şahin, sən hara getsən, biz də ora
gedəcəyik.
Şahin etiraz edib, dedi:
- Yox, mən tək getməliyəm. Sərkisi tapıb, sizin yanınıza
gətirəcəyəm. Əgər diri gətirə bilməsəm, onu məhv edəcəyəm.
- Sən nə danışırsan, - deyə, Yunis dilləndi. Onlar çox olsalar,
necə bacaracaqsan? Səni məhv edərlər. Mən də səninlə
getsəm, daha yaxşı olar.
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- Mən də səninlə gedirəm, - deyə Şirin dilləndi, - çunki o,
mənim əlimdən qaçıb. Özü də mənə xəsarət yetirib. Şahin,
mən də səninlə getsəm, günahımı bir az da olsa yumuş
olaram.
Şahin sağ əlini yuxarı qaldıraraq sonra aşağı salıb, dedi:
- Daha bəsdirin, son sözüm budur. Cənub tərəfdə bir kaha var,
girin orada dincəlin, qaranlıq düşənə qədər sizin yanınızda
olacağam.
Sonra o, Sərkisin ardınca getdi.
Hava tam işıqlanmışdı. Şahin qarşıdakı meşəyə girəndə
taqqıltı səsi eşitdi. Şahin taqqıltı səsi gələn tərəfə getdi. Bir az
keçmiş bir erməninin, evində yandırmaq üçün ağac
doğradığını gördü. Onun yanında ağaca bağlanmış yaxşı bir at
var idi. Şahin odun tədarükü görən erməniyə salam verib,
dedi:
- Dostum, sənə bir işim düşüb. Mən Hadruta getmək
istəyirəm. Atam ölüm ayağındadır. Piyada ora gedib, çata
bilmərəm. Səndən çox-çox xahiş edirəm, atını mənə ver,
ünvanı da, sən get evinə. Gedib atamla görüşüb, qayıdacağam
bura, qaranlıq düşənə kimi sənin bu odununu evinə gətirərəm.
Şahin nə qədər şirin dil töksə də, erməni razı olmadı. Şahin bir
göz qırpımında ipi açıb, ata sıçradı. Dördnala çapıb, oradan
uzaqlaşdı. Bir göz qırpımında görünməz oldu.
Xankəndinin küçələrində ermənilərin bəziləri işə, bəziləri də
bazara nəsə almağa-satmağa tələsirdilər. Şahin axtardığı
ünvanı tapıb, xırda taxta qapını döydü. Bir az keçmiş nimdaş
paltarlı Karapet qapıda göründü. Şahin birinci salam verib,
dedi:
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- Sizi narahat etdiyimə görə üzr istəyirəm. Ünvanınızı soruşasoruşa gəlib, sizi tapdığıma görə çox şadam. Karapet
tanımadığı, ancaq haradasa gördüyü atlı oğlandan soruşdu:
- Xeyir ola, məni axtarmaqda? Siz kimsiniz? Mən sizin
nəyinizə lazımam?
- Mən leytenant Sərkisi axtarıram. Ona vacib məlumat
verəcəyəm. Dedilər ki, siz o qulluq etdiyi yerdə işləyirsiniz.
Karapet əlini Laçına tərəf uzadıb, dedi:
- O burada deyil. Özü ilə dörd nəfər əsgər götürüb, Aponun
qatilini axtarır ki, onu tutub komandirinə təhvil versin.
Əvəzində böyük məbləğdə pul, vəzifə alsın. Mükafatdan ötrü
zalım oğlu özünü ölümə verərdi. Aponun ölümündə məni
günahkar sayırdılar. Elə ki, Aponun qatilinin harada olduğunu
bildilər, mənimlə işləri olmadı. İndi Sərkis evindədir. Mənim
evimdən on iki qapı aşağı sıradadır. On üçüncü ev onundur.
Şahin Karapetlə sağollaşıb, atını on üçüncü qapının qarşısına
sürərək dəmir darvazanın qapısını döydü. Şahin tanınmamaq
üçün başındakı papağını qaşının üstünə çəkdi. Soyuq olduğu
üçün Şahin şarfını boğazına dolamışdı. Şarfının yuxarı tərəfini
ağız-burnunun üstünə çəkdiyindən tanınmırdı. Qoltuq cibində
iki tapançadan birinin lüləsinin başına səsboğucu bərkitmişdi.
Sərkis qapıda göründü. Şahin sol əli ilə qatlanmış ağ vərəqi
Sərkisə uzadıb, dedi:
- Bu, sizə çatacaq.
Əlindəki tapançanı Sərkisin alnına dirəyib, tətiyi çəkdi. Sərkis
səsi çıxmadan yıxıldı. Şahin oradan uzaqlaşdı. Karapet evə
qayıtdı. O, bu cavanı haradan tanıdığını xatırlamağa çalışdı.
«Axı, bu oğlanı haradasa görmüşəm. Mənim yaddaşım,
deyəsən, zəifləyib. Allah mənim ağlımı əlimdən almasın, məni
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dəlixanaya atarlar, nə arvad, nə də uşaq baxar mənə», - deyə,
o düşündü. Yanında dayanan arvadı soruşdu:
- Nə danışırsan öz-özünə?
- Heç, elə-belə. Karapet çölə çıxdı, gözü kişnəyən ata sataşdı.
«Tapdım, tapdım! Zehnim məni aldatmayıb. Əhsən bu oğlana,
bəlkə Aponun başını kəsən elə bu oğlan olaydı. Bunu
bilsəydim, onun ayaqlarından öpərdim. Şükürlər olsun sənə,
Allahım».
Şimaldan əsən soyuq külək yavaşımışdı. Göydən yağan
quşbaşı qar atın ayaq izlərini görünməz edirdi. Atlı qarşıdakı
dağa çatıb, sağ əlini yuxarı qaldırdı. İri qayaların arasından
çıxaraq, aşağı enən altı qaraltı göründü. Şahin dostları ilə
görüşdü, sonra Ağdama tərəf irəlilədilər. Hava
qaranlıqlaşanda yaxın yolçular Ağdamın şimal-qərbində
yerləşən Xoramurt erməni kəndinə çatdılar. Bu kənddə adam
yaşamırdı. Bu kənddə yaşayan erməniləri çıxarmışdılar.
Şahingil buradakı boş evlərdə bir az dincəlib, Ağdama tərəf
yollarına davam etdilər. Sonra Ağdamın mərkəzinə girdilər.
Şahin dostları ilə bərabər valideynləri yaşayan evə gəldilər.
Gecəni Şahingildə dincəlib, səhəri komandirinin yanına
getdilər. Başlarına gələnləri danışdılar. Aradan iki gün
keçəndən sonra Şahin döyüş dostlarına dedi:
- Dostlar, mən Kəlbəcərə gedəsi oldum. Bu səfərin necə
olacağı bəlli deyil. Sağ-salamat qayıda bilsəm, sizi də özümlə
bərabər Kəlbəcərə aparacağam. Orada maraqlı işlərə
başlayacağıq.
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SON SÖZ
Düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdən qalib çıxan qorxmaz
igidlərimiz qəhrəmanlığa layiq olurlar. Bu günümüzdə bizə
belə qəhrəmanlar lazımdır.
1998-ci ildə Hüseynov Şahin Cəmil oğlu «Azərbaycan
bayrağı» ordeni ilə təltif edildi.
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